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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri externe și 
Comisiei pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la punerea în aplicare și 
monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în Acordul de 
retragere1 și Rezoluția sa din 12 februarie 2020 referitoare la mandatul propus pentru 
negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord2; ia 
act de faptul că negocierile privind viitoarele relații se află încă într-un stadiu incipient 
și subliniază impactul major al crizei cauzate de coronavirus asupra acestui proces și 
asupra calendarului acestuia;

2. subliniază că punerea în aplicare deplină a Acordului de retragere, inclusiv a 
Protocolului privind Irlanda de Nord, care garantează că nu va exista o frontieră strict 
controlată pe insula irlandeză, este o condiție prealabilă și un element de bază pentru un 
nou parteneriat între UE și Regatul Unit; își exprimă îngrijorarea cu privire la 
declarațiile guvernului Regatului Unit care arată o lipsă de voință politică de a-și 
respecta pe deplin angajamentele asumate în temeiul Acordului de retragere, și anume 
cele privind controalele la frontieră în Marea Irlandei; ia act de faptul că nu au fost 
oferite garanții concrete cu privire la această chestiune în cadrul comisiei mixte; 
subliniază că, pentru aceste negocieri, încrederea reciprocă între cele două părți joacă un 
rol determinant;

3. evidențiază faptul că UE și Regatul Unit vor rămâne vecini apropiați și vor avea în 
continuare numeroase interese comune; subliniază că există un nivel considerabil de 
integrare și interdependență între economiile UE și cea a Regatului Unit;  reamintește 
că, deși a părăsit UE, Regatul Unit rămâne unul dintre aliații cei mai apropiați ai UE, un 
partener al NATO și un important partener comercial; insistă, prin urmare, asupra 
faptului că orice acord privind o nouă relație între UE și Regatul Unit trebuie să țină 
cont de statutul Regatului Unit de țară terță, să fie coerent și adaptat la apropierea 
geografică a celor două părți, precum și la nivelul ridicat de interconectare a 
economiilor lor; reamintește că declarația politică fondată pe relația unică existentă 
servește stă la baza unui parteneriat ambițios, amplu, profund și flexibil;

4. salută propunerea legislativă globală prezentată și publicată de Comisie, de stabilire a 
unui nou parteneriat, care corespunde în linii mari mandatului său de negociere și 
rezoluției Parlamentului; îndeamnă Comisia să dea dovadă în continuare de transparență 
față de colegiuitori, sectorul serviciilor financiare și consumatori, și regretă profund 
faptul că guvernul britanic a refuzat să accepte un nivel similar de transparență; 
subliniază că claritatea și siguranța sunt fundamentale pentru a continua activitățile 
comerciale și furnizarea serviciilor către consumatori, precum și pentru a preveni 
volatilitatea pieței;

5. observă că, în această etapă inițială a negocierilor, între cele două părți persistă 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0033.
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divergențe substanțiale, inclusiv legate de domeniul de aplicare și de arhitectura juridică 
a textului care urmează să fie negociat; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
amploarea redusă a viitorului parteneriat preconizat de guvernul britanic și atrage 
atenția asupra faptului că propunerile Regatului Unit nu corespund angajamentelor 
asumate în temeiul Acordului de retragere și al declarației politice;

6. consideră că proximitatea geografică a Regatului Unit și interdependența sa economică 
actuală cu UE fac să fie în interesul comun al părților stabilirea unui nou parteneriat 
economic ambițios și fiabil, care să acopere un număr cât mai mare de sectoare; 
subliniază că, în orice caz, trebuie să se asigure condiții de concurență echitabile și să se 
mențină standardele UE pentru a evita o „uniformizare la un nivel inferior” și apariția 
unor avantaje anticoncurențiale neloiale prin reducerea nivelurilor de protecție sau alte 
diferențe de reglementare; subliniază că procedurile de achiziții publice ar trebui să 
rămână deschise reciproc, ca o condiție prealabilă pentru asigurarea unor condiții de 
concurență echitabile efective între părți; consideră că orice nou cadru ar trebui să 
garanteze o concurență loială, drepturile lucrătorilor, stabilitatea financiară a UE, 
protecția investitorilor și a consumatorilor, o promovare și susținere transparente a 
industriilor cunoașterii, integritatea pieței unice și angajamente privind combaterea 
schimbărilor climatice care să garanteze menținerea nivelului actual de protecție și de 
standarde; subliniază că acest cadru trebuie să fie clar și transparent și nu trebuie să 
impună o sarcină disproporționată pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri); invită părțile să mențină în viitorul acord nevoile și 
interesele acestor întreprinderi, în special în ceea ce privește facilitarea accesului la 
piață, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, compatibilitatea standardelor tehnice și 
proceduri vamale simplificate; constată, în special, că, în zonele de frontieră din Irlanda, 
este posibil să ai bă loc denaturări economice care decurg dintr-un ansamblu incomplet 
de condiții de concurență echitabile, în special în ceea ce privește standardele sociale și 
profesionale; subliniază importanța menținerii unei cooperări strânse și structurate în 
materie de reglementare și de supraveghere, atât la nivel politic, cât și la nivel tehnic, 
respectând, în același timp, regimul de reglementare al UE și autonomia sa decizională;

