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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de Commissie buitenlandse zaken en de 
Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, onderstaande suggesties in hun 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2020 over het voorgestelde mandaat voor 
onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland1,

– gezien het besluit van de Raad betreffende het mandaat voor de onderhandelingen met 
het Verenigd Koninkrijk van 13 februari 20202,

– gezien het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
van 24 januari 2020 en de politieke verklaring over het kader voor de toekomstige 
betrekkingen3,

– gezien de ontwerptekst van de overeenkomst inzake het nieuwe partnerschap met het 
Verenigd Koninkrijk van 19 maart 20204,

Horizontale kwesties

1. benadrukt dat het beoogde partnerschap, dat is vormgegeven op basis van de nauwe 
economische banden tussen het VK en de EU en hun gemeenschappelijke belangen, 
moet zorgen voor de continuïteit van onbelemmerde connectiviteit voor alle 
vervoerwijzen, op voorwaarde van wederkerigheid, en een gelijk speelveld moet 
waarborgen, met name wat sociale, werkgelegenheids- en milieunormen betreft;

2. herhaalt dat het VK als derde land niet dezelfde rechten en voordelen kan genieten als 
een lidstaat; is van mening dat de toekomstige samenwerking met het VK 
vervoersprojecten van gemeenschappelijk belang moet omvatten en dat zij goede 
grensoverschrijdende handel en zakelijke voorwaarden moet aanmoedigen; benadrukt 
dat deze voorwaarden kleine en middelgrote ondernemingen moeten faciliteren en 
ondersteunen, en ervoor moeten zorgen dat zij geen bijkomende administratieve lasten 
hoeven te dragen;

3. is van mening dat de deelname van het VK aan grensoverschrijdende onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma’s van de EU op het gebied van vervoer moet worden 
overwogen op basis van gemeenschappelijke belangen;

4. wijst erop dat het belangrijk is dat de Commissie de enige EU-onderhandelaar is tijdens 

1 P9_TA(2020)0033.
2 Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland over een nieuwe partnerschapsovereenkomst (5870/20) en bijlage bij het 
Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland over een nieuwe partnerschapsovereenkomst (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de 
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7).
4 UKTF(2020)14.
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de onderhandelingen en dat de lidstaten geen bilaterale onderhandelingen mogen 
aanknopen; dringt er echter bij de Commissie op om in de definitieve algemene 
overeenkomst rekening te houden met de belangen van elke lidstaat;

5. benadrukt dat rechten en privileges ook verplichtingen met zich meebrengen en dat het 
toegangsniveau tot de eengemaakte EU-markt volledig in overeenstemming moet zijn 
met de mate van convergentie van de regelgeving en met de verbintenissen die zijn 
overeengekomen ter waarborging van een gelijk speelveld voor open en eerlijke 
concurrentie en gebaseerd moet zijn op de gemeenschappelijke minimumnormen die 
van kracht zijn in de EU-27;

6. steunt de onderhandelingsrichtsnoeren, waarin is bepaald dat Gibraltar niet wordt 
opgenomen in het territoriale toepassingsgebied van de tussen de EU en het VK te 
sluiten overeenkomsten en dat voor elke afzonderlijke overeenkomst voorafgaande 
toestemming van het Koninkrijk Spanje vereist is;

Luchtvaart

7. herinnert eraan dat luchtvaart de enige vervoersvorm is waarvoor geen juridisch vangnet 
bestaat in het kader van de WTO als voor het einde van de overgangsperiode geen 
overeenstemming wordt bereikt;

8. is van mening dat het beoogde partnerschap een ambitieus en uitgebreid hoofdstuk over 
het luchtvervoer moet omvatten dat de strategische belangen van de EU waarborgt en 
passende bepalingen bevat inzake markttoegang, investeringen en operationele en 
commerciële flexibiliteit (bv. codesharing), rekening houdend met evenwichtige rechten 
en verplichtingen;

9. is van mening dat het beoogde partnerschap een gelijk speelveld moet omvatten op het 
gebied van staatssteun, passagiersrechten, sociale rechten, veiligheid, beveiliging en 
milieubescherming;

10. benadrukt dat tegenover het eventueel toestaan van sommige elementen die deel 
uitmaken van de zogenoemde “vijfde vrijheid” (vrijheid van luchtverkeer) 
overeenkomstige verplichtingen moeten staan in het belang van de Unie;

11. benadrukt dat het beoogde partnerschap nauwe samenwerking moet omvatten op het 
gebied van veiligheid van de luchtvaart en luchtverkeersbeheer; is van mening dat deze 
samenwerking de EU niet mag belemmeren bij het bepalen van het beschermingsniveau 
dat zij passend acht voor de veiligheid en het milieu;

