
AD\1205341LV.docx PE648.489v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Ekonomikas un monetārā komiteja

2020/2023(INI)

25.5.2020

ATZINUMS
sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Pedro Silva Pereira



PE648.489v02-00 2/11 AD\1205341LV.docx

LV

PA_NonLeg



AD\1205341LV.docx 3/11 PE648.489v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina par 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu 
par pilsoņu tiesībām īstenošanu un uzraudzību1 un 2020. gada 12. februāra rezolūciju 
par ierosinātajām pilnvarām sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti2; ņem vērā to, ka sarunas par turpmākajām attiecībām 
joprojām ir ļoti agrīnā posmā, un uzsver koronavīrusa krīzes būtisko ietekmi uz šo 
procesu un tā grafiku;

2. uzsver, ka Izstāšanās līguma, tostarp Protokola par Ziemeļīriju, pilnīga īstenošana, kas 
nodrošina, ka Īrijas salā nebūs stingras robežas, ir ES un Apvienotās Karalistes jaunās 
partnerības priekšnoteikums un pamatelements; pauž bažas par Apvienotās Karalistes 
valdības paziņojumiem, kas liecina par politiskās gribas trūkumu pilnībā ievērot savas 
Izstāšanās līgumā paredzētās saistības, proti, attiecībā uz robežkontroli Īrijas jūrā; 
norāda, ka Apvienotā komiteja šajā jautājumā nesniedza konkrētus apliecinājumus; 
uzsver, ka šajās sarunās būtiska ir pušu savstarpēja uzticēšanās;

3. norāda, ka ES un Apvienotā Karaliste joprojām paliks tuvi kaimiņi un tām arī turpmāk 
būs daudzas kopīgas intereses; uzsver ES un Apvienotās Karalistes ekonomikas 
ievērojamo integrācijas un savstarpējās atkarības līmeni; atgādina, ka tagad, kad 
Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES, tā joprojām ir viena no ES tuvākajiem 
sabiedrotajiem, NATO partnere un nozīmīga tirdzniecības partnere; tādēļ uzstāj, ka 
jebkādā nolīgumā par jaunām ES un Apvienotās Karalistes attiecībām ir jāņem vērā 
Apvienotās Karalistes kā trešās valsts statuss un tam ir jābūt saskaņotam un pielāgotam 
abu pušu ģeogrāfiskajam tuvumam un abu pušu ekonomiku augstajai savstarpējās 
sasaistes pakāpei; atgādina, ka politiskā deklarācija, kas balstīta uz pastāvošajām 
unikālajām attiecībām, ir pamats vērienīgai, plašai, padziļinātai un elastīgai partnerībai;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir iesniegusi un publicējusi visaptverošu tiesību akta 
priekšlikumu par jaunu partnerību, kas kopumā atbilst tās sarunu pilnvarām un 
Parlamenta rezolūcijai; mudina Komisiju turpināt nodrošināt pārredzamību 
likumdevējiem, finanšu pakalpojumu nozarei un patērētājiem un pauž dziļu nožēlu par 
to, ka Apvienotās Karalistes valdība ir atteikusies pieņemt līdzīgu pārredzamības 
līmeni; uzsver, ka skaidrība un noteiktība ir izšķiroši svarīgas uzņēmējdarbības 
nepārtrauktībai un netraucētai pakalpojumu sniegšanai patērētājiem, kā arī tirgus 
nestabilitātes novēršanai;

5. norāda uz būtiskām atšķirībām, kas šajā sarunu sākotnējā posmā vērojamas starp abām 
pusēm, tostarp attiecībā uz apspriežamā dokumenta darbības jomu un juridisko 
struktūru; pauž dziļas bažas par Apvienotās Karalistes valdības plānotās turpmākās 
partnerības ierobežoto darbības jomu un norāda, ka Apvienotās Karalistes priekšlikumi 
neatbilst tās Izstāšanās līgumā un politiskajā deklarācijā paredzētajām saistībām;

