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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi käsitlevate 
väljaastumislepingu sätete rakendamise ja järelevalve kohta1 ning 12. veebruari 2020. 
aasta resolutsiooni Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle 
peetavate läbirääkimiste kavandatud mandaadi kohta2; võtab teadmiseks asjaolu, et 
läbirääkimised tulevaste suhete üle on alles väga varajases järgus, ning rõhutab 
koroonaviiruse kriisi suurt mõju sellele protsessile ja selle ajakavale;

2. rõhutab, et väljaastumislepingu, sealhulgas Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli täielik 
rakendamine, millega tagatakse, et Iirimaa saarele ei tule ranget piirikontrolli, on ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelise uue partnerluse eeltingimus ja põhikomponent; väljendab 
muret Ühendkuningriigi valitsuse avalduste pärast, mis näitavad, et puudub poliitiline 
tahe täita täielikult väljaastumislepingust tulenevaid kohustusi, eelkõige seoses 
piirikontrolliga Iiri merel; märgib, et ühiskomitees ei ole selles küsimuses konkreetseid 
kinnitusi antud; rõhutab, et lepinguosaliste vastastikune usaldus on nendel 
läbirääkimistel väga oluline;

3. märgib, et EL ja Ühendkuningriik jäävad lähedasteks naabriteks ja neil on ka edaspidi 
palju ühiseid huve; rõhutab ELi ja Ühendkuningriigi majanduse märkimisväärset 
integreeritust ja vastastikust sõltuvust; tuletab meelde, et pärast lahkumist EList on 
Ühendkuningriik endiselt ELi lähimaid liitlasi, NATO partner ja oluline 
kaubanduspartner; nõuab seetõttu, et mis tahes kokkuleppes ELi ja Ühendkuningriigi 
uute suhete kohta tuleb arvesse võtta Ühendkuningriigi staatust kolmanda riigina, see 
kokkulepe peab olema sidus ja kohandatud mõlema poole geograafilisele lähedusele ja 
majanduse tihedale vastastikusele seotusele; tuletab meelde, et olemasolevatel 
ainulaadsetel suhetel põhinev ELi ja Ühendkuningriigi poliitiline deklaratsioon on 
aluseks ambitsioonikale, laiaulatuslikule, sügavale ja paindlikule partnerlusele;

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon on esitanud ja avaldanud kõikehõlmava 
seadusandliku ettepaneku uue partnerluse kohta, mis on üldjoontes kooskõlas komisjoni 
läbirääkimisvolituste ja Euroopa Parlamendi resolutsiooniga; nõuab tungivalt, et 
komisjon jätkaks sellist läbipaistvust kaasseadusandjate, finantsteenuste sektori ja 
tarbijate suhtes, ning peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et Ühendkuningriigi 
valitsus on keeldunud nõustumast sarnase läbipaistvuse tasemega; rõhutab, et selgus ja 
kindlus on üliolulised talitluspidevuse ja tarbijatele teenuste sujuva osutamise jaoks 
ning turu volatiilsuse vältimiseks;

5. märgib, et läbirääkimiste praeguses algetapis püsivad lepinguosaliste vahel 
märkimisväärsed erimeelsused, sealhulgas seoses läbiräägitava teksti ulatuse ja 
õigusliku ülesehitusega; väljendab sügavat muret Ühendkuningriigi valitsuse 
kavandatava tulevase partnerluse piiratud ulatuse pärast ning juhib tähelepanu sellele, et 
Ühendkuningriigi ettepanekud ei vasta väljaastumislepingust ja poliitilisest 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0033.
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deklaratsioonist tulenevatele kohustustele;

