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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert aan zijn resoluties van 15 januari 2020 over de uitvoering van en het toezicht 
op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord1 en van 12 februari 
2020 over het voorgestelde mandaat voor onderhandelingen over een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland2; 
neemt kennis van het feit dat de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen 
zich nog in een zeer vroeg stadium bevinden en onderstreept dat de COVID-19-crisis 
grote gevolgen heeft voor dit proces en het tijdschema ervan;

2. benadrukt dat de volledige tenuitvoerlegging van het terugtrekkingsakkoord, met 
inbegrip van het Protocol inzake Noord-Ierland, dat waarborgt dat er geen harde grens 
op het eiland Ierland komt, een voorwaarde is en een basiselement vormt voor een 
nieuw partnerschap tussen de EU en het VK; uit in zijn bezorgdheid over het feit dat uit 
de uitspraken van de regering van het VK een gebrek aan politieke wil blijkt om haar 
juridische verbintenissen op grond van het terugtrekkingsakkoord, namelijk die met 
betrekking tot grenscontroles in de Ierse Zee, volledig na te komen; stelt vast dat in het 
Gemengd Comité met betrekking tot deze kwestie geen concrete garanties zijn gegeven; 
onderstreept dat wederzijds vertrouwen tussen de partijen essentieel is in deze 
onderhandelingen;

3. merkt op dat de EU en het VK naaste buren blijven en veel gemeenschappelijke 
belangen zullen houden; benadrukt dat de economieën van de EU en het VK in hoge 
mate geïntegreerd zijn en onderling afhankelijk zijn; herinnert eraan dat het VK na zijn 
vertrek uit de EU nog steeds een van de naaste bondgenoten van de EU, een NAVO-
partner en een belangrijke handelspartner is; dringt er daarom op aan dat alle 
overeenkomsten inzake de nieuwe betrekkingen tussen de EU en het VK rekening 
houden met de status van het VK als derde land, samenhangend zijn en afgestemd zijn 
op de geografische nabijheid van beide partijen en op de hoge mate van verwevenheid 
van hun economieën; herinnert eraan dat de politieke verklaring, die gebaseerd is op de 
bestaande unieke betrekkingen, als basis dient voor een ambitieus, breed, diep en 
flexibel partnerschap;

4. is verheugd over het feit dat de Commissie een uitgebreid wetgevingsvoorstel voor een 
nieuw partnerschap heeft ingediend en gepubliceerd, dat in grote lijnen in 
overeenstemming is met haar onderhandelingsmandaat en de resolutie van het 
Parlement; verzoekt de Commissie transparantie te blijven betrachten met de 
medewetgevers, de financiëledienstensector en consumenten, en betreurt ten zeerste dat 
de regering van het VK heeft geweigerd een vergelijkbaar niveau van transparantie te 
accepteren; benadrukt dat duidelijkheid en zekerheid van cruciaal belang zijn voor de 
bedrijfscontinuïteit en de naadloze verstrekking van diensten aan consumenten en 
wanneer het gaat om het voorkomen van marktvolatiliteit;

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0006.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0033.
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5. merkt op dat er in dit aanvankelijke stadium van de onderhandelingen sprake is van 
aanzienlijke verschillen in de standpunten van de partijen, onder meer met betrekking 
tot de reikwijdte en de juridische architectuur van de te onderhandelen tekst; maakt zich 
ernstig zorgen over de beperkte reikwijdte van het toekomstige partnerschap dat de 
regering van het VK voor zich ziet en wijst erop dat de voorstellen van het VK 
achterblijven bij de toezeggingen die het land heeft gedaan in het kader van het 
terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring;

