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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych oraz do 
Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina swoje rezolucje z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wdrożenia i 
monitorowania przepisów dotyczących praw obywateli zawartych w umowie o 
wystąpieniu1 oraz z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie propozycji mandatu dotyczącego 
negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej2; odnotowuje fakt, że negocjacje w sprawie przyszłych 
stosunków wciąż są na bardzo wczesnym etapie, i podkreśla istotny wpływ kryzysu 
związanego z COVID-19 na ten proces i jego harmonogram;

2. podkreśla, że pełne wdrożenie umowy o wystąpieniu, w tym protokołu w sprawie 
Irlandii Północnej – gwarantującego, iż na wyspie Irlandii nie będzie twardej granicy – 
jest warunkiem wstępnym i podstawowym elementem nowego partnerstwa pomiędzy 
UE a Zjednoczonym Królestwem; wyraża zaniepokojenie oświadczeniami rządu 
Zjednoczonego Królestwa, które wskazują na brak woli politycznej do pełnego 
wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy o wystąpieniu, mianowicie 
dotyczących kontroli granicznych na Morzu Irlandzkim; zauważa, że we Wspólnym 
Komitecie nie udzielono żadnych konkretnych zapewnień w tej kwestii; podkreśla, że w 
tych negocjacjach zasadnicze znaczenie ma wzajemne zaufanie między stronami;

3. zauważa, że UE i Zjednoczone Królestwo pozostaną bliskimi sąsiadami i nadal będą je 
łączyły liczne wspólne interesy; podkreśla znaczny poziom integracji i współzależności 
gospodarek UE i Zjednoczonego Królestwa; przypomina, że obecnie, po opuszczeniu 
UE, Zjednoczone Królestwo nadal jest jednym z najbliższych sojuszników UE, 
partnerem NATO i ważnym partnerem handlowym; podkreśla zatem, że umowa w 
sprawie nowych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem musi uwzględniać 
status Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego, być spójna i mieć na 
względzie bliskość geograficzną obu stron oraz wysoki stopień wzajemnych powiązań 
obu gospodarek; przypomina, że deklaracja polityczna, oparta na istniejących 
wyjątkowych stosunkach, służy jako podstawa ambitnego, szerokiego, pogłębionego i 
elastycznego partnerstwa;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przedstawiła i opublikowała kompleksowy 
wniosek legislacyjny dotyczący nowego partnerstwa, który jest zasadniczo zgodny z jej 
mandatem negocjacyjnym i rezolucją Parlamentu; wzywa Komisję, aby w dalszym 
ciągu zachowywała przejrzystość wobec współprawodawców, branży usług 
finansowych i konsumentów, oraz wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że rząd 
Zjednoczonego Królestwa odmówił zapewnienia podobnego poziomu przejrzystości; 
podkreśla, że jasność i pewność mają zasadnicze znaczenie dla ciągłości działania i 
sprawnego świadczenia usług na rzecz konsumentów, a także dla zapobiegania 
niestabilności rynku;

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0006.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0033.
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5. zauważa znaczne rozbieżności między obiema stronami na tym początkowym etapie 
negocjacji, w tym w odniesieniu do zakresu i struktury prawnej tekstu, który ma być 
przedmiotem negocjacji; wyraża głębokie zaniepokojenie ograniczonym zakresem 
przyszłego partnerstwa zgodnie z wizją rządu brytyjskiego i zwraca uwagę, że 
Zjednoczone Królestwo w przedstawianych propozycjach nie dotrzymuje swoich 
zobowiązań przewidzianych w umowie o wystąpieniu i w deklaracji politycznej;

