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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, 
tieto návrhy:

1. pripomína svoje uznesenia z 15. januára 2020 o vykonávaní a monitorovaní ustanovení 
o právach občanov v dohode o vystúpení1 a z 12. februára 2020 o návrhu mandátu na 
rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného 
Írska2; berie na vedomie skutočnosť, že rokovania o budúcom vzťahu sa zatiaľ 
nachádzajú len v počiatočnej fáze, a zdôrazňuje významný vplyv krízy spôsobenej 
koronavírusom na tento proces a jeho harmonogram;

2. zdôrazňuje, že úplné vykonávanie dohody o vystúpení vrátane Protokolu o Severnom 
Írsku, ktorý zaručuje, že nebude existovať tvrdá hranica, je hlavným predpokladom a 
základným prvkom nového partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; vyjadruje 
znepokojenie nad vyhláseniami vlády Spojeného kráľovstva, ktoré sú prejavom 
nedostatočnej politickej vôle dodržiavať v plnej miere jej záväzky vyplývajúce z 
dohody o vystúpení, konkrétne pokiaľ ide o kontroly hraníc v Írskom mori; konštatuje, 
že v tejto veci neboli v spoločnom výbore poskytnuté žiadne konkrétne záruky; 
zdôrazňuje, že vzájomná dôvera medzi stranami dohody je v týchto rokovaniach 
kľúčová;

3. konštatuje, že EÚ a Spojené kráľovstvo zostanú blízkymi susedmi a budú mať naďalej 
mnohé spoločné záujmy; zdôrazňuje značnú mieru integrácie a vzájomnej závislosti 
hospodárstiev EÚ a Spojeného kráľovstva; pripomína, že Spojené kráľovstvo je teraz, 
keď vystúpilo z EÚ, naďalej jedným z najbližších spojencov EÚ, partnerom NATO a 
dôležitým obchodným partnerom; trvá preto na tom, že akákoľvek dohoda o novom 
vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom musí brať do úvahy štatút Spojeného 
kráľovstva ako tretej krajiny, byť koherentná a prispôsobená geografickej blízkosti 
oboch strán a vysokej miere vzájomnej prepojenosti obidvoch ekonomík; pripomína, že 
politické vyhlásenie založené na existujúcom jedinečnom vzťahu slúži ako základ 
ambiciózneho, rozsiahleho, prehĺbeného a flexibilného partnerstva;

4. víta skutočnosť, že Komisia predložila a uverejnila komplexný právny návrh nového 
partnerstva, ktorý je vo všeobecnosti v súlade s jej mandátom na rokovania a 
s uznesením Parlamentu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zachovávala transparentnosť 
vo vzťahu k spoluzákonodarcom, s odvetvím finančných služieb a so spotrebiteľmi, a 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vláda Spojeného kráľovstva odmietla 
akceptovať podobnú úroveň transparentnosti; zdôrazňuje, že na zabezpečenie kontinuity 
činností a plynulé poskytovanie služieb spotrebiteľom, ako aj na predchádzanie 
volatilite trhu je nevyhnutná jednoznačnosť a istota;

5. berie na vedomie výrazné rozdiely medzi oboma stranami v tomto počiatočnom štádiu 
rokovaní, a to aj pokiaľ ide o rozsah a právnu štruktúru textu, o ktorom sa má rokovať; 
vyjadruje hlboké znepokojenie nad obmedzeným rozsahom budúceho partnerstva, ktoré 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0006.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0033.
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plánuje vláda Spojeného kráľovstva, a poukazuje na to, že návrhy Spojeného kráľovstva 
nespĺňajú jeho záväzky vyplývajúce z dohody o vystúpení a z politického vyhlásenia;