6. is van mening dat het gezien de geografische nabijheid en de huidige economische 
onderlinge afhankelijkheid van het VK en de EU in het wederzijds belang van beide 
partijen is om een ambitieus en betrouwbaar nieuw economisch partnerschap tot stand 
te brengen dat het grootst mogelijke aantal sectoren omvat; onderstreept dat in ieder 
geval een gelijk speelveld moet worden gewaarborgd en dat de EU-normen moeten 
worden gewaarborgd om een “race naar de bodem” en het creëren van oneerlijke 
concurrentievervalsende voordelen of andere verschillen in regelgeving te voorkomen; 
benadrukt dat openbare aanbestedingsprocedures wederzijds open moeten blijven als 
randvoorwaarde voor een daadwerkelijk gelijk speelveld tussen de partijen; is van 
mening dat een nieuw kader eerlijke mededinging, de rechten van werknemers, de 
financiële stabiliteit van de EU, de bescherming van investeerders en consumenten, 
transparantie bij de bevordering van en steun die wordt verleend aan kennisindustrieën, 
de integriteit van de interne markt en de verbintenissen ter bestrijding van 
klimaatverandering waardoor wordt gegarandeerd dat het huidige niveau van 
bescherming en normen niet worden afgezwakt, moet waarborgen; benadrukt dat het 
resulterende kader duidelijk en transparant moet zijn en geen onevenredige belasting 
mag veroorzaken voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s); verzoekt 
de partijen de behoeften en belangen van deze ondernemingen in het toekomstig 
akkoord te beschermen, in het bijzonder met betrekking tot de vergemakkelijking van 
de toegang tot de markt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verenigbaarheid van 
technische normen en gestroomlijnde douaneprocedures; merkt in het bijzonder op dat 
de economie in grensgebieden in Ierland door de afwezigheid van de volledige reeks 
bepalingen voor een gelijk speelveld mogelijk wordt verstoord, in het bijzonder wat 
sociale en arbeidsnormen betreft; onderstreept dat het belangrijk is nauwe en 
gestructureerde samenwerking te onderhouden inzake regelgevings- en 
toezichtskwesties, zowel op het politieke als het technische niveau en hierbij het 
regelgevingskader en de beslissingsautonomie van de EU te eerbiedigen;

7. is van mening dat het toekomstig partnerschap een hoog niveau van milieu-, arbeids- en 
sociale bescherming moet waarborgen en toekomstige initiatieven om dit 
beschermingsniveau te verhogen, niet mag ondermijnen; steunt in dit verband de 
clausule over non-regressie van het niveau van klimaatbescherming en spoort beide 
partijen aan de maatregelen te versterken en samen te werken inzake kwesties die 
betrekking hebben op duurzame productie en consumptie, het bevorderen van de 
circulaire economie en het stimuleren van groene en sociaal inclusieve groei; is 
verheugd over de toezegging van de partijen om uiterlijk in 2050 de doelstelling van 
klimaatneutraliteit van de gehele economie te verwezenlijken en hun beleid in 
overeenstemming te brengen met de doelstellingen die zijn vastgelegd in de VN-
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en in de Overeenkomst van Parijs; pleit 
voor een regelmatige beleidsdialoog om de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te monitoren;
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8. pleit voor robuuste en omvattende garanties op het gebied van mededinging, toezicht op 
staatssteun, staatsbedrijven, kartelbestrijding en toezicht op fusies, teneinde een gelijk 
speelveld voor het VK en de EU te garanderen en te handhaven en oneerlijke 
mededinging en de verstoring van het handelsverkeer te voorkomen en te verbieden; 
benadrukt dat het noodzakelijk is vast te houden aan strenge gemeenschappelijke 
normen in het mededingingsrecht en wat betreft het toezicht op staatssteun; benadrukt 
dat het noodzakelijk is de bescherming van investeerders en consumenten, de integriteit 
van de interne markt en de afstemming van het VK met de EU-regels voor mededinging 
en staatssteun te waarborgen; pleit voor doeltreffende handhaving en de mogelijkheid 
van corrigerende maatregelen zoals beschreven in de EU-verdragen;