6. on veendunud, et tulenevalt Ühendkuningriigi ja ELi geograafilisest lähedusest ja 
praegusest vastastikusest majanduslikust sõltuvusest on mõlema lepinguosalise huvides 
luua ambitsioonikas ja usaldusväärne uus majanduspartnerlus, mis hõlmab võimalikult 
paljusid sektoreid; rõhutab, et igal juhul tuleb tagada võrdsed tingimused ja kaitsta ELi 
standardeid, et vältida võidujooksu madalaimate nõuete suunas ja ebaõiglaste 
konkurentsieeliste loomist kaitsetaseme allalöömise või muude regulatiivsete erinevuste 
kaudu; rõhutab, et riigihankemenetlused peaksid jääma vastastikku avatuks, et tagada 
lepinguosalistele võrdsed võimalused; on seisukohal, et mis tahes uus raamistik peaks 
kaitsma ausat konkurentsi, töötajate õigusi, ELi finantsstabiilsust, investorite ja tarbijate 
kaitset, teadmistepõhiste tööstusharude edendamise ja toetamise läbipaistvust, ühtse 
turu terviklikkust ning kohustusi võidelda kliimamuutuste vastu, mis tagavad kaitse ja 
standardite praeguse taseme säilitamise; rõhutab, et see raamistik peab olema selge ja 
läbipaistev ega tohi põhjustada mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
(VKEd) ebaproportsionaalset koormust; kutsub lepinguosalisi üles säilitama tulevases 
lepingus nimetatud ettevõtjate vajadused ja huvid, eelkõige seoses turulepääsu 
lihtsustamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, tehniliste standardite kokkusobivuse ja 
ühtlustatud tolliprotseduuridega; juhib eraldi tähelepanu võimalikele 
majandusmoonutustele Iirimaa piirialadel, kui puuduvad võrdseid võimalusi käsitlevad 
sätted kogu oma ulatuses, eelkõige seoses töö- ja sotsiaalsete standarditega; rõhutab, kui 
oluline on säilitada tihe ja struktureeritud koostöö regulatiivsetes ja 
järelevalveküsimustes nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil, austades samal ajal ELi 
regulatiivset korda ja sõltumatust otsuste tegemisel;

7. on veendunud, et tulevane partnerlus peab tagama kõrgetasemelise keskkonna-, töö- ja 
sotsiaalkaitse ning ei tohi kahjustada edaspidiseid algatusi sellise kaitse taseme 
tõstmiseks; toetab sellega seoses kliimakaitse taseme säilitamise klauslit ning ergutab 
mõlemat lepinguosalist tugevdama meetmeid ja tegema koostööd säästva tootmise ja 
tarbimisega seotud küsimustes, edendades ringmajandust ning kindlustades rohelist ja 
sotsiaalset kaasavat majanduskasvu; tervitab lepinguosaliste võetud kohustust saavutada 
2050. aastaks kogu majandust hõlmav kliimaneutraalsus ning viia oma poliitika 
kooskõlla ÜRO kestliku arengu eesmärkides ja Pariisi kokkuleppes sätestatud 
eesmärkidega; nõuab korrapärast poliitilist dialoogi, et jälgida Pariisi kokkuleppe ja 
kestliku arengu eesmärkide rakendamist;

8. nõuab kindlaid ja kõikehõlmavaid tagatisi konkurentsi, riigiabi kontrolli, riigiettevõtete, 
konkurentsivastase käitumise ja ühinemiskontrolli valdkonnas, et tagada ja jõustada 
võrdsed tingimused Ühendkuningriigi ja ELi majanduse vahel ning ennetada ja 
keelustada kõlvatut konkurentsi ja kaubanduse moonutamist; rõhutab vajadust järgida 
ühiseid kõrgeid standardeid konkurentsiõiguses ja riigiabi kontrollis; rõhutab vajadust 
tagada investorite ja tarbijate kaitse, ühtse turu terviklikkus ning Ühendkuningriigi 
vastavus ELi konkurentsi- ja riigiabieeskirjadele; nõuab tõhusat jõustamist ja 
parandusmeetmete sätestamist, nagu on kirjeldatud ELi aluslepingutes;

