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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványukba foglalják bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt, a polgárok jogaira 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról és nyomon követéséről szóló, 2020. január 15-
i1, valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával folytatandó új 
partnerségre irányuló tárgyalásokra javasolt megbízatásról szóló, 2020.február 12-i2 
állásfoglalására; tudomásul veszi, hogy a jövőbeli kapcsolatokról szóló tárgyalások még 
nagyon korai szakaszban vannak, és hangsúlyozza a koronavírus okozta válság e 
folyamatra és annak ütemezésére gyakorolt jelentős hatását;

2. hangsúlyozza, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás teljes körű végrehajtása, 
beleértve az Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvet, amely biztosítja, hogy az Ír-
szigeten ne jöjjön létre ellenőrzött határ, az EU és a Egyesült Királyság közötti új 
együttműködés előfeltétele és alapvető eleme; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
Egyesült Királyság kormányának közleményeiben a politikai akarat hiánya 
tapasztalható a kilépésről rendelkező megállapodásban – konkrétan az Ír-tengert érintő 
határőrizet tekintetében – vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése iránt; 
megjegyzi, hogy a Vegyes Bizottságban nem hangzottak el konkrét biztosítékok ebben 
a kérdésben; hangsúlyozza, hogy e tárgyalások során alapvető fontosságú a felek közötti 
kölcsönös bizalom;

3. megjegyzi, hogy az EU és az Egyesült Királyság közeli szomszédok maradnak, és 
továbbra is sok közös érdekük lesz; kiemeli, hogy az EU és az Egyesült Királyság 
gazdasága jelentős mértékben összefonódott és kölcsönösen függ egymástól; emlékeztet 
arra, hogy most, hogy az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, továbbra is az EU 
egyik legközelebbi szövetségese, NATO-partnere és fontos kereskedelmi partnere; ezért 
kitart amellett, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti új kapcsolatokról szóló 
megállapodásnak figyelembe kell vennie, hogy az Egyesült Királyság immár harmadik 
országnak számít, koherensnek kell lennie, és igazodnia kell a két fél földrajzi 
közelségéhez és gazdaságaik nagyfokú összefonódottságához; emlékeztet arra, hogy a 
meglévő egyedülálló kapcsolaton alapuló politikai nyilatkozat egy ambiciózus, széles 
körű, mély és rugalmas partnerség alapjául szolgál;

4. üdvözli, hogy a Bizottság új partnerségre vonatkozó átfogó jogalkotási javaslatot 
terjesztett elő és tett közzé, amely nagyjából összhangban van tárgyalási megbízatásával 
és a Parlament állásfoglalásával; sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is tartsa fenn az 
átláthatóságot a társjogalkotók, a pénzügyi szolgáltatási ágazat és a fogyasztók felé, és 
mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság kormánya nem biztosítja az 
átláthatóság hasonló szintjét; hangsúlyozza, hogy az egyértelműség és a 
kiszámíthatóság alapvető fontosságú az üzletmenet folytonossága és a fogyasztók 
számára történő zökkenőmentes szolgáltatásnyújtás, valamint a piaci volatilitás 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0006.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0033.
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megelőzése szempontjából;

5. megállapítja, hogy a felek között lényeges nézetkülönbségek vannak a tárgyalások e 
kezdeti szakaszában, többek között a tárgyalandó szöveg hatókörét és jogi felépítését 
érintően; mély aggodalmát fejezi ki az Egyesült Királyság kormánya által javasolt 
jövőbeli partnerség korlátozott hatóköre miatt, és rámutat, hogy az Egyesült Királyság 
javaslatai elmaradnak a kilépésről rendelkező megállapodásban és a politikai 
nyilatkozatban vállalt kötelezettségvállalásaitól;

