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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir 
Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl susitarimo dėl išstojimo iš ES 
nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimo ir stebėsenos1 ir 2020 vasario 12 d. rezoliuciją 
dėl siūlomų derybų įgaliojimų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos Karalyste2; atkreipia dėmesį į tai, kad derybos dėl būsimų santykių vis 
dar yra pradiniame etape, ir pabrėžia didžiulį koronaviruso krizės poveikį visam 
procesui ir jo tvarkaraščiui;

2. pabrėžia, kad visiškas Susitarimo dėl išstojimo, įskaitant Protokolą dėl Šiaurės Airijos, 
kuriuo užtikrinama, kad Airijos saloje nebus realios sienos, įgyvendinimas yra būtina 
naujos ES ir Jungtinės Karalystės partnerystės sąlyga ir esminė sudedamoji dalis; reiškia 
susirūpinimą dėl Jungtinės Karalystės vyriausybės pareiškimų, iš kurių matyti, kad 
nepakanka politinės valios visapusiškai laikytis savo įsipareigojimų pagal susitarimą dėl 
išstojimo, visų pirma dėl sienų kontrolės Airijos jūroje; pažymi, kad Jungtiniame 
komitete šiuo klausimu nebuvo pateikta jokių konkrečių patikinimų; pabrėžia, kad šiose 
derybose Šalių tarpusavio pasitikėjimas yra labai svarbus;

3. pažymi, kad ES ir Jungtinė Karalystė išliks artimos kaimynės ir kad jos ir ateityje turės 
daug bendrų interesų; atkreipia dėmesį į reikšmingą ES ir Jungtinės Karalystės 
ekonomikos integracijos lygį ir tarpusavio priklausomybę; primena, kad dabar, nors ir 
išstojusi iš ES, Jungtinė Karalystė tebėra viena iš artimiausių ES sąjungininkių, NATO 
partnerė ir svarbi prekybos partnerė; todėl primygtinai tvirtina, kad bet koks susitarimas 
dėl naujų ES ir Jungtinės Karalystės santykių turi atspindėti Jungtinės Karalystės kaip 
trečiosios šalies statusą, būti nuoseklus ir pritaikytas atsižvelgiant į abiejų šalių 
geografinį artumą ir dideles ekonomikos tarpusavio sąsajas; primena, kad esamais 
unikaliais santykiais pagrįsta Politinė deklaracija yra plataus užmojo, didelio masto 
tvirtos ir lanksčios partnerystės pagrindas;

4. palankiai vertina tai, kad Komisija parengė ir paskelbė išsamų teisės akto pasiūlymą dėl 
naujos partnerystės, kuris iš esmės atitinka jos derybų įgaliojimus ir Parlamento 
rezoliuciją; primygtinai ragina Komisiją toliau skaidriai bendradarbiauti su teisės aktų 
leidėjais, finansinių paslaugų pramone ir vartotojais ir labai apgailestauja dėl to, kad 
Jungtinės Karalystės vyriausybė atsisakė užtikrinti panašų skaidrumo lygį; pabrėžia, kad 
aiškumas ir tikrumas yra labai svarbūs užtikrinant verslo tęstinumą ir sklandų paslaugų 
teikimą vartotojams, taip pat siekiant užkirsti kelią rinkos kintamumui;

5. pažymi, kad šiuo pradiniu derybų etapu esama didžiulių skirtumų tarp Šalių, įskaitant 
nesutarimus dėl teksto, dėl kurio bus deramasi, apimties ir teisinės struktūros; reiškia 
didelį susirūpinimą dėl ribotos būsimos partnerystės, kurią numato Jungtinės Karalystės 
vyriausybė, taikymo srities ir atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinės Karalystės pasiūlymai 
neatitinka jos įsipareigojimų pagal susitarimą dėl išstojimo ir Politinę deklaraciją;

