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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní 
obchod jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, které přijmou, začlenily tyto návrhy:

1. připomíná svá usnesení ze dne 15. ledna 2020 o provádění a monitorování ustanovení 
týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení1 a ze dne 12. února 2020 o návrhu 
mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a 
Severního Irska2; připomíná, že jednání o budoucím vztahu jsou stále ve velmi rané 
fázi, a zdůrazňuje významný dopad koronavirové krize na tento proces a jeho 
harmonogram;

2. zdůrazňuje, že úplné provedení dohody o vystoupení, včetně protokolu o Severním 
Irsku, který zajišťuje, aby na Irském ostrově nevznikla tvrdá hranice, je nezbytným 
předpokladem a základním prvkem pro nové partnerství mezi EU a Spojeným 
královstvím; vyjadřuje znepokojení nad prohlášeními vlády Spojeného království, která 
prokazují nedostatečnou politickou vůli plně dodržet její závazky vyplývající z dohody 
o vystoupení, zejména pokud jde o hraniční kontroly v Irském moři; konstatuje, že ve 
společném výboru nebyla v této věci poskytnuta žádná konkrétní ujištění; zdůrazňuje, 
že vzájemná důvěra mezi smluvními stranami je v těchto jednáních zásadní;

3. připomíná, že Evropská unie a Spojené království zůstanou blízkými sousedy a budou 
mít i nadále mnoho společných zájmů; zdůrazňuje vysokou úroveň integrace a 
provázanosti hospodářství EU a Spojeného království; připomíná, že Spojené království 
je i po svém odchodu z EU nadále jedním z nejbližších spojenců Unie, partner v NATO 
a důležitý obchodní partner; trvá na tom, že jakákoli dohoda o novém vztahu mezi EU a 
Spojeným královstvím musí zohledňovat status Spojeného království jakožto třetí země, 
být koherentní a odpovídat zeměpisné blízkosti obou smluvních stran i značné 
propojenosti jejich ekonomik; připomíná, že politické prohlášení založené na stávajícím 
jedinečném vztahu, slouží jako základ pro ambiciózní, široké, hluboké a flexibilní 
partnerství;

4. vítá skutečnost, že Komise předložila a zveřejnila komplexní právní návrh na nové 
partnerství, který je obecně v souladu s jejím mandátem k vyjednávání a s usnesením 
Parlamentu; naléhavě vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své transparentnosti vůči 
spolunormotvůrcům, odvětví finančních služeb a spotřebitelům, a hluboce lituje toho, že 
vláda Spojeného království odmítla na podobnou úroveň transparentnosti přistoupit; 
zdůrazňuje, že pro kontinuitu činností a hladké poskytování služeb spotřebitelům i 
předcházení volatilitě trhu je nezbytné zajistit srozumitelnost a jistotu;

5. bere na vědomí významné rozpory mezi oběma smluvními stranami v této úvodní fázi 
jednání, a to i pokud jde o rozsah a právní strukturu textu, o němž se má jednat; 
vyjadřuje hluboké znepokojení nad omezeným rozsahem budoucího partnerství, s nímž 
počítá vláda Spojeného království, a zdůrazňuje, že návrhy Spojeného království 
nenaplňují jeho závazky uvedené v dohodě o vystoupení a politickém prohlášení;

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0006.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0033.
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6. domnívá se, že kvůli zeměpisné blízkosti Spojeného království a jeho stávající 
hospodářské provázanosti s EU je v zájmu obou smluvních stran vybudovat ambiciózní 
a spolehlivé nové hospodářské partnerství vztahující se na co největší počet odvětví; 
zdůrazňuje, že v každém případě je třeba zajistit rovné podmínky a zachovat standardy 
EU, aby se zabránilo jejich soustavnému snižování a vytváření nespravedlivých 
protisoutěžních výhod na základě omezování úrovně ochrany nebo jiných regulačních 
rozdílů; zdůrazňuje, že základní podmínkou pro zachování skutečně rovných podmínek 
mezi smluvními stranami je ponechat vzájemně otevřené postupy zadávání veřejných 
zakázek; domnívá se, že každý nový rámec by měl zachovávat spravedlivou 
hospodářskou soutěž, práva pracovníků, finanční stabilitu EU, ochranu investorů a 
spotřebitelů, transparentnost podpory poskytované znalostním odvětvím, celistvost 
jednotného trhu a závazky v boji proti změně klimatu, aby se zajistilo, že nebude 
docházet ke snižování stávající úrovně ochrany a standardů; zdůrazňuje, že výsledný 
rámec musí být srozumitelný a transparentní a nesmí přinášet nepřiměřenou zátěž pro 
mikropodniky a malé a střední podniky; vyzývá smluvní strany, aby v budoucí dohodě 
zohledňovaly potřeby a zájmy těchto podniků, zejména pokud jde o usnadnění přístupu 
na trh, včetně mimo jiné slučitelnosti technických norem a zjednodušených celních 
postupů; zejména připomíná, že pokud by ustanovení týkající se rovných podmínek 
nebyla úplná, mohlo by to vést k narušení hospodářství v hraničních oblastech Irska, 
zejména pokud jde o pracovněprávní a sociální normy; zdůrazňuje, že je důležité 
zachovat úzkou a strukturovanou spolupráci v otázkách regulace a dohledu jak na 
politické, tak na technické úrovni, a zároveň dodržovat regulační režim a rozhodovací 
samostatnost EU;

