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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványukba foglalják bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel az Egyesült Királysággal kötött megállapodásnak biztosítania kell a jogok és 
kötelezettségek egyensúlyát, tiszteletben kell tartania az EU belső piacának és 
vámuniójának teljes integritását, és egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania;

1. ismételten hangsúlyozza, hogy a kilépésről rendelkező megállapodást mindkét félnek 
teljes mértékben és minden részében végre kell hajtania, és ez egyértelműen jelezheti, 
hogy a jövőbeli megállapodásról szóló tárgyalások jóhiszemű szellemben zajlanak;

2. úgy véli, hogy az EU és az Egyesült Királyság közös érdeke, hogy a jövőbeli 
megállapodás révén ambiciózus, széles körű és kiegyensúlyozott kapcsolatra 
törekedjenek;

3. hangsúlyozza, hogy az átmeneti időszak végére valamennyi uniós intézménynek, 
vállalkozásnak és polgárnak fel kell készülnie az Egyesült Királysággal kialakítandó új 
partnerségre;

Belső piac

4. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli megállapodásnak kölcsönös szabályokat kell tartalmaznia 
az áruk és szolgáltatások kölcsönösen előnyös piacra jutásáról, a közbeszerzésről és a 
szakmai képesítések elismeréséről;

5. úgy véli, hogy egy nem uniós ország semmilyen körülmények között sem élvezheti 
ugyanazokat a jogokat vagy előnyöket, mint egy tagállam; emlékeztet ezért arra, hogy 
egy kiegyensúlyozott, ambiciózus és széles körű szabadkereskedelmi megállapodásról 
csak akkor lehet megállapodni, ha az egyenlő versenyfeltételeket szilárd 
kötelezettségvállalások biztosítják;

6. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az uniós vállalkozások 
egyenlő versenyfeltételeit és az uniós fogyasztók hatékony piacfelügyelet révén történő 
megfelelő védelmét, szükséges, hogy a termékekre vonatkozó piacfelügyelet és a szigorú 
termékszabványok dinamikus szabályozási harmonizációja bármely jövőbeli 
megállapodás alapvető és pótolhatatlan részét képezze; hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek olyan horizontális mechanizmust tesznek szükségessé, mint például az 
együttműködés valamennyi területére kiterjedő átfogó irányítási keret, amely biztosítja a 
hatékony végrehajtást, érvényesítést és vitarendezést a megfelelő forrásokkal rendelkező 
hazai hatóságok, valamint a hatékony közigazgatási és bírósági eljárások révén;

7. emlékeztet arra, hogy egy új megállapodás minden esetben vámellenőrzésekhez és -
vizsgálatokhoz fog vezetni, mielőtt az áruk belépnének a belső piacra, és kitart amellett, 
hogy rendkívül fontos annak biztosítása, hogy az áruk megfeleljenek a belső piaci 
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szabályoknak; úgy véli, hogy az áruk belső piacának és a vámuniónak a védelmét célzó 
működési eljárásoknak a lehető legkisebbre kell csökkenteniük a bürokráciát, különösen 
a kkv-k esetében; 

8. szilárd meggyőződése, hogy a szabályoknak a fogadó állam szabályai szerinti piacra 
jutásra és nemzeti elbánásra vonatkozó rendelkezéseket kell tartalmazniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Királyság megkülönböztetésmentes 
bánásmódban részesítse az uniós szolgáltatókat, többek között a letelepedés tekintetében 
is; hangsúlyozza, hogy az új szabályoknak lehetővé kell tenniük az uniós polgárok 
szolgáltatásnyújtás céljából történő üzleti célú ideiglenes beutazását az Egyesült 
Királyságba és ott tartózkodását;

9. hangsúlyozza, hogy ambiciózus szabályokat kell bevezetni az elektronikus kereskedelem 
és az adatáramlás megkönnyítése, az elektronikus úton folytatott kereskedelem előtt álló 
indokolatlan akadályok megszüntetése, valamint a vállalkozások és a fogyasztók számára 
nyitott, biztonságos és megbízható online környezet biztosítása érdekében;

10. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési piacnak mindkét oldalon egyformán nyitottnak kell 
maradnia, feltéve, hogy minden lényeges szempontot lefedő, ténylegesen egyenlő 
versenyfeltételek érvényesülnek; sajnálja, hogy a közbeszerzési ágazat nem szerepel az 
Egyesült Királyság tárgyalási megbízásában;

Vámügyek

11. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megőrizzék a vámunió integritását és eljárásait, 
amelyek garantálják a fogyasztók biztonságát, valamint az EU és az uniós vállalkozások 
gazdasági érdekeit; hangsúlyozza, hogy nagyobb beruházásokat kell eszközölni az 
egységes árutovábbítási pontok vámellenőrzési létesítményeibe;

12. hangsúlyozza, hogy a szabályok teljes körű végrehajtása az ír határon kulcsfontosságú a 
vállalkozások számára, és hogy az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvnek a 
jegyzőkönyv alkalmazásáról, nyomon követéséről és végrehajtásáról szóló 12. cikkét 
jóhiszeműen kell végrehajtani;

13. hangsúlyozza, hogy bármely jövőbeli megállapodásnak átfogó vámügyi együttműködési 
mechanizmusokat kell létrehoznia a határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítése 
érdekében;

14. hangsúlyozza, hogy a vámügyekkel és más területekkel kapcsolatos új szabályoknak 
ugyanolyan kedvező feltételeket kell biztosítaniuk az uniós gyártók és kereskedők 
számára, mint az egyesült királyságbeli partnereik számára; 

15. hangsúlyozza, hogy az eljárások egyszerűsítése és a szabályozási terhek csökkentése 
érdekében rendkívül kívánatos lenne, hogy az Egyesült Királyság fenntartsa az Európai 
Közösségek integrált vámtarifáján (TARIC) alapuló jelenlegi termékosztályozást;

Fogyasztóvédelmi politika

16. hangsúlyozza, hogy semmilyen jövőbeli megállapodás sem érintheti hátrányosan az uniós 
fogyasztóvédelmi normákat és a polgárok uniós vívmányok szerinti jogait;
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17. hangsúlyozza a már más harmadik országokkal folytatott szabályozási együttműködés 
fontosságát egyrészt a nem vámjellegű akadályok felszámolása és a közérdekű célok 
elérése érdekében, másrészt az uniós fogyasztók érdekeinek védelme érdekében, ideértve 
a fogyasztók és a vállalkozások számára biztonságos és megbízható online környezet 
biztosítását, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelmet is.

***