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0006.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0033.
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6. mano, kad dėl Jungtinės Karalystės geografinio artumo ir dabartinės ekonominės 
tarpusavio priklausomybės su ES abi Šalys suinteresuotos sukurti plataus užmojo, 
patikimą naują ekonominę partnerystę, apimančią kuo daugiau sektorių; pabrėžia, kad 
bet kuriuo atveju turi būti užtikrintos vienodos sąlygos ir užtikrinti ES standartai, kad 
nevyktų „lenktynės dėl žemesnių standartų“ ir nebūtų suteikiama nesąžiningų 
antikonkurencinių pranašumų taikant mažesnio lygio apsaugą ar pasinaudojant kitais 
reguliavimo skirtumais; pabrėžia, kad viešojo pirkimo procedūros turėtų išlikti atviros 
abiem šalims, kaip būtina sąlyga Šalims užtikrinant iš tikrųjų vienodas sąlygas; mano, 
kad bet kokia nauja sistema turėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją, darbuotojų teises, 
ES finansinį stabilumą, investuotojų ir vartotojų apsaugą, skaidrumą skatinant ir remiant 
žinių pramonę, bendrosios rinkos vientisumą ir įsipareigojimus kovoti su klimato kaita, 
kitaip tariant, kad būtų užtikrinta, jog dabartinis apsaugos ir standartų lygis neblogės; 
pabrėžia, kad tokia sistema turi būti aiški ir skaidri ir kad jos įgyvendinimas neturi 
užkrauti neproporcingos naštos labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ); ragina Šalis būsimame susitarime apsaugoti šių įmonių poreikius ir interesus, 
visų pirma suteikiant joms galimybių lengviau patekti į rinką užtikrinant techninių 
standartų suderinamumą (tačiau tuo neapsiribojant) ir supaprastintas muitinės 
procedūras; ypač atkreipia dėmesį į galimą Airijos pasienio regionų ekonomikos 
iškraipymą, nes nėra parengta visiškai vienodų sąlygų nuostatų, ypač susijusių su darbo 
ir socialiniais standartais; pabrėžia, kad svarbu išlaikyti glaudų ir struktūrinį 
bendradarbiavimą reguliavimo ir priežiūros klausimais tiek politiniu, tiek techniniu 
lygmenimis, sykiu laikantis ES reguliavimo tvarkos ir sprendimų priėmimo 
autonomiškumo;

7. mano, kad būsima partnerystė turi užtikrinti aukštą aplinkos, darbo ir socialinės 
apsaugos lygį ir nekenkti būsimoms iniciatyvoms tokį apsaugos lygį padidinti; 
atsižvelgdamas į tai, pritaria nuostatai nemažinti klimato apsaugos lygio ir ragina abi 
Šalis didinti priemones ir bendradarbiauti klausimais, susijusiais su tvaria gamyba ir 
vartojimu, taip pat žiedinės ekonomikos ir ekologiško bei įtraukaus socialinio augimo 
skatinimu; palankiai vertina Šalių įsipareigojimą iki 2050 m. visos ekonomikos mastu 
pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslą ir suderinti savo politiką su JT darnaus 
vystymosi tiksluose (DVT) ir Paryžiaus susitarime nustatytais tikslais; ragina palaikyti 
nuolatinį politinį dialogą ir stebėti, kaip įgyvendinamas Paryžiaus susitarimas ir DVT;

8. ragina užtikrinti tvirtas ir visapusiškas garantijas konkurencijos, valstybės pagalbos 
kontrolės, valstybės valdomų įmonių, antimonopolinės ir susijungimų kontrolės srityse, 
siekiant užtikrinti ir įgyvendinti vienodas sąlygas Jungtinės Karalystės ir ES 
ekonomikai ir užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir prekybos iškraipymui bei juos 
uždrausti; pabrėžia, kad reikia laikytis bendrų aukštų konkurencijos teisės ir valstybės 
pagalbos kontrolės standartų; pabrėžia, kad reikia užtikrinti investuotojų ir vartotojų 
apsaugą, bendrosios rinkos vientisumą ir Jungtinės Karalystės atitiktį ES konkurencijos 
ir valstybės pagalbos taisyklėms; ragina užtikrinti veiksmingą ES sutarčių vykdymą ir 
imtis jose numatytų taisomųjų veiksmų;