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0006.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0033.
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6. uzskata, ka Apvienotās Karalistes un ES ģeogrāfiskais tuvums un pašreizējā savstarpējā 
ekonomiskā atkarība ir faktori, kuru dēļ pušu abpusējās interesēs ir veidot jauno 
ekonomisko partnerību tā, lai tā būtu vērienīga un uzticama un aptvertu pēc iespējas 
vairāk nozaru; uzsver, ka jebkurā gadījumā ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi un jāaizsargā ES standarti, lai izvairītos no pēc iespējas zemāku standartu 
noteikšanas un negodīgām pret konkurenci vērstām priekšrocībām, kas tiek panāktas, 
samazinot aizsardzības līmeni vai ieviešot citas regulējuma atšķirības; uzsver to, ka 
publiskā iepirkuma procedūrām arī turpmāk vajadzētu būt savstarpēji atvērtām un tas 
būtu jānosaka par priekšnosacījumu, lai nodrošinātu efektīvus vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starp pusēm; uzskata, ka jebkuram jaunam regulējumam būtu jāaizsargā 
godīga konkurence, darba ņēmēju tiesības, ES finanšu stabilitāte, ieguldītāju un 
patērētāju aizsardzība, zināšanu nozarēm sniegto stimulu un atbalsta pārredzamība, 
vienotā tirgus integritāte un apņemšanās cīnīties pret klimata pārmaiņām, kas garantē, 
ka netiek pazemināts pašreizējais aizsardzības un standartu līmenis; uzsver, ka 
pieņemtajam regulējumam ir jābūt skaidram un pārredzamam un tas nedrīkst radīt 
nesamērīgu slogu mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); 
aicina puses turpmākajā nolīgumā saglabāt šo uzņēmumu vajadzības un intereses, jo 
īpaši attiecībā uz tirgus piekļuves atvieglošanu, tostarp, bet ne tikai, tehnisko standartu 
un racionalizētu muitas procedūru saderību; jo īpaši norāda uz iespējamiem ekonomikas 
izkropļojumiem Īrijas pierobežā, jo nepastāv pilnībā vienlīdzīgi konkurences noteikumi, 
it sevišķi attiecībā uz darba un sociālajiem standartiem; uzsver to, ka ir svarīgi saglabāt 
ciešu un strukturētu sadarbību regulējuma un uzraudzības jautājumos gan politiskā, gan 
tehniskā līmenī, vienlaikus ievērojot ES regulatīvo režīmu un lēmumu pieņemšanas 
autonomiju;

7. uzskata, ka turpmākajai partnerībai ir jānodrošina augsts vides, darba un sociālās 
aizsardzības līmenis un tā nedrīkst apdraudēt turpmākās iniciatīvas šāda aizsardzības 
līmeņa paaugstināšanai; šajā sakarībā atbalsta klauzulu par klimata aizsardzības līmeņa 
nepazemināšanu un mudina abas puses pastiprināt pasākumus un sadarboties 
jautājumos, kas saistīti ar ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, veicinot aprites ekonomiku 
un sekmējot iekļaujošu zaļo un sociālo izaugsmi; atzinīgi vērtē pušu apņemšanos līdz 
2050. gadam sasniegt mērķi par klimatneitralitāti visā ekonomikā un pielāgot savu 
politiku ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un Parīzes nolīgumā noteiktajiem 
mērķiem; aicina veidot regulāru politisko dialogu, lai uzraudzītu Parīzes nolīguma un 
IAM īstenošanu;

8. aicina nodrošināt stingras un visaptverošas garantijas tādās jomās kā konkurence, valsts 
atbalsta kontrole, valstij piederoši uzņēmumi, pretmonopola pasākumi un uzņēmumu 
apvienošanās kontrole, lai nodrošinātu un ieviestu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Apvienotās Karalistes un ES ekonomikai un novērstu un aizliegtu negodīgu konkurenci 
un tirdzniecības izkropļojumus; uzsver nepieciešamību ievērot kopējus augstus 
standartus konkurences tiesību un valsts atbalsta kontroles jomā; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt ieguldītāju un patērētāju aizsardzību, vienotā tirgus integritāti un Apvienotās 
Karalistes pielāgošanos ES konkurences un valsts atbalsta noteikumiem; aicina efektīvi 
īstenot un nodrošināt korektīvus pasākumus, kā aprakstīts ES līgumos;