6. úgy véli, hogy az Egyesült Királyság földrajzi közelsége és az EU-val való jelenlegi 
gazdasági egymásrautaltsága miatt mindkét fél közös érdeke egy ambiciózus és 
megbízható új gazdasági partnerség létrehozása, amely a lehető legtöbb ágazatra 
kiterjed; hangsúlyozza, hogy minden esetben biztosítani kell az egyenlő 
versenyfeltételeket és az uniós normákat annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a 
negatív verseny és a tisztességtelen, versenyellenes előnyök létrehozása a védelmi 
szintek csökkentése vagy más szabályozási eltérések révén; kiemeli, hogy a felek 
közötti ténylegesen egyenlő versenyfeltételek előfeltételeként a közbeszerzési 
eljárásoknak kölcsönösen nyitottnak kell maradniuk; úgy véli, hogy minden új keretnek 
biztosítania kell a tisztességes versenyt, a munkavállalók jogait, az EU pénzügyi 
stabilitását, a befektetők és a fogyasztók védelmét, a tudásalapú iparágak 
előmozdításának és támogatásának átláthatóságát, az egységes piac integritását, 
valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettségvállalásokat, 
amelyek garantálják a védelem és a normák jelenlegi szintjének fenntartását; 
hangsúlyozza, hogy az így kialakított keretnek világosnak és átláthatónak kell lennie, és 
nem róhat aránytalan terhet a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (kkv-k); felszólítja a 
feleket, hogy a jövőbeli megállapodásban vegyék figyelembe e vállalkozások 
szükségleteit és érdekeit, különös tekintettel a piacra jutás megkönnyítésére, beleértve 
többek között a műszaki szabványok összeegyeztethetőségét és az egyszerűsített 
vámeljárásokat; rámutat különösen az írországi határ menti területek gazdaságának 
lehetséges torzulására az egyenlő versenyfeltételekre – különösen a munkaügyi és 
szociális normákra – vonatkozó rendelkezések nem teljes körű megléte esetén; 
hangsúlyozza a szoros és strukturált együttműködés fenntartásának fontosságát a 
szabályozási és felügyeleti kérdésekben mind politikai, mind technikai szinten, az EU 
szabályozási rendszerének és döntéshozatali autonómiájának tiszteletben tartása mellett;

7. úgy véli, hogy a jövőbeli partnerségnek magas szintű környezetvédelmi, munkaügyi és 
szociális védelmet kell biztosítania, és nem áshatja alá az említett védelmi szintek 
növelésére irányuló jövőbeli kezdeményezéseket; ezzel összefüggésben támogatja az 
éghajlatvédelem szintjének csökkentését kizáró záradékot, és mindkét felet arra 
ösztönzi, hogy fokozzák az intézkedéseket és működjenek együtt a fenntartható 
termeléssel és fogyasztással, a körforgásos gazdaság előmozdításával, valamint a zöld 
és inkluzív növekedés előmozdításával kapcsolatos kérdésekben; üdvözli a felek azon 
kötelezettségvállalását, hogy 2050-ig megvalósítják a gazdaság egészére kiterjedő 
klímasemlegességre vonatkozó célkitűzést, és összehangolják politikáikat az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaiban és a Párizsi Megállapodásban meghatározott 
célkitűzésekkel; rendszeres szakpolitikai párbeszédre szólít fel a Párizsi Megállapodás 
és a fenntartható fejlődési célok végrehajtásának nyomon követése érdekében;

8. erős és átfogó garanciákat kér a verseny, az állami támogatások ellenőrzése, az állami 
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vállalatok, az antitröszt és az összefonódások ellenőrzése terén az Egyesült Királyság és 
az EU gazdaságai közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása és érvényesítése, 
valamint a tisztességtelen verseny és a kereskedelem torzulásának megelőzése és tiltása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a versenyjogra és az állami 
támogatások ellenőrzésére vonatkozó magas szintű közös normákat; hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell a befektetők és a fogyasztók védelmét, az egységes piac 
integritását, továbbá az Egyesült Királyságnak össze kell hangolnia szabályait az uniós 
versenyjogi és állami támogatási szabályokkal; felszólít az uniós szerződésekben leírt 
korrekciós intézkedések hatékony végrehajtására és biztosítására;