9. mano, kad finansinių paslaugų srityje ES reguliavimo ir priežiūros dialogas su Jungtine 
Karalyste turėtų būti vedamas remiantis savanorišku politikos formuotojų, reguliavimo 
institucijų ir priežiūros institucijų dialogu, kad būtų skatinamas reguliavimo 
suderinimas ir aptariamos priežiūros problemos bei dalijamasi geriausia patirtimi, 
įskaitant klausimus, susijusius su naujomis novatoriškomis paslaugomis ir abipusio 
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intereso klausimais; laikosi nuomonės, kad į būsimą susitarimą reikėtų įtraukti 
konkrečias nuostatas dėl Europos priežiūros institucijų ir Jungtinės Karalystės finansų 
priežiūros institucijų bendradarbiavimo siekiant reguliariai teikti pranešimus apie 
pokyčius, susijusius su teisine sistema ir jos įgyvendinimu; pripažįsta, kad ES finansų 
ekosistema yra glaudžiai susijusi su Jungtinėje Karalystėje įsikūrusių bankų 
teikiamomis paslaugomis ir rinkos infrastruktūra; mano, kad reikėtų stengtis išlaikyti 
sklandų bendradarbiavimą, užtikrinti vienodas sąlygas ir apriboti Jungtinės Karalystės 
taikomo reguliavimo skirtumus finansinių paslaugų srityje, taip išlaikant integruotas 
kapitalo rinkas ir ES finansų įstaigų prieigą prie tinkamos rinkos infrastruktūros 
Jungtinėje Karalystėje;

10. primena, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ES ir Jungtinėje Karalystėje 
nebebus taikoma tarpusavio pripažinimu ir suderintomis rizikos ribojimo taisyklėmis 
vidaus rinkoje paremta tvarka, apimanti teisę steigti filialus, nes Jungtinė Karalystė taps 
trečiąja šalimi; pabrėžia, kad pasibaigus tam laikotarpiui prieiga prie Europos finansų 
rinkos turės būti grindžiama ES atskira lygiavertiškumo sistema; tačiau primena, kad 
sprendimų dėl lygiavertiškumo taikymo sritis ribota; pabrėžia, kad rizikos ribojimo 
sumetimais ir siekiant užtikrinti finansinį stabilumą gali būti nustatytos ir toliau 
taikomos papildomos konkrečios priemonės ir reikalavimai; pabrėžia, kad bet kokia 
būsima partnerystė su Jungtine Karalyste turėtų apimti griežtas rizikos ribojimo išlygas, 
kad būtų teisiškai užtikrintos abiejų šalių reglamentavimo teisės atsižvelgiant į viešąjį 
interesą;

11. pabrėžia, kad ES teisės aktuose numatyta galimybė remiantis proporcinga ir rizika 
pagrįsta analize laikyti trečiųjų šalių taisykles lygiavertėmis; pabrėžia, kad 
lygiavertiškumo tikrinimas yra techninis procesas, kuris turėtų būti grindžiamas aiškiais, 
objektyviais ir skaidriais kriterijais; primena savo ataskaitoje dėl ES ir trečiųjų šalių 
santykių išdėstytą poziciją finansinių paslaugų reguliavimo ir priežiūros klausimais, kad 
sprendimai dėl finansinių paslaugų lygiavertiškumo turėtų būti priimami deleguotaisiais 
aktais; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad Jungtinės Karalystės finansinių taisyklių 
lygiavertiškumą vertins Komisija ir kad jos bus pripažintos lygiavertėmis tik tuo atveju, 
jei Jungtinės Karalystės reguliavimo ir priežiūros tvarka ir standartai visiškai atitiks ES 
reguliavimo ir priežiūros tvarką ir standartus ir atitinkamai bus galima užtikrinti 
vienodas sąlygas; palankiai vertina Politinėje deklaracijoje, kuria nustatomi ES ir JK 
būsimų santykių pagrindiniai principai, duotą pažadą dėti pastangas, kad 
lygiavertiškumo vertinimai būtų baigti iki 2020 m. birželio mėn. pabaigos; primygtinai 
ragina abi Šalis toliau dėti pastangas siekiant šio tikslo; mano, kad jei Jungtinės 
Karalystės taisyklės būtų pripažintos lygiavertėmis, turėtų būti dedamos pastangos tą 
įvertinimą išlaikyti, tačiau primena, kad ES gali vienašališkai bet kuriuo metu panaikinti 
lygiaverčių taisyklių statusą;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 2019/2033 dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms 
įmonėms3 padarytais lygiavertiškumo sistemos pakeitimais reikalaujama, kad Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucija „stebėtų reguliavimo ir priežiūros pokyčius, 
vykdymo užtikrinimo praktiką ir kitus svarbius rinkos pokyčius trečiosiose šalyse“; 