6. uważa, że z uwagi na bliskość geograficzną Zjednoczonego Królestwa i obecną 
gospodarczą współzależność między nim i UE we wspólnym interesie obu stron leży 
ustanowienie ambitnego i wiarygodnego nowego partnerstwa gospodarczego 
obejmującego jak największą liczbę sektorów; podkreśla, że w każdym przypadku 
należy zapewnić równe warunki działania oraz chronić standardy UE, aby uniknąć 
równania w dół i tworzenia nieuczciwej, antykonkurencyjnej przewagi przez 
zmniejszenie poziomu ochrony lub inne rozbieżności regulacyjne; podkreśla, że 
procedury udzielania zamówień publicznych powinny pozostać otwarte dla obu stron 
jako warunek wstępny skutecznego zapewnienia stronom równych warunków działania; 
uważa, że we wszelkich nowych ramach prawnych powinno się gwarantować uczciwą 
konkurencję, prawa pracownicze, stabilność finansową UE, ochronę inwestorów i 
konsumentów, przejrzystość w zakresie promowania i wspierania przemysłu opartego 
na wiedzy, integralność jednolitego rynku oraz zobowiązania do przeciwdziałania 
zmianie klimatu zapewniające utrzymanie obecnego poziomu ochrony i standardów; 
podkreśla, że powstałe ramy prawne muszą być jasne i przejrzyste oraz nie mogą 
nakładać nieproporcjonalnych obciążeń na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MMŚP); wzywa strony do uwzględnienia potrzeb i interesów tych 
przedsiębiorstw w przyszłej umowie, zwłaszcza w odniesieniu do ułatwień w dostępie 
do rynku, w tym m.in. zgodności norm technicznych i usprawnionych procedur 
celnych; zauważa w szczególności możliwość wystąpienia zakłóceń gospodarki w 
strefach przygranicznych w Irlandii, wynikających z braku pełnego zakresu przepisów 
dotyczących równych warunków działania, zwłaszcza w odniesieniu do norm pracy i 
standardów społecznych; podkreśla znaczenie utrzymania ścisłej i zorganizowanej 
współpracy w kwestiach regulacyjnych i nadzorczych, zarówno na szczeblu 
politycznym, jak i technicznym, przy jednoczesnym poszanowaniu systemu 
regulacyjnego UE i autonomii podejmowania decyzji;

7. uważa, że przyszłe partnerstwo musi zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska, 
pracy i ochrony socjalnej oraz nie może podkopywać przyszłych inicjatyw służących 
zwiększeniu tego poziomu ochrony; popiera w tym kontekście klauzulę o nieobniżaniu 
poziomu ochrony klimatu oraz zachęca obie strony do zintensyfikowania działań i 
współpracy w kwestiach związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją, 
promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wspieraniem ekologicznego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie stron do osiągnięcia do 2050 r. celu neutralności klimatycznej 
całej gospodarki oraz do dostosowania polityki do celów zrównoważonego rozwoju 
określonych przez ONZ i zamierzeń porozumienia paryskiego; wzywa do prowadzenia 
regularnego dialogu merytorycznego, aby monitorować wdrażanie porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju;

8. wzywa do wprowadzenia solidnych i kompleksowych gwarancji w dziedzinie 
konkurencji, kontroli pomocy państwa, przedsiębiorstw państwowych, przeciwdziałania 
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praktykom monopolistycznym i kontroli połączeń przedsiębiorstw, aby zapewnić i 
egzekwować równe warunki działania dla gospodarek Zjednoczonego Królestwa i UE, 
a także zapobiegać nieuczciwej konkurencji i zakłóceniom w handlu oraz ich zakazać; 
podkreśla potrzebę utrzymania wspólnych wysokich standardów w zakresie prawa 
konkurencji i kontroli pomocy państwa; podkreśla potrzebę zapewnienia ochrony 
inwestorów i konsumentów, integralności jednolitego rynku oraz dostosowania się 
Zjednoczonego Królestwa do unijnych reguł konkurencji i zasad pomocy państwa; 
wzywa do skutecznego egzekwowania i zapewniania działań naprawczych opisanych w 
Traktatach UE;