6. domnieva sa, že vzhľadom na geografickú blízkosť Spojeného kráľovstva a súčasnú 
hospodársku prepojenosť Spojeného kráľovstva s EÚ je v záujme oboch strán 
vybudovať ambiciózne a spoľahlivé nové hospodárske partnerstvo, ktoré sa bude 
vzťahovať na čo najširšie spektrum odvetví; zdôrazňuje, že v každom prípade sa musia 
zabezpečiť rovnaké podmienky a chrániť normy EÚ, aby sa zabránilo tzv. pretekom o 
dosiahnutie najnižšej úrovne a vytváraniu nespravodlivých výhod narúšajúcich 
hospodársku súťaž prostredníctvom zníženia úrovne ochrany alebo iných regulačných 
rozdielov; zdôrazňuje, že postupy verejného obstarávania by mali byť naďalej 
obojstranne otvorené, pretože to je predpoklad skutočne rovnakých podmienok medzi 
stranami; domnieva sa, že akýkoľvek nový rámec by mal chrániť spravodlivú 
hospodársku súťaž, práva pracovníkov, finančnú stabilitu EÚ, zachovať ochranu 
investorov a spotrebiteľov, transparentnosť pri propagovaní a podpore znalostných 
odvetví, integritu jednotného trhu a záväzky v oblasti boja proti zmene klímy, ktoré 
zaručia, aby sa súčasná úroveň ochrany a noriem neznížila; zdôrazňuje, že výsledný 
rámec musí byť jasný a transparentný a nesmie neprimerane zaťažovať mikropodniky, 
malé a stredné podniky (MSP); vyzýva zmluvné strany, aby v budúcej dohode zachovali 
potrebu a záujmy týchto podnikov, najmä pokiaľ ide o uľahčenie prístupu na trh, okrem 
iného aj kompatibilitu technických noriem a zefektívnenie colných postupov; konštatuje 
najmä, že by mohlo potenciálne dôjsť k narušeniu hospodárstva v pohraničných 
oblastiach Írska, ak by chýbal celý rad ustanovení týkajúcich sa rovnakých podmienok, 
najmä pokiaľ ide o pracovné a sociálne normy; zdôrazňuje význam zachovania úzkej a 
štruktúrovanej spolupráce v otázkach regulácie a dohľadu na politickej i technickej 
úrovni, pričom treba súčasne rešpektovať regulačný režim a rozhodovaciu autonómiu 
EÚ;

7. domnieva sa, že budúce partnerstvo musí zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia, práce a sociálnej ochrany a nesmie oslabiť budúce iniciatívy zamerané na 
zvýšenie tejto úrovne ochrany; podporuje v tejto súvislosti ustanovenie o zákaze 
zníženia úrovne ochrany klímy a nabáda obe strany, aby zintenzívnili opatrenia a 
spolupracovali v otázkach, ktoré sa týkajú udržateľnej výroby a spotreby, podpory 
obehového hospodárstva a posilňovania ekologického a sociálneho inkluzívneho rastu; 
víta záväzok strán dosiahnuť do roku 2050 cieľ klimatickej neutrality v celom 
hospodárstve a zosúladiť ich politiky s cieľmi stanovenými v cieľoch OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a v Parížskej dohode; vyzýva na pravidelný politický dialóg s 
cieľom monitorovať vykonávanie Parížskej dohody a cieľov udržateľného rozvoja;

8. žiada spoľahlivé a komplexné záruky v oblastiach hospodárskej súťaže, kontroly štátnej 
pomoci, štátnych podnikov, protimonopolných pravidiel a kontroly fúzií s cieľom 
zabezpečiť a presadzovať rovnaké podmienky medzi ekonomikami Spojeného 
kráľovstva a EÚ a predchádzať nekalej hospodárskej súťaži a narušeniu obchodu a 
zakázať ich; zdôrazňuje potrebu dodržiavať spoločné prísne normy v oblasti práva 
hospodárskej súťaže a kontroly štátnej pomoci; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť ochranu 
investorov a spotrebiteľov, integritu jednotného trhu a zosúladenie Spojeného 
kráľovstva s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci; vyzýva na 
účinné presadzovanie a poskytovanie nápravných opatrení, ktoré sú uvedené 
v zmluvách EÚ;
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9. zastáva názor, že v súvislosti s finančnými službami by sa mal dialóg EÚ so Spojeným 
kráľovstvom o regulácii a dohľade viesť na základe dobrovoľného regulačného dialógu 
medzi tvorcami politík, regulačnými orgánmi a orgánmi dohľadu s cieľom posilniť 
zosúlaďovanie právnych predpisov a informovať sa o obavách a vymieňať si najlepšie 
postupy v oblasti dohľadu vrátane tých, ktoré sa týkajú nových inovačných služieb a 
otázok spoločného záujmu; zastáva názor, že budúca dohoda by mala obsahovať 
osobitné ustanovenia o spolupráci medzi európskymi orgánmi dohľadu a orgánmi 
finančného dohľadu Spojeného kráľovstva, aby sa zaistilo pravidelné oznamovanie 
zmien týkajúcich sa právneho rámca a jeho vykonávania; uznáva skutočnosť, že 
finančný ekosystém EÚ bol vo veľkej miere prepojený so službami, ktoré poskytujú 
banky a trhové infraštruktúry so sídlom v Spojenom kráľovstve; domnieva sa, že by sa 
malo vyvinúť úsilie o zachovanie plynulej úrovne spolupráce, zabezpečenie rovnakých 
podmienok a obmedzenie regulačných odchýlok Spojeného kráľovstva v oblasti 
finančných služieb, a tak zachovať integrované kapitálové trhy a prístup finančných 
inštitúcií EÚ k príslušnej trhovej infraštruktúre v Spojenom kráľovstve;