9. is van oordeel dat de dialoog van de EU met het VK over regelgeving en toezicht in de 
context van financiële diensten gevoerd moet worden op basis van een vrijwillige 
regelgevingsdialoog tussen beleidsmakers, regelgevende instanties en toezichthouders, 
teneinde afstemming van de regelgeving te bevorderen en zorgen en optimale 
werkwijzen op het gebied van toezicht te delen, waaronder die met betrekking tot 
nieuwe innovatieve diensten en kwesties van wederzijds belang; is van mening dat het 
toekomstig akkoord specifieke bepalingen moet bevatten over samenwerking tussen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten en de financiële toezichthoudende autoriteiten 
van het VK, zodat regelmatig kennis wordt gegeven van wijzigingen met betrekking tot 
het wettelijke kader en de uitvoering daarvan; erkent dat het financiële ecosysteem van 
de EU zeer verweven is met de diensten die door in het VK gevestigde banken en 
marktinfrastructuren worden verleend; is van mening dat inspanningen moeten worden 
verricht om de vlotte samenwerking te behouden, voor een gelijk speelveld te zorgen en 
verschillen in regelgeving inzake financiële diensten in het VK te beperken en zo 
geïntegreerde kapitaalmarkten en de toegang voor Europese financiële instellingen tot 
passende marktinfrastructuren in het VK te behouden;

10. herinnert eraan dat paspoortrechten, die gebaseerd zijn op wederzijdse erkenning en 
geharmoniseerde prudentiële regels en toezichtsconvergentie in de interne markt, na het 
einde van de overgangsperiode niet langer van toepassing zullen zijn tussen de EU en 
het VK, aangezien het VK een derde land wordt; onderstreept dat toegang tot de 
Europese financiële markt daarna gebaseerd moet zijn op het autonome 
gelijkwaardigheidskader van de EU; herinnert echter aan de beperkte reikwijdte van 
gelijkwaardigheidsbesluiten; benadrukt dat om prudentiële redenen en voor het 
waarborgen van de financiële stabiliteit aanvullende specifieke maatregelen en vereisten 
kunnen worden vastgesteld en behouden; onderstreept het toekomstige partnerschap met 
het VK robuuste prudentiële uitzonderingsregelingen moet omvatten om wettelijke 
garanties te bieden voor het recht van beide partijen om regels op te stellen in het 
openbaar belang;

11. benadrukt dat EU-wetgeving de mogelijkheid biedt om regels van derde landen als 
gelijkwaardig te beschouwen op basis van een proportionele en op risico gebaseerde 
analyse; benadrukt dat gelijkwaardigheidsbeoordelingen een technisch proces zijn dat 
gebaseerd moet zijn op duidelijke, objectieve en transparante criteria; herinnert aan zijn 
standpunt in het verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen met betrekking 
tot de regulering van en het toezicht op financiële diensten dat 
gelijkwaardigheidsbesluiten inzake financiële diensten moeten worden genomen in de 
vorm van gedelegeerde handelingen; merkt in dit verband op dat de Commissie een 
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beoordeling van de gelijkwaardigheid van de financiële regelgeving van het VK zal 
uitvoeren en dat alleen gelijkwaardigheid kan worden toegekend als het stelsel en de 
normen inzake regulering en toezicht van het VK gelijkwaardig zijn aan die van de EU, 
zodat een gelijk speelveld wordt gewaarborgd; is verheugd dat de partijen in de 
politieke verklaring waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen 
tussen de EU en het VK hebben verklaard dat zij zich zullen inspannen om de 
gelijkwaardigheidsbeoordelingen voor het einde van juni 2020 te voltooien; verzoekt 
beide partijen zich te blijven inspannen om deze doelstelling te behalen; is van mening 
dat in het geval gelijkwaardigheid is verleend aan het VK, moet worden gepoogd deze 
gelijkwaardigheid te behouden, maar herinnert eraan dat de EU de status van 
gelijkwaardigheid op ieder moment unilateraal kan intrekken;

12. wijst erop dat de veranderingen van het gelijkwaardigheidskader voor 
investeringsondernemingen die zijn ingevoerd bij Verordening (EU) 2019/2033 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële 
vereisten voor beleggingsondernemingen3 inhouden dat de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten “de ontwikkelingen op het gebied van regulering en toezicht, de 
handhavingspraktijken en andere relevante marktontwikkelingen in derde landen [moet 
monitoren]”; merkt op dat dergelijke bepalingen als blauwdruk kunnen dienen voor een 
doeltreffend monitoringsysteem;