9. uzskata, ka saistībā ar finanšu pakalpojumiem ES regulatīvais un uzraudzības dialogs ar 
Apvienoto Karalisti būtu jāveido, pamatojoties uz brīvprātīgu regulatīvo dialogu starp 
politikas veidotājiem, regulatoriem un uzraudzītājiem, lai veicinātu regulējuma 
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saskaņošanu un dalītos ar uzraudzības problēmām un paraugpraksi, tostarp attiecībā uz 
jauniem inovatīviem pakalpojumiem un abpusēju interešu jautājumiem; uzskata, ka 
turpmākajā nolīgumā būtu jāiekļauj īpaši noteikumi par sadarbību starp Eiropas 
uzraudzības iestādēm un Apvienotās Karalistes finanšu uzraudzības iestādēm, lai 
regulāri ziņotu par izmaiņām tiesiskajā regulējumā un tā īstenošanā; atzīst, ka ES 
finanšu ekosistēma ir cieši saistīta ar pakalpojumiem, ko sniedz Apvienotās Karalistes 
bankas un tirgus infrastruktūras; uzskata, ka būtu jācenšas saglabāt vienmērīgu 
sadarbības līmeni, nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un ierobežot 
Apvienotās Karalistes regulējuma atšķirības finanšu pakalpojumu jomā, tādējādi 
saglabājot integrētus kapitāla tirgus un ES finanšu iestāžu piekļuvi atbilstošai tirgus 
infrastruktūrai Apvienotajā Karalistē;

10. atgādina, ka atļauju piešķiršanas tiesības, kuru pamatā ir savstarpēja atzīšana, saskaņoti 
prudenciālie noteikumi un uzraudzības konverģence iekšējā tirgū, pēc pārejas perioda 
beigām vairs nebūs piemērojamas ES un Apvienotās Karalistes attiecībās, jo Apvienotā 
Karaliste kļūs par trešo valsti; uzsver, ka pēc tam piekļuve Eiropas finanšu tirgum ir 
jābalsta uz ES autonomo līdzvērtības sistēmu; tomēr atgādina, ka lēmumu par 
līdzvērtību darbības joma ir ierobežota; uzsver, ka piesardzības apsvērumu dēļ un 
nolūkā nodrošināt finanšu stabilitāti varētu noteikt un saglabāt īpašus papildu 
pasākumus un prasības; uzsver, ka visās turpmākajās partnerībās ar Apvienoto Karalisti 
būtu jāiekļauj stingri prudenciāli izņēmumi, lai juridiski garantētu abu pušu tiesības 
nodrošināt regulējumu sabiedrības interesēs;

11. uzsver, ka ES tiesību aktos ir paredzēta iespēja uzskatīt trešo valstu noteikumus par 
līdzvērtīgiem, pamatojoties uz proporcionālu un uz risku balstītu analīzi; uzsver, ka 
līdzvērtības pārbaudes ir tehnisks process, kura pamatā vajadzētu būt skaidriem, 
objektīviem un pārredzamiem kritērijiem; atgādina par savu nostāju ziņojumā par 
attiecībām starp ES un trešām valstīm attiecībā uz finanšu pakalpojumu regulējumu un 
uzraudzību, proti, to, ka lēmumi par finanšu pakalpojumu līdzvērtību būtu jāpieņem ar 
deleģētajiem aktiem; šajā sakarībā norāda, ka Komisija izvērtēs Apvienotās Karalistes 
finanšu noteikumu līdzvērtību un ka līdzvērtību varēs piešķirt tikai tad, ja Apvienotās 
Karalistes regulatīvais un uzraudzības režīms un standarti būs pilnībā līdzvērtīgi ES 
noteikumiem un standartiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 
atzinīgi vērtē to, ka politiskajā deklarācijā, kurā izklāstīts satvars turpmākajām 
attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti, puses ir paudušas apņemšanos censties 
pabeigt līdzvērtības novērtējumus līdz 2020. gada jūnija beigām; mudina abas puses 
turpināt centienus sasniegt šo mērķi; uzskata, ka gadījumā, ja Apvienotajai Karalistei 
tiktu piešķirta līdzvērtība, būtu jācenšas to saglabāt, taču atgādina, ka ES var jebkurā 
laikā vienpusēji atsaukt līdzvērtības statusu;

12. norāda, ka izmaiņas, kas ieguldījumu brokeru sabiedrību līdzvērtības regulējumā tika 
ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulu (EK) 
Nr. 2019/2033 par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām3, liek 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei uzraudzīt “regulatīvās un uzraudzības tendences, 
izpildes nodrošināšanas prakses un citas attiecīgas tirgus norises trešās valstīs”; norāda, 
ka šādi noteikumi varētu tikt izmantoti kā pamats efektīvam uzraudzības režīmam;

