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Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
předseda

11.5.2020

Pan David McAllister
předseda Výboru pro zahraniční věci
Pan Bernd Lange
předseda Výboru pro mezinárodní obchod
Brusel

Věc: Příspěvek jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu k doporučením pro 
nové partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 
(2020/2023(|INI)

Vážený pane McAllistere, vážený pane Lange, 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) se rozhodl předložit ve výše uvedené věci 
stanovisko ve formě dopisu. 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro 
mezinárodní obchod, jakožto hlavní příslušné výbory, aby při přípravě červnového usnesení 
Evropského parlamentu zohlednily následující úvahy a doporučení. 

Jménem výboru CONT bych Vám byla velice vděčná, kdybyste mohli zajistit, aby usnesení 
Parlamentu zohlednilo postoj a úvahy výboru CONT k výše uvedeným bodům.

S pozdravem 

Monika Hohlmeier
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NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že silný budoucí vztah musí zahrnovat jasná a efektivní ustanovení 
umožňující oběma stranám řádné finanční řízení, musí být založen na vhodné správní 
struktuře, ale zároveň neumožňovat hazardování s ochranou finančních zájmů EU; 

B. vzhledem k tomu, že brexit bude mít dopad na klíčové obchodní cesty mezi 
Evropskou unií a Spojeným královstvím, na dodavatelský řetězec zboží a na 
hospodářské subjekty (mimo jiné obchodní partnery, dodavatele, zprostředkovatele, 
dopravce); 

C. vzhledem k tomu, že pro obě strany budou klíčová ujednání o celní spolupráci a 
usnadnění obchodu, která umožní hladce fungující a legitimní dvoustranný obchod a 
ochrání finanční zájmy a regulační rámce obou stran; 

D. vzhledem k tomu, že obchodování se Spojeným královstvím po brexitu bude složitější 
z hlediska postupů týkajících se cel a DPH, jelikož při přepravě zboží v rámci EU 
nebo ze třetích zemí a do nich dojde ke změnám v oblasti cel, DPH a spotřební daně; 

E. vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité zachovat integritu jednotného trhu EU a 
celní unie a také všechny záruky, které poskytuje z hlediska boje proti podvodům a 
nezákonnému obchodování; 

F. vzhledem k tomu, že budou vedle sebe existovat dva trhy a odlišné právní řády a to 
může potenciálně přinášet provozní rizika; vzhledem k tomu, že v této souvislosti 
budou mít britské celní orgány dva postupy pro produkty vstupující do Severního 
Irska: i) uplatnit pravidla a sazby Spojeného království na každý produkt pocházející 
ze třetích zemí, který není určen pro evropský trh, a ii) uplatnit pravidla a sazby EU na 
jakýkoliv jiný produkt, který pochází ze třetích zemí nebo Spojeného království a je 
určen pro jednotný trh EU, a zároveň provést kontroly těchto produktů; 

G. vzhledem k tomu, že pokud jde o Severní Irsko, britské orgány tam budou jménem EU 
vybírat DPH a cla a zasílat je dál EU; 

H. vzhledem k tomu, že pohraniční region Severního Irska a Irska kromě obecných fondů 
politiky soudržnosti využívá zejména prostředky ze zvláštních přeshraničních a 
mezikomunitních programů, včetně programu PEACE pro Severní Irsko; vzhledem k 
tomu, že tyto programy rozhodným způsobem přispěly k mírovému procesu v 
pohraničním regionu Severního Irska a Irska a k podpoře Velkopáteční dohody a 
nadále podporují usmíření obou komunit;

Rámec pro finanční řízení a kontrolu

1. považuje za zásadně důležité, aby byla během jednání stanovena dostatečná a jasná 
pravidla pro kontrolu EU, ustanovení umožňující řádné finanční řízení a také ustanovení 
definující odpovědnost Spojeného království;
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2. žádá tudíž, aby byla věnována zvláštní pozornost platným zásadám a podmínkám 
týkajícím se „Účasti v programech Unie“ a „Horizontálních ujednání a řízení“; trvá 
především na následujících základních zásadách, které musí být jasně uvedeny a 
odsouhlaseny:

i) jakákoliv forma účasti Spojeného království v určitých programech Unie musí 
podléhat standardním podmínkám platným pro účast třetích zemí, které musí být 
jasně stanoveny v odpovídajících programech a nástrojích Unie; 

ii) musí být zajištěna spolehlivá závazná ustanovení a záruky, pokud jde o 
ochranu finančních zájmů Unie a řádné finanční řízení programů EU a programů 
a společných podniků Euratom, kterých se Spojené království bude účastnit, 
zejména pokud jde o kontrolu, audit a inspekce provádění financovaných 
programů a vyšetřování v případě podvodu; 

3. vyzývá k zajištění a dodržování práva na přístup útvarů Komise, Evropského účetního 
dvora, OLAF, EPPO a také práva na kontrolu ze strany Evropského parlamentu; 
připomíná, že Soudní dvůr Evropské unie musí být akceptován jako příslušný soud v 
případech, které se týkají dodržování a výkladu práva EU; 

Provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku 

4. bere na vědomí, že dohoda o vystoupení Spojeného království, a zejména protokol o 
Irsku a Severním Irsku, poskytuje operativní řešení, které zabrání vzniku tvrdé hranice 
na irském ostrově a také vytvoří nový mechanismus „souhlasu“ týkající se 
dlouhodobého uplatňování příslušného práva EU v Severním Irsku, mimo jiné v 
otázkách harmonizace předpisů pro zboží a cla a DPH; 

5. bere na vědomí, že Severní Irsko bude dodržovat omezený soubor předpisů EU, zejména 
v souvislosti se zbožím, a že celní kodex Unie bude platit pro zboží vstupující do 
Severního Irska, aby se zabránilo celním kontrolám na irském ostrově; 