7. domnívá se, že budoucí partnerství musí zajistit vysokou úroveň environmentální, 
pracovněprávní a sociální ochrany a nesmí oslabovat budoucí snahy o zvýšení této 
úrovně ochrany; v této souvislosti podporuje ustanovení o zákazu snižování úrovně 
ochrany klimatu a vyzývá obě smluvní strany, aby posílily související opatření a 
spolupracovaly v otázkách udržitelné produkce a spotřeby tím, že budou podporovat 
oběhové hospodářství i zelený a inkluzivní růst; vítá závazek smluvních stran ohledně 
dosažení cíle v oblasti klimatické neutrality celého hospodářství do roku 2050 a uvedení 
jejich politik do souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN a cíli Pařížské dohody;  vyzývá 
k pravidelnému politickému dialogu ke sledování provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje;

8. vyzývá k přijetí silných a komplexních záruk týkajících se hospodářské soutěže, 
kontroly státní podpory, státem vlastněných podniků, antimonopolních pravidel a 
kontroly fúzí, aby se zajistily a prosadily rovné podmínky pro hospodářství Spojeného 
království a EU a předešlo se a zabránilo nespravedlivé hospodářské soutěži a narušení 
obchodu; zdůrazňuje, že je třeba prosazovat vysoké společné standardy, pokud jde o 
právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže a kontrolu státní podpory;  zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit ochranu investorů a spotřebitelů, celistvost jednotného trhu a soulad 
Spojeného království s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory; 
vyzývá k účinnému prosazování a uplatňování nápravných opatření uvedených ve 
Smlouvách EU;

9. domnívá se, že pokud jde o finanční služby, měl by být dialog o otázkách regulace a 
dohledu mezi EU a Spojeným královstvím veden jako dobrovolný regulační dialog mezi 
tvůrci politik, regulačními orgány a orgány dohledu s cílem podpořit harmonizaci 
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předpisů a sdílet obavy i osvědčené postupy v oblasti dohledu, včetně těch, které se 
týkají inovativních služeb a otázek společného zájmu; domnívá se, že budoucí dohoda 
by měla zahrnovat konkrétní ustanovení o spolupráci mezi evropskými orgány dohledy 
a orgány finančního dohledu Spojeného království, aby se zajistilo pravidelné 
oznamování změn týkajících se právního rámce a jeho uplatňování; bere na vědomí 
skutečnost, že finanční ekosystém EU je velmi úzce provázán se službami 
poskytovanými bankami a tržními infrastrukturami se sídlem ve Spojeném království; 
domnívá se, že je třeba usilovat o zachování hladké spolupráce, zajištění rovných 
podmínek a omezení regulačních odchylek ze strany Spojeného království v oblasti 
finančních služeb, aby se tak podařilo zachovat integrované kapitálové trhy a přístup 
finančních institucí EU k příslušné tržní infrastruktuře ve Spojeném království;

10. připomíná, že práva na pasportizaci, jež jsou založena na vzájemném uznávání a 
harmonizovaných obezřetnostních pravidlech a sbližování dohledu na vnitřním trhu, 
přestanou mezi EU a Spojeným královstvím na konci přechodného období platit, jelikož 
se Spojené království stane třetí zemí; zdůrazňuje, že poté musí být přístup na evropský 
finanční trh založen na autonomním rámci EU v oblasti rovnocennosti; připomíná však 
omezený rozsah rozhodnutí o rovnocennosti; zdůrazňuje, že z důvodu obezřetnosti a k 
zajištění finanční stability by měla být zavedena a uplatňována další konkrétní opatření 
a požadavky; zdůrazňuje, že každé budoucí partnerství se Spojeným královstvím by 
mělo zahrnovat vhodné obezřetnostní výjimky, aby bylo možné právně zajistit nárok 
obou smluvních stran na regulaci ve veřejném zájmu;

