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NÁVRHY
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre
medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú,
tieto návrhy:
A.

keďže dohoda so Spojeným kráľovstvom musí zabezpečiť rovnováhu medzi právami a
povinnosťami, rešpektovať úplnú integritu a riadne fungovanie vnútorného trhu EÚ a
colnej únie, a nedeliteľnosť štyroch slobôd a zaručiť rovnaké podmienky pre podniky,
ako aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa; keďže štát, ktorý nie je členom Únie a
neplní rovnaké povinnosti ako členský štát, nemôže mať rovnaké práva a požívať
rovnaké výhody ako členský štát;

B.

keďže prístup na jednotný trh EÚ vyžaduje ako podmienku úplný súlad s príslušnými
právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa jednotného trhu; keďže ochranu spotrebiteľa v
EÚ zaručuje široký európsky právny rámec;

C.

keďže Únia je vedúcou svetovou obchodnou mocnosťou a najväčším jednotným trhom
na svete, ktorý je významnou hnacou silou hospodárskej prosperity; keďže v roku 2019
predstavoval vývoz tovaru z EÚ-27 do Spojeného kráľovstva 318,1 miliardy EUR a
dovoz zo Spojeného kráľovstva do EÚ-27 dosiahol 193,7 miliardy EUR;

D.

keďže lehota na uzavretie rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom je
ambiciózna, rokovania sú veľmi zložité a situáciu ešte viac komplikuje bezprecedentná
kríza spôsobená pandémiou COVID-19, ktorá viedla k prerušeniu rokovaní;

1.

dôrazne opakuje, že dohodu o vystúpení musia v plnej miere a v celom jej rozsahu
vykonávať obidve strany a že to môže byť jasným ukazovateľom toho, že rokovania o
budúcej dohode budú prebiehať v dobrej viere;

2.

domnieva sa, že je v obojstrannom záujme Európskej únie a Spojeného kráľovstva
presadzovať prostredníctvom budúcej dohody ambiciózny, široko rozvetvený a vyvážený
vzťah;

3.

zdôrazňuje, že všetky inštitúcie EÚ, členské štáty, podniky a občania by mali byť na
konci prechodného obdobia pripravení na nové partnerstvo so Spojeným kráľovstvom;

4.

zdôrazňuje, že dohoda so Spojeným kráľovstvom by nemala oslabiť ambiciózny a
vyvážený súbor opatrení, ktoré predložila Komisia za posledných päť rokov, ako sú
stratégia jednotného trhu, únia kapitálových trhov, stratégia digitálneho jednotného trhu
a európska digitálna stratégia;
Vnútorný trh

5.

zdôrazňuje, že súčasťou budúcej dohody by mali byť opatrenia týkajúce sa prístupu na
trh s tovarom a so službami, verejného obstarávania a uznávania odborných kvalifikácií,
ako aj pravidiel pre výrobky za predpokladu, že budú platiť rovnaké podmienky;

6.

domnieva sa, že na to, aby sa Únia priblížila k hospodárstvu s nulovými emisiami
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skleníkových plynov a k obehovému hospodárstvu, potrebuje plne funkčný jednotný
trh, ktorý podporuje šírenie ekologických, inovatívnych riešení, a budúca dohoda so
Spojeným kráľovstvom by mala byť v súlade s týmto cieľom;
7.

zdôrazňuje, že tretia krajina nemôže mať za žiadnych okolností práva a výhody na tej
istej úrovni ako členský štát; zdôrazňuje, že práva a výsady spojené s prístupom na
vnútorný trh sú nerozlučne späté s prísnymi záväzkami úplne rešpektovať a dodržiavať
pravidlá vnútorného trhu; pripomína preto, že vyváženú, ambicióznu a široko
koncipovanú budúcu dohodu možno schváliť len vtedy, ak sa zabezpečia rovnaké
podmienky pre podniky, ako aj spotrebiteľov prostredníctvom pevných záväzkov, ich
riadneho vykonávania a účinného presadzovania v záujme zachovania rovnocenných
noriem a dynamického súladu;

8.