9. on seisukohal, et finantsteenuste kontekstis peaks ELi regulatiivne ja järelevalvealane 
dialoog Ühendkuningriigiga põhinema poliitikakujundajate, reguleerivate asutuste ja 
järelevalveasutuste vabatahtlikul regulatiivsel dialoogil, et edendada õigusnormide 
ühtlustamist ning jagada järelevalvealaseid probleeme ja parimaid tavasid, sealhulgas 
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seoses uute innovatiivsete teenuste ja vastastikust huvi pakkuvate küsimustega; on 
arvamusel, et tulevane leping peaks sisaldama erisätteid Euroopa järelevalveasutuste ja 
Ühendkuningriigi finantsjärelevalveasutuste vahelise koostöö kohta, et anda 
korrapäraselt teada õigusraamistiku ja selle rakendamisega seotud muudatustest; 
tunnistab asjaolu, et ELi finantsökosüsteem on olnud tihedalt seotud teenustega, mida 
osutavad Ühendkuningriigis asuvad pangad ja turuinfrastruktuurid; on veendunud, et 
tuleks teha jõupingutusi, et säilitada sujuv koostöö, tagada võrdsed võimalused ja piirata 
finantsteenuste regulatiivseid erinevusi Ühendkuningriigis, säilitades seeläbi 
integreeritud kapitaliturud ja ELi finantseerimisasutuste juurdepääsu asjakohasele 
turutaristule Ühendkuningriigis;

10. tuletab meelde, et ELi ja Ühendkuningriigi vahelised tegevusloa andmist käsitlevad 
sätted, mis põhinevad vastastikusel tunnustamisel ja ühtlustatud usaldatavusnõuetel ning 
järelevalve ühtlustamisel siseturul, kaotavad üleminekuperioodi lõpus oma kehtivuse, 
kuna Ühendkuningriigist saab kolmas riik; rõhutab, et seejärel peab juurdepääs Euroopa 
finantsturule põhinema ELi autonoomsel samaväärsusraamistikul; tuletab siiski meelde 
samaväärsust kinnitavate otsuste piiratud kohaldamisala; rõhutab, et usaldatavusnõuete 
täitmiseks ja finantsstabiilsuse tagamiseks võib kehtestada ja säilitada täiendavaid 
erimeetmeid ja -nõudeid; rõhutab, et mis tahes tulevane partnerlus Ühendkuningriigiga 
peaks sisaldama tugevaid ettevaatuserandeid, et juriidiliselt tagada mõlemale poolele 
õigus avalikes huvides õigusnorme kehtestada;

11. rõhutab, et ELi õigusaktidega on ette nähtud võimalus pidada kolmandate riikide 
eeskirju proportsionaalsel ja riskil põhineva analüüsi kohaselt samaväärseks; rõhutab, et 
samaväärsuse kontrollimine on tehniline protsess, mis peaks põhinema selgetel, 
objektiivsetel ja läbipaistvatel kriteeriumidel; tuletab meelde oma seisukohta raportis 
ELi ja kolmandate riikide suhete kohta seoses finantsteenuste reguleerimise ja 
järelevalvega, et finantsteenuste samaväärsust käsitlevate otsuste suhtes tuleks 
kohaldada delegeeritud õigusakte; märgib sellega seoses, et komisjon hindab 
Ühendkuningriigi finantseeskirjade samaväärsust ning et samaväärsust saab võimaldada 
ainult siis, kui Ühendkuningriigi õigus- ja järelevalvekord ning -standardid on täielikult 
samaväärsed ELi omadega, et tagada võrdsed tingimused; väljendab heameelt seoses 
asjaoluga, et poliitilises deklaratsioonis, millega kehtestatakse ELi ja Ühendkuningriigi 
tulevaste suhete raamistik, võtsid lepinguosalised kohustuse teha jõupingutusi, et viia 
samaväärsuse hindamine lõpule 2020. aasta juuni lõpuks; nõuab tungivalt, et mõlemad 
pooled jätkaksid jõupingutusi selle eesmärgi saavutamiseks; on veendunud, et kui 
Ühendkuningriigi suhtes on tunnustatud samaväärsust, tuleks teha jõupingutusi selle 
säilitamiseks, kuid tuletab meelde, et EL võib igal ajal ühepoolselt samaväärse staatuse 
tühistada;

12. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta 
määrusega (EL) 2019/2033 (mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid 
usaldatavusnõudeid)3 kehtestatud muudatustes seoses investeerimisühingute 
samaväärsuse raamistikuga nõutakse, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
jälgiks „regulatiivseid ja järelevalvealaseid suundumusi, jõustamistavasid ja muid 
asjakohaseid turusuundumusi kolmandates riikides“; märgib, et sellised sätted võiksid 

3 ELT L 314, 5.12.2019, lk 1.
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olla tõhusa järelevalvekorra aluseks;

13. tuletab meelde, et märkimisväärne osa eurodes nomineeritud tuletisinstrumentidest 
kliiritakse Ühendkuningriigis, mis võib avaldada mõju Euroopa Liidu 
finantsstabiilsusele; väljendab heameelt uue järelevalvekorra üle, mis kehtestati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrusega (EL) 2019/2099 
seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega 
ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega4; kutsub hiljuti 
asutatud kesksete vastaspoolte järelevalvekomiteed üles kasutama neile eelnimetatud 
määrusega antud volitusi, et kaitsta finantsstabiilsust ELis, ning kutsub komisjoni üles 
kaaluma sarnast lähenemisviisi muude Ühendkuningriigis paiknevate valdkondade 
puhul, mis tegelevad eurodes nomineeritud finantsinstrumentide turustamise, kliirimise 
või emissiooni tagamisega;

14. kordab, kui oluline on tagada raamistik ELi ja Ühendkuningriigi vaheliseks kiireks 
koostööks ja teabevahetuseks rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamisel, 
avastamisel ja nende eest karistamisel ning võrdsete tingimuste säilitamisel; kutsub 
lepinguosalisi üles lisama tulevasse partnerluslepingusse sätted rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise poliitika, sealhulgas teabevahetusmehhanismi kohta; tuletab 
meelde, et oma poliitilises deklaratsioonis kohustusid EL ja Ühendkuningriik minema 
kaugemale rahapesuvastase töökonna standarditest rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise kohta tegeliku tulusaajaga seotud läbipaistvuse valdkonnas ning lõpetama 
virtuaalvääringute kasutamisega seotud anonüümsuse, sealhulgas kliendi suhtes 
rakendatavate hoolsusmeetmete abil; rõhutab, et Ühendkuningriik peab järgima 
rahvusvahelisi standardeid ning peaks jätkuvalt kinni pidama ka ELi eeskirjadest ja 
arenevatest standarditest rahapesu vastase võitluse valdkonnas, millega on teatud 
aspektides kehtestatud kõrgemad kaitsestandardid ja suurem läbipaistvus kui kehtivate 
rahvusvaheliste standarditega; tuletab meelde ELi nimekirja kolmandatest riikidest, 
kellel on strateegilisi puudusi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases raamistikus, 
ning nõuab tungivalt, et Ühendkuningriik koos oma ülemereterritooriumidega 
kohustuks ka pärast üleminekuperioodi lõppemist jätkuvalt järgima ELi rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikku;

15. tervitab nõudeid, mis on loetletud komisjoni 18. märtsi 2020. aasta Ühendkuningriigiga 
sõlmitud uut partnerlust käsitleva lepingu eelnõu teksti5 artiklites LAW.AML.130 ja 
LAW.AML.131 seoses juriidiliste isikute ja muude juriidiliste moodustiste tegelike 
tulusaajate läbipaistvusega; tuletab meelde, et on äärmiselt oluline, et mõlemad pooled 
tagaksid keskregistrites sisalduva teabe kättesaadavuse samade standardite alusel, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiivis (EL) 
2018/843, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise tõkestamist6, võttes eelkõige arvesse selle direktiivi põhjendust 42 
õigustatud huvi mõiste kohta;

16. kutsub mõlemat lepinguosalist üles lisama uude partnerluslepingusse erisätted, mis 
käsitlevad nii kohustatud finantsüksuste kui ka finantssektoriväliste kohustatud üksuste 
järelevalvet rahapesuvastase raamistiku kontekstis; tuletab meelde komisjoni teatist 

