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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för utrikesfrågor 
och utskottet för internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Ett avtal med Förenade kungariket måste säkerställa en balans mellan rättigheter och 
skyldigheter, respektera den fullständiga integriteten för EU:s inre marknad och 
tullunion samt garantera lika villkor.

1. Europaparlamentet upprepar med kraft att utträdesavtalet måste genomföras fullt ut 
i alla sina delar av båda sidor, eftersom detta kan vara en stark indikator på det 
uppriktiga uppsåt i vilket förhandlingarna om det framtida avtalet kommer att föras.

2. Europaparlamentet anser att det ligger i EU:s och Förenade kungarikets gemensamma 
intresse att eftersträva ett ambitiöst, vittomfattande och balanserat förhållande genom 
det framtida avtalet.

3. Europaparlamentet betonar att alla institutioner, företag och medborgare i EU bör 
förbereda sig för ett nytt partnerskap med Förenade kungariket i slutet av 
övergångsperioden.

Den inre marknaden

4. Europaparlamentet understryker att det framtida avtalet bör omfatta ömsesidiga 
arrangemang om marknadstillträde för varor och tjänster, offentlig upphandling och 
erkännande av yrkeskvalifikationer som båda parter gynnas av.

5. Ett tredjeland kan under inga omständigheter ha samma rättigheter eller åtnjuta samma 
förmåner som en medlemsstat. Europaparlamentet påminner därför om att ett balanserat, 
ambitiöst och vittomfattande frihandelsavtal kan ingås endast om lika villkor säkerställs 
genom robusta åtaganden.

6. Europaparlamentet understryker att en dynamisk anpassning av lagstiftningen om 
marknadskontroll av produkter och robusta produktstandarder bör vara en central och 
väsentlig del av alla framtida avtal, så att lika villkor för EU-företag och en hög 
skyddsnivå för konsumenterna i EU säkerställs genom ändamålsenlig 
marknadsövervakning. Parlamentet understryker också att lika villkor kräver 
en övergripande mekanism, såsom en heltäckande styrningsram som omfattar alla 
samarbetsområden, för att säkerställa genomförande, tillämpning och tvistlösning 
i praktiken genom nationella myndigheter med tillräckliga resurser och verkningsfulla 
administrativa och rättsliga förfaranden.

7. Europaparlamentet påminner om att ett nytt avtal under alla omständigheter kommer att 
leda till tullkontroller innan varor kommer in på den inre marknaden, och insisterar på 
att det är ytterst viktigt att säkerställa varornas överensstämmelse med reglerna för den 
inre marknaden. Parlamentet anser att de operativa förfarandena för att skydda den inre 
marknaden för varor och tullunionen måste hålla byråkratin till ett minimum, särskilt för 
små och medelstora företag. 
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8. Europaparlamentet är starkt övertygat om att arrangemangen bör omfatta bestämmelser 
om marknadstillträde och nationell behandling enligt värdstatens regler, så att 
tjänsteleverantörer från EU behandlas på ett icke-diskriminerande sätt av Förenade 
kungariket, även när det gäller etablering. Parlamentet understryker att de nya 
arrangemangen bör göra det möjligt för EU-medborgare att tillfälligt resa in och vistas 
i Förenade kungariket för affärsändamål i syfte att tillhandahålla tjänster.

9. Europaparlamentet betonar att ambitiösa arrangemang bör finnas med för att underlätta 
elektronisk handel och dataflöden, så att omotiverade handelshinder åtgärdas digitalt 
och en öppen, säker och tillförlitlig onlinemiljö säkras för företag och konsumenter.

10. Europaparlamentet betonar att marknaden för offentlig upphandling även 
i fortsättningen bör vara lika öppen på båda sidor, under förutsättning att det i praktiken 
råder lika villkor som omfattar alla relevanta aspekter. Parlamentet beklagar att sektorn 
för offentlig upphandling inte nämns i det brittiska mandatet för förhandlingarna.

Tull

11. Europaparlamentet betonar vikten av att bevara tullunionens integritet och dess 
förfaranden, som garanterar konsumenternas säkerhet och EU:s och EU-företagens 
ekonomiska intressen. Parlamentet betonar behovet av ökade investeringar 
i tullkontrollanläggningar vid gemensamma transiteringsställen.

12. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt genomförande av arrangemangen vid den 
irländska gränsen är av avgörande betydelse för företagen, och att artikel 12 
i protokollet om Irland/Nordirland om tillämpning, kontroll och efterlevnad av 
protokollet bör genomföras i ärligt uppsåt.

13. Europaparlamentet framhåller att alla framtida avtal bör upprätta övergripande 
mekanismer för tullsamarbete för att underlätta gränsöverskridande handel.

14. Europaparlamentet understryker att de nya arrangemangen på tullområdet och andra 
områden bör säkerställa lika gynnsamma villkor för producenter och handlare i EU 
i förhållande till deras motsvarigheter i Förenade kungariket. 

15. Europaparlamentet betonar att det skulle vara mycket önskvärt för Förenade kungariket 
att behålla den nuvarande produktklassificeringen, som bygger på Europeiska 
gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric), i syfte att hålla förfarandena enkla och 
minska lagstiftningsbördan.

Konsumentpolitik

16. Europaparlamentet betonar att EU:s normer för konsumentskydd och 
medborgarrättigheter enligt EU:s regelverk inte får påverkas negativt av framtida avtal.

17. Europaparlamentet betonar vikten av lagstiftningssamarbete, såsom det som äger rum 
med andra tredjeländer, för att ta itu med icke-tariffära hinder och eftersträva mål av 
allmänt intresse, så att EU-konsumenternas intressen skyddas, bland annat att säkerställa 
en säker och tillförlitlig miljö för konsumenter och företag på nätet, liksom att bekämpa 
illojala affärsmetoder.
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