zdôrazňuje, že dynamické regulačné zosúlaďovanie a ustanovenia zaručujúce
spoľahlivý dohľad nad trhom, ktorý pomáha presadzovať pravidlá týkajúce sa
výrobkov, by mali byť nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou každej budúcej
dohody, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky; zdôrazňuje, že právna istota
podnikov EÚ v spojení s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov v EÚ prostredníctvom
účinného dohľadu nad trhom, vysledovateľnosti výrobkov a spolupráce medzi orgánmi
dohľadu nad trhom by mala pomôcť podporiť rovnaké podmienky v tejto oblasti;
zdôrazňuje tiež, že rovnaké podmienky si vyžadujú horizontálny mechanizmus, ako
napríklad celkový rámec riadenia zahŕňajúci všetky oblasti spolupráce, aby sa
zabezpečilo účinné vykonávanie, monitorovanie, presadzovanie a urovnávanie sporov
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov s primeranými zdrojmi a účinných správnych a
súdnych konaní; pripomína, že takýto horizontálny mechanizmus by mal v plnej miere
zachovať autonómiu rozhodovania EÚ a jeho právneho poriadku a poskytnúť Únii
primerané nástroje na riešenie prípadného nedodržiavania zo strany Spojeného
kráľovstva;

9.

pripomína, že budúca dohoda povedie v každom prípade k colným kontrolám a
overovaniu, ktoré sa budú vykonávať pred tým, ako sa tovar dostane na vnútorný trh, a
zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby tovar spĺňal požiadavky
stanovené v pravidlách vnútorného trhu a príslušné pravidlá pre výrobky;

10.

zdôrazňuje, že v náležitých a vhodných prípadoch by sa pri rokovaniach o kapitole o
jednotnom trhu v rámci dohody o uľahčení prístupu na trh mali zohľadniť potreby a
záujmy európskych MSP; okrem toho vyzýva strany, aby vytvorili kontaktné miesta pre
MSP, a požaduje stabilný a predvídateľný všeobecný právny rámec;

11.

je pevne presvedčený o tom, že dohodnuté opatrenia by mali zahŕňať ustanovenia o
prístupe na trh a o národnom zaobchádzaní podľa pravidiel hostiteľského štátu, aby sa
zabezpečilo, že Spojené kráľovstvo bude s poskytovateľmi služieb z EÚ zaobchádzať
nediskriminačným spôsobom, a to aj pokiaľ ide o usadenie sa; zdôrazňuje, že nové
dohodnuté opatrenia by mali umožniť dočasný vstup občanov EÚ do Spojeného
kráľovstva a ich pobyt v Spojenom kráľovstve na účely podnikania a s cieľom poskytovať
služby;

12.

zdôrazňuje, že by sa mali dohodnúť ambiciózne a primerané opatrenia na uľahčenie
elektronického obchodu a toku a výmeny údajov, na riešenie neopodstatnených
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prekážok, ktoré bránia obchodu, elektronickými prostriedkami a na zabezpečenie
otvoreného, bezpečného a dôveryhodného online prostredia pre podniky a spotrebiteľov
za predpokladu, že internetoví predajcovia budú dodržiavať príslušné pravidlá
jednotného trhu; v tejto súvislosti žiada, aby sa tieto opatrenia zosúladili so všeobecným
nariadením o ochrane údajov;
13.

zdôrazňuje, že trhy oboch strán v oblasti verejného obstarávania by mali zostať rovnako
otvorené, aby naďalej prispievali k základnému cezhraničnému toku tovaru a služieb, za
predpokladu, že existujú skutočné rovnaké podmienky týkajúce sa všetkých príslušných
aspektov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sektor verejného obstarávania nie je
uvedený v mandáte Spojeného kráľovstva na rokovania, a v tejto súvislosti vyzýva na
zahrnutie dodatočných ustanovení, na základe ktorých sa obom stranám umožní
vzájomný prístup na trhy verejného obstarávania a ktoré by sa mali vypracovať v plnom
súlade s acquis EÚ;
Clá

14.

berie na vedomie, že Spojené kráľovstvo nemá v úmysle požiadať o zachovanie svojho
súčasného statusu vo vzťahu k jednotnému trhu a colnej únii, ako aj jeho záujem snažiť
sa po odchode o úzku hospodársku spoluprácu s EÚ; zdôrazňuje význam zachovania
integrity colnej únie a jej postupov, ktoré sú zárukou bezpečnosti a ochrany
spotrebiteľov a hospodárskych záujmov EÚ a podnikov EÚ; zdôrazňuje, že sú potrebné
väčšie investície do zariadení na vykonávanie colných kontrol na spoločných
tranzitných miestach a v náležitých a vhodných prípadoch ďalšia koordinácia a
vzájomná výmena informácií medzi obidvomi stranami;

15.

