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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za 
mednarodno trgovino kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje 
pobude:

1. želi spomniti na svoji resoluciji z dne 15. januarja 2020 o izvajanju in spremljanju 
določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva1 in z dne 
12. februarja 2020 o predlaganem mandatu za pogajanja o novem partnerstvu z 
Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska2; je seznanjen, da so pogajanja 
o prihodnjem odnosu še v zelo zgodnji fazi, ter poudarja velik učinek pandemije 
koronavirusa na ta proces in njegovo časovno razporeditev;

2. poudarja, da je izvajanje sporazuma o izstopu, vključno s protokolom o Severni Irski, ki 
zagotavlja, da na otoku Irska ne bo trde meje, predpogoj in eden temeljnih elementov 
novega partnerstva med EU in Združenim kraljestvom; izraža zaskrbljenost zaradi izjav 
vlade Združenega kraljestva, ki izkazujejo pomanjkanje politične volje za popolno 
upoštevanje zavez iz sporazuma o izstopu, in sicer glede mejnega nadzora na Irskem 
morju; ugotavlja, da v zvezi s tem v skupnem odboru ni bilo podanih konkretnih 
zagotovil; poudarja, da je pri teh pogajanjih bistveno vzajemno zaupanje obeh strani;

3. ugotavlja, da bosta EU in Združeno kraljestvo ostala bližnja soseda ter bosta še naprej 
imela številne skupne interese; poudarja znatno raven povezovanja in medsebojne 
odvisnosti gospodarstev EU in Združenega kraljestva; želi spomniti, da je Združeno 
kraljestvo tudi zdaj, ko je zapustilo EU, eden njenih najtesnejših zaveznikov, partner v 
Natu in pomemben trgovinski partner; zato vztraja, da mora vsak sporazum o novih 
odnosih med EU in Združenim kraljestvom upoštevati status Združenega kraljestva kot 
tretje države ter biti usklajen in prilagojen geografski bližini obeh strani na eni ter visoki 
stopnji prepletenosti gospodarstev na drugi strani; želi spomniti, da je politična izjava, 
ki temelji na obstoječem edinstvenem odnosu, podlaga za ambiciozno, razširjeno, 
poglobljeno in prilagodljivo partnerstvo;

4. pozdravlja, da je Komisija predstavila in objavila celovit zakonodajni predlog za novo 
partnerstvo, ki je v splošnem v skladu s pogajalskim mandatom in resolucijo 
Parlamenta; poziva Komisijo, naj nadaljuje s svojo preglednostjo do sozakonodajalcev, 
industrije finančnih storitev in potrošnikov, ter globoko obžaluje, da vlada Združenega 
kraljestva ni želela sprejeti podobne ravni preglednosti; poudarja, da sta jasnost in 
gotovost bistveni za neprekinjeno poslovanje in nemoteno zagotavljanje storitev za 
potrošnike, pa tudi za preprečevanje nestanovitnosti trgov;

5. je seznanjen z velikimi razhajanji med stranema v tej začetni fazi pogajanj, tudi glede 
obsega in pravne strukture besedila, o katerem bodo potekala pogajanja; izraža globoko 
zaskrbljenost zaradi omejenega obsega prihodnjega partnerstva, ki ga predvideva vlada 
Združenega kraljestva, in poudarja, da predlogi Združenega kraljestva zaostajajo za 
njegovimi zavezami iz sporazuma o izstopu in politične izjave;