9. jest zdania, że w kontekście usług finansowych dialog UE ze Zjednoczonym 
Królestwem w zakresie regulacji i nadzoru powinien być prowadzony w oparciu o 
dobrowolny dialog regulacyjny pomiędzy decydentami, organami regulacyjnymi i 
nadzorczymi, aby wspierać dostosowanie regulacyjne oraz dzielić się zastrzeżeniami i 
najlepszymi praktykami w zakresie nadzoru, w tym dotyczącymi nowych 
innowacyjnych usług i kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; 
uważa, że przyszła umowa powinna zawierać szczegółowe przepisy dotyczące 
współpracy między Europejskimi Urzędami Nadzoru a brytyjskimi organami nadzoru 
finansowego w celu przekazywania regularnych powiadomień o zmianach dotyczących 
ram prawnych i ich wdrażania; uznaje fakt, że ekosystem finansowy UE łączą mocne 
wzajemne powiązania z usługami świadczonymi przez banki mające siedzibę w 
Zjednoczonym Królestwie oraz z infrastrukturą rynkową w tym kraju; uważa, że należy 
podjąć starania, aby utrzymać sprawną współpracę, zapewnić równe warunki działania i 
ograniczyć rozbieżności regulacyjne w Zjednoczonym Królestwie w zakresie usług 
finansowych, a tym samym zachować zintegrowane rynki kapitałowe i dostęp instytucji 
finansowych UE do odpowiedniej infrastruktury rynkowej w Zjednoczonym 
Królestwie;

10. przypomina, że prawa paszportowe, oparte na wzajemnym uznawaniu i 
zharmonizowanych zasadach ostrożnościowych oraz konwergencji praktyk nadzorczych 
na rynku wewnętrznym, przestaną obowiązywać w stosunkach między UE a 
Zjednoczonym Królestwem wraz z końcem okresu przejściowego, ponieważ 
Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim; podkreśla, że w późniejszym 
okresie dostęp do europejskiego rynku finansowego musi opierać się na 
autonomicznych ramach równoważności UE; przypomina jednak o ograniczonym 
zakresie decyzji w kwestii równoważności; podkreśla, że dodatkowe szczególne środki i 
wymogi mogą zostać ustanowione i utrzymane ze względów ostrożnościowych oraz w 
celu ochrony stabilności finansowej; podkreśla, że przyszłe partnerstwo ze 
Zjednoczonym Królestwem powinno obejmować solidne, ostrożnościowe wyłączenia, 
aby prawnie zagwarantować prawa obu stron do wprowadzania regulacji w interesie 
publicznym;

11. podkreśla, że w prawodawstwie UE przewidziano możliwość uznania przepisów państw 
trzecich za równoważne na podstawie proporcjonalnej analizy opartej na ryzyku; 
podkreśla, że badanie równoważności jest procesem technicznym, który powinien 
opierać się na jasnych, obiektywnych i przejrzystych kryteriach; przypomina swoje 
stanowisko zawarte w sprawozdaniu w sprawie stosunków między UE a państwami 
trzecimi dotyczących regulacji usług finansowych i nadzoru nad nimi, zgodnie z którym 
decyzje w kwestii równoważności usług finansowych powinny być przyjmowane w 
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drodze aktów delegowanych; zauważa w związku z tym, że Komisja dokona oceny 
równoważności przepisów finansowych Zjednoczonego Królestwa i że równoważność 
można stwierdzić tylko w przypadku pełnej równoważności brytyjskiego systemu oraz 
standardów regulacyjnych i nadzorczych z systemem i standardami UE w celu 
zapewnienia równych warunków działania; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
stron, zawarte w Deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych stosunków między 
Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, do podjęcia starań na rzecz ukończenia 
ocen równoważności przed końcem czerwca 2020 r.; wzywa obie strony do 
kontynuowania starań aby osiągnąć ten cel; uważa, że jeżeli stwierdzono równoważność 
w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, należy podjąć działania w celu jej 
utrzymania, ale przypomina, że UE może w każdej chwili jednostronnie cofnąć status 
równoważności;