3 OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp.
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13. atgādina, ka Apvienotajā Karalistē tiek veikta tīrvērte ievērojamam daudzumam 
atvasināto instrumentu ar euro denomināciju, kas, iespējams, varētu ietekmēt Eiropas 
Savienības finanšu stabilitāti; atzinīgi vērtē jauno uzraudzības režīmu, kas tika ieviests 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2019/2099 par 
CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP 
atzīšanas prasībām4; aicina jaunizveidoto centrālo darījumu starpnieku (CCP) 
uzraudzības komiteju izmantot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar šo regulu, lai aizsargātu 
finanšu stabilitāti Eiropas Savienībā, un aicina Komisiju apsvērt līdzīgu pieeju attiecībā 
uz citām jomām, kas izveidotas Apvienotās Karalistes tirgvedības, tīrvērtes vai euro 
valūtā denominētu finanšu instrumentu parakstīšanas jomā;

14. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt sistēmu ātrai sadarbībai un informācijas apmaiņai 
starp ES un Apvienoto Karalisti, lai novērstu, atklātu un sodītu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un saglabātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus; aicina puses turpmākajā partnerības nolīgumā iekļaut noteikumus par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 
(AML/CFT) politiku, tostarp informācijas apmaiņas mehānismu; atgādina, ka politiskajā 
deklarācijā ES un Apvienotā Karaliste apņēmās pārsniegt Finanšu darbību darba grupas 
standartus AML/CFT jomā attiecībā uz faktisko īpašumtiesību pārredzamību un izbeigt 
anonimitāti, kas saistīta ar virtuālo valūtu izmantošanu, tostarp veicot klienta 
uzticamības pārbaudes; uzsver, ka Apvienotajai Karalistei ir jāievēro starptautiskie 
standarti un jāturpina ievērot ES noteikumus un standartus nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas jomā, kas aizvien tiek pilnveidoti un kas dažos aspektos paredz 
lielāku aizsardzību un pārredzamību nekā pašreizējie starptautiskie standarti; atgādina, 
ka pastāv ES saraksts ar trešām valstīm, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmās ir stratēģiskas nepilnības, un mudina 
Apvienoto Karalisti kopā ar tās aizjūras teritorijām pēc pārejas perioda pastāvīgi 
apņemties īstenot ES regulējumu AML/CFT jomā;

15. atzinīgi vērtē prasības, kas uzskaitītas LAW.AML.130. pantā un LAW.AML.131. pantā 
Komisijas 2020. gada 18. marta Nolīguma par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto 
Karalisti teksta projektā5 par juridisko vienību un juridisko veidojumu faktisko 
īpašumtiesību pārredzamību; atgādina, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai abas puses nodrošinātu, 
ka centrālajos reģistros ietvertā informācija ir pieejama saskaņā ar tiem pašiem 
standartiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija 
Direktīvā (ES) 2018/843 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai6, jo īpaši ņemot vērā tās 
42. apsvērumu par likumīgu interešu jēdzienu;

16. aicina abas puses jaunajā partnerības nolīgumā iekļaut īpašus noteikumus par atbildīgo 
finanšu un nefinanšu subjektu uzraudzību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas regulējuma kontekstā; atgādina par Komisijas paziņojumu “Ceļā uz ES 
tiesiskā regulējuma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas jomā labāku īstenošanu” (COM(2019)0360) un tās ziņojumu par 
novērtējumu attiecībā uz nesenajiem iespējamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas gadījumiem, kuros iesaistītas ES kredītiestādes, secinot, ka ES nelikumīgi 

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

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzība ir lielā mērā nepilnīga;

17. uzskata, ka ES pilsoņu brīva pārvietošanās, tostarp nākamo pārrobežu darba ņēmēju 
pārvietošanās, un pakalpojumu brīva aprite Īrijas salā ir svarīga, lai ierobežotu 
kaitējumu visas salas ekonomikai, un ka turpmākajā nolīgumā šis jautājums būtu 
jārisina;

