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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, de vedtager:

1. minder om sine beslutninger af 15. januar 2020 om gennemførelse og overvågning af 
bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen1 og af 12. februar 2020 
om det foreslåede mandat til forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland2; noterer sig, at forhandlingerne om de 
fremtidige forbindelser stadig befinder sig på et meget tidligt stadie, og understreger den 
store indvirkning, som coronaviruskrisen har på denne proces og tidsplanen;

2. understreger, at en fuldstændig gennemførelse af udtrædelsesaftalen, herunder 
protokollen om Nordirland, der sikrer, at der ikke vil være nogen hård grænse på øen 
Irland, er en forudsætning for og et grundlæggende element i et fremtidigt EU-britisk 
partnerskab; udtrykker i denne forbindelse bekymring over offentlige udtalelser fra den 
britiske regering, der udtrykker en manglende politisk vilje til fuldt ud at overholde de 
retlige forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalen, navnlig vedrørende grænsekontrol i 
Det Irske Hav; bemærker, at der ikke blev givet nogen konkrete forsikringer 
desangående i Det Blandede Udvalg; understreger, at gensidig tillid mellem parterne er 
afgørende i disse forhandlinger;

3. bemærker, at Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union fortsat vil være nære 
naboer og have mange interesser til fælles; fremhæver den betydelige grad af 
integration og indbyrdes afhængighed mellem EU's og den britiske økonomi; minder 
om, at Det Forenede Kongerige, der nu er udtrådt af EU, stadig er en af EU's tætteste 
allierede, en NATO-partner og en vigtig handelspartner; fastholder derfor, at enhver 
aftale om et nyt EU-britisk forhold skal tage hensyn til den britiske status som 
tredjeland, være sammenhængende og være tilpasset de to parters geografiske nærhed 
og den store indbyrdes forbundethed mellem deres økonomier; minder om, at den 
politiske erklæring, der bygger på de eksisterende enestående forbindelser, danner 
grundlag for et ambitiøst, bredt og fleksibelt partnerskab;

4. glæder sig over, at Kommissionen har fremlagt og offentliggjort et omfattende 
lovforslag om et nyt partnerskab, som overordnet set er i overensstemmelse med 
Kommissionens forhandlingsmandat og Parlamentets beslutning; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til fortsat at udvise gennemsigtighed over for 
medlovgiverne, den finansielle sektor og forbrugerne, og beklager dybt, at den britiske 
regering har afvist at acceptere en tilsvarende grad af gennemsigtighed; understreger, at 
klarhed og entydighed er af afgørende betydning for forretningskontinuitet og en 
gnidningsløs ydelse af tjenesteydelser til forbrugerne, og når det drejer sig om at 
forhindre markedsudsving;

5. bemærker, at der på dette indledende stadie af forhandlingerne fortsat er dybdegående 
uoverensstemmelser mellem parterne, bl.a. hvad angår omfanget og den retlige struktur 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0006.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0033.
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af den tekst, der skal forhandles; udtrykker dyb bekymring over det begrænsede omfang 
af det fremtidige partnerskab, som den britiske regering påtænker, og påpeger, at de 
britiske forslag ikke lever op til landets forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalen og 
den politiske erklæring;

6. mener, at Det Forenede Kongeriges geografiske nærhed og nuværende økonomiske 
indbyrdes afhængighed med EU gør, at det er i begge parters fælles interesse at etablere 
et ambitiøst og pålideligt, nyt økonomisk partnerskab, der omfatter det størst mulige 
antal sektorer; understreger, at der under alle omstændigheder skal sikres lige 
konkurrencevilkår, og at EU's standarder skal beskyttes for at undgå et "kapløb mod 
bunden" og urimelige konkurrencebegrænsende fordele gennem en slækkelse af 
beskyttelsesniveauerne eller andre lovgivningsmæssige forskelle; understreger, at 
procedurerne for offentlige indkøb bør forblive gensidigt åbne, hvilket er en 
forudsætning for, at der kan skabes lige konkurrencevilkår mellem parterne; mener, at 
enhver ny ramme bør sikre fair konkurrence, arbejdstagerrettigheder, EU's finansielle 
stabilitet, investor- og forbrugerbeskyttelse, gennemsigtighed i forbindelse med fremme 
af og støtte til vidensbrancher, det indre markeds integritet og forpligtelser til 
bekæmpelse af klimaforandringer, der sikrer det nuværende beskyttelsesniveau og 
standarder; understreger, at den deraf følgende ramme skal være klar og gennemsigtig 
og ikke må medføre en uforholdsmæssig stor byrde for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er); opfordrer parterne til at bevare disse 
virksomheders behov og interesser i den fremtidige aftale, navnlig med hensyn til 
lettelse af markedsadgangen, herunder, men ikke begrænset til, kompatibilitet mellem 
tekniske standarder og strømlinede toldprocedurer; bemærker navnlig den potentielle 
fordrejning af økonomien i grænseområderne i Irland på grund af den manglende fulde 
vifte af bestemmelser om lige vilkår, navnlig hvad angår arbejdsstandarder og sociale 
standarder; understreger betydningen af at opretholde et tæt og struktureret samarbejde 
om regulerings- og tilsynsspørgsmål på både politisk og teknisk plan, samtidig med at 
EU's reguleringssystem og beslutningsautonomi respekteres;