10. pripomína, že práva na cezhraničnú činnosť, ktoré sú založené na vzájomnom uznávaní 
a harmonizovaných prudenciálnych pravidlách a na konvergencii dohľadu na 
vnútornom trhu, prestanú medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom platiť na konci 
prechodného obdobia, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou; zdôrazňuje, že 
po tomto období musí byť prístup na európsky finančný trh založený na autonómnom 
rámci EÚ týkajúcom sa rovnocennosti; pripomína však obmedzený rozsah rozhodnutí o 
rovnocennosti; zdôrazňuje, že z dôvodov obozretnosti a zachovania finančnej stability 
možno stanoviť a zachovať dodatočné osobitné opatrenia a požiadavky; zdôrazňuje, že 
akékoľvek budúce partnerstvo so Spojeným kráľovstvom by malo zahŕňať účinné 
prudenciálne výnimky, aby sa právne zaručilo právo oboch strán na reguláciu vo 
verejnom záujme;

11. zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ umožňujú považovať pravidlá tretích krajín za 
rovnocenné na základe proporcionálnej analýzy založenej na rizikách; zdôrazňuje, že 
skúmanie rovnocennosti je technický postup, ktorý by mal byť založený na jasných, 
objektívnych a transparentných kritériách; pripomína svoju pozíciu v správe o vzťahoch 
medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi, 
že rozhodnutia o rovnocennosti finančných služieb by mali byť predmetom 
delegovaných aktov; v tejto súvislosti poznamenáva, že Komisia vypracuje posúdenie 
rovnocennosti finančných predpisov Spojeného kráľovstva a že rovnocennosť sa môže 
uznať len vtedy, ak sú regulačný režim a režim dohľadu, ako aj normy Spojeného 
kráľovstva v plnej miere rovnocenné s režimom a normami EÚ, aby sa zabezpečili 
rovnaké podmienky; víta záväzok strán v politickom vyhlásení, ktorým sa stanovuje 
rámec budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, že sa budú usilovať o to, 
aby posúdenia rovnocennosti boli ukončené do konca júna 2020; naliehavo vyzýva obe 
strany, aby pokračovali v úsilí o splnenie tohto cieľa; domnieva sa, že ak sa uzná 
rovnocennosť Spojeného kráľovstva, malo by sa vynaložiť úsilie o jej zachovanie, 
pripomína však, že EÚ môže status rovnocenného postavenia kedykoľvek jednostranne 
zrušiť;

12. poukazuje na to, že zmeny v rámci rovnocennosti pre investičné spoločnosti, ktoré sa 
zaviedli nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 
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2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti,3požadujú, aby 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy monitoroval „regulačný vývoj a vývoj v oblasti 
dohľadu, postupy presadzovania a iný relevantný vývoj trhu v tretích krajinách“; 
konštatuje, že takéto ustanovenia by mohli slúžiť ako vzorová koncepcia účinného 
režimu monitorovania;

13. pripomína, že v Spojenom kráľovstve sa zúčtováva značné množstvo derivátov 
denominovaných v eurách, čo by potenciálne mohlo mať vplyv na finančnú stabilitu 
Európskej únie; víta nový režim dohľadu zavedený nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2099, pokiaľ ide o postupy a príslušné orgány na povoľovanie 
centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích 
krajín4; vyzýva novovytvorený výbor pre dohľad nad centrálnymi protistranami (CCP), 
aby využil právomoci, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia, na 
zabezpečenie finančnej stability v EÚ, a vyzýva Komisiu, aby zvážila podobný prístup 
aj v iných sektoroch so sídlom v Spojenom kráľovstve v súvislosti s marketingom, 
zúčtovaním alebo upisovaním finančných nástrojov denominovaných v eurách;