11. zdůrazňuje, že právní předpisy EU stanoví možnost uznat pravidla třetí země jako 
rovnocenná na základě proporcionální analýzy založené na rizicích; zdůrazňuje, že 
přezkum rovnocennosti je technický proces, který by měl být založen na jasných, 
objektivních a transparentních kritériích; připomíná svůj postoj vyjádřený ve zprávě o 
vztazích mezi EU a třetími zeměmi, pokud jde o právní úpravu finančních služeb a 
dohled nad nimi, že rozhodnutí o rovnocennosti finančních služeb by měla být 
předmětem aktů v přenesené pravomoci; v této souvislosti konstatuje, že posouzení 
rovnocennosti finančních předpisů Spojeného království provede Komise a že 
rovnocennost může být uznána jedině tehdy, pokud budou režimy a standardy 
Spojeného království v oblasti regulace a dohledu plně rovnocenné s režimy a standardy 
EU, aby byly zajištěny rovné podmínky;  vítá závazek smluvních stran uvedený v 
politickém prohlášení, kterým se stanoví rámec pro budoucí vztahy mezi EU a 
Spojeným královstvím, že budou usilovat o to, aby posouzení rovnocennosti byla 
uzavřena do konce června 2020;  naléhavě vyzývá obě smluvní strany, aby nadále 
usilovaly o splnění tohoto cíle; domnívá se, že pokud byla rovnocennost uznána, je 
třeba usilovat o její zachování, připomíná však, že EU může Spojenému království 
status rovnocennosti kdykoli jednostranně odejmout;

12. zdůrazňuje, že změny rámce rovnocennosti pro investiční firmy, které byly zavedeny 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o 
obezřetnostních požadavcích na investiční podniky3, vyžadují, aby Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy „sledoval vývoj v oblasti regulace a dohledu, postupů vynucování 
právních předpisů a další relevantní tržní vývoj ve třetích zemích“; konstatuje, že tato 

3 Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s.1.
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ustanovení by mohla sloužit plán pro účinný režim monitorování;

13. připomíná, že ve Spojeném království dochází ke clearingu značného objemu derivátů 
denominovaných v eurech, což by potenciálně mohlo mít dopad na finanční stabilitu 
Evropské unie; vítá nový režim dohledu zavedený nařízením Evropského parlamentu a 
Rady 2019/2099 ze dne 23. října 2019, pokud jde o postupy a orgány zapojené 
do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran 
ze třetích zemí4; vyzývá nově zřízený výbor pro dohled nad ústředními protistranami, 
aby využíval pravomocí, které mu byly prostřednictvím tohoto nařízení svěřeny, k 
zajišťování finanční stability v EU, a vyzývá Komisi, aby zvážila podobný přístup také 
u dalších odvětví se sídlem ve Spojeném království, pokud jde o uvádění na trh, 
clearing nebo upisování finančních nástrojů denominovaných v eurech;

14. opakuje, že je důležité zajistit rámec pro pohotovou spolupráci a výměnu informací 
mezi EU a Spojeným královstvím, pokud jde o prevenci, zjišťování a trestání praní 
peněz a financování terorismu a zachování rovných podmínek; vyzývá smluvní strany, 
aby do budoucí dohody o partnerství začlenily ustanovení o politice v oblasti boje proti 
praní peněz a financování terorismu, včetně mechanismu pro výměnu informací; 
připomíná, že v politickém prohlášení se EU a Spojené království zavázaly, že půjdou 
nad rámec norem pracovní skupiny pro finanční činnost v oblasti boje proti praní peněz 
a financování terorismu, pokud jde o transparentnost skutečného vlastnictví a ukončení 
anonymity spojené s používáním virtuálních měn, a to i prostřednictvím hloubkových 
kontrol klientů; zdůrazňuje, že Spojené království musí dodržovat mezinárodní normy a 
mělo by i nadále dodržovat právní předpisy EU a její vyvíjející se standardy v oblasti 
boje proti praní peněz, které v některých ohledech stanoví vyšší standardy ochrany a 
větší transparentnost než stávající mezinárodní normy; připomíná existenci unijního 
seznamu třetích zemí, jejichž režimy pro boj proti praní peněz a financování terorismu 
vykazují strategické nedostatky, a naléhavě vyzývá Spojené království i jeho zámořská 
území, aby se zavázaly, že budou i po uplynutí přechodného období nadále dodržovat 
rámec EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;