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0006.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0033.
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6. meni, da je zaradi geografske bližine Združenega kraljestva in sedanje gospodarske 
medsebojne odvisnosti z EU v interesu obeh strani, da vzpostavita ambiciozno in 
zanesljivo novo ekonomsko partnerstvo, ki bo zajemalo največje možno število 
sektorjev; poudarja, da je treba v vsakem primeru zagotoviti enake konkurenčne pogoje 
in zaščititi standarde EU, da bi preprečili tekmovanje v zniževanju standardov in 
ustvarjanje nepravičnih protikonkurenčnih prednosti z zniževanjem ravni zaščite ali 
drugih regulativnih razhajanj; poudarja, da bi morali postopki javnega naročanja ostati 
vzajemno odprti kot predpogoj za dejanske enake konkurenčne pogoje med stranema; 
meni, da bi moral vsak novi okvir varovati pošteno konkurenco, pravice delavcev, 
finančno stabilnost EU, varstvo vlagateljev in potrošnikov, preglednost pri spodbujanju 
industrije znanja in podpori tej industriji, celovitost enotnega trga ter zaveze glede boja 
proti podnebnim spremembam, ki zagotavljajo, da se sedanja raven varstva in standardi 
ne bodo znižali; poudarja, da mora biti okvir, ki izhaja iz tega, jasen in pregleden ter ne 
sme nalagati nesorazmernega bremena mikro-, malim in srednjim podjetjem (MSP); 
poziva strani, naj v prihodnjem sporazumu zaščitita potrebe in interese teh podjetij, 
zlasti v zvezi z olajšanjem dostopa do trga, kar med drugim vključuje združljivost 
tehničnih standardov in poenostavljene carinske postopke; je seznanjen zlasti z 
morebitnim izkrivljanjem gospodarstva na obmejnih območjih na Irskem zaradi 
odsotnosti celotnega nabora določb o enakih konkurenčnih pogojih, zlasti v zvezi z 
delovnimi in socialnimi standardi; poudarja pomen ohranjanja tesnega in 
strukturiranega sodelovanja pri regulativnih in nadzornih zadevah, tako na politični kot 
na tehnični ravni, pri tem pa je treba spoštovati regulativni režim EU in njeno 
avtonomijo odločanja;

7. verjame, da mora prihodnje partnerstvo zagotoviti visoko raven okoljskega, delovnega 
in socialnega varstva in ne sme ogrožati prihodnjih pobud za povečanje teh ravni 
varstva; v zvezi s tem podpira klavzulo o prepovedi znižanja ravni varstva podnebja in 
spodbuja obe strani, naj okrepita ukrepe in sodelujeta pri vprašanjih, ki se nanašajo na 
trajnostno proizvodnjo in potrošnjo ter spodbujajo krožno gospodarstvo ter zeleno in 
socialno vključujočo rast; pozdravlja zavezanost obeh strani uresničitvi cilja podnebne 
nevtralnosti celotnega gospodarstva do leta 2050 in uskladitvi svojih politik s cilji, 
določenimi v ciljih OZN glede trajnostnega razvoja in v Pariškem sporazumu; poziva k 
rednemu dialogu o politiki za spremljanje izvajanja Pariškega sporazuma in ciljev 
trajnostnega razvoja;

8. poziva k trdnim in celovitim jamstvom na področjih konkurence, nadzora nad državno 
pomočjo, državnih podjetij, protimonopolne politike ter nadzora nad združitvami 
podjetij, da bi zagotovili in uveljavili enake konkurenčne pogoje med gospodarstvi 
Združenega kraljestva in EU ter preprečili in prepovedali nepošteno konkurenco in 
izkrivljanje trgovine; poudarja, da je treba ohraniti skupne visoke standarde v 
konkurenčnem pravu in pri nadzoru nad državno pomočjo; poudarja, da je treba 
zagotoviti varstvo vlagateljev in potrošnikov, celovitost enotnega trga ter uskladitev 
Združenega kraljestva s pravili EU glede konkurence in državne pomoči; poziva k 
učinkovitemu uveljavljanju in zagotavljanju popravnih ukrepov, kot so določeni v 
Pogodbah EU;