13. herinnert eraan dat een aanzienlijke hoeveelheid van in euro’s luidende derivaten in het 
Verenigd Koninkrijk werd gecleard, wat mogelijk implicaties heeft voor de financiële 
stabiliteit van de Europese Unie; is verheugd over de nieuwe toezichtsregeling die is 
ingevoerd bij Verordening (EU) 2019/2099 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2019 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de 
vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde 
landen4; verzoekt het onlangs opgerichte Comité voor toezicht op centrale tegenpartijen 
gebruik te maken van de bij deze verordening verleende bevoegdheden om de financiële 
stabiliteit in de EU te waarborgen en verzoekt de Commissie een vergelijkbare 
benadering te overwegen voor andere in het Verenigd Koninkrijk gevestigde gebieden 
op het gebied van marketing, clearing of bij het overnemen van euro’s luidende 
financiële instrumenten;

14. wijst er opnieuw op dat het belangrijk is te zorgen voor een kader voor snelle 
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de EU en het VK bij het voorkomen, 
opsporen en bestraffen van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, en 
een gelijk speelveld te handhaven; verzoekt de partijen in de toekomstige 
partnerschapsovereenkomst bepalingen op te nemen over het beleid inzake de 
bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT), met inbegrip 
van een mechanisme voor de uitwisseling van informatie; herinnert eraan dat de EU en 
het VK in de politieke verklaring hebben toegezegd dat zij wat betreft de transparantie 
met betrekking tot uiteindelijke begunstigden verder zullen gaan dan de normen inzake 
AML/CFT van de Financiële-actiegroep en een einde zullen maken aan de anonimiteit 
in verband met het gebruik van virtuele valuta zullen, onder meer door middel van 
cliëntenonderzoeksprocedures; onderstreept dat het VK de internationale normen moet 

3 PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1.
4 PB L 322 van 12.12.2019, blz. 1.



AD\1205341NL.docx 7/11 PE648.489v02-00

NL

naleven en zich moet blijven houden aan EU-regelgeving en aan de zich ontwikkelende 
normen daarvan op het gebied van de bestrijding van witwassen, waardoor in sommige 
opzichten strengere normen worden gesteld wat betreft bescherming en meer 
transparantie wordt vereist dan door de huidige internationale normen; herinnert aan het 
bestaan van een EU-lijst van derde landen die strategische tekortkomingen vertonen in 
hun kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van 
terrorismefinanciering en verzoekt het VK na de overgangsperiode zich continu aan het 
EU-kader inzake AML/CFT te verbinden;

15. is ingenomen met de vereisten die worden genoemd in artikel LAW.AML.130 en 
artikel LAW.AML.131 van de ontwerptekst van de Commissie van 18 maart 2020 over 
het nieuwe partnerschap met het Verenigd Koninkrijk5 wat betreft de transparantie over 
uiteindelijke begunstigden met betrekking tot juridische entiteiten en juridische 
constructies; herinnert eraan dat het voor beide partijen van het grootste belang is ervoor 
te zorgen dat de informatie die is opgeslagen in centrale registers beschikbaar is volgens 
dezelfde normen die zijn vervat in Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 mei 2018 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering6, vooral in verband met 
overweging 42 daarvan over het begrip “legitiem belang”;

16. verzoekt beide partijen in de nieuwe partnerschapsovereenkomst specifieke bepalingen 
op te nemen over het toezicht op financiële en niet-financiële meldingsplichtige 
entiteiten in de context van het antiwitwaskader; herinnert aan de mededeling van de 
Commissie getiteld “Naar een betere toepassing van het kader voor de bestrijding van 
het witwassen van geld en het financieren van terrorisme” (COM(2019) 0360) en haar 
verslag over de beoordeling van recente vermeende gevallen van het witwassen van 
geld waarbij EU-kredietinstellingen betrokken zijn, waarin werd geconcludeerd dat het 
antiwitwastoezicht van de EU grotendeels ontoereikend was;