12. zwraca uwagę, że zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych3 w odniesieniu do ram równoważności dla 
firm inwestycyjnych zawierają wymóg stanowiący, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych „monitoruje rozwój sytuacji w kontekście regulacyjnym i 
nadzorczym, praktyki z zakresu egzekwowania przepisów i inne istotne zmiany na 
rynkach w państwach trzecich”; zauważa, że takie przepisy mogłyby posłużyć jako 
wzór skutecznego systemu monitorowania;

13. przypomina, że w Zjednoczonym Królestwie rozlicza się znaczną ilość instrumentów 
pochodnych denominowanych w euro, co potencjalnie może mieć wpływ na stabilność 
finansową Unii Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje nowy system nadzoru 
wprowadzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z 
dnia 23 października 2019 r. w odniesieniu do procedur i organów związanych z 
udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw 
trzecich4; zwraca się do nowo utworzonego komitetu nadzorczego ds. kontrahentów 
centralnych (CCP) o skorzystanie z uprawnień przyznanych mu na mocy tego 
rozporządzenia w celu zabezpieczenia stabilności finansowej w UE oraz wzywa 
Komisję do rozważenia podobnego podejścia w odniesieniu do innych obszarów w 
Zjednoczonym Królestwie w zakresie wprowadzania do obrotu, rozliczania lub 
gwarantowania emisji instrumentów finansowych denominowanych w euro;

14. ponownie podkreśla znaczenie zapewnienia ram dla szybkiej współpracy i wymiany 
informacji między UE a Zjednoczonym Królestwem w zakresie zapobiegania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wykrywania i karania takich przypadków, a 
także utrzymania równych warunków działania; wzywa strony do włączenia do 
przyszłej umowy o partnerstwie postanowień dotyczących polityki przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym mechanizmu wymiany 
informacji; przypomina, że w deklaracji politycznej UE i Zjednoczone Królestwo 
zobowiązały się stosować rozwiązania idące dalej niż standardy Grupy Specjalnej ds. 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dotyczące AML/CFT, jeśli chodzi o przejrzystość w 
zakresie własności rzeczywistej, oraz położyć kres anonimowości w związku z 
używaniem walut wirtualnych, m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli klientów z 

3 Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 1.
4 Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1.
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należytą starannością; podkreśla, że Zjednoczone Królestwo musi przestrzegać 
międzynarodowych standardów i powinno w dalszym ciągu stosować się do przepisów 
UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i do zmieniających się standardów w 
tej dziedzinie, które to przepisy pod pewnymi względami ustanawiają wyższe standardy 
ochrony i większą przejrzystość niż obecne międzynarodowe standardy; przypomina o 
istnieniu unijnego wykazu państw trzecich, które mają strategiczne braki w ramach 
prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz 
wzywa Zjednoczone Królestwo, wraz z jego terytoriami zamorskimi, do dalszego 
stosowania unijnych ram w zakresie AML/CFT po okresie przejściowym;

15. z zadowoleniem przyjmuje wymogi wymienione w art. LAW.AML.130 i art. 
LAW.AML.131 przygotowanego przez Komisję projektu umowy w sprawie nowego 
partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 18 marca 2020 r.5, dotyczące 
przejrzystości w zakresie własności rzeczywistej w odniesieniu do podmiotów 
prawnych i porozumień prawnych; przypomina, że sprawą najwyższej wagi dla obu 
stron jest zapewnienie dostępności informacji zawartych w centralnych rejestrach 
zgodnie ze standardami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu6, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę motyw 42 tej dyrektywy dotyczący pojęcia uzasadnionego interesu;

16. wzywa obie strony do uwzględnienia w nowej umowie o partnerstwie szczegółowych 
przepisów dotyczących nadzoru nad finansowymi i niefinansowymi podmiotami 
zobowiązanymi w kontekście ram przeciwdziałania praniu pieniędzy; przypomina 
komunikat Komisji „Jak zapewnić lepsze wdrażanie ram regulacyjnych UE 
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” 
(COM/2019/0360) oraz jej sprawozdanie w sprawie oceny niedawnych domniemanych 
przypadków prania pieniędzy z udziałem instytucji kredytowych z UE, w którym 
stwierdzono, że nadzór UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy był w dużej 
mierze niewystarczający;