9. meni, da bi moral v okviru finančnih storitev regulativni in nadzorni dialog EU z 
Združenim kraljestvom potekati na podlagi prostovoljnega regulativnega dialoga med 
oblikovalci politike, regulatorji in nadzorniki, da bi omogočili regulativno usklajevanje 
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ter izmenjali pomisleke pri nadzoru in najboljše prakse, tudi o novih inovativnih 
storitvah ter o vprašanjih skupnega interesa; meni, da bi moral prihodnji sporazum 
vsebovati specifične določbe glede sodelovanja med evropskimi nadzornimi organi in 
organi Združenega kraljestva za finančni nadzor, da bi se zagotovila redna obvestila o 
spremembah pravnega okvira in njegovega izvajanja; se zaveda, da je finančni 
ekosistem EU močno medsebojno povezan s storitvami, ki jih zagotavljajo banke in 
tržna infrastruktura s sedežem v Združenem kraljestvu; meni, da bi si bilo treba 
prizadevati za ohranitev nemotenega sodelovanja, zagotovitev enakih konkurenčnih 
pogojev ter omejitev regulativnega odstopanja Združenega kraljestva pri finančnih 
storitvah, s čimer bi ohranili povezane kapitalske trge in dostop finančnih institucij EU 
do ustrezne tržne infrastrukture v Združenem kraljestvu;

10. želi spomniti, da bodo pravice do čezmejnega opravljanja plačilnih storitev, ki temeljijo 
na vzajemnem priznavanju ter harmoniziranih bonitetnih pravilih in nadzorniškem 
zbliževanju na notranjem trgu, ob koncu prehodnega obdobja prenehale veljati med EU 
in Združenim kraljestvom, saj bo Združeno kraljestvo postalo tretja država; poudarja, da 
mora po tem dostop do evropskega finančnega trga temeljiti na avtonomnem okviru 
enakovrednosti EU; vendar želi spomniti na omejeno področje uporabe sklepov o 
enakovrednosti; poudarja, da bi bilo mogoče iz bonitetnih razlogov in za zaščito 
finančne stabilnosti vzpostaviti in ohraniti dodatne posebne ukrepe in zahteve; poudarja, 
da bi moralo vsako prihodnje partnerstvo z Združenim kraljestvom vključevati trdne 
bonitetne izjeme, da bi pravno zagotovili pravico obeh strani do sprejemanja predpisov 
v javnem interesu;

11. poudarja, da zakonodaja EU omogoča, da se pravila tretje države štejejo za enakovredna 
na podlagi sorazmerne analize na podlagi tveganja; poudarja, da so preverjanja 
enakovrednosti tehničen postopek, ki bi moral temeljiti na jasnih, objektivnih in 
preglednih merilih; želi spomniti na svoje stališče iz poročila o odnosih med EU in 
tretjimi državami v zvezi z regulacijo finančnih storitev in nadzorom nad njimi, v 
skladu s katerim bi morali za sklepe o enakovrednosti v zvezi s finančnimi storitvami 
veljati delegirani akti; v zvezi s tem je seznanjen, da bo Komisija pripravila oceno 
enakovrednosti finančnih predpisov Združenega kraljestva in da je mogoče 
enakovrednost priznati le, če bodo regulativni in nadzorni režim ter standardi 
Združenega kraljestva v celoti enakovredni tistim v EU, da bi lahko zagotovili enake 
konkurenčne pogoje; pozdravlja zavezanost strani v politični izjavi, ki določa okvir za 
prihodnji odnos med EU in Združenim kraljestvom, da si bosta prizadevali ocene 
enakovrednosti zaključiti do konca junija 2020; poziva obe strani, naj si še naprej 
prizadevata za uresničitev tega cilja; meni, da bi si bilo treba v primeru, da se 
Združenemu kraljestvu prizna enakovrednost, prizadevati za njeno ohranitev, vendar 
želi spomniti, da lahko EU status enakovrednosti kadar koli enostransko prekliče;

12. poudarja, da spremembe, uvedene z Uredbo 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja3, glede okvira 
enakovrednosti za investicijska podjetja od Evropskega organa za vrednostne papirje in 
trge zahtevajo, da „spremlja razvoj regulativnih in nadzornih ureditev, praks izvrševanja 
in drugih relevantnih dogodkov na trgih v tretjih državah“; ugotavlja, da bi te določbe 