3 OL L 314, 2019 12 5, p. 1.



PE648.489v02-00 6/11 AD\1205341LT.docx

LT

pažymi, kad tokios nuostatos galėtų būti veiksmingos stebėsenos sistemos planas;

13. primena, kad didelės dalies eurais išreikštų išvestinių finansinių priemonių tarpuskaita 
atliekama Jungtinėje Karalystėje, o tai galėtų turėti įtakos Europos Sąjungos 
finansiniam stabilumui; palankiai vertina naują priežiūros sistemą, įtvirtintą 2019 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2019/2099 dėl leidimų 
pagrindinėms sandorio šalims suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir 
trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų4; ragina naujai įsteigtą 
pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) priežiūros komitetą pasinaudoti įgaliojimais, kurie 
jam suteikti pagal šį reglamentą, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ES, ir ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę taikyti panašią strategiją kitoms Jungtinėje Karalystėje 
veikiančioms įstaigoms, kiek tai susiję su rinkodara, tarpuskaita arba finansinių 
priemonių emisijos eurais organizavimu ir vykdymu;

14. pakartoja, kad svarbu užtikrinti spartaus ES ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija sistemą siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir terorizmo 
finansavimo prevenciją, aptikti juos ir skirti baudas už juos bei išlaikyti vienodas 
sąlygas; ragina Šalis į būsimą partnerystės susitarimą įtraukti nuostatas dėl kovos su 
pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politikos, įskaitant keitimosi informacija 
mechanizmą; primena, kad Politinėje deklaracijoje ES ir Jungtinė Karalystė įsipareigojo 
neapsiriboti Finansinių veiksmų darbo grupės standartais kovos su pinigų plovimu ir 
teroristų finansavimu srityje, kiek tai susiję su tikrosios nuosavybės skaidrumu, ir 
panaikinti anonimiškumą, susijusį su virtualiųjų valiutų naudojimu, be kita ko, vykdant 
išsamaus klientų tikrinimo kontrolę; pabrėžia, kad Jungtinė Karalystė turės laikytis 
tarptautinių standartų ir turėtų toliau laikytis ES reglamentų ir jos besikeičiančių 
standartų kovos su pinigų plovimu srityje, kurie tam tikrais aspektais užtikrina geresnę 
apsaugą ir suteikia daugiau skaidrumo negu dabar galiojantys tarptautiniai standartai; 
primena, kad ES yra sudariusi trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų 
finansavimu sistemos turi strateginių trūkumų, sąrašą, ir primygtinai ragina Jungtinę 
Karalystę kartu su savo užjūrio teritorijomis pasibaigus pereinamajam laikotarpiui 
nuolat įsipareigoti laikytis ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 
sistemos;

15. palankiai vertina 2020 m. kovo 18 d. Komisijos susitarimo dėl naujos partnerystės su 
Jungtine Karalyste teksto projekto5 LAW.AML.130 ir LAW.AML.131 straipsniuose 
išvardytus reikalavimus, susijusius su juridinių asmenų ir juridinių struktūrų tikrosios 
nuosavybės skaidrumu; primena, jog abiem Šalims labai svarbu užtikrinti, kad 
centriniuose registruose laikoma informacija būtų prieinama pagal tuos pačius 
standartus, kaip nurodyta 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2018/843 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų 
finansavimui prevencijos6, ypač jos 42 konstatuojamojoje dalyje dėl teisėto intereso 
sąvokos;

16. ragina abi Šalis į naująjį partnerystės susitarimą įtraukti specialias nuostatas dėl 
finansiškai ir nefinansiškai įpareigotų subjektų priežiūros kovos su pinigų plovimu 
sistemos kontekste; primena Komisijos komunikatą dėl geresnio ES kovos su pinigų 

4 OL L 322, 2019 12 12, p. 1.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 OL L 156, 2018 6 19, p. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos įgyvendinimo (COM/2019/0360) ir jos 
ataskaitą dėl naujausių įtariamo pinigų plovimo atvejų, susijusių su ES kredito 
įstaigomis, vertinimo, kurioje daroma išvada, kad ES kovos su pinigų plovimu priežiūra 
buvo toli gražu nepakankama;