7. mener, at det fremtidige partnerskab skal sikre et højt niveau af miljø-, arbejdsmarkeds- 
og socialbeskyttelse og ikke må undergrave fremtidige initiativer til at øge dette 
beskyttelsesniveau; støtter i denne forbindelse forbuddet mod forringelse af 
klimabeskyttelsesniveauet og opfordrer begge parter til at øge foranstaltninger og 
samarbejde om anliggender, der vedrører bæredygtig produktion og bæredygtigt 
forbrug, og som fremmer den cirkulære økonomi og grøn og social inklusiv vækst; 
glæder sig over parternes tilsagn om senest i 2050 at indfri målet om klimaneutralitet i 
hele økonomien og om at tilpasse deres politikker til de mål, der er fastsat i FN's mål for 
bæredygtig udvikling og i Parisaftalen; opfordrer til en regelmæssig politisk dialog med 
henblik på at overvåge gennemførelsen af Parisaftalen og målene for bæredygtig 
udvikling;

8. opfordrer til solide og omfattende garantier på områderne konkurrence, 
statsstøttekontrol, statsejede virksomheder, kartellovgivning og kontrol med 
virksomhedsfusion i den hensigt at tilsikre lige konkurrencevilkår mellem EU's og den 
britiske økonomi og forebygge og forbyde illoyal konkurrence og handelsforvridning; 
understreger behovet for at opretholde fælles høje standarder inden for konkurrenceret 
og statsstøttekontrol; understreger behovet for at sikre beskyttelse af investorer og 
forbrugere, det indre markeds integritet og Det Forenede Kongeriges tilpasning til EU's 
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konkurrence- og statsstøtteregler; opfordrer til effektiv håndhævelse og afhjælpende 
foranstaltninger som beskrevet i EU-traktaterne;

9. mener for så vidt angår finansielle tjenesteydelser, at EU's tilsyns- og kontrolmæssige 
dialog med Det Forenede Kongerige bør finde sted på grundlag af en frivillig 
reguleringsdialog mellem politiske beslutningstagere, lovgivere og tilsynsførende med 
henblik på at fremme lovgivningsmæssig tilpasning og udveksling af tilsynsspørgsmål 
og bedste praksis, herunder vedrørende nye innovative tjenester og spørgsmål af fælles 
interesse; er af den opfattelse, at den fremtidige aftale bør indeholde specifikke 
bestemmelser om samarbejde mellem EU's og de britiske tilsynsmyndigheder med 
henblik på at give regelmæssige meldinger om ændringer vedrørende den retlige ramme 
og dens gennemførelse; anerkender, at EU's finansielle økosystem er blevet stærkt 
sammenkoblet med tjenester, der leveres af banker etableret i Det Forenede Kongerige 
og markedsinfrastrukturer; mener, at det bør tilstræbes at bevare et smidigt 
samarbejdsniveau, sikre lige vilkår og begrænse Det Forenede Kongeriges 
lovgivningsmæssige divergens vedrørende finansielle tjenesteydelser og dermed 
opretholde integrerede kapitalmarkeder og adgang for EU's finansielle institutioner til 
en passende britisk markedsinfrastruktur;