7. consideră că viitorul parteneriat trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a 
mediului, a muncii și socială și să nu compromită viitoarele inițiative de creștere a 
acestui nivel de protecție; sprijină, în acest context, clauza de menținere a nivelului de 
protecție a climei și încurajează ambele părți să consolideze măsurile și să coopereze în 
aspecte legate de o producție și un consum durabile, promovând economia circulară și 
intensificând creșterea ecologică și favorabilă incluziunii sociale; salută angajamentul 
părților de a atinge obiectivul unei economii neutre din punctul de vedere al emisiilor 
până în 2050 și de adaptare a politicilor în funcție de obiectivele de dezvoltare durabilă 
(ODD) ale ONU și de dispozițiile Acordului de la Paris; solicită un dialog politic 
periodic pentru a monitoriza punerea în aplicare a Acordului de la Paris și a ODD-
urilor;

8. solicită garanții solide și complete în domeniul concurenței, al controlului ajutoarelor de 
stat, al întreprinderilor deținute de stat, al normelor în materie de antitrust și al 
controlului concentrărilor economice pentru a asigura și a aplica condiții de concurență 
echitabile între economia Regatului Unit și cea a UE și pentru a preveni și a interzice 
concurența neloială și denaturarea comerțului; subliniază că este necesar să se mențină 
standarde înalte comune în domeniul legislației în materie de concurență și al 
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controlului ajutoarelor de stat; subliniază necesitatea de a asigura protecția investitorilor 
și a consumatorilor, integritatea pieței unice și alinierea Regatului Unit la normele UE 
din domeniul concurenței și al ajutoarelor de stat; solicită aplicarea efectivă și stabilirea 
unor acțiuni corective, astfel cum sunt descrise în tratatele UE;

9. consideră că, în contextul serviciilor financiare, dialogul în materie de reglementare și 
de supraveghere al UE cu Regatul Unit ar trebui să se desfășoare pe baza unui dialog 
voluntar între factorii de decizie, autoritățile de reglementare și autoritățile de 
supraveghere, pentru a favoriza alinierea reglementărilor și a face schimb de preocupări 
și de bune practici în materie de supraveghere, inclusiv în ceea ce privește noile servicii 
inovatoare și aspectele de interes reciproc; este de părere că viitorul acord ar trebui să 
includă dispoziții specifice privind cooperarea dintre autoritățile europene de 
supraveghere și autoritățile de supraveghere financiară din Regatul Unit, pentru a 
favoriza schimbul periodic de informații privind modificările cadrului juridic și punerea 
sa în aplicare; recunoaște că ecosistemul financiar al UE este puternic interconectat cu 
serviciile furnizate de băncile și de infrastructurile pieței din Regatul Unit; consideră că 
ar trebui depuse eforturi pentru a menține un bun nivel de cooperare, pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile și pentru a limita diferențele de reglementare față de 
Regatul Unit cu privire la serviciile financiare, menținând astfel integrarea piețelor de 
capital și accesul instituțiilor financiare ale UE la infrastructuri adecvate ale pieței în 
Regatul Unit;

10. reamintește că drepturile de pașaport, fondate pe recunoașterea reciprocă, pe 
armonizarea normelor prudențiale și pe convergența în materie de supraveghere pe piața 
internă, vor înceta să se aplice între UE și Regatul Unit la sfârșitul perioadei de tranziție, 
având în vedere că Regatul Unit va deveni o țară terță; subliniază că, după această dată, 
accesul la piața financiară europeană trebuie să se bazeze pe cadrul autonom de 
echivalență al UE; reamintește, cu toate acestea, domeniul de aplicare limitat al 
deciziilor de echivalență; subliniază că, din motive prudențiale și pentru a proteja 
stabilitatea financiară, ar putea fi stabilite și menținute măsuri și cerințe suplimentare 
specifice; subliniază că orice viitor parteneriat cu Regatul Unit ar trebui să prevadă 
excepții prudențiale solide pentru a garanta din punct de vedere juridic drepturile 
ambelor părți de a legifera în interes public;