17. mano, kad laisvas ES piliečių, įskaitant būsimus pasienio darbuotojus, judėjimas ir 
laisvas paslaugų judėjimas Airijos saloje yra svarbūs siekiant sumažinti žalą visos salos 
ekonomikai ir kad šis klausimas turėtų būti įtrauktas į būsimą susitarimą;

18. rekomenduoja, turėdamas omenyje didėjantį skaitmeninimą prekybos srityje, kuris 
apima ir paslaugas, kad Šalys susitartų kaip valdymo sistemos dalį į naująjį partnerystės 
susitarimą įtraukti elektroninę prekybą lengvinančias nuostatas, pašalinti nepagrįstas 
kliūtis prekybai elektroninėmis priemonėmis ir užtikrinti atvirą, saugią ir patikimą 
internetinę aplinką įmonėms ir vartotojams; pabrėžia, kad šiomis nuostatomis turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos būtiniems duomenų srautams, išskyrus atvejus, kai 
siekiama teisėtų viešosios politikos tikslų, sykiu nepažeidžiant ES asmens duomenų 
apsaugos taisyklių, be to, šioms nuostatoms turėtų būti taikoma tinkama teisminė 
kontrolė;

19. pabrėžia, kad siekiant palengvinti tarpvalstybinę prekybą reikės didelių investicijų į 
muitinio tikrinimo infrastruktūrą bendruosiuose tranzito punktuose, o būsimame 
susitarime turėtų būti numatyti išsamūs muitinių bendradarbiavimo mechanizmai;

20. mano, kad būsimame susitarime turėtų būti numatyti aiškūs mechanizmai, padėsiantys 
užtikrinti veiksmingą minėtų sričių teisės aktų įgyvendinimą, vykdymo užtikrinimą ir 
ginčų sprendimą; palankiai vertina tai, kad Komisijos pateiktame teisinio susitarimo 
projekte Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi jurisdikciją priimti privalomą 
prejudicinį sprendimą dėl ES teisės sampratos aiškinimo arba dėl ES teisės normos 
aiškinimo;

21. ragina ES ir Jungtinę Karalystę prisiimti tvirtą įsipareigojimą užtikrinti gerą mokesčių 
valdymą, be kita ko, Jungtinės Karalystės užjūrio teritorijose, suvereniose bazių 
teritorijose ir jos Karūnai priklausančiose teritorijose, laikantis galiojančių ir 
besikeičiančių tarptautinių ir Europos standartų, visų pirma keitimosi informacija 
mokesčių klausimais, mokesčių skaidrumo, sąžiningo apmokestinimo, kovos su 
mokesčių vengimu priemonių ir EBPO kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno 
perkėlimu standartų srityse; taip pat ragina laikytis Finansinių veiksmų darbo grupės 
standartų;

22. ragina Šalis teikti pirmenybę koordinuotai kovai su mokesčių slėpimu ir mokesčių 
vengimu; ragina Šalis spręsti žalingos mokesčių praktikos problemą vykdant 
bendradarbiavimo veiksmus pagal ES verslo apmokestinimo elgesio kodeksą; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 2020 m. Europos semestro proceso metu 
parengtą Komisijos Jungtinei Karalystei skirtą šalies ataskaitą, kurioje Jungtinės 
Karalystės dividendų mokesčio sistema ir didelis dvišalių mokesčių sutarčių skaičius 
nurodomos kaip priemonės, kuriomis įmonės gali naudotis vykdydamos agresyvų 
mokesčių planavimą; pažymi, kad, Komisijos nuomone, Jungtinė Karalystė pirmauja 
pagal rodiklius, kuriais remiantis vertinama, ar šalyje taikoma tvarka, kuria įmonės gali 
naudotis mokesčių vengimo tikslais; ragina būsimame susitarime konkrečiai aptarti šį 
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klausimą ir nurodyti, kaip Jungtinė Karalystė ateityje ištaisys šią padėtį; pažymi, kad 
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė bus laikoma trečiąja šalimi ir 
jos verslo apmokestinimo sistemą turės patikrinti Elgesio kodekso grupė pagal 
kriterijus, nustatytus nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašui; 
ragina Šalis vykdyti visapusišką administracinį bendradarbiavimą siekiant užtikrinti 
PVM teisės aktų ir PVM pajamų apsaugos ir susigrąžinimo tvarkos laikymąsi;