12. onderstreept het feit dat het belangrijk is dat de Britse burgerluchtvaartautoriteit en het 
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart van de Europese Unie in de toekomst 
nauw samenwerken, en dat het VK betrokken wordt bij de huidige en toekomstige 
programma’s voor luchtverkeersbeheer (air traffic management, ATM), zoals het ATM-
onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim, om de interoperabiliteit van 
de infrastructuur te waarborgen en te zorgen voor een veiligere en efficiëntere werking 
van het luchtverkeer in Europa;

13. is van mening dat samenwerking met het VK in het kader van het EU-
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ruimtevaartprogramma moet worden overwogen wanneer dit in het belang van de Unie 
is;

Weg

14. herhaalt dat een eventuele overeenkomst over het goederenvervoer over de weg een 
integrerend deel moet uitmaken van een brede vrijhandelsovereenkomst;

15. merkt op dat het huidige kader van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer, 
dat gebaseerd is op een beperkt aantal vergunningen, niet geschikt is voor de 
betrekkingen tussen de EU en het VK, gezien het volume aan goederen dat tussen de 
EU-27 en het VK over de weg wordt vervoerd; benadrukt in verband hiermee dat 
passende maatregelen moeten worden genomen om gevaar voor de openbare orde en 
een verstoring van de verkeersstromen van wegvervoerders en exploitanten van 
touringcar- en autobusdiensten te voorkomen; onderstreept daarom het feit dat het 
belangrijk is om te zorgen voor betere directe zeeroutes tussen Ierland en het vasteland, 
teneinde de afhankelijkheid te verminderen van de landverbinding via het VK;

16. benadrukt dat goederenvervoerders uit het VK niet hetzelfde niveau van rechten en 
voordelen kunnen genieten als goederenvervoerders uit de Unie waar het gaat om 
goederenvervoer over de weg;

17. is van mening dat het beoogde partnerschap het recht op doorvoer moet inhouden in 
verband met verplaatsingen van een geladen of ongeladen voertuig van het grondgebied 
van de ene partij naar het grondgebied van dezelfde partij via het grondgebied van de 
andere partij;

18. is van mening dat het beoogde partnerschap een gelijk speelveld moet omvatten op het 
gebied van werk, rij- en rusttijden, de detachering van bestuurders, tachografen, 
voertuiggewichten en -afmetingen, gecombineerd vervoer en opleiding van personeel, 
alsmede specifieke bepalingen om een vergelijkbaar beschermingsniveau voor 
exploitanten en bestuurders te waarborgen;

19. benadrukt dat in het beoogde partnerschap, met betrekking tot het personenvervoer met 
touringcars en autobussen, rekening moet worden gehouden met de multilaterale 
Interbus-overeenkomst5 en het protocol bij die overeenkomst; verwacht dat in de 
toekomstige overeenkomst rekening wordt gehouden met het het feit dat het belangrijk 
is om te zorgen voor de vergroening van de sector door de invoering van alternatieve 
brandstoffen en oplaadinfrastructuur;

Spoor

20. benadrukt dat het beoogde partnerschap de specifieke situatie van de Kanaaltunnel moet 
omvatten, met name in verband met de veiligheidsregeling, de verlening van 
vergunningen en passagiersrechten;

5 Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met 
autobussen (Interbus-overeenkomst) (PB L 321 van 26.11.2002, blz. 13).
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Zeevervoer en zeehavens

21. benadrukt dat het beoogde partnerschap moet zorgen voor wederkerige en gelijke 
markttoegang voor de internationale zeevervoersector, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot de offshoresector en binnenlandse handel, met een passend gelijk speelveld 
op het gebied van veiligheid, beveiliging en milieu, alsook op sociaal gebied, tussen de 
havens van de EU en het VK, zonder aantasting van de reeds bestaande strenge EU-
normen op deze gebieden; benadrukt dat het partnerschap een gemeenschappelijke 
aanpak moet omvatten met betrekking tot het mondiale beleidskader van de 
Internationale Maritieme Organisatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling, de Internationale Arbeidsorganisatie en de WTO;

22. dringt erop aan dat de vlotte doorstroming van de maritieme handel tussen de EU en het 
VK en het vrije verkeer van passagiers, zeevarenden en personeel op zee en op het land 
een prioriteit is; benadrukt in verband hiermee dat de EU en het VK ervoor moeten 
zorgen dat passende grens- en douanesystemen voorhanden zijn om vertragingen en 
verstoringen te voorkomen;

23. benadrukt het feit dat het belangrijk is dat op doeltreffende wijze wordt samengewerkt 
en dat informatie wordt uitgewisseld tussen het Europees Agentschap voor maritieme 
veiligheid en het Maritime and Coastguard Agency van het VK.
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