
AL\1232478SV.docx PE691.134v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för internationell handel
Ordföranden

26.5.2021

Antonio Tajani 
Ordförande
Utskottet för konstitutionella frågor
BRYSSEL

Ärende: Bedömningen av genomförandet av artikel 50 i EU-fördraget (2020/2136(INI)

Till ordföranden

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för internationell handel beslutat att lägga 
fram ett yttrande för ditt utskott. Vid utskottssammanträdet den 26 maj 2021 beslutade utskottet att 
avge detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid detta sammanträde beslutade utskottet för internationell handel att uppmana utskottet för 
konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga nedanstående förslag i det förslag till 
resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Bernd Lange
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FÖRSLAG

A. En medlemsstats utträde ur Europeiska unionen utgör en stor politisk, ekonomisk och social 
chock vars negativa konsekvenser endast delvis kan mildras genom ett noggrant planerat och 
förhandlat förfarande för utträde under ordnade former.

B. Förenade kungarikets utträdesprocess har tydligt visat att den inte var väl planerad av den 
utträdande staten, vilket exemplifierades av Förenade kungarikets många ändringar av sin 
ståndpunkt i grundläggande frågor i samband med utträdet. Detta skapade ytterligare komplexitet i 
förhandlingarna och undergrävde de ekonomiska aktörernas förberedelser och EU-medborgarnas 
och Förenade kungarikets medborgares möjlighet att anpassa sig till den nya situationen.

1. Europaparlamentet anser att den tvåårsperiod som fastställs i artikel 50.3 i EU-fördraget för när 
EU-fördragen ska upphöra att vara tillämpliga på den berörda staten från tidpunkten för dess 
anmälan om utträde är för kort för att man ska kunna förbereda sig för de stora förändringarna i de 
ekonomiska och handelsmässiga förbindelserna mellan EU och den utträdande staten, särskilt 
eftersom ett utträde alltid kommer att medföra en upplösning av de ekonomiska banden och 
skillnader i regelverken. Parlamentet påminner om att under hela tvåårsperioden stod alla 
EU-operatörer och EU-medborgare samt handelspartner i tredjeländer inför en extremt hög grad av 
rättsosäkerhet.

2. Europaparlamentet understryker att en medlemsstats utträde med hänsyn till graden av integration 
på EU:s inre marknad påverkar alla ekonomiska verksamhetsområden, och att det krävs rättsliga 
och administrativa anpassningar på både EU-nivå, medlemsstatsnivå och på lokal nivå, som ska 
åtföljas av informationskampanjer och detaljerade vägledningar, såsom var fallet med de 
meddelanden om brexitförberedelser som kommissionen offentliggjorde inför Förenade kungarikets 
utträde, med vetskap om att störningar kommer att uppstå både vid ett utträde under ordnade former 
på grundval av ett avtal och ett vid utträde utan förhandlingslösning.

3. Europaparlamentet konstaterar att en medlemsstats utträde har fått mycket stora juridiska 
konsekvenser för EU:s internationella åtaganden, särskilt när det gäller behovet av att omförhandla 
de tullkvoter som överenskommits på WTO-nivå för att ta hänsyn till den andel av kvoten som 
användes av den utträdande medlemsstaten, vilket ger tredjeländer anledning att göra ytterligare 
anspråk på ytterligare marknadstillträde. Parlamentet anser att fördelningen av EU:s tullkvoter i 
samband med Förenade kungarikets utträde i princip sköttes bra, först genom antagandet av en 
intern lagstiftningsakt som fastställde de nya EU-tullkvoterna (särskilt i form av förordning 
(EU) 2019/2161) och därefter genom förhandlingar med tredjeländer på WTO-nivå, trots att det inte 
finns några rättsliga bestämmelser på WTO-nivå som behandlar upplösningen av en tullunion. 

4. Mot bakgrund av de stora ekonomiska och handelsmässiga effekterna av en medlemsstats utträde 
ur EU, rekommenderar Europaparlamentet utskottet för konstitutionella frågor att i högre grad 
involvera utskottet för internationell handel redan i de tidigaste skedena av utträdesprocessen, vilket 
skulle vara till gagn för förvaltningen av utträdesprocessen för handelspolitiken.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av tullkvoterna på 
unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning 
(EG) nr 32/2000, PE/71/2018/REV/1, (EUT L 38, 8.2.2019, s. 1–25).