23. palankiai vertina Jungtinės Karalystės įsipareigojimą toliau laikytis 6-osios Direktyvos 
dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje (DAB)7; ragina Šalis 
užtikrinti, kad į ankstesnes direktyvas įtrauktos nuostatos dėl privalomų automatinių 
apmokestinimo srities informacijos mainų (DAB8, DAB 29, DAB 310, DAB 411, 
DAB 512) pajamų, finansinių sąskaitų, sprendimų dėl mokesčių, ataskaitų pagal šalis ir 
tikrosios nuosavybės teisių būtų ir toliau taikomos; rekomenduoja Šalims sukurti 
specialią administracinio bendradarbiavimo palaikymo platformą, kad būtų užtikrintas 
tolesnis keitimasis informacija ir būsimų pasiūlymų dėl keitimosi informacija 
koordinavimas, pvz., interneto platformas;

24. ragina Šalis užtikrinti, kad jų atitinkama mokesčių politika padėtų siekti Paryžiaus 
susitarime nustatytų tikslų, ir ragina jas bendradarbiauti pagal būsimą ES pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą, visų pirma siekiant išvengti bet kokios formos 
dvigubo apmokestinimo, sykiu įgyvendinant tame ES mechanizme nustatytus 
aplinkosaugos tikslus;

25. primena, kad pagal Susitarimo dėl išstojimo 132 straipsnį Jungtinis komitetas gali 
priimti sprendimą pratęsti pereinamąjį laikotarpį; mano, kad atsižvelgiant į išliekančius 
nuomonių skirtumus ir COVID-19 krizės poveikį reikėtų rimtai apsvarstyti galimybę 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį, kad būtų galima įvertinti, ar reikia daugiau laiko 
deryboms dėl visapusiškos būsimos partnerystės užbaigti, kartu užtikrinant piliečių 
teises, teisinį tikrumą ir ekonominį bei finansinį stabilumą; pakartoja savo poziciją, kad 
atsižvelgiant į derybų sudėtingumą ir ribotą laikotarpį esama realios rizikos, jog tam 
tikrose ekonomikos srityse, kuriose atsarginės priemonės arba tarptautinė sistema gali 
būti nepakankama teisinė sistema, kad būtų išvengta didelių sutrikimų, nebus pasiekta 
susitarimo; mano, kad ir ES, ir Jungtinė Karalystė yra suinteresuotos nustatyti, kad jų 
būsimi santykiai būtų plėtojami tvarkingai;

26. primena, kad valstybių narių obligacijų rinkos likvidumas ir euro zonai nepriklausančių 
valstybių narių nacionalinių valiutų keitimo likvidumas paremtas Junginės Karalystės 
investicinių bankų teikiama infrastruktūra; pažymi, kad atsižvelgiant į daugelyje ES 
teisės sistemų taikomą draudimą vykdyti pirminę prekybą valstybės obligacijomis 
trečiosiose šalyse labai svarbu aptarti minėtą klausimą naujose ES ir Jungtinės 
Karalystės partnerystės derybose;

27. mano, kad „Brexit’as“ gali suteikti naują postūmį tęsti kapitalo rinkų sąjungos projektą, 

7 2018 m. gegužės 25 d. Direktyva (ES) 2018/822, OL L 139, 2018 6 5, p. 1.
8 2011 m. vasario 15 d. Direktyva 2011/16/ES, OL L 64, 2011 3 11, p. 1.
9 2014 m. gruodžio 9 d. Direktyva 2014/107/ES, OL L 359, 2014 12 16, p. 1.
10 2015 m. gruodžio 8 d. Direktyva (ES) 2015/2376, OL L 332, 2015 12 18, p. 1.
11 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/881, OL L 146, 2016 6 3, p. 8.
12 2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/2258, OL L 342, 2016 12 16, p. 1.
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nes tai galėtų padėti nukreipti kreditus į realiąją ekonomiką, ypač MVĮ, toliau sudaryti 
sąlygas privačiam rizikos pasidalijimui, mažinti viešojo sektoriaus rizikos pasidalijimo 
poreikį ir papildyti bankų teikiamą finansavimą.
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