17. uważa, że swobodny przepływ obywateli Unii – w tym przyszłych pracowników 
przygranicznych – oraz swobodny przepływ usług na wyspie Irlandii są istotne w celu 
ograniczenia strat w gospodarce całej wyspy i że przyszła umowa powinna obejmować 
tę kwestię;

18. zaleca, aby ze względu na rosnącą cyfryzację handlu, w tym usług, strony uzgodniły, w 
ramach zarządzania nowym partnerstwem, postanowienia służące ułatwieniu handlu 
cyfrowego, eliminacji nieuzasadnionych barier utrudniających handel za pomocą 
środków elektronicznych oraz zapewnieniu otwartego, bezpiecznego i godnego zaufania 
środowiska internetowego dla przedsiębiorstw i konsumentów; podkreśla, że 
postanowienia te powinny ułatwiać niezbędne przepływy danych, z zastrzeżeniem 
wyjątków dotyczących uzasadnionych celów porządku publicznego, nie naruszając 
jednocześnie unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, oraz 
powinny podlegać odpowiedniej kontroli sądowej;

19. podkreśla, że aby ułatwić handel transgraniczny, konieczne będą znaczne inwestycje w 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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infrastrukturę służącą kontrolom celnym we wspólnych punktach tranzytowych, a w 
przyszłej umowie należy przewidzieć mechanizmy kompleksowej współpracy celnej;

20. uważa, że przyszła umowa powinna przewidywać jasne mechanizmy zapewniające 
skuteczne wdrażanie i egzekwowanie prawodawstwa w wyżej wymienionych obszarach 
oraz rozstrzyganie sporów dotyczących tego prawodawstwa; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że zgodnie z przedstawionym przez Komisję projektem umowy Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma mieć kompetencje do wydawania wiążących 
orzeczeń w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni pojęć prawa Unii lub kwestii 
wykładni przepisów prawa Unii;

21. wzywa UE i Zjednoczone Królestwo, aby zdecydowanie zobowiązały się do 
przestrzegania – w tym na terytoriach zamorskich Zjednoczonego Królestwa, jego 
strefach suwerennych i terytoriach zależnych Korony Brytyjskiej – zasad dobrego 
zarządzania w kwestiach podatkowych zgodnie z obecnymi i zmieniającymi się 
standardami międzynarodowymi i europejskimi, zwłaszcza w zakresie wymiany 
informacji podatkowych, transparentności podatkowej, sprawiedliwego opodatkowania, 
środków zapobiegających unikaniu opodatkowania oraz standardów OECD 
dotyczących przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków; wzywa 
ponadto strony do zachowania standardów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania 
Praniu Pieniędzy;

22. wzywa strony do priorytetowego potraktowania skoordynowanej walki z uchylaniem 
się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania; apeluje do stron, aby zajęły się 
szkodliwymi praktykami podatkowymi poprzez współpracę w ramach unijnego 
kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej; podkreśla 
w związku z tym sprawozdanie krajowe dotyczące Zjednoczonego Królestwa 
przygotowane przez Komisję w ramach europejskiego semestru 2020 i zawierające 
stwierdzenie, że brytyjski system opodatkowania dywidend oraz duża liczba 
dwustronnych umów podatkowych obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie to 
cechy, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu stosowania 
agresywnego planowania podatkowego; zauważa, że według Komisji Zjednoczone 
Królestwo zajmuje wysoką pozycję pod względem wskaźników określających kraj jako 
posiadający cechy, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do celów 
unikania opodatkowania; apeluje, by w przyszłej umowie odnieść się wyraźnie do tej 
kwestii i określić, w jaki sposób Zjednoczone Królestwo zaradzi tej sytuacji w 
przyszłości; zauważa, że na koniec okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo 
zostanie uznane za państwo trzecie i będzie musiało zostać poddane przeglądowi przez 
Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi dla unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy; 
wzywa strony do zagwarantowania pełnej współpracy administracyjnej, aby zapewnić 
zgodność z przepisami dotyczącymi VAT oraz ochrony i odzyskiwania dochodów z 
VAT;

23. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa do kontynuacji 
wdrażania dyrektywy DAC 67; wzywa strony, aby zapewniły utrzymanie przepisów 
zawartych w różnych dyrektywach przewidujących obowiązkową automatyczną 

7 Dyrektywa (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (Dz.U. L 139 z 5.6.2018, s. 1).
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wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania (DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, 
DAC 512), dotyczących dochodów, rachunków finansowych, interpretacji 
indywidualnych prawa podatkowego, sprawozdań według krajów oraz własności 
rzeczywistej; zaleca, aby strony utworzyły specjalną platformę służącą utrzymaniu 
współpracy administracyjnej w celu zapewnienia kontynuacji wymiany informacji i 
koordynacji przyszłych wniosków dotyczących wymiany informacji, np. w odniesieniu 
do platform internetowych;

24. zachęca strony do zapewnienia, by ich polityka podatkowa wspierała realizację celów 
określonych w porozumieniu paryskim, oraz nakłania strony do współpracy w ramach 
przyszłego unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem 
emisji CO2, w szczególności w celu uniknięcia wszelkich form podwójnego 
opodatkowania przy jednoczesnej realizacji celów środowiskowych wspomnianego 
unijnego mechanizmu;

25. przypomina, że zgodnie z art. 132 umowy o wystąpieniu Wspólny Komitet może 
przyjąć decyzję przedłużającą okres przejściowy; uważa, że należy poważnie rozważyć 
ewentualne przedłużenie okresu przejściowego w świetle utrzymujących się 
rozbieżności i skutków kryzysu związanego z COVID-19, aby sprawdzić, czy potrzeba 
więcej czasu na zakończenie negocjacji w sprawie przyszłego kompleksowego 
partnerstwa, a jednocześnie chronić prawa obywateli, pewność prawa oraz stabilność 
gospodarczą i finansową; podtrzymuje stanowisko, że biorąc pod uwagę złożoność 
negocjacji i ograniczone ramy czasowe, istnieje realne ryzyko wystąpienia scenariusza 
braku porozumienia w obszarach gospodarczych, w przypadku których środki awaryjne 
lub międzynarodowe ramy mogą okazać się niewystarczającymi ramami prawnymi, aby 
zapobiec poważnym zakłóceniom; uważa, że we wspólnym interesie UE i 
Zjednoczonego Królestwa leży uporządkowanie ich przyszłych stosunków;

26. przypomina, że płynność rynku obligacji państw członkowskich oraz płynność 
wymiany walut krajowych państw członkowskich spoza strefy euro opiera się na 
infrastrukturze oferowanej przez banki inwestycyjne znajdujące się w Zjednoczonym 
Królestwie; zauważa, że ponieważ w wielu systemach prawnych UE zakazano 
prowadzenia pierwotnego obrotu obligacjami państwowymi w państwach trzecich, 
istnieje ważna potrzeba uwzględnienia tej kwestii podczas negocjacji w sprawie 
nowego partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem;

27. uważa, że brexit może nadać nowy impuls kontynuacji projektu unii rynków 
kapitałowych, i tym samym pomóc w zapewnieniu gospodarce realnej kredytowania, w 
szczególności MMŚP, umożliwić udział sektora prywatnego w podziale ryzyka, 
zmniejszyć potrzebę udziału sektora publicznego w podziale ryzyka i uzupełnić 
finansowanie za pośrednictwem banków.

8 Dyrektywa 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).
9 Dyrektywa 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 1).
10 Dyrektywa (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. L 332 z 18.12.2015, s. 1).
11 Dyrektywa Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. (Dz.U. L 146 z 3.6.2016, s. 8).
12 Dyrektywa Rady (UE) 2016/2258 z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 1).
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