10. minder om, at pasrettigheder, der er baseret på gensidig anerkendelse, harmoniserede 
tilsynsregler og tilsynskonvergens på det indre marked, vil ophøre mellem EU og Det 
Forenede Kongerige ved udgangen af overgangsperioden, når Det Forenede Kongerige 
bliver til et tredjeland; understreger, at adgangen til det europæiske finansielle marked 
derefter skal baseres på EU's selvstændige ækvivalensramme; minder imidlertid om den 
begrænsede rækkevidde af afgørelser om ækvivalens; understreger, at der kan etableres 
og opretholdes yderligere specifikke foranstaltninger og krav af forsigtighedshensyn og 
med henblik på at sikre finansiel stabilitet; understreger, at ethvert fremtidigt 
partnerskab med Det Forenede Kongerige bør omfatte solide tilsynsmæssige 
undtagelser for retligt at sikre begge parters ret til at lovgive i offentlighedens interesse;

11. fremhæver, at EU-lovgivningen giver mulighed for at betragte tredjelandes regler som 
ækvivalente på grundlag af en proportional og risikobaseret analyse; understreger, at 
ækvivalensundersøgelser er en teknisk proces, der bør baseres på klare, objektive og 
gennemsigtige kriterier; minder om sin holdning i betænkningen om forbindelserne 
mellem EU og tredjelande vedrørende regulering af og tilsyn med finansielle 
tjenesteydelser om, at afgørelser om ækvivalens vedrørende finansielle tjenesteydelser 
bør gøres til genstand for delegerede retsakter; bemærker i denne forbindelse, at 
Kommissionen vil foretage en vurdering af ækvivalensen af britiske finansforordninger, 
og at der kun kan indrømmes ækvivalens, hvis britisk ret og standarder svarer fuldt ud 
til EU's regler og standarder for at sikre lige konkurrencevilkår; glæder sig over 
parternes tilsagn i den politiske erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige 
forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige, om at bestræbe sig på at afslutte 
ækvivalensvurderingerne inden udgangen af juni 2020; opfordrer begge parter til at 
fortsætte deres bestræbelser på at nå dette mål; mener, at der, hvis der er ydet 
ækvivalens til Det Forenede Kongerige, bør gøres en indsats for at fastholde det, men 
minder om, at EU ensidigt kan ophæve denne status på et hvilket som helst tidspunkt;

12. påpeger, at de ændringer, der blev indført med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til 
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investeringsselskaber3 af ækvivalensrammen for investeringsselskaber, pålægger Den 
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed at "[overvåge] udviklingen inden 
for regulering og tilsyn, håndhævelsespraksis og anden relevant markedsudvikling i 
tredjelande"; bemærker, at sådanne bestemmelser kan fungere som en model for en 
effektiv overvågningsordning;

13. minder om, at en betydelig mængde derivater udstedt i euro cleares i Det Forenede 
Kongerige, hvilket potentielt kan få konsekvenser for EU for så vidt angår finansiel 
stabilitet; glæder sig over den nye tilsynsordning etableret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) 
nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i 
meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-
CCP'er4; opfordrer denne nyligt oprettede centrale modpart (CCP) til at gøre brug af de 
beføjelser, den er tillagt i henhold til denne forordning, til at sikre finansiel stabilitet i 
EU, og opfordrer Kommissionen til at overveje en lignende tilgang for andre områder, 
der er etableret i Det Forenede Kongerige, såsom markedsføring, clearing eller i 
forbindelse med emissionsgarantier for finansielle instrumenter i euro;

14. gentager, at det er vigtigt at sikre rammer for hurtigt samarbejde og udveksling af 
oplysninger mellem EU og Det Forenede Kongerige med henblik på at forebygge, 
opdage og straffe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og på at opretholde 
lige konkurrencevilkår; opfordrer parterne til at medtage bestemmelser om bekæmpelse 
af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den fremtidige partnerskabsaftale, 
herunder en mekanisme til udveksling af oplysninger; minder om, at EU og Det 
Forenede Kongerige i den politiske erklæring forpligtede sig til at gå videre end Den 
Finansielle Aktionsgruppes standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme med hensyn til gennemsigtighed vedrørende reelt ejerskab og 
at sætte en stopper for den anonymitet, der er forbundet med brugen af virtuelle 
valutaer, herunder gennem rettidig omhu ved kontrol af kundelegitimation; 
understreger, at Det Forenede Kongerige skal overholde internationale standarder og 
fortsat overholde EU's regler om bekæmpelse af hvidvask af penge, som i visse 
henseender fastsætter højere beskyttelsesstandarder og større gennemsigtighed end de 
nuværende internationale standarder; minder om, at der findes en EU-liste over 
tredjelande med strategiske mangler i deres rammer for bekæmpelse af hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme, og opfordrer indtrængende til, at Det Forenede 
Kongerige, ikke mindst med sine oversøiske territorier, også efter overgangsperioden 
fortsat tilslutter sig EU's rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering 
af terrorisme;