3 UL L 314, 5.12.2019, str. 1.
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lahko služile kot osnova za učinkovit režim spremljanja;

13. želi spomniti, da se v Združenem kraljestvu obračuna znaten znesek izvedenih finančnih 
instrumentov, denominiranih v eurih, kar bi lahko vplivalo na finančno stabilnost 
Evropske unije; pozdravlja nov nadzorni režim, uveden z Uredbo 2019/2099 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 v zvezi s postopki in organi, ki 
sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav4; 
poziva novoustanovljeni nadzorni odbor za centralne nadzorne stranke (CNS), naj 
uporabi pristojnosti, ki so mu bile podeljene s to uredbo, da bi zaščitil finančno 
stabilnost v EU, in poziva Komisijo, naj razmisli o podobnem pristopu za druga 
področja v Združenem kraljestvu v zvezi s trženjem ali obračunavanjem finančnih 
instrumentov, denominiranih v eurih, ali izvedbo prodaje primarne izdaje teh 
instrumentov;

14. ponavlja, kako pomembno je zagotoviti okvir za hitro sodelovanje in izmenjavo 
informacij med EU in Združenim kraljestvom pri preprečevanju, odkrivanju in 
kaznovanju pranja denarja in financiranja terorizma ter pri ohranjanju enakih 
konkurenčnih pogojev; poziva strani, naj v sporazum o prihodnjem partnerstvu vključita 
določbe o politiki preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT), 
vključno z mehanizmom za izmenjavo informacij; želi spomniti, da sta se EU in 
Združeno kraljestvo v politični izjavi zavezala, da bosta nadgradila standarde Projektne 
skupine za finančno ukrepanje glede AML/CFT v zvezi s preglednostjo dejanskega 
lastništva in da bosta končala anonimnost pri uporabi virtualnih valut, tudi s kontrolami 
primerne skrbnosti strank; poudarja, da mora Združeno kraljestvo upoštevati 
mednarodne standarde in bi moralo še naprej upoštevati uredbe EU o razvijajočih se 
standardih na področju preprečevanja pranja denarja, na katerem v nekaterih pogledih 
določajo višje standarde zaščite in večjo preglednost kot veljavni mednarodni standardi; 
želi spomniti, da ima EU seznam tretjih držav s strateškimi pomanjkljivostmi v njihovih 
okvirih preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter poziva Združeno 
kraljestvo in njegova čezmorska ozemlja, naj se po prehodnem obdobju zavežejo 
stalnemu spoštovanju okvira EU glede AML/CFT;

15. pozdravlja zahteve iz člena LAW.AML.130 in člena LAW.AML.131 osnutka 
sporazuma o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom z dne 18. marca 2020, ki ga je 
pripravila Komisija5, v zvezi s preglednostjo dejanskega lastništva za pravne subjekte in 
pravne ureditve; želi spomniti, da je za obe strani bistveno, da bodo informacije v 
centralnih registrih na voljo v skladu z enakimi standardi, kot so navedeni v Direktivi 
(EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma6, zlasti ob 
upoštevanju uvodne izjave 42 te direktive o pojmu upravičenega interesa;

16. poziva obe strani, naj v novi sporazum o partnerstvu vključita specifične določbe o 
nadzoru nad finančnimi in nefinančnimi pooblaščenimi subjekti znotraj okvira za 
preprečevanje pranja denarja; želi spomniti na sporočilo Komisije za boljše izvajanje 
okvira EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma 
(COM(2019)0360) in njeno poročilo o oceni nedavnih domnevnih primerov pranja 

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

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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denarja, v katere so bile vpletene kreditne institucije EU, iz katerega izhaja, da je bil 
nadzor EU za preprečevanje pranja denarja večinoma pomanjkljiv;