6. zdůrazňuje význam jasných právních předpisů, transparentního provádění a efektivních 
kontrolních mechanismů, aby se předešlo systémovým rizikům podvodů s DPH a cly 
nebo jinému podvodnému zneužívání potenciálně nejasného řešení; 

7. varuje, že pokud nebudou stanoveny a uplatňovány jasné a transparentní právní předpisy 
a kontrolní mechanismy pro duální celní režim vycházející z předpisů EU a Spojeného 
království v rámci nového partnerství, existuje riziko možného nárůstu příležitostí pro 
podvody, pašování zboží, padělání a neplacení cel; 

8. dále se domnívá, že obzvláštní pečlivost by měla být vynakládána při kontrolách a 
inspekcích zboží, které vstupuje do Severního Irska přes jiné části Spojeného království 
původem z jiných třetích států a které má poté vstoupit na jednotný trh EU; 

9. připomíná stále přetrvávající a často opakovaný postoj Evropského parlamentu, že je 
třeba zajistit více zaměstnanců a také odpovídající a moderní vybavení příslušných 
celních úřadů a orgánů, včetně odpovídajících podmínek pro úředníky EU umístěné v 
Severním Irsku; vyjadřuje znepokojení nad opakovaným odmítáním britských orgánů 
povolit otevření stálé kanceláře pro úředníky EU v Belfastu; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_cs
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10. požaduje důkladné posouzení rizik, která by se mohla objevit během provádění, zejména 
v oblasti boje proti podvodům s cly a DPH a nezákonného obchodování (pašování); 
považuje za nezbytné stanovit využití kritérií pro posuzování rizik, která zohledňují 
otázky, jako je původ a konečná destinace zboží, správné vyčíslení hodnoty zboží, 
definice povahy zboží (druh zboží), a zajištění přiměřeně vysokého počtu kontrolních 
vzorků a zvýšit počet vzorků pro zboží, se kterým se častěji nezákonně obchoduje nebo 
se pašuje; je znepokojen potenciálně zvýšeným rizikem vyššího objemu nezákonného 
dovozu zboží s nesprávným prohlášením o původu nebo vstupu produktů, které nejsou 
určeny pro jednotný trh, na území EU, a následným poškozením finančních zájmů Unie; 

Celní spolupráce a vzájemná správní pomoc

11. považuje za zásadně důležité dát při vyjednávání přednost definování jasných pravidel 
pro celní záležitosti, zejména celní kontroly; 

12. jelikož celní postupy jsou vysoce komplikované, požaduje, aby byly během vyjednávání 
zajištěny spolehlivé závazky a nezbytné záruky, které zajistí řádné kontroly a správný 
výběr DPH a cel; 

13. domnívá se, že efektivní celní spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím musí 
stanovit spolehlivá praktická ujednání s jasným právním základem pro efektivní a 
transparentní spolupráci mezi celními orgány EU a Spojeného království na místě v 
Severním Irsku; 

14. zdůrazňuje, že efektivní spolupráce mezi oběma stranami v oblasti cel a usnadňování 
obchodu musí zachovat vysokou míru konvergence svých právních předpisů a postupů 
v celní oblasti, aby byly zajištěny efektivní celní kontroly a odbavení, vymáhání 
právních předpisů v celní oblasti a ochráněny finanční zájmy obou stran s možností 
získat zpět neoprávněně zaplacené daně a cla; 

15. poukazuje rovněž na posílenou správní spolupráci mezi oběma stranami v oblasti DPH 
a vzájemné pomoci, mimo jiné při vymáhání pohledávek týkajících se daní a cel, 
zejména v oblasti i) výměny informací ohledně celních právních předpisů, provádění a 
účinnosti celních kontrol, ii) bezpečnosti dodavatelského obchodního řetězce a iii) řízení 
a posuzování rizik; 

16. požaduje v rámci budoucí obchodní dohody důkladný celní režim a zvláštní opatření 
týkající se řízení preferenčního sazebního zacházení a realizace osvobození od cla pro 
určité zboží dovážené do Severního Irska; 

17. vyjadřuje svou podporu, jako standardní postup, pro zahrnutí včasných ustanovení o 
vzájemné správní pomoci v oblasti cel a souvisejících záležitostí jakožto součásti 
uplatňování a kontroly preferenčního zacházení; 

18. zdůrazňuje, že obě strany mohou spoléhat na rychlý a objektivní systém spolupráce a 
konzultací v rámci boje proti porušování celních předpisů, včetně mechanismu pro 
dočasné pozastavení preferenčního sazebního zacházení u určitého zboží nebo obchodní 
operace, které systematicky porušují platné celní předpisy; 
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Dopad politiky soudržnosti EU na Spojené království a Severní Irsko

19. je si vědom významné úlohy, kterou hraje politika soudržnosti EU při zachování míru 
v Severním Irsku a při napomáhání usmíření mezi komunitami; 

20. zdůrazňuje, že je třeba nalézt pro tento region řešení, které umožní pokračovat v důležité 
práci na budování míru; 

21. je přesvědčen o tom, že by bylo v zájmu Spojeného království, Irska i celé Evropské 
unie, aby pokračovaly ve společném financování programu PEACE pro Severní Irsko a 
programu INTERREG V-A pro Severní Irsko, Irsko a Skotsko s cílem podpořit mírový 
a úspěšný rozvoj těchto regionů; 

22. vítá návrhy na nalezení potenciálního nástupce programů financování PEACE IV a 
INTERREG na období po roce 2020, a zejména vítá záměr Komise pokračovat ve 
financování těchto programů v kontextu příštího víceletého finančního rámce. 

Kopie: oddělení pro legislativní záležitosti