15. vítá požadavky uvedené v článcích LAW.AML.130 a LAW.AML.131 návrhu dohody 
ze dne 18. března 2020, který připravila Komise, o novém partnerství se Spojeným 
královstvím5, pokud jde o transparentnost skutečného vlastnictví pro právnické osoby a 
právní ujednání; připomíná, že je zásadní, aby obě smluvní strany zajistily, že informace 
obsažené v centrálních registrech byly k dispozici v souladu s týmiž standardy, které 
jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 
května 2018 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu6, zejména s ohledem na bod odůvodnění 42 této směrnice, který 
se týká pojmu „oprávněný zájem“;

16. vyzývá obě smluvní strany, aby do nové dohody o partnerství začlenily konkrétní 
ustanovení ohledně dohledu nad finančními i nefinančními povinnými osobami v 
souvislosti s rámcem pro boj proti praní peněz; připomíná sdělení Komise nazvané 
„Směrem k lepšímu provádění rámce EU pro boj proti praní peněz a financování 
terorismu“ (COM/2019/0360) a její zprávu o posouzení nedávných případů údajného 

4 Úř. věst. L 322, 12.12.2019, s. 1.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf


AD\1205341CS.docx 7/11 PE648.489v02-00

CS

praní peněz zahrnujících úvěrové instituce EU, v nichž dospěla k závěru, že dohled EU 
v oblasti boje proti praní peněz je velmi nedostatečný;

17. domnívá se, že volný pohyb občanů EU, včetně budoucích příhraničních pracovníků, i 
volný pohyb služeb na Irském ostrově jsou důležité pro omezení negativních dopadů na 
ekonomiku celého ostrova, a že by se budoucí dohoda měla na tuto otázku zaměřovat;

18. doporučuje, vzhledem ke vzrůstající digitalizaci obchodu včetně služeb, aby smluvní 
strany do rámce správy nového partnerství začlenily ustanovení k usnadnění digitálního 
obchodu, řešení neodůvodněných překážek obchodu elektronickými prostředky a 
zajištění otevřeného, bezpečného a důvěryhodného internetového prostředí pro podniky 
a spotřebitele; zdůrazňuje, že tato ustanovení by měla usnadnit nezbytné toky údajů, s 
výhradou výjimek pro legitimní cíle veřejné politiky, zároveň by však neměla oslabovat 
pravidla EU v oblasti ochrany osobních údajů a měla by podléhat vhodné soudní 
kontrole;

19. zdůrazňuje, že k usnadnění přeshraničního obchodu budou nezbytné významné 
investice do zařízení pro celní kontroly na společných tranzitních místech a že by 
budoucí dohoda měla stanovit komplexní mechanismy v oblasti celní spolupráce;

20. domnívá se, že každá budoucí dohoda by měla stanovit jasné mechanismy pro zajištění 
účinného uplatňování a vymáhání právních předpisů ve výše zmíněných oblastech a 
řešení souvisejících sporů; vítá skutečnost, že v návrhu právní dohody, kterou předložila 
Komise, má mít Soudní dvůr Evropské unie pravomoc k vydávání závazných 
rozhodnutí o předběžné otázce ohledně výkladu určitého pojmu nebo ustanovení práva 
EU;

21. vyzývá EU a Spojené království, aby rozhodně usilovaly o zajištění dodržování řádné 
daňové správy v souladu se stávajícími a vyvíjejícími se mezinárodními a evropskými 
normami, zejména pokud jde o výměnu daňových informací, daňovou transparentnost, 
spravedlivé zdanění, opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a normy OECD 
proti erozi základu daně a přesouvání zisku, a to i v zámořských územích, výsostných 
oblastech a korunních závislých územích Spojeného království; dále smluvní strany 
vyzývá, aby dodržovaly normy pracovní skupiny pro finanční činnosti;

