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Ärende: Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av 
handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden 
för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
(COM(2020)0856 –2020/0382(NLE))

Till ordförandena

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON-
utskottet) fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för utskottet för utrikesfrågor samt utskottet 
för internationell handel. Med tanke på ärendets brådskande natur beslutade ECON-utskottets 
samordnare genom ett skriftligt förfarande att skicka yttrandet i form av en skrivelse.

ECON-utskottet behandlade detta ärende vid sitt sammanträde den 1 februari 2021. Vid detta 
sammanträde beslutade utskottet att uppmana utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas.

Med vänlig hälsning
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FÖRSLAG

Allmänna principer

1. Europaparlamentet noterar att genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (avtalet) 
fortfarande pågår.

2. Europaparlamentet noterar de särskilda svårigheter som orsakats hela den irländska 
ekonomin till följd av begränsningen av den fria rörligheten för icke-irländska EU-
medborgare och för tjänster på ön Irland.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska centralbanken, de europeiska 
tillsynsmyndigheterna, Europeiska systemrisknämnden och den gemensamma 
resolutionsnämnden att noga övervaka genomförandet av avtalet och 
marknadsutvecklingen för finansiella tjänster för att i god tid identifiera potentiella 
marknadsstörningar och hot mot den finansiella stabiliteten, marknadsintegriteten och 
investerarskyddet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram resultaten av denna 
övervakning för ECON-utskottet, liksom resultatet av de översyner som föreskrivs i 
avtalet.

Marknadstillträde

5. Europaparlamentet noterar att avtalet inte föreskriver något omfattande 
marknadstillträde när det gäller finansiella tjänster, och att passrättigheter mellan EU 
och Förenade kungariket upphörde att gälla när övergångsperioden löpte ut. Parlamentet 
noterar att tillträdet till finansmarknaderna nu grundar sig på unionsrätten och nationell 
rätt och, i tillämpliga fall, även på ramen för likvärdighet.

6. Europaparlamentet noterar att EU:s ram för likvärdighet förankras i olika sektoriella 
förordningar och direktiv om finansiella tjänster, och att beslut om likvärdighet är 
ensidiga och bör antas genom delegerade akter.

7. Europaparlamentet understryker att likvärdighetsbedömningarna måste vara 
framåtblickande, dvs. de måste främja en tillräcklig grad av anpassning av 
lagstiftningen till regelverket för den inre marknaden, och därigenom skydda 
integriteten för den inre marknaden för finansiella tjänster och tillhandahålla robusta 
garantier för investerarskydd.

8. Europaparlamentet betonar behovet av en kontinuerlig övervakning av all eventuell 
uppluckring av Förenade kungarikets regler i förhållande EU:s standarder i syfte att 
undvika otillbörliga konkurrensfördelar och regelarbitrage på grundval av skillnader i 
regelverket för företag baserade i Förenade kungariket och säkerställa lika spelregler.
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9. Europaparlamentet påminner om att EU när som helst ensidigt kan återkalla alla 
likvärdighetsbeslut om villkoren för att bevilja likvärdig status inte längre är uppfyllda.

10. Europaparlamentet noterar att det i den gemensamma förklaringen om 
regleringssamarbete mellan EU och Förenade kungariket i fråga om finansiella tjänster 
anges att en överenskommelse om ett samförståndsavtal ska uppnås senast i mars 2021.

11. Europaparlamentet anser att överenskommelsen om samförståndsavtalet bör innehålla 
särskilda samarbetsarrangemang i syfte att främja anpassning av lagstiftningen och 
säkerställa att eventuella ändringar av Förenade kungarikets rättsliga ram och dess 
genomförande meddelas EU:s tillsynsmyndigheter i god tid.

12. Europaparlamentet betonar att alla ramar för ett framtida regleringssamarbete om 
finansiella tjänster bör underbyggas av kraftfulla åtaganden i syfte att förhindra 
skatteundandragande, aggressiva skatteflyktsmetoder och penningtvätt.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa insyn i förhandlingarna om 
samförståndsavtalet, och att regelbundet involvera ECON-utskottet i förhandlingarna, 
på samma nivå som rådet involveras.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om och på vilka villkor den 
framtida ramen för regleringssamarbete om finansiella tjänster strategiskt skulle kunna 
integrera målen att samarbeta i skattefrågor och bekämpa penningtvätt i EU:s ram för 
likvärdighet.