9. úgy véli, hogy a pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggésben az EU és az Egyesült 
Királyság közötti szabályozási és felügyeleti párbeszédet a politikai döntéshozók, a 
szabályozók és a felügyeletek közötti önkéntes szabályozási párbeszéd alapján kell 
folytatni a szabályozási összehangolás előmozdítása, valamint a felügyeleti aggályok és 
a bevált gyakorlatok megosztása érdekében, beleértve az új innovatív szolgáltatásokkal 
és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekkel kapcsolatosakat is; úgy véli, hogy 
a jövőbeli megállapodásnak konkrét rendelkezéseket kell tartalmaznia az európai 
felügyeleti hatóságok és az Egyesült Királyság pénzügyi felügyeleti hatóságai közötti 
együttműködésre vonatkozóan, annak érdekében, hogy a felek rendszeresen értesítsék 
egymást a jogi kerettel és annak végrehajtásával kapcsolatos változásokról; elismeri, 
hogy az EU pénzügyi ökoszisztémája szorosan összefonódott az Egyesült Királyságban 
székhellyel rendelkező bankok és piaci infrastruktúrák által nyújtott szolgáltatásokkal; 
úgy véli, hogy erőfeszítéseket kell tenni az együttműködés gördülékeny ügyintézést 
biztosító szintjének megőrzése, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és az Egyesült 
Királyság pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási eltéréseinek korlátozása 
érdekében, megőrizve ezáltal az integrált tőkepiacokat és az uniós pénzügyi 
intézmények hozzáférését az Egyesült Királyság megfelelő piaci infrastruktúrájához;

10. emlékeztet arra, hogy a kölcsönös elismerésen, a harmonizált prudenciális szabályokon 
és a belső piac felügyeleti konvergenciáján alapuló engedélyezési jogok az átmeneti 
időszak végén megszűnnek az EU és az Egyesült Királyság között, mivel az Egyesült 
Királyság harmadik országgá válik; hangsúlyozza, hogy ezt követően az európai 
pénzügyi piachoz való hozzáférést az EU autonóm egyenértékűségi keretére kell 
alapozni; emlékeztet azonban az egyenértékűségi határozatok korlátozott hatályára; 
hangsúlyozza, hogy prudenciális okokból és a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében 
további egyedi intézkedéseket és követelményeket lehet megállapítani és fenntartani; 
hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királysággal a jövőben kialakítandó partnerségeknek 
erőteljes prudenciális kivételeket kell tartalmazniuk annak érdekében, hogy mindkét fél 
számára jogilag garantálják a közérdekből történő szabályozáshoz való jogot;

11. hangsúlyozza, hogy az uniós jogszabályok lehetővé teszik, hogy a harmadik országbeli 
szabályokat arányos és kockázatalapú elemzés alapján egyenértékűnek tekintsék; 
hangsúlyozza, hogy az egyenértékűségi vizsgálatok olyan technikai folyamatok, 
amelyeknek egyértelmű, objektív és átlátható kritériumokon kell alapulniuk; emlékeztet 
az EU és harmadik országok között a pénzügyi szolgáltatások szabályozása és 
felügyelete terén kialakított kapcsolatokról szóló jelentésben foglalt azon álláspontjára, 
mely szerint a pénzügyi szolgáltatások egyenértékűségére vonatkozó határozatoknak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá kell tartozniuk; e tekintetben 
megjegyzi, hogy a Bizottság értékelni fogja az Egyesült Királyság pénzügyi 
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szabályozásának egyenértékűségét, és hogy az egyenértékűség csak akkor állapítható 
meg, ha az Egyesült Királyság szabályozási és felügyeleti rendszere és normái az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében teljes mértékben egyenértékűek az EU-
val; üdvözli, hogy a felek az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok 
keretét meghatározó politikai nyilatkozatban kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2020. 
június végéig lezárják az egyenértékűségi értékeléseket; sürgeti mindkét felet, hogy 
folytassák erőfeszítéseiket e cél elérése érdekében; úgy véli, hogy amennyiben az 
Egyesült Királyság szabályozási kerete tekintetében meg is állapítják az 
egyenértékűséget, erőfeszítéseket kell tenni annak fenntartására, ugyanakkor emlékeztet 
arra, hogy az EU bármikor egyoldalúan megvonhatja az egyenértékű státuszt;

12. hangsúlyozza, hogy a befektetési vállalkozásokra vonatkozó egyenértékűségi 
keretrendszernek a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről szóló, 2019. november 27-i 2019/2033/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 által bevezetett módosításai megkövetelik, hogy az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság nyomon kövesse a harmadik országokban „a szabályozás és a 
felügyelet terén bekövetkező változásokat, a végrehajtási gyakorlatokat és az egyéb 
releváns piaci fejleményeket”; megjegyzi, hogy ezek a rendelkezések mintaként 
szolgálhatnak egy hatékony ellenőrzési rendszer számára;

13. emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyságban jelentős mennyiségű euróban 
denominált származtatott ügyletet számolnak el, ami pénzügyi stabilitási 
következményekkel járhat az Európai Unióra nézve; üdvözli a 2019. október 23-i (EU) 
2019/2099 európai parlamenti és tanácsi rendelet által a központi szerződő felek 
engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik 
országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében 
bevezetett új felügyeleti rendszert4; felkéri a központi szerződő felekkel foglalkozó, 
újonnan létrehozott felügyelő bizottságokat, hogy az EU pénzügyi stabilitásának 
megőrzése érdekében éljen az e rendelet által ráruházott hatáskörökkel, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy fontolja meg hasonló megközelítés alkalmazását az Egyesült 
Királyság tekintetében az euróban denominált pénzügyi eszközök forgalomba hozatala, 
elszámolása vagy jegyzési garanciavállalása területén is;

14. ismételten hangsúlyozza az EU és az Egyesült Királyság közötti gyors együttműködést 
és információcserét lehetővé tévő keret biztosításának fontosságát a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és szankcionálása, valamint az 
egyenlő versenyfeltételek fenntartása szempontjából; felkéri a feleket, hogy a jövőbeli 
partnerségi megállapodásba foglaljanak bele a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó rendelkezéseket, beleértve egy 
információcsere-mechanizmust is; emlékeztet arra, hogy a politikai nyilatkozatban az 
EU és az Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy az FATF-standardokat 
meghaladó szinten biztosítják a tényleges tulajdonosi szerkezet átláthatóságát, továbbá 
megszüntetik a virtuális fizetőeszközök használatával összefüggő anonimitást, többek 
között ügyfél-átvilágítási ellenőrzések révén; hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Királyságnak meg kell felelnie a nemzetközi normáknak, és továbbra is be kell tartania 
a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós rendeleteket és folyamatosan 

3 HL L 314., 2019.12.5., 1. o.
4 HL L 322., 2019.12.12, 1. o.
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fejlődő normáit, amelyek bizonyos tekintetben a jelenlegi nemzetközi normáknál 
magasabb szintű védelmet és nagyobb átláthatóságot biztosítanak; emlékeztet a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó kereteikben stratégiai 
hiányosságokkal rendelkező harmadik országok uniós jegyzékének létezésére, és sürgeti 
az Egyesült Királyságot, hogy tengerentúli területeivel együtt az átmeneti időszakot 
követően is folyamatosan kötelezze el magát a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelmet célzó uniós keret mellett;

15. üdvözli az Egyesült Királysággal kötendő új partnerségről szóló megállapodás 2020. 
március 18-i bizottsági szövegtervezetének5 LAW.AML.130. és LAW.AML.131. 
cikkében felsorolt, a jogi személyek és jogi konstrukciók tekintetében a tényleges 
tulajdonosi szerkezet átláthatóságára vonatkozó követelményeket; emlékeztet arra, hogy 
mindkét fél számára rendkívül fontos annak biztosítása, hogy a központi 
nyilvántartásokban szereplő információk a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2018. 
május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvben6 meghatározott 
normáknak megfelelően álljanak rendelkezésre, különös tekintettel a jogos érdek 
fogalmáról szóló (42) preambulumbekezdésre;

16. felszólítja mindkét felet, hogy az új partnerségi megállapodásba foglaljanak bele külön 
rendelkezéseket a pénzügyi és nem pénzügyi kötelezett szolgáltatók felügyeletére 
vonatkozóan a pénzmosás elleni kerettel összefüggésben; emlékeztet „A pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének jobb végrehajtása felé” című 
bizottsági közleményre (COM/2019/0360) és az uniós hitelintézeteket érintő 
közelmúltbeli állítólagos pénzmosási esetek értékeléséről szóló bizottsági jelentésre, 
amely a pénzmosás elleni uniós felügyelet jelentős hiányosságait állapította meg;

17. úgy véli, hogy az uniós polgárok – köztük a jövőbeli határ menti munkavállalók – és a 
szolgáltatások szabad mozgása az Ír-szigeten fontos a sziget egészének gazdaságát érő 
károk korlátozása érdekében, és hogy egy jövőbeli megállapodásnak foglalkoznia kell 
ezzel a kérdéssel;