15. glæder sig over kravene i artikel 130 og artikel 131 i Kommissionens udkast til teksten 
til aftalen om det nye partnerskab med Det Forenede Kongerige af 18. marts 20205 om 
gennemsigtighed i ejendomsretten til juridiske enheder og retlige arrangementer; minder 
om, at det er af største betydning for begge parter at sikre, at oplysningerne i de centrale 
registre er tilgængelige i henhold til de samme standarder som dem, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om 
forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af 

3 EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1.
4 EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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penge eller finansiering af terrorisme6, navnlig under hensyntagen til betragtning 42 om 
begrebet legitim interesse;

16. opfordrer begge parter til i den nye partnerskabsaftale at indføje specifikke 
bestemmelser om tilsyn med finansielle og ikke-finansielle forpligtede enheder i 
forbindelse med rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge; minder om 
Kommissionens meddelelse "Mod en bedre gennemførelse af EU's ramme for 
bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme" (COM/2019/0360) og 
om dens rapport om vurdering af de seneste påståede hvidvaskningssager, der 
involverer kreditinstitutter i EU, og som konkluderede, at EU's tilsyn med bekæmpelse 
af hvidvask af penge var meget mangelfuldt;

17. mener, at fri bevægelighed for EU-borgere – herunder fremtidige grænsependlere – og 
fri bevægelighed for tjenesteydelser på øen Irland er vigtige for at begrænse skaderne på 
øens samlede økonomi, og at en fremtidig aftale bør omfatte dette spørgsmål;

18. anbefaler, at parterne i betragtning af den stigende digitalisering af handelen, som 
omfatter tjenester, som en del af den nye partnerskabsaftales forvaltningsstruktur aftaler 
bestemmelser om fremme af digital handel, håndtering af uberettigede hindringer for 
handel ad elektronisk vej og sikring af et åbent, sikkert og pålideligt onlinemiljø for 
virksomheder og forbrugere; understreger, at disse bestemmelser bør befordre fornødne 
datastrømme, med forbehold af undtagelser for legitime offentlige politikmål, men uden 
at undergrave EU's regler om beskyttelse af personoplysninger, og bør være underlagt 
passende domstolskontrol;

19. understreger, at der for at lette tværnational handel vil være behov for betydelige 
investeringer i toldkontrolfaciliteterne på fælles forsendelsessteder, og der bør indføres 
omfattende toldsamarbejdsmekanismer i den fremtidige aftale;

20. mener, at enhver fremtidig aftale bør indeholde klare mekanismer til sikring af effektiv 
gennemførelse, håndhævelse og tvistbilæggelse på ovennævnte områder; glæder sig 
over, at Den Europæiske Unions Domstol i udkastet til den juridiske aftale, som 
Kommissionen har forelagt, er kompetent til at træffe bindende præjudiciel afgørelse 
om fortolkningen af et EU-retligt begreb eller et spørgsmål om fortolkning af en EU-
retlig bestemmelse;

21. opfordrer EU og Det Forenede Kongerige til at afgive et stærkt tilsagn om at sikre 
efterlevelse, herunder i de britiske oversøiske territorier, dets suveræne baseområder og 
dets kronbesiddelser, med god skatteforvaltning i overensstemmelse med aktuelle og 
nye internationale og EU-standarder, navnlig om udveksling af skatteoplysninger, 
gennemsigtighed på skatteområdet, fair beskatning, foranstaltninger til bekæmpelse af 
skatteundgåelse og om OECD-standarder mod udhuling af skattegrundlaget og 
overførsel af fortjeneste; opfordrer endvidere parterne til at opretholde Den Finansielle 
Aktionsgruppes standarder;

22. opfordrer parterne til at prioritere en koordineret bekæmpelse af skatteunddragelse og 
skatteundgåelse; opfordrer parterne til at gribe ind over for skadelig skattepraksis ved at 
tilstræbe samarbejdsmomenter inden for rammerne af EU's adfærdskodeks for 