17. is van mening dat het vrije verkeer van EU-onderdanen – met inbegrip van toekomstige 
grensarbeiders – en het vrije verkeer van diensten op het eiland Ierland belangrijk zijn 
om schade aan de economie van het hele eiland te voorkomen en dat deze kwestie in 
een toekomstig akkoord moet worden opgenomen;

18. beveelt gezien de toenemende digitalisering van de handel, waaronder diensten, aan dat 
de partijen als onderdeel van het governanceraamwerk van het nieuwe partnerschap 
bepalingen overeenkomen voor het faciliteren van digitale handel, het aanpakken van 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor de handel via elektronische middelen en voor 
het waarborgen van een open, veilige en betrouwbare online-omgeving voor 
ondernemingen en consumenten; benadrukt dat deze bepalingen de noodzakelijke 
gegevensstromen moeten faciliteren, behoudens uitzonderingen voor legitieme 
doelstellingen van overheidsbeleid, waarbij deze bepalingen de regels van de EU voor 
de bescherming van persoonsgegevens niet mogen ondermijnen en aan passende 
rechterlijke toetsing onderworpen moeten zijn;

19. benadrukt dat aanzienlijke investeringen nodig zullen zijn in douanecontrolefaciliteiten 
aan de grenzen tussen de EU en het VK en het toekomstige akkoord alomvattende 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 PB L 156 van 19.6.2018, blz. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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mechanismen voor douanesamenwerking moet omvatten teneinde de 
grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken;

20. is van oordeel dat in een toekomstig akkoord duidelijke mechanismen moeten worden 
opgenomen om te zorgen voor doeltreffende uitvoering, handhaving en 
geschillenbeslechting met betrekking tot wetgeving inzake de bovengenoemde 
gebieden; is ingenomen met het feit dat volgens het door de Commissie ingediende 
ontwerp van juridische overeenkomst het Hof van Justitie van de Europese Unie 
bevoegd zal zijn bij wijze van bindende prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de 
uitlegging van een begrip van het recht van de EU of een vraag over de uitlegging van 
een bepaling van het recht van de EU;

21. verzoekt de EU en het VK zich sterk ervoor in te zetten dat ook in de overzeese 
gebiedsdelen van het VK, de zones die onder de soevereiniteit van het VK vallen en zijn 
direct van de Kroon afhankelijke gebieden wordt voldaan aan de criteria voor goed 
fiscaal bestuur in overeenstemming met de huidige en de zich ontwikkelende 
internationale en Europese normen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van 
informatie over belasting, belastingtransparantie, rechtvaardige belastingheffing, 
maatregelen tegen belastingontwijking en de normen van de OESO tegen 
grondslaguitholling en winstverschuiving; verzoekt de partijen voorts vast te houden 
aan de normen van de Financiële-actiegroep;

22. verzoekt de partijen prioriteit te geven aan de gecoördineerde bestrijding van 
belastingontwijking en belastingontduiking; verzoekt de partijen schadelijke 
belastingpraktijken aan te pakken door samen te werken in het kader van de EU-
Gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen; wijst in dit verband op 
het landverslag van de Commissie voor het VK in het kader van het Europees semester 
van 2020, waarin het stelsel van het VK voor dividendbelasting en het grote aantal 
bilaterale belastingverdragen van het VK kenmerken zijn die door ondernemingen 
kunnen worden gebruikt voor agressieve belastingplanning; merkt op dat er voor het 
VK volgens de Commissie veel indicatoren zijn die erop wijzen dat een land kenmerken 
heeft die door ondernemingen kunnen worden gebruik voor belastingontwijking; pleit 
ervoor dat deze kwestie in het toekomstig akkoord specifiek aan de orde wordt gesteld 
en wordt beschreven hoe het VK deze situatie in de toekomst zal verbeteren; merkt op 
dat het VK aan het einde van de overgangsperiode als derde land zal worden beschouwd 
en door de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) zal worden 
beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn vastgesteld voor de EU-lijst van niet-
coöperatieve jurisdicties; verzoekt de partijen volledige administratieve samenwerking 
te waarborgen om te zorgen voor de naleving van de btw-wetgeving en de bescherming 
en inning van btw-inkomsten;