18. ajánlja, hogy a szolgáltatásokat is magában foglaló kereskedelem fokozódó 
digitalizációjára tekintettel a felek az új partnerség irányítási keretének részeként 
állapodjanak meg a digitális kereskedelem megkönnyítését, az indokolatlan 
kereskedelmi akadályok elektronikus úton történő kezelését, valamint a vállalkozások 
és a fogyasztók számára nyitott, biztonságos és megbízható online környezet 
biztosítását célzó rendelkezésekben; hangsúlyozza, hogy e rendelkezéseknek meg kell 
könnyíteniük a szükséges adatáramlást – a jogszerű közpolitikai célkitűzésekre 
vonatkozó kivételek figyelembevétele mellett –, ugyanakkor nem áshatják alá a 
személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokat, és megfelelő bírósági 
ellenőrzésnek kell alávetni őket;

19. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítése érdekében az 
egységes árutovábbítási pontok vámellenőrzési létesítményeit érintő jelentős 
beruházásokra lesz szükség, és a jövőbeli megállapodásban átfogó vámügyi 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 HL L 156., 2018.6.19, 43. o.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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együttműködési mechanizmusokat kell előírni;

20. úgy véli, hogy minden jövőbeli megállapodásnak egyértelmű mechanizmusokat kell 
előírnia a fent említett területekre vonatkozó jogszabályok hatékony végrehajtásának és 
érvényesítésének, valamint az e jogszabályokat érintő vitarendezés biztosítása 
érdekében; üdvözli, hogy a Bizottság által előterjesztett jogi megállapodástervezetben 
az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik arra, hogy kötelező erejű előzetes 
döntést hozzon az uniós jog valamely fogalmának értelmezéséről vagy az uniós jog 
valamely rendelkezésének értelmezéséről;

21. felhívja az EU-t és az Egyesült Királyságot, hogy határozottan kötelezzék el magukat a 
jó adóügyi kormányzás elveinek való megfelelés biztosítása mellett, többek között az 
Egyesült Királyság tengerentúli területein, felségterületein és koronafüggőségeiben is, 
összhangban a jelenlegi és folyamatosan fejlődő nemzetközi és európai normákkal, 
nevezetesen az adóügyi információk cseréje, az adózás átláthatósága, a méltányos 
adóztatás, az adókikerülés elleni intézkedések, valamint az OECD adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással szembeni normái tekintetében; felszólítja továbbá a feleket, 
hogy tartsák fenn a Pénzügyi Akció Munkacsoport normáit;

22. felszólítja a feleket, hogy kezeljék prioritásként az adócsalás és az adókikerülés elleni 
összehangolt fellépést; felszólítja a feleket, hogy a vállalkozások adózására vonatkozó 
uniós magatartási kódex keretében folytatott együttműködés révén kezeljék a káros 
adózási gyakorlatokat; e tekintetben kiemeli a 2020. évi európai szemeszter keretében 
az Egyesült Királyságról készült bizottsági országjelentést, amely az Egyesült Királyság 
osztalékadó-rendszerét és az Egyesült Királyság által kötött nagy számú kétoldalú 
adóegyezményt olyan jellemzőkként említi, amelyeket a vállalatok agresszív 
adótervezésre használhatnak fel; megjegyzi, hogy a Bizottság szerint az Egyesült 
Királyság előkelő helyen áll azon mutatók tekintetében, amelyek egy országot olyan 
jellemzőkkel ruháznak fel, amelyeket a vállalatok felhasználhatnak adókikerülési 
célokra; kéri, hogy a jövőbeli megállapodás kifejezetten foglalkozzon ezzel a kérdéssel, 
és határozza meg, hogy az Egyesült Királyság hogyan fogja orvosolni ezt a helyzetet a 
jövőben; megjegyzi, hogy az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyság 
harmadik országnak fog minősülni, és a társasági adózásra vonatkozó magatartási 
kódexszel foglalkozó csoportnak át kell világítania a nem együttműködő országok és 
területek uniós jegyzékére vonatkozóan megállapított kritériumoknak megfelelően; 
felszólítja a feleket, hogy garantálják a teljes körű igazgatási együttműködést a héára 
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, valamint a héabevételek védelmének és 
visszaszerzésének biztosítása érdekében;