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

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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„ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku parem 
rakendamine“ (COM(2019)0360) ning komisjoni aruannet ELi krediidiasutustega 
seotud hiljutiste väidetavate rahapesujuhtumite hindamise kohta, milles järeldati, et ELi 
rahapesuvastane järelevalve oli suures osas puudulik;

17. on veendunud, et ELi kodanike, sealhulgas tulevaste piirialatöötajate vaba liikumine ja 
teenuste vaba liikumine Iirimaa saarel on olulised, et piirata põhjustatud kahju ulatust 
kogu saare majandusele, ning et tulevases lepingus tuleks seda küsimust käsitleda;

18. soovitab kaubanduse (sh teenuste) üha suurenevat digiteerimist arvesse võttes, et 
lepinguosalised lepiksid uue partnerluse juhtimisraamistiku osana kokku sätetes, 
millega hõlbustatakse digitaalkaubandust, kõrvaldatakse e-kaubanduse põhjendamatud 
tõkked ning tagatakse ettevõtjatele ja tarbijatele avatud, turvaline ja usaldusväärne 
veebikeskkond; rõhutab, et need sätted peaksid hõlbustama vajalikke andmevooge, 
võttes arvesse õiguspärase avaliku poliitika eesmärgil kohaldatavaid erandeid, 
kahjustamata samal ajal ELi isikuandmete kaitse eeskirju, ning nende suhtes tuleks 
kohaldada asjakohast kohtulikku kontrolli;

19. rõhutab, et piiriülese kaubanduse hõlbustamiseks on vaja teha märkimisväärseid 
investeeringuid ühistes transiidipunktides asuvatesse tollikontrolli rajatistesse ning 
tulevases lepingus tuleks ette näha laiaulatuslikud tollikoostöö mehhanismid;

20. on seisukohal, et mis tahes tulevases lepingus tuleks ette näha selged mehhanismid 
õigusaktide tõhusaks rakendamiseks, jõustamiseks ja vaidluste lahendamiseks 
eelnimetatud valdkondades; väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjoni esitatud 
õigusliku kokkuleppe eelnõus on Euroopa Liidu Kohtule antud pädevus teha siduvaid 
eelotsuseid ELi õiguse mõiste tõlgendamise või ELi õigusakti tõlgendamise küsimuse 
kohta;

21. kutsub ELi ja Ühendkuningriiki üles võtma kindla kohustuse tagada, muu hulgas ka 
Ühendkuningriigi ülemereterritooriumidel, suveräänsetes baasipiirkondades ja Briti 
kroonile alluvates piirkondades, hea maksuhaldustava järgimine kooskõlas praeguste ja 
arenevate rahvusvaheliste ja Euroopa standarditega, eelkõige maksualase teabe 
vahetamise, maksustamise läbipaistvuse, õiglase maksustamise, maksustamise vältimise 
vastaste meetmete ning maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste 
OECD standarditega; kutsub ühtlasi lepinguosalisi üles järgima rahapesuvastase 
töökonna (FATF) standardeid;

22. palub lepinguosalistel seada prioriteediks koordineeritud võitluse maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu; nõuab, et lepinguosalised tegeleksid 
kahjulike maksutavade probleemiga, jätkates koostööd ELi äriühingute maksustamise 
tegevusjuhendi alusel; rõhutab sellega seoses komisjoni aruannet Ühendkuningriigi 
kohta 2020. aasta Euroopa poolaasta protsessi raames, milles Ühendkuningriigi 
dividendimaksu korda ja Ühendkuningriigi suurt kahepoolsete maksulepingute arvu 
käsitletakse omadustena, mida äriühingud võivad kasutada agressiivseks 
maksuplaneerimiseks; märgib, et komisjoni hinnangul on Ühendkuningriigil palju 
selliseid tunnusjooni, mida äriühingud võivad kasutada maksustamise vältimise 
eesmärgil; kutsub üles seda küsimust tulevases lepingus konkreetselt käsitlema ja 
kirjeldama, kuidas Ühendkuningriik seda olukorda kavatseb parandada; märgib, et 
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üleminekuperioodi lõpus käsitatakse Ühendkuningriiki kolmanda riigina ning seetõttu 
peab ta läbima äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma sõelumise 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu jaoks kehtestatud kriteeriumide 
alusel; nõuab, et lepinguosalised tagaksid täieliku halduskoostöö, et tagada vastavus 
käibemaksualastele õigusaktidele ning käibemaksutulude kaitse ja tagasinõudmine;