11. subliniază că legislația UE prevede posibilitatea de a considera normele din țările terțe 
ca fiind echivalente pe baza unei analize proporționale și bazate pe riscuri; subliniază că 
evaluarea echivalențelor reprezintă un proces tehnic care ar trebui să se bazeze pe 
criterii clare, obiective și transparente; consideră că deciziile de echivalare privind 
serviciile financiare ar trebui să facă obiectul unor acte delegate, poziție afirmată și în 
raportul consacrat relațiilor dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și 
supravegherea serviciilor financiare; constată că, în acest sens, Comisia va efectua o 
evaluare a echivalenței reglementărilor financiare ale Regatului Unit, care nu poate fi 
acordată decât dacă regimul și standardele de reglementare și de supraveghere ale 
Regatului Unit sunt pe deplin echivalente cu cele ale UE, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile; salută angajamentul asumat de părți în declarația politică prin 
care se stabilește cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit de a depune eforturi 
pentru a încheia evaluările echivalenței până la sfârșitul lunii iunie 2020; îndeamnă 
ambele părți să își continue eforturile pentru a îndeplini acest obiectiv; consideră că, 
dacă statutul de echivalență i-a fost acordat Regatului Unit, ar trebui să se depună 
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eforturi pentru a-l menține, dar reamintește că UE îl poate retrage unilateral în orice 
moment;

12. subliniază că modificările introduse prin Regulamentul (UE) 2019/2033 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele 
prudențiale ale firmelor de investiții3 la cadrul de echivalență pentru firmele de investiții 
impun Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe să „monitorizează evoluțiile 
în materie de reglementare și de supraveghere, evoluțiile practicilor de punere în 
aplicare și alte evoluții relevante ale pieței din țările terțe”; ia act de faptul că astfel de 
dispoziții ar putea servi drept model pentru un regim de monitorizare eficace;

13. reamintește că un volum important de instrumente derivate denominate în euro sunt 
compensate în Regatul Unit, ceea ce ar putea avea implicații în ceea ce privește 
stabilitatea financiară a Uniunii Europene; salută noul regim de supraveghere instituit 
prin Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2019 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea 
contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări 
terțe4; invită Comitetul de supraveghere a contrapărților centrale (CPC) nou înființat să 
facă uz de competențele care îi sunt conferite prin prezentul regulament pentru a proteja 
stabilitatea financiară în UE și invită Comisia să aibă în vedere o abordare similară 
pentru Regatul Unit privind domenii precum comercializarea, compensarea sau 
subscrierea de instrumente financiare exprimate în euro;

14. reafirmă importanța de a garanta un cadru de cooperare și de schimb de informații 
rapide între UE și Regatul Unit, pentru prevenirea, detectarea și sancționarea 
activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și pentru 
menținerea unor condiții de concurență echitabile; invită părțile să includă în viitorul 
acord de parteneriat dispoziții privind combaterea spălării banilor și a finanțării 
terorismului, inclusiv un mecanism de schimb de informații; reamintește că, în 
declarația politică, UE și Regatul Unit s-au angajat să depășească standardele Grupului 
de Acțiune Financiară Internațională în materie de combatere a spălării banilor și a 
finanțării terorismului în ceea ce privește transparența privind beneficiarii reali și să 
pună capăt anonimatului asociat utilizării monedelor virtuale, inclusiv prin controale de 
precauție privind clientela; subliniază că Regatul Unit trebuie să respecte standardele 
internaționale și să continue să respecte reglementările UE privind combaterea spălării 
banilor și standardele aflate în evoluție din domeniu, care, în anumite privințe, stabilesc 
standarde de protecție mai înalte și o transparență mai sporită față de standardele 
internaționale actuale; reamintește existența unei liste a UE cu țări terțe ale căror cadre 
de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice 
și insistă ca Regatul Unit, cu teritoriile sale de peste mări, să continue să respecte cadrul 
UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului după perioada de 
tranziție;