18. iesaka, ka, ņemot vērā pieaugošo tirdzniecības, arī pakalpojumu tirdzniecības, 
digitalizāciju, puses jaunās partnerības pārvaldības sistēmas ietvaros vienojas par 
noteikumiem, ar kuriem tiek veicināta digitālā tirdzniecība, novērsti nepamatoti šķēršļi 
tirdzniecībai, kas notiek izmantojot elektroniskos līdzekļus, un nodrošināta atvērta, 
droša un uzticama tiešsaistes vide uzņēmumiem un patērētājiem; uzsver, ka šiem 
noteikumiem būtu jāatvieglo nepieciešamās datu plūsmas, ievērojot izņēmumus 
attiecībā uz leģitīmiem sabiedriskās politikas mērķiem un vienlaikus neapdraudot ES 
personas datu aizsardzības noteikumus, un tie būtu jāpakļauj pienācīgai tiesiskai 
kontrolei;

19. uzsver — lai veicinātu pārrobežu tirdzniecību, būs vajadzīgi ievērojami ieguldījumi 
muitas kontroles iekārtās kopīgajos tranzīta punktos un turpmākajā nolīgumā būtu 
jāparedz visaptveroši muitas sadarbības mehānismi;

20. uzskata, ka visos turpmākajos nolīgumos būtu jāparedz skaidri mehānismi, ar kuriem 
tiek nodrošināta tiesību aktu efektīva īstenošana, izpilde un strīdu izšķiršana iepriekš 
minētajās jomās; atzinīgi vērtē to, ka Komisijas iesniegtajā juridiskā nolīguma projektā 
ir paredzēts, ka Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir sniegt saistošu prejudiciālu 
nolēmumu par ES tiesību jēdziena interpretāciju vai jautājumu par ES tiesību normas 
interpretāciju;

21. aicina ES un Apvienoto Karalisti cieši apņemties nodrošināt to, lai, tostarp Apvienotās 
Karalistes aizjūras teritorijās, suverēnajās pamatplatībās un atkarīgajās teritorijās, tiktu 
ievērota laba pārvaldība nodokļu jomā saskaņā ar pašreizējiem un nemitīgi 
pilnveidotajiem starptautiskajiem un Eiropas standartiem, jo īpaši attiecībā uz nodokļu 
informācijas apmaiņu, nodokļu pārredzamību, taisnīgu nodokļu uzlikšanu, nodokļu 
apiešanas novēršanas pasākumiem un ESAO standartiem pret nodokļu bāzes 
samazināšanu un peļņas novirzīšanu; turklāt aicina puses ievērot Finanšu darbību darba 
grupas standartus;

22. aicina puses par prioritāti noteikt koordinētu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un nodokļu apiešanu; aicina puses vērsties pret kaitējošu nodokļu praksi, 
īstenojot sadarbības aktus saskaņā ar ES Rīcības kodeksu attiecībā uz uzņēmējdarbības 
nodokļiem; šajā sakarībā uzsver 2020. gada Eiropas pusgada procesa ietvaros izstrādāto 
Komisijas ziņojumu par Apvienoto Karalisti, kurā Apvienotās Karalistes dividenžu 
nodokļa režīms un lielais skaits divpusējo nodokļu nolīgumu ir iezīmes, ko uzņēmumi 
var izmantot, lai iesaistītos agresīvā nodokļu plānošanā; norāda, ka saskaņā ar 
Komisijas sniegto informāciju Apvienotā Karaliste ir ierindojusies saraksta augšgalā 
attiecībā uz rādītājiem, kas liecina, ka valstij ir iezīmes, kuras uzņēmumi var izmantot 
nodokļu apiešanas nolūkā; aicina turpmākajā nolīgumā īpaši pievērsties šim jautājumam 
un noteikt, kā Apvienotā Karaliste turpmāk šo situāciju koriģēs; norāda, ka pēc pārejas 
perioda Apvienotā Karaliste tiks uzskatīta par trešo valsti un Rīcības kodeksa jautājumu 
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grupai uzņēmējdarbības nodokļu jautājumos tā būs jāpārbauda saskaņā ar kritērijiem, 
kas noteikti ES sarakstam ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas; aicina puses garantēt 
pilnīgu administratīvo sadarbību, lai nodrošinātu atbilstību PVN tiesību aktiem un PVN 
ieņēmumu aizsardzību un atgūšanu;