23. tervitab Ühendkuningriigi võetud kohustust jätkata kuuenda maksustamisalase 
halduskoostöö direktiivi (DAC 6)7 rakendamist; kutsub lepinguosalisi üles tagama, et 
eri direktiivide (DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512) sätted, millega nähakse 
ette kohustuslik automaatne maksustamise valdkonna teabevahetus, mis puudutab 
tulusid, finantskontosid, eelotsuseid, riikidepõhiseid aruandeid ja tegelikke tulusaajaid, 
jääks kehtima; soovitab lepinguosalistel luua halduskoostöö jätkamiseks spetsiaalne 
platvorm, et tagada teabevahetuse jätkumine ja tulevaste teabevahetuse ettepanekute, 
näiteks veebiplatvormide koordineerimine;

24. kutsub lepinguosalisi üles tagama, et nende mõlema maksupoliitika toetab Pariisi 
kokkuleppes esitatud eesmärkide saavutamist, ning kutsub lepinguosalisi üles tegema 
koostööd tulevase ELi süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi raames, eelkõige vältima 
mis tahes vormis topeltmaksustamist, täites samal ajal ELi süsinikdioksiidi piirimaksu 
kohakeskkonnaalaseid eesmärke;

25. tuletab meelde, et vastavalt väljaastumislepingu artiklile 132 võib ühiskomitee võtta 
vastu otsuse üleminekuperioodi pikendamise kohta; on veendunud, et allesjäänud 
erimeelsusi ja COVID-19 kriisi mõju silmas pidades tuleks tõsiselt kaaluda 
üleminekuperioodi võimalikku pikendamist, et näha, kas läbirääkimiste lõpuleviimiseks 
ulatusliku tulevase partnerluse üle on vaja rohkem aega, kaitstes samal ajal kodanike 
õigusi, õiguskindlust ning majandus- ja finantsstabiilsust; kordab oma seisukohta, et 
arvestades läbirääkimiste keerukust ja piiratud ajakava, eksisteerib tõsine 
„kuristikuserva“ oht majandusaladel, kus erakorralised meetmed või rahvusvaheline 
raamistik ei pruugi kujutada piisavat õigusraamistikku tõsiste häirete vältimiseks; on 
veendunud, et ELi ja Ühendkuningriigi ühistes huvides on, et nende edaspidised suhted 
oleksid nõuetekohaselt paika pandud;

26. tuletab meelde, et liikmesriikide võlakirjaturu likviidsus ja euroalasse mittekuuluvate 
liikmesriikide vääringute vahetamise likviidsus on tuginenud Ühendkuningriigi 
investeerimispankade pakutavale taristule; märgib, et kuna paljudes ELi 
õigussüsteemides on keelatud esmasturul kauplemine riigi võlakirjadega kolmandates 
riikides, on väga oluline eelnimetatud küsimust ELi ja Ühendkuningriigi uutel 
partnerlusläbirääkimistel arvesse võtta;

27. on seisukohal, et Brexit võib anda uut hoogu kapitaliturgude liidu projekti 
edendamisele, mis võiks aidata suunata laenusid reaalmajandusse, eelkõige VKEdele, 
hõlbustada veelgi erasektori riskijagamist, vähendada vajadust avaliku sektori 

7 25. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/822 (ELT L 139, 5.6.2018, lk 1).
8 15. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/16/EL (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).
9 9. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/107/EL (ELT L 359, 16.12.2014, lk 1).
10 8. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2376 (ELT L 332, 18.12.2015, lk 1).
11 Nõukogu 25. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/881 (ELT L 146, 3.6.2016, lk 8).
12 Nõukogu 6. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2258 (ELT L 342, 16.12.2016, lk 1).
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