Kapitalmarknadsunionen

15. Europaparlamentet påpekar att Förenade kungarikets utträde skapar ny dynamik i 
regleringen av kapitalmarknaderna och gör att en säker och ambitiös reglering av 
kapitalmarknaderna i EU-27 blir mer brådskande för att säkerställa en stabil, 
väldiversifierad och kostnadseffektiv finansiering av EU:s ekonomi.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta ett lagstiftningsförslag om ändring 
av befintlig lagstiftning om finansiella tjänster (omnibusförordningen) i syfte att 
anpassa den till den nya situationen där Förenade kungariket lämnat den inre 
marknaden, vilket följaktligen innebär att alla hänvisningar till särskilda omständigheter 
i Förenade kungariket inte länge är ändamålsenliga.

17. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att man i händelse av oro över finansiell 
stabilitet, marknadsintegritet eller konsument- och investerarskydd bör ge EU:s 
tillsynsmyndigheter direkta och utökade tillsynsbefogenheter över vissa enheter i 
tredjeländer som erkänns enligt EU:s ram för likvärdighet.

Skattefrågor

18. Europaparlamentet noterar att båda parter åtagit sig att genomföra principerna om god 
förvaltning på skatteområdet, inbegripet internationella standarder för skattetransparens, 
informationsutbyte och sund skattekonkurrens.
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19. Europaparlamentet påminner om att en samordnad kamp mot skatteundandragande och 
skatteflykt fortfarande är en prioritering och en förutsättning för att säkerställa lika 
spelregler.

20. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av skatteåtgärder i samtliga 
tvistlösningsmekanismer och utjämningsmekanismer, inklusive en klausul om 
bevarande av skyddsnivån på området för bolagsbeskattning, och befarar att olika 
lagstiftningar om bolagsbeskattning och skattetransparens påverkar skatteflykten.

21. Europaparlamentet påminner om att alla tredjeländer som har starka ekonomiska band 
till EU granskas av rådet inom ramen för EU:s förteckningsprocess för att identifiera 
icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner på skatteområdet. Parlamentet kräver därför 
att rådet omgående lägger till Förenade kungariket på förteckningen över regelbundet 
bedömda länder för att säkerställa att åtagandena i den gemensamma politiska 
förklaringen1 om motverkande av skadliga skattesystem respekteras.

22. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att strikt använda de verktyg 
för att motverka skatteflykt som står till deras förfogande, särskilt reglerna för CFC-
bolag, för att skydda sina skatteintäkter, med beaktande av att Förenade kungariket nu 
är ett tredjeland.

23. Europaparlamentet uppmanar EU att integrera kraftfulla åtaganden för att förhindra 
skatteundandragande och skatteflykt samt aggressiv skatteplanering, inbegripet 
skattetransparens och finansiell transparens på relevanta områden, särskilt när det gäller 
olika skattejurisdiktioner i Förenade kungariket och dess utomeuropeiska territorier, för 
att säkerställa lika spelregler.

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

24. Europaparlamentet noterar åtgärderna för att förebygga och bekämpa penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det gäller informationsutbyte och verkligt 
huvudmannaskap.

25. Europaparlamentet noterar att båda parterna åtog sig att upprätthålla ett övergripande 
system för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och att regelbundet 
se över behovet av att stärka detta system, med beaktande av rekommendationerna från 
arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

26. Europaparlamentet beklagar att eventuella överträdelser av detta åtagande inte omfattas 
av det skiljedomsförfarande som föreskrivs i avtalet.

27. Europaparlamentet beklagar att reglerna för bekämpning av penningtvätt inte omfattas 
av bestämmelserna för bättre balans, som gör det möjligt att anpassa framväxande 
standarder.

1 Politisk förklaring av den 17 oktober 2019 om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och 
Förenade kungariket (EUT C 384I, 12.11.2019, s. 178).
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28. Europaparlamentet efterlyser en grundlig bedömning av Förenade kungariket, 
inbegripet en löpande bedömning av landets utomeuropeiska territorier och 
kronbesittningar, i enlighet med de kriterier som fastställts för EU-förteckningen över 
högrisktredjeländer.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda de tillgängliga verktygen, att 
överväga nya verktyg i den kommande översynen av ramen för bekämpning av 
penningtvätt och att säkerställa lojalt samarbete när det gäller transparens i fråga om 
verkligt huvudmannaskap, samt att garantera lika spelregler och skydda den inre 
marknaden från risker för penningtvätt och finansiering av terrorism från Förenade 
kungariket.

Konkurrens

30. Europaparlamentet noterar att rättvis konkurrens kräver lika spelregler. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa rättvis konkurrens mellan EU och Förenade 
kungariket för att garantera lika spelregler och undvika dumpning i framtiden2.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt fokusera på system för statligt 
stöd som omfattar frizoner, ekonomiska zoner och skattebeslut i vid bemärkelse, 
inbegripet informella överenskommelser.

2 Europaparlamentets resolution av den 18 juni 2020 om konkurrenspolitiken – årsrapport 2019, Antagna texter, 
P9_TA(2020)0158.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0158_SV.html
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