23. üdvözli az Egyesült Királyság azon kötelezettségvállalását, hogy fenntartja a DAC 6 
végrehajtását7; felszólítja a feleket annak biztosítására, hogy érvényben maradjanak az 
adózás területén kötelező automatikus információcserét előíró különböző irányelvekben 
(DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512) foglalt, a jövedelmekre, a pénzügyi 

7 A 2018. május 20-i (EU) 2018/822 irányelv (HL L 139., 2018.6.5., 1. o.)
8 A 2011. május 15-i 2011/16/EU irányelv (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.)
9 A 2014. december 9-i 2014/107/EU irányelv (HL L 359., 2014.12.16., 1.o.)
10 A 2015. december 8-i 2015/2376/EU irányelv (HL L 332., 2015.12.18., 1. o.)
11 A 2016. május 25-i 2016/881/EU irányelv (HL L 146., 2016.6.3., 8. o.)
12 A 2016. december 6-i 2016/2258/EU irányelv (HL L 342., 2016.12.16., 1. o.)
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számlákra, a feltételes adómegállapításokra, az országonkénti jelentésekre és a 
tényleges tulajdonosokra vonatkozó rendelkezések; javasolja, hogy a felek hozzanak 
létre külön platformot a közigazgatási együttműködés fenntartására annak érdekében, 
hogy biztosítsák az információcsere folytatását és az információcserére vonatkozó 
jövőbeli javaslatok, például az online platformok koordinálását;

24. felkéri a feleket annak biztosítására, hogy adópolitikájuk támogassa a Párizsi 
Megállapodásban körvonalazott célkitűzések megvalósítását, és felkéri a feleket, hogy 
működjenek együtt az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó 
jövőbeli uniós mechanizmus keretében, különösen a kettős adóztatás minden 
formájának elkerülése érdekében, miközben teljesítik az importált fogyasztási cikkek 
karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus környezetvédelmi célkitűzéseit;

25. emlékeztet arra, hogy a kilépésről szóló megállapodás 132. cikke értelmében a Vegyes 
Bizottság határozatot fogadhat el az átmeneti időszak meghosszabbításáról; úgy véli, 
hogy a még fennálló eltérésekre és a Covid19 okozta válságra tekintettel komolyan 
fontolóra kell venni az átmeneti időszak meghosszabbítását, hogy kiderüljön, több időre 
van-e szükség az átfogó jövőbeli együttműködésre vonatkozó tárgyalások lezárására, az 
állampolgárok jogainak, a jogbiztonságnak, valamint a gazdasági és pénzügyi 
stabilitásnak a biztosítása mellett; megismétli azon álláspontját, hogy tekintettel a 
tárgyalások összetettségére és a korlátozott időkeretre, fennáll a megállapodás nélküli 
brexit tényleges kockázata a gazdaság azon területein, ahol a rendkívüli intézkedések 
vagy a nemzetközi keret esetleg nem biztosít megfelelő jogi keretet a súlyos zavarok 
megakadályozására; úgy véli, hogy az EU és az Egyesült Királyság közös érdeke, hogy 
jövőbeli kapcsolataikat rendezett módon alakítsák ki;

26. emlékeztet arra, hogy a tagállamok kötvénypiacának likviditása és az euróövezeten 
kívüli tagállamok pénznemeit érintő devizaváltási likviditás az Egyesült Királyságban 
működő befektetési bankok által kínált infrastruktúrára támaszkodott; megjegyzi, hogy 
mivel számos uniós jogrendszer tiltja az államkötvényekkel való elsődleges kereskedést 
harmadik országokban, fontos, hogy a fent említett kérdést figyelembe vegyék az EU és 
az Egyesült Királyság közötti új partnerségről folytatott tárgyalások során;

27. úgy véli, hogy a brexit új lendületet adhat a tőkepiaci unió projektjének továbbviteléhez, 
ami segítheti a hitelek reálgazdaságba való eljuttatását, különösen a kkv-k számára, 
lehetővé teheti a magán kockázatmegosztást, csökkentheti az állami kockázatmegosztás 
szükségességét és kiegészítheti a bankokon keresztül történő finanszírozást.
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