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EP-leden beperken de negatieve impact van een
no-dealbrexit voor de burgers
 
Om de hinder voor burgers en bedrijven te beperken stemt het Europees Parlement over
noodmaatregelen inzake handel, transport, Erasmus, sociale zekerheid en visserij.
 
Na verzoek van het Europees Parlement en de lidstaten, heeft de Europese Commissie een
serie noodmaatregelen voorgesteld om de negatieve effecten van een vertrek van het VK uit de
EU zonder akkoord te minimaliseren.
 
De maatregelen houden wettelijke waarborgen in voor Erasmusstudenen en leerkrachten in of
uit  het  VK,  zodat  zij  hun lopende leeractiviteiten in  het  buitenland kunnen voltooien.  Het
voortzetten van financiering van EU-programma's voor het opbouwen van grensoverschrijdende
samenwerking op het Ierse eiland en bepalingen voor het handhaven van lucht- en vracht- en
busdiensten tussen de EU en het VK worden gewaarborgd. De vissersvaartuigen van de EU en
het VK moeten ook tijdelijk in staat blijven om te vissen in de wateren van beide partijen.
 
De  noodmaatregelen  bieden  niet  dezelfde  voordelen  als  het  EU-lidmaatschap  of  een
overgangsperiode. Ze zijn van korte duur en worden unilateraal aangenomen door de EU op
voorwaarde dat het VK gelijkwaardige maatregelen aanneemt (reciprociteit).
 
De  wetgevende  maatregelen  waarover  op  woensdag  is  gestemd  in  de  context  van  de
terugtrekking  van  het  VK  uit  de  EU,  omvatten:
 

Voortzetting van het Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma
PEACE IV tussen Ierland, Noord-Ierland en Schotland; 
Erasmusstudenten  en  -leerkrachten  in  of  uit  het  VK  toelaten  hun  lopende
leeractiviteiten  in  het  buitenland  af  te  ronden; 
Verzekeren  dat  EU-burgers  in  het  VK  en  Britten  in  de  EU27  hun  sociale
zekerheidsvoordelen  behouden  die  ze  hebben  verkregen  voor  de  uittreding; 
Tijdelijke maatregelen om een volledige onderbreking van het transport tussen het
VK  en  de  EU  voorkomen  door  Britse  goederenvervoerders  en  autobus-  en
touringcarexploitanten toe te staan diensten te verlenen tussen de EU en het VK,
mits het VK gelijkwaardige toegang verleent aan de EU; 
Tijdelijke maatregelen om Britse luchtvaartmaatschappijen in staat te stellen diensten
aan te bieden tussen het VK en de EU, zolang het VK gelijkwaardige toegang tot EU-
bedrijven biedt. 
Tijdelijke maatregelen om de geldigheid van spoorwegveiligheidsvergunningen uit te
breiden zodat de continuïteit van treindiensten tussen de EU en het VK gewaarborgd
blijven; 
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Machtiging  voor  de  uitvoer  van  bepaalde  artikelen  die  voor  civiele  en  militaire
doeleinden worden gebruikt  van  de  EU naar  het  VK. 
Voorstel  voor  een verordening van het  Europees Parlement  en de lidstaten tot
wijziging  van  Verordening  (EG)  nr.  391/2009  betreffende  de  evaluatie  van
scheepsinspecteursorganisaties; 
Voorstel  voor  een verordening van het  Europees Parlement  en de lidstaten tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 betreffende de aanpassing van het
trans-Europese vervoersnetwerk om nieuwe maritieme verbindingen tussen Ierland
en  andere  EU-landen,  en  de  continuïteit  van  de  infrastructuurfinanciering  te
waarborgen; 
Visvergunningen voor EU-vissersschepen in VK-wateren en visvergunningen voor
Britse vissersschepen in EU-wateren.
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