22. vyzývá smluvní strany, aby upřednostňovaly koordinovaný boj proti daňovým únikům a 
vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá smluvní strany, aby škodlivé daňové 
praktiky řešily tím, že budou pokračovat ve spolupráci na základě unijního kodexu 
chování pro zdanění podniků; zdůrazňuje v této souvislosti zprávu Komise o Spojeném 
království, která je součástí procesu evropského semestru v roce 2020, v níž se uvádí, že 
režim Spojeného království pro zdanění dividend a vysoký počet dvoustranných 
daňových smluv představují prvky, které mohou společnosti využít k agresivnímu 
daňovému plánování; konstatuje, že podle Komise je Spojené království klasifikováno 
vysoko, pokud jde o ukazatele, které určují, že se v dané zemi vyskytují prvky, jež 
mohou společnosti využít za účelem vyhýbání se daňovým povinnostem; vyzývá k 
tomu, aby se budoucí dohoda na tuto oblast konkrétně zaměřila a stanovila způsob, 
jakým bude Spojené království tuto situaci v budoucnu řešit; připomíná, že po uplynutí 
přechodného období bude Spojené království považováno za třetí zemi a bude muset 
být prověřeno Skupinou pro kodex chování (zdanění podniků) na základě kritérií 
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stanovených pro unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí;  vyzývá smluvní strany, 
aby zaručily řádnou správní spolupráci s cílem zajistit dodržování právních předpisů v 
oblasti DPH a ochranu a vymáhání příjmů z DPH;

23. vítá závazek Spojeného království, že bude nadále provádět směrnici DAC 67; vyzývá 
smluvní strany, aby zajistily, že budou zachována ustanovení jednotlivých směrnic 
týkající se povinné automatické výměny informaci v oblasti daní (DAC8, DAC 29, DAC 
310, DAC 411, DAC 512), pokud jde o příjmy, finanční účty, daňová rozhodnutí, zprávy 
podle jednotlivých zemí a skutečné vlastnictví; doporučuje, aby smluvní strany zřídily 
specializovanou platformu pro zachování správní spolupráce s cílem zajistit, aby i 
nadále docházelo k výměně informací a ke koordinaci budoucích návrhů na výměnu 
informací, jako jsou on-line platformy;

24. vyzývá smluvní strany, aby zajistily, že jejich příslušné daňové politiky budou 
podporovat plnění cílů uvedených v Pařížské dohodě, a vyzývá je ke spolupráci v rámci 
budoucího unijního mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, zejména proto, 
aby se při plnění environmentálních cílů uhlíkového vyrovnání na hranicích zamezilo 
jakémukoli dvojímu zdanění;

25. připomíná, že podle článku 132 dohody o vystoupení může společný výbor přijmout 
rozhodnutí o prodloužení přechodného období; domnívá se, že možným prodloužením 
přechodného období je třeba se vážně zabývat, a to s ohledem na zbývající rozpory a 
dopad koronavirové krize, aby se ukázalo, zda je zapotřebí více času k uzavření jednání 
o komplexním budoucím partnerství, a byla zajištěna práva občanů, právní jistota a 
hospodářská a finanční stabilita; opakuje svůj postoj, že s ohledem na složitost jednání a 
omezený časový rámec existuje skutečné riziko „pádu z útesu“ v těch hospodářských 
oblastech, v nichž nouzová opatření nebo mezinárodní rámec nemusejí poskytovat 
dostatečný právní rámec, který by zamezil závažnému narušení; domnívá se, že je v 
zájmu jak EU, tak Spojeného království, aby byl jejich budoucí vztah řádně nastaven;

26. připomíná, že likvidita trhu s dluhopisy členských států a likvidita směny národních 
měn členských států, které nejsou členy eurozóny, jsou založeny na infrastruktuře 
poskytované investičními bankami ve Spojeném království; konstatuje, že jelikož 
mnoho právních systémů EU zakazuje obchodování se státními dluhopisy na primárních 
trzích ve třetích zemích, je rozhodně zapotřebí tento problém zohlednit v jednáních o 
novém partnerství mezi EU a Spojeným královstvím;

27. domnívá se, že brexit může představovat nový impuls pro rozšíření projektu unie 
kapitálových trhů, který by mohl pomoci směřovat úvěry do reálné ekonomiky, zejména 
do malých a středních podniků, dále umožnit soukromé sdílení rizik, snížit potřebu 
veřejného sdílení rizik a doplnit financování prostřednictvím bank.

7 Směrnice (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018 (Úř. věst. L 139, 5.6.2018, s. 1).
8 Směrnice 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
9 Směrnice 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014 (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).
10 Směrnice (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 1).
11 Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016 (Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 8).
12 Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 1).
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