23. is verheugd over de toezegging van het VK dat het vasthoudt aan de tenuitvoerlegging 
van DAC 67; verzoekt de partijen ervoor te zorgen dat de bepalingen die zijn 
opgenomen in de verschillende richtlijnen over verplichte automatische uitwisseling van 

7 Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 (PB L 139 van 5.6.2018, blz. 1).
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inlichtingen op belastinggebied (DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512) over 
inkomen, financiële rekeningen, fiscale rulings, verslaglegging per land en de 
uiteindelijke begunstigde van kracht blijven; beveelt aan dat de partijen een speciaal 
platform oprichten voor het onderhouden van administratieve samenwerking teneinde te 
zorgen voor de voortzetting van de informatie-uitwisseling en de coördinatie van 
toekomstige voorstellen voor informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld voor online-
platforms;

24. verzoekt de partijen ervoor te zorgen dat hun respectieve belastingbeleid de 
verwezenlijking van de in de Overeenkomst van Parijs beschreven doelstellingen 
ondersteunt en verzoekt de partijen samen te werken in het kader van een toekomstig 
EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, in het bijzonder om enige vorm 
van dubbele belastingheffing te voorkomen terwijl de milieudoelstellingen van een EU-
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens worden verwezenlijkt;

25. wijst erop dat het Gemengd Comité in overeenstemming met artikel 132 van het 
terugtrekkingsakkoord een besluit kan vaststellen tot verlenging van de 
overgangsperiode; is van mening dat een mogelijke verlenging van de overgangsperiode 
serieus moet worden overwogen in het licht van de resterende verschillen en de 
gevolgen van de COVID-19-crisis, teneinde te bekijken of meer tijd nodig is om de 
onderhandelingen over een integraal toekomstig partnerschap af te ronden en 
tegelijkertijd de rechten van burgers, de rechtszekerheid en de economische en 
financiële stabiliteit te waarborgen; herhaalt zijn standpunt dat vanwege de complexiteit 
van de onderhandelingen en de beperkte tijdsspanne een reëel risico bestaat van een 
“cliff-edge”-scenario voor economische gebieden waarin de noodmaatregelen of het 
internationale kader geen toereikend rechtskader vormen om ernstige verstoringen te 
voorkomen; is van oordeel dat zowel de EU als het VK er belang bij hebben dat hun 
toekomstige betrekkingen ordelijk worden geregeld;

26. wijst erop dat de liquiditeit van de obligatiemarkt van de lidstaten en de wisselliquiditeit 
van de nationale valuta van lidstaten die niet tot de eurozone behoren, afhankelijk zijn 
van de door investeringsbanken in het VK aangeboden infrastructuur; merkt op dat er 
een grote noodzaak bestaat bovengenoemde kwestie in aanmerking te nemen bij de 
onderhandelingen over het nieuwe partnerschap tussen de EU en het VK, aangezien het 
in veel rechtsstelsels in de EU verboden is de primaire handel in staatsobligaties in 
derde landen te verrichten;

27. is van mening dat de brexit een nieuw momentum kan creëren voor het bevorderen van 
het project van de kapitaalmarktenunie, wat kan bijdragen tot de verstrekking van 
leningen aan de reële economie, in het bijzonder voor kmo’s, het delen van particuliere 
risico’s verder kan vergemakkelijken, de behoefte aan publieke risicodeling kan 
terugdringen en de financiering via banken kan completeren. 

8 Richtlijn 2011/16/EU van 15 februari 2011 (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).
9 Richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014 (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 1).
10 Richtlijn (EU) 2015/2376 van 8 december 2015 (PB L 332 van 18.12.2015, blz. 1).
11 Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 25 mei 2016 (PB L 146 van 3.6.2016, blz. 8).
12 Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 (PB L 342 van 16.12.2016, blz. 1).
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