23. atzinīgi vērtē Apvienotās Karalistes apņemšanos joprojām īstenot Sesto Direktīvu par 
administratīvu sadarbību nodokļu jomā (DAC 6)7; aicina puses nodrošināt to, ka tiek 
saglabāti noteikumi, kas iekļauti dažādās direktīvās, kurās paredzēta obligāta 
automātiska informācijas apmaiņa nodokļu jomā (DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, 
DAC 512) par ienākumiem, finanšu pārskatiem, nodokļu nolēmumiem, pārskatiem par 
katru valsti un faktiskajiem īpašniekiem; iesaka pusēm izveidot īpašu platformu 
administratīvās sadarbības uzturēšanai, lai nodrošinātu informācijas apmaiņas 
turpināšanu un turpmāko priekšlikumu par informācijas apmaiņu koordinēšanu, 
piemēram, attiecībā uz tiešsaistes platformām;

24. aicina puses nodrošināt, ka to attiecīgā nodokļu politika atbalsta Parīzes nolīgumā 
izklāstīto mērķu sasniegšanu, un aicina puses sadarboties saistībā ar turpmāko ES 
oglekļa ievedkorekcijas (CBA) mehānismu, jo īpaši, lai izvairītos no jebkādas nodokļu 
dubultās uzlikšanas, īstenojot ES CBA mērķus vides jomā;

25. atgādina, ka saskaņā ar Izstāšanās līguma 132. pantu Apvienotā komiteja var pieņemt 
lēmumu par pārejas perioda pagarināšanu; uzskata, ka ir nopietni jāapsver iespēja 
pagarināt pārejas periodu, ņemot vērā atlikušās atšķirības un Covid-19 krīzes ietekmi, 
lai saprastu, vai ir vajadzīgs vairāk laika, lai pabeigtu sarunas par visaptverošu 
turpmāko partnerību, vienlaikus aizsargājot pilsoņu tiesības, juridisko noteiktību un 
ekonomisko un finansiālo stabilitāti; atkārtoti pauž savu nostāju attiecībā uz to, ka, 
ņemot vērā sarunu sarežģītību un ierobežoto termiņu, pastāv reāls bezlīguma Brexit 
risks ekonomikas zonās, kurās ārkārtas pasākumi vai starptautiskais regulējums 
nenodrošina pietiekamu tiesisko regulējumu, lai novērstu nopietnus traucējumus; 
uzskata, ka ES un Apvienotās Karalistes abpusējās interesēs ir, lai to turpmākās 
attiecības tiktu pienācīgi sakārtotas;

26. atgādina, ka dalībvalstu obligāciju tirgus likviditāte un ārpus euro zonas esošo 
dalībvalstu valūtu maiņas likviditāte ir atkarīga no Apvienotās Karalistes investīciju 
banku piedāvātās infrastruktūras; norāda, ka, tā kā daudzās ES tiesību sistēmās ir 
aizliegts veikt valsts obligāciju primāro tirdzniecību trešās valstīs, ir svarīgi ņemt vērā 
iepriekš minēto jautājumu jaunajās ES un Apvienotās Karalistes partnerības sarunās;

27. uzskata, ka Brexit var radīt jaunu impulsu kapitāla tirgu savienības projekta 
turpināšanai, kas varētu palīdzēt novirzīt kredītus reālajā ekonomikā, jo īpaši MVU, vēl 
vairāk veicināt privātā sektora veiktu riska dalīšanu, samazināt vajadzību pēc publiskā 
sektora veiktas riska dalīšanas un papildināt finansējumu ar banku starpniecību.

7 2018. gada 25. maija Direktīva (ES) 2018/822, (OV L 139, 5.6.2018., 1. lpp.)
8 2011. gada 15. februāra Direktīva 2011/16/ES, (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.)
9 2014. gada 9. decembra Direktīva 2014/107/ES, (OV L 359, 16.12.2014., 1. lpp.).
10 2015. gada 8. decembra Direktīva (ES) 2015/2376, (OV L 332, 18.12.2015., 1. lpp.)
11 2016. gada 25. maija Direktīva (ES) 2016/881, (OV L 146, 3.6.2016., 8. lpp.)
12 2016. gada 6. decembra Direktīva (ES) 2016/2258, (OV L 342, 16.12.2016., 1. lpp.)
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