6 EUT L 156 af 19.6.2018, s. 43.
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erhvervsbeskatning; fremhæver i denne forbindelse Kommissionens landerapport for 
Det Forenede Kongerige som led i det europæiske semester 2020, hvor det britiske 
udbytteskattesystem og høje antal bilaterale skatteaftaler er elementer, der kan anvendes 
af virksomheder til at indgå i aggressiv skatteplanlægning; bemærker, at Det Forenede 
Kongerige ifølge Kommissionen rangerer højt på indikatorer, der identificerer et land 
som havende kendetegn, der kan anvendes af selskaber til skatteunddragelse; opfordrer 
til, at den fremtidige aftale specifikt behandler dette spørgsmål og fastlægger, hvordan 
der fra britisk hold vil blive rettet op på denne situation i fremtiden; bemærker, at Det 
Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb vil blive betragtet som et tredjeland 
og skal bedømmes af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) i 
overensstemmelse med de kriterier, der er opstillet for EU-listen over 
ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; opfordrer parterne til at sikre fuld administrativt 
samarbejde for at sikre overholdelse af momslovgivningen og af beskyttelsen og 
inddrivelsen af momsindtægter;

23. glæder sig over det britiske tilsagn om at opretholde gennemførelsen af DAC 67;  
opfordrer parterne til at sikre, at bestemmelserne i de forskellige direktiver om 
obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (DAC8, DAC 
29, DAC 310, DAC 411, DAC 512) om indkomst, regnskaber, skatteafgørelser, land for 
land-rapportering, egentligt ejerskab opretholdes;  henstiller, at parterne etablerer en 
særlig platform for opretholdelse af administrativt samarbejde med henblik på at sikre 
den fortsatte udveksling af oplysninger og koordinering af fremtidige forslag om 
udveksling af oplysninger, f.eks. for onlineplatforme;

24. opfordrer parterne til at sikre, at deres respektive skattepolitikker støtter opfyldelsen af 
de mål, der er fastsat i Parisaftalen, og opfordrer parterne til at samarbejde inden for 
rammerne af en fremtidig EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, navnlig for at 
undgå enhver form for dobbeltbeskatning og samtidig opfylde miljømålene med en 
sådan mekanisme;

25. minder om, at Det Blandede Udvalg i henhold til udtrædelsesaftalens artikel 132 kan 
vedtage en afgørelse om forlængelse af overgangsperioden; mener, at en forlængelse af 
overgangsperioden i alvorligt bør overvejes i lyset af de resterende uoverensstemmelser 
og indvirkningerne af covid-19-krisen med henblik på at fastlægge, om der er brug for 
mere tid til at afslutte forhandlingerne om et omfattende fremtidigt partnerskab og 
samtidig sikre borgernes rettigheder, retssikkerhed og økonomisk og finansiel stabilitet; 
gentager sin holdning om, at der i betragtning af forhandlingernes kompleksitet og den 
begrænsede tidsramme er en reel risiko for at "falde ud over afgrunden" på økonomiske 
områder, hvor nødforanstaltningerne eller de internationale rammer måske ikke udgør 
tilstrækkelige retlige rammer til at forhindre alvorlige sammenbrud; mener, at det er i 
EU's og Det Forenede Kongeriges fælles interesse, at deres fremtidige forbindelser 
fastsættes på en velordnet måde;

7 Direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018, EUT L 139 af 5.6.2018, s. 1.
8 Direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011, EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1.
9 Direktiv 2014/107/EF af 9. december 2014, EUT L 359 af 16.12.2014, s. 1.
10 Direktiv (EU) 2015/2376 af 8. december 2015, EUT L 332 af 18.12.2015, s. 1.
11 Direktiv (EU) 2016/881 af 25. maj 2016, EUT L 146 af 3.6.2016, s. 8.
12 Direktiv (EU) 2016/2258 af 6. december 2016, EUT L 342 af 16.12.2016, s. 1.
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26. minder om, at likviditeten på medlemsstaternes obligationsmarked og likviditeten af 
veksling af nationale valutaer i medlemsstater uden for euroområdet har været afhængig 
af den infrastruktur, der tilbydes af investeringsbanker i Det Forenede Kongerige; 
bemærker, at eftersom det i mange retsordener inden for EU er ulovligt at foretage 
primærhandel med statsobligationer i tredjelande, er det vigtigt at tage ovennævnte 
spørgsmål i betragtning i de nye EU-britiske partnerskabsforhandlinger;

27. mener, at brexit kan skabe ny dynamik til fremme af kapitalmarkedsunionen, hvad der 
vil kunne bidrage til at kanalisere kredit over til realøkonomien, navnlig for SMV'er, 
hvilket yderligere vil muliggøre privat risikodeling, mindske behovet for offentlig 
risikodeling og supplere finansiering gennem banker.
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