17. meni, da sta prosto gibanje državljanov EU – vključno s prihodnjimi obmejnimi delavci 
– in prosti pretok storitev na otoku Irska pomembna za omejitev škode gospodarstvu 
celotnega otoka ter da bi moral prihodnji sporazum zajemati to vprašanje;

18. priporoča, naj se strani glede na vedno večjo digitalizacijo trgovine, ki vključuje tudi 
storitve, znotraj okvira za upravljanje novega partnerstva dogovorita o določbah za 
olajšanje digitalne trgovine, obravnavo neupravičenih ovir za trgovino z elektronskimi 
sredstvi ter zagotovitev odprtega, varnega in zaupanja vrednega spletnega okolja za 
podjetja in potrošnike; poudarja, da bi morale te določbe olajšati potrebne tokove 
podatkov, razen izjem za upravičene cilje javne politike, pri tem pa ne bi smele ogrožati 
pravil EU glede varstva osebnih podatkov in bi morale biti podvržene ustreznemu 
sodnemu nadzoru;

19. poudarja, da bodo za olajšanje čezmejne trgovine potrebne znatne naložbe v strukture za 
carinski nadzor na skupnih tranzitnih točkah, poleg tega pa bi bilo treba v prihodnji 
sporazum vključiti mehanizme za celovito carinsko sodelovanje;

20. meni, da bi moral vsak prihodnji sporazum vključevati jasne mehanizme za učinkovito 
izvajanje, izvrševanje in reševanje sporov v zvezi z zakonodajo na zgoraj omenjenih 
področjih; pozdravlja, da iz osnutka pravnega sporazuma, ki ga je predložila Komisija, 
izhaja, da bo imelo Sodišče Evropske unije pristojnost za podajanje zavezujočih 
predhodnih odločb o razlaganju pojmov prava EU ali vprašanjih tolmačenja določb 
prava EU;

21. poziva, naj se EU in Združeno kraljestvo odločno zavežeta zagotovitvi skladnosti, tudi 
na čezmorskih ozemljih Združenega kraljestva, v njegovih suverenih conah in na 
kronskih odvisnih ozemljih, z dobrim davčnim upravljanjem v skladu z veljavnimi in 
razvijajočimi se mednarodnimi in evropskimi standardi, zlasti pri izmenjavi davčnih 
informacij, davčni preglednosti, pravičnem obdavčenju, ukrepih proti izogibanju 
davkom ter standardih OECD proti eroziji davčne osnove in preusmerjanju dobička; 
prav tako poziva strani, naj spoštujeta standarde Projektne skupine za finančno 
ukrepanje;

22. poziva strani, naj prednost namenita usklajenemu boju proti davčnim utajam in 
izogibanju davkom; poziva strani, naj obravnavata škodljive davčne prakse z izvajanjem 
aktov o sodelovanju v okviru kodeksa ravnanja EU na področju podjetniškega 
obdavčevanja; v zvezi s tem poudarja poročilo Komisije o Združenem kraljestvu v 
okviru procesa evropskega semestra 2020, v katerem bi lahko podjetja davčni režim 
Združenega kraljestva za dividende in njegove številne dvostranske davčne pogodbe 
uporabila za agresivno davčno načrtovanje; je seznanjen, da je Združeno kraljestvo v 
skladu s kazalniki Komisije, ki opredeljujejo države z lastnostmi, ki jih podjetja lahko 
uporabljajo za namene izogibanja davkom, uvrščeno visoko; poziva, naj se v 
prihodnjem sporazumu to vprašanje izrecno obravnava in naj se določi, kako bo 
Združeno kraljestvo to situacijo v prihodnje izboljšalo; je seznanjen, da se bo Združeno 
kraljestvo ob koncu prehodnega obdobja obravnavalo kot tretja država in ga bo morala 
Skupina za kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij preveriti v skladu z merili, 
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določenimi za seznam EU z nekooperativnimi jurisdikcijami; poziva strani, naj 
zagotovita polno upravno sodelovanje, da bi zagotovili skladnost z zakonodajo o DDV 
ter z zaščito in izterjavo prihodkov iz naslova DDV;