poukazuje na to, že veľké množstvo necolných prekážok, rozdiely v úrovni a kvalite
kontrol a rozdiely v colných režimoch a politikách sankcií na miestach vstupu EÚ do
colnej únie často narúšajú obchodné toky a ohrozujú integritu európskeho jednotného
trhu;

16.

zdôrazňuje, že úplné vykonávanie opatrení týkajúcich sa írskej hranice má zásadný
význam pre podniky a pre to, aby sa zabránilo odklonu obchodných tokov a možným
škodám v hospodárstve celého ostrova, a že článok 12 Protokolu o Írsku/Severnom
Írsku by sa mal uplatňovať v plnom rozsahu; zdôrazňuje, že osobitný výbor by mal
poskytnúť potrebnú istotu v súvislosti s aspektmi protokolu, najmä článku 12, ktoré sa
týkajú uplatňovania, monitorovania a presadzovania protokolu, ktorý by sa mal
vykonávať v dobrej viere;

17.

zdôrazňuje, že každá budúca dohoda by mala vytvoriť komplexné mechanizmy colnej
spolupráce na uľahčenie cezhraničného obchodu, ako aj mechanizmy spolupráce medzi
colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom; okrem toho vyzýva strany, aby sa v
náležitých a vhodných prípadoch usilovali o zjednodušenie požiadaviek a formalít
colných postupov v prípade obchodníkov alebo hospodárskych subjektov vrátane MSP;

18.

trvá na tom, aby Komisia zabezpečila rovnaké normy pre colné kontroly v celej EÚ, a to
prostredníctvom priameho jednotného mechanizmu colnej kontroly v koordinácii s
členskými štátmi a v plnom súlade so zásadou subsidiarity;

19.

zdôrazňuje, že nové opatrenia týkajúce sa ciel a iných oblastí by mali výrobcom a

AD\1206229SK.docx

5/8

PE648.346v04-00

SK

obchodníkom z EÚ zaistiť rovnako výhodné podmienky, aké platia pre ich náprotivky zo
Spojeného kráľovstva;
20.

poukazuje na to, že je mimoriadne žiaduce, aby Spojené kráľovstvo zachovalo súčasnú
klasifikáciu výrobkov, ktorá je založená na Integrovanom sadzobníku Európskych
spoločenstiev (TARIC), a tak sa zabezpečilo, že postupy budú jednoduché, a znížilo
regulačné zaťaženie;
Spotrebiteľská politika

21.

zdôrazňuje, že v akejkoľvek budúcej dohode musia obidve strany zachovať súčasné
normy EÚ na ochranu spotrebiteľa a práv občanov podľa acquis EÚ; domnieva sa, že
dohoda by mala zabezpečiť pridanú hodnotu pre spotrebiteľov EÚ tým, že poskytne
najlepší rámec na ochranu práv spotrebiteľov a na presadzovanie povinností
obchodníkov;

22.

považuje za mimoriadne dôležité zaručiť bezpečnosť výrobkov dovážaných zo
Spojeného kráľovstva, a to tak, aby zodpovedali normám EÚ;

23.

zdôrazňuje, že regulačná a administratívna spolupráca, ktorú v príslušných prípadoch
dopĺňa parlamentný dohľad bez znižovania úrovne záväzkov, ako napríklad v prípade
spolupráce s tretími krajinami, je dôležitá pri riešení necolných prekážok a plnení cieľov
vo verejnom záujme s cieľom chrániť záujmy spotrebiteľov EÚ, medzi ktoré patrí aj
zaručenie bezpečného a dôveryhodného prostredia pre spotrebiteľov a podniky online,
ako aj bojovať proti nekalým obchodným praktikám.

24.

zdôrazňuje, že v dôsledku budúcej dohody je v záujme EÚ aj Spojeného kráľovstva v
oblasti ochrany spotrebiteľa a prístupu na trh, aby sa zabránilo možným negatívnym
účinkom na súčasné konkrétne výhody pre spotrebiteľov v oblastiach, ako sú digitálne
služby, práva cestujúcich, obchod so zdravotníckym vybavením, európske číslo
tiesňového volania (112) a interoperabilný celoeurópsky systém eCall, neodôvodnené
geografické blokovanie, boj proti falšovaniu a ochrana zemepisných označení;
zdôrazňuje, že EÚ a Spojené kráľovstvo by svojou spoluprácou mohli ovplyvniť
diskusiu na medzinárodnej úrovni, a to aj s cieľom zaistiť bezpečné a dôveryhodné
online prostredie pre spotrebiteľov a podniky.
***
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