15. salută cerințele enumerate la articolul LAW.AML.130 și la articolul LAW.AML.131 
din proiectul de acord al Comisiei privind noul parteneriat cu Regatul Unit, din 18 
martie 20205, privind transparența beneficiarilor reali pentru entitățile juridice și 

3 JO L 314, 5.12.2019, p.1.
4 JO L 322, 12.12.2019, p. 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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instrumentele juridice; reamintește că este extrem de important ca ambele părți să 
garanteze disponibilitatea informațiilor conținute în registrele centrale în conformitate 
cu aceleași standarde ca cele definite în Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 30 mai 2018 privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului6, ținând seama în special 
de considerentul 42 privind noțiunea de interes legitim;

16. invită ambele părți să includă în noul acord de parteneriat dispoziții specifice privind 
supravegherea entităților obligate, financiare și nefinanciare, în cadrul combaterii 
spălării banilor; reamintește comunicarea Comisiei intitulată „Către o mai bună punere 
în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului” 
(COM(2019)0360) și raportul său privind evaluarea presupuselor cazuri recente de 
spălare a banilor care implică instituții de credit din UE, concluzionând că 
supravegherea UE a combaterii spălării banilor a fost în mare măsură deficitară;

17. consideră că libera circulație pe insula Irlanda a cetățenilor UE, inclusiv a viitorilor 
lucrători frontalieri, și libera circulație a serviciilor sunt importante pentru a limita 
daunele suferite de economia insulei în ansamblul ei și că acest aspect ar trebui tratat 
într-un viitor acord;

18. recomandă ca, având în vedere creșterea gradului de digitalizare a schimburilor 
comerciale, care afectează și serviciile, părțile să includă, ca parte a cadrului de 
guvernanță al noului parteneriat, dispoziții care să vizeze facilitarea comerțului digital, 
eliminarea barierelor nejustificate din calea comerțului electronic și garantarea unui 
mediu online deschis, sigur și fiabil pentru întreprinderi și consumatori; subliniază că 
aceste dispoziții ar trebui să faciliteze fluxurile de date necesare, în afara unor excepții 
fondate pe obiective legitime de politică publică, fără a aduce totuși atingere normelor 
UE în materie de protecție a datelor cu caracter personal, și ar trebui să facă obiectul 
unui control judiciar adecvat;

19. subliniază că, pentru a facilita comerțul transfrontalier, vor fi necesare investiții 
semnificative în structurile de control vamal la punctele de tranzit comune, iar viitorul 
acord ar trebui să prevadă mecanisme cuprinzătoare de cooperare vamală;

20. consideră că orice acord viitor ar trebui să prevadă mecanisme clare pentru a asigura 
eficacitatea punerii în aplicare și respectării legislației, precum și a soluționării litigiilor 
în domeniile menționate mai sus; salută faptul că proiectul de acord juridic prezentat de 
Comisie îi atribuie Curții de Justiție a Uniunii Europene competența de a pronunța 
decizii preliminare obligatorii privind interpretarea unei noțiuni de drept al Uniunii sau 
o problemă de interpretare a unei dispoziții de drept al Uniunii;

21. solicită UE și Regatului Unit să se angajeze în mod ferm să asigure, inclusiv în 
teritoriile de peste mări ale Regatului Unit, în zonele sale de suveranitate și în 
dependențele Coroanei britanice, respectarea unei bune guvernanțe fiscale, în 
conformitate cu standardele internaționale și europene actuale aflate în continuă 
evoluție, în special în ceea ce privește schimbul de informații fiscale, transparența 
fiscală, impozitarea echitabilă, măsurile de combatere a evitării obligațiilor fiscale și 
standardele OCDE pentru combaterea erodării bazei impozabile și a transferului 

6 JO L 156, 19.6.2018, p. 43.
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profiturilor; solicită, de asemenea, părților să respecte standardele Grupului de Acțiune 
Financiară Internațională;