23. pozdravlja zavezanost Združenega kraljestva, da bo še naprej izvajalo šesto direktivo o 
upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (DAC 6)7; poziva strani, naj 
zagotovita, da bodo določbe, vključene v različne direktive, ki določajo obvezno 
samodejno izmenjavo informacij na področju obdavčevanja (DAC8, DAC 29, DAC 310, 
DAC 411, DAC 512) prihodka, finančnih računov, davčnih odločitev, poročil za 
posamezne države in dejansko lastništvo, ostale v veljavi; priporoča, naj strani 
vzpostavita namensko platformo za ohranitev upravnega sodelovanja, da bi zagotovili 
nadaljnjo izmenjavo informacij in usklajevanje prihodnjih predlogov za izmenjavo 
informacij, na primer za spletne platforme;

24. poziva strani, naj zagotovita, da bodo njune davčne politike podpirale uresničevanje 
ciljev, navedenih v Pariškem sporazumu, in ju poziva, naj sodelujeta v okviru 
prihodnjega mehanizma EU za ogljično prilagoditev na mejah, da bi zlasti preprečili 
kakršno koli obliko dvojne obdavčitve pri uresničevanju okoljskih ciljev navedenega 
mehanizma;

25. želi spomniti, da lahko skupni odbor v skladu s členom 132 sporazuma o izstopu 
sprejme sklep o podaljšanju prehodnega obdobja; meni, da bi bilo treba zaradi 
preostalih razhajanj in učinka pandemije COVID-19 resno razmisliti o morebitnem 
podaljšanju prehodnega obdobja, da bi videli, ali je za zaključek pogajanj o celovitem 
prihodnjem partnerstvu potrebnega več časa, ob tem pa zavarovali pravice državljanov, 
pravno varnost ter ekonomsko in finančno stabilnost; ponavlja svoje stališče, da zaradi 
zapletenosti pogajanj in omejenega časovnega okvira obstaja resnično tveganje 
izrazitega naglega padca na gospodarskih področjih, na katerih ukrepi ob 
nepredvidljivih dogodkih ali mednarodni okvir morda ne bodo mogli ponuditi pravnega 
okvira za preprečitev resne motnje; meni, da je v obojestranskem interesu EU in 
Združenega kraljestva, da se njun prihodnji odnos določi na urejen način;

26. želi spomniti, da sta bili likvidnost trga obveznic držav članic in likvidnost borze 
nacionalnih valut držav nečlanic euroobmočja odvisni od infrastrukture, ki jo nudijo 
investicijske banke v Združenem kraljestvu; ugotavlja, da je izjemnega pomena, da se v 
pogajanjih o novem partnerstvu med EU in Združenim kraljestvom upošteva navedeno 
vprašanje, saj je v številnih pravnih sistemih EU prepovedano izvajati primarno 
trgovanje z državnimi obveznicami v tretjih državah;

27. meni, da lahko brexit ustvari nov zagon za razširitev projekta unije kapitalskih trgov, ki 
bi pripomogel k usmeritvi kreditov v realno gospodarstvo, zlasti za MSP, dodatno 
omogočil delitev zasebnih tveganj, zmanjšal potrebo po delitvi javnih tveganj in 
dopolnil financiranje prek bank.

7 Direktiva (EU) 2018/822 z dne 25. maja 2018 (UL L 139, 5.6.2018, str. 1).
8 Direktiva 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 (UL L 64, 11.3.2011, str. 1).
9 Direktiva 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 (UL L 359, 16.12.2014, str. 1).
10 Direktiva (EU) 2015/2376 z dne 8. decembra 2015 (UL L 332, 18.12.2015, str. 1).
11 Direktiva Sveta (EU) 2016/881 z dne 25. maja 2016 (UL L 146, 3.6.2016, str. 8).
12 Direktiva Sveta (EU) 2016/2258 z dne 6. decembra 2016 (UL L 342, 16.12.2016, str. 1).
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