22. invită părțile să acorde prioritate unei lupte coordonate împotriva evaziunii fiscale și a 
evitării obligațiilor fiscale; solicită părților să abordeze practicile fiscale dăunătoare prin 
acțiuni de cooperare în temeiul Codului de conduită al UE în materie de impozitare a 
întreprinderilor; pune accentul, în acest sens, pe raportul de țară privind Regatul Unit 
publicat de Comisie în cadrul procesului semestrului european 2020, potrivit căruia 
regimul de impozitare a dividendelor și numărul ridicat de tratate fiscale bilaterale din 
Regatul Unit sunt elemente care pot fi utilizate de întreprinderi pentru a aborda o 
planificare fiscală agresivă; observă că, potrivit Comisiei, Regatul Unit se află pe o 
poziție superioară conform unor indicatori care identifică o țară ca având caracteristici 
ce pot fi folosite de întreprinderi pentru a evita obligațiile fiscale; solicită ca viitorul 
acord să abordeze în mod specific această chestiune și să stabilească modul în care 
Regatul Unit intenționează să rezolve această situație; ia act de faptul că, la sfârșitul 
perioadei de tranziție, Regatul Unit va fi considerat ca țară terță și va trebui să facă 
obiectul unei evaluări din partea Grupului de lucru pentru codul de conduită în 
domeniul impozitării întreprinderilor în conformitate cu criteriile stabilite pentru a 
întocmi lista UE a jurisdicțiilor necooperante; solicită ca părțile să garanteze o 
cooperare administrativă deplină pentru a asigura respectarea legislației în materie de 
TVA și protecția și recuperarea veniturilor din TVA;

23. salută angajamentul Regatului Unit de a menține punerea în aplicare a DAC 67; invită 
părțile să se asigure că rămân în vigoare dispozițiile privind veniturile, conturile 
financiare, deciziile fiscale, rapoartele pentru fiecare țară în parte, beneficiarii reali, 
incluse în diferite directive care prevăd schimbul automat și obligatoriu de informații în 
domeniul fiscal (directivele DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512); recomandă 
ca părțile să creeze o platformă consacrată menținerii cooperării administrative pentru a 
asigura continuarea schimbului de informații și coordonarea viitoarelor propuneri de 
schimb de informații, cum ar fi pentru platformele online;

24. invită părțile să se asigure că politicile lor fiscale permit îndeplinirea obiectivelor 
definite în Acordul de la Paris și să coopereze în cadrul unui viitor mecanism al UE de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, în special pentru a evita orice formă 
de dublă impunere, realizând în același timp obiectivele de mediu asociate unui 
mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon;

25. reamintește că, în conformitate cu articolul 132 din Acordul de retragere, Comitetul 
mixt poate adopta o decizie de prelungire a perioadei de tranziție; consideră că trebuie 
să se țină cont cu seriozitate de o posibilă prelungire a perioadei de tranziție în lumina 
diferențelor care persistă și a impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19, 
pentru a stabili dacă este necesar mai mult timp pentru a finaliza negocierile privind un 
parteneriat viitor cuprinzător, protejând totodată drepturile cetățenilor, securitatea 

7 Directiva (UE) 2018/822 din 25 mai 2018 (JO L 139, 5.6.2018, p. 1).
8 Directiva 2011/16/UE din 15 februarie 2011 (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).
9 Directiva 2014/107/UE din 9 decembrie 2014 (JO L 359, 16.12.2014, p. 1).
10 Directiva (UE) 2015/2376 din 8 decembrie 2015 (JO L 332, 18.12.2015, p. 1).
11 Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 (JO L 146, 3.6.2016, p. 8).
12 Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 (JO L 342, 16.12.2016, p. 1).
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juridică și stabilitatea economică și financiară; își reiterează poziția conform căreia, 
având în vedere complexitatea negocierilor și timpul limitat, există un risc real de 
prăbușire a comerțului în sectoarele economice în care măsurile de contingență sau 
cadrul internațional nu pot constitui un cadru juridic suficient pentru a preveni apariția 
unor perturbări grave; consideră că este în interesul reciproc al UE și al Regatului Unit 
să se stabilească în mod ordonat condițiile viitoarei lor relații;

26. reamintește că lichiditatea pieței obligațiunilor din statele membre și lichiditatea 
schimbului de monede naționale din statele membre din afara zonei euro s-au bazat pe 
infrastructura oferită de băncile de investiții din Regatul Unit; observă că, întrucât este 
interzis în multe sisteme juridice ale UE să se efectueze comercializări primare ale 
obligațiunilor de stat în țări terțe, este necesar să se țină cont de aspectul menționat 
anterior în cadrul negocierilor pentru noul parteneriat dintre UE și Regatul Unit;

27. consideră că Brexitul poate constitui o nouă oportunitate de a aprofunda proiectul 
uniunii piețelor de capital, care ar putea contribui la direcționarea creditelor către 
economia reală, în special pentru IMM-uri, la o mai bună partajare a riscurilor private, 
la o reducere a necesității de a partaja riscurile publice și la completarea finanțării prin 
intermediul băncilor.
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