14. opätovne zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť rámec rýchlej spolupráce a výmeny 
informácií medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti prevencie, odhaľovania a 
trestania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a zachovať rovnaké 
podmienky; vyzýva zmluvné strany, aby do budúcej dohody o partnerstve zahrnuli 
ustanovenia o politike boja proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu 
(AML/CFT) vrátane mechanizmu na výmenu informácií; pripomína, že EÚ a Spojené 
kráľovstvo sa v politickom vyhlásení zaviazali, že budú konať nad rámec noriem 
Finančnej akčnej skupiny v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu, pokiaľ ide o transparentnosť vlastníckych práv, a ukončia anonymitu spojenú 
s používaním virtuálnych mien, a to aj prostredníctvom kontrol v rámci povinnej 
starostlivosti vo vzťahu k zákazníkovi; zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo musí 
dodržiavať medzinárodné normy a malo by naďalej dodržiavať právne predpisy EÚ a 
jeho vyvíjajúce sa normy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré v 
niektorých ohľadoch stanovujú vyššiu úroveň ochrany a väčšiu transparentnosť ako 
súčasné medzinárodné normy; pripomína existenciu zoznamu EÚ, na ktorom sú 
uvedené tretie krajiny so strategickými nedostatkami v ich rámcoch boja proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a naliehavo vyzýva Spojené kráľovstvo aj 
jeho zámorské územia, aby sa zaviazali, že budú aj po prechodnom období dodržiavať 
rámec EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

15. víta požiadavky uvedené v článku LAW.AML.130 a v článku LAW.AML.131 návrhu 
Komisie o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom z 18. marca 20205, pokiaľ ide 
o transparentnosť vlastníckych práv právnických osôb a právne opatrenia; pripomína, že 
je mimoriadne dôležité, aby obe strany zabezpečili, že informácie obsiahnuté v 
centrálnych registroch budú dostupné v súlade s tými istými normami, ako sú uvedené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018 o 
predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo 
financovania terorizmu6, najmä s prihliadnutím na jeho odôvodnenie 42 o pojme 

3 Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 322, 12.12.2019, s. 1.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf. 
6 Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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legitímny záujem;

16. vyzýva obe strany, aby zahrnuli do novej dohody o partnerstve osobitné ustanovenia 
týkajúce sa dohľadu nad finančnými a nefinančnými povinnými subjektmi v súvislosti s 
rámcom boja proti praniu špinavých peňazí; pripomína oznámenie Komisie Smerom k 
lepšiemu vykonávaniu rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu (COM(2019)0360) a jej správu o posúdení nedávnych prípadov údajného 
prania špinavých peňazí týkajúcich sa úverových inštitúcií EÚ, v ktorých dospela k 
záveru, že dohľad EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí bol vo veľkej miere 
nedostatočný;

17. domnieva sa, že voľný pohyb štátnych príslušníkov EÚ – vrátane budúcich 
cezhraničných pracovníkov – a voľný pohyb služieb na ostrove Írsko sú dôležité v 
záujme obmedzenia negatívneho dosahu na ekonomiku celého ostrova a že táto otázka 
by mala zahrnutá do budúcej dohody;

18. odporúča, aby sa strany vzhľadom na narastajúcu digitalizáciu obchodu, ktorá sa týka aj 
služieb, v rámci riadenia nového partnerstva dohodli na ustanoveniach na uľahčenie 
digitálneho obchodu, riešenie neopodstatnených prekážok obchodu elektronickými 
prostriedkami a zabezpečenie otvoreného, bezpečného a dôveryhodného online 
prostredia pre podniky a spotrebiteľov; zdôrazňuje, že tieto ustanovenia by mali uľahčiť 
potrebné toky údajov, ktoré podliehajú výnimkám v prípade legitímnych cieľov verejnej 
politiky, pričom by nemali oslabovať pravidlá EÚ na ochranu osobných údajov a mali 
by podliehať primeranej súdnej kontrole;

19. zdôrazňuje, že v záujme uľahčenia cezhraničného obchodu budú potrebné značné 
investície do zariadení na vykonávanie colných kontrol na spoločných tranzitných 
miestach a že v budúcej dohode by sa mali stanoviť komplexné mechanizmy colnej 
spolupráce;

20. domnieva sa, že v akejkoľvek budúcej dohode by sa mali stanoviť jasné mechanizmy na 
zabezpečenie účinného vykonávania a presadzovania právnych predpisov v uvedených 
oblastiach a súvisiaceho urovnávania sporov; víta skutočnosť, že Súdny dvor Európskej 
únie bude mať podľa návrhu právnej dohody, ktorý predložila Komisia, právomoc 
vydať záväzné prejudiciálne rozhodnutie o výklade pojmu práva EÚ alebo otázke 
výkladu ustanovenia práva EÚ;

21. vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby sa odhodlane usilovali zabezpečiť súlad s dobrou 
správou v daňových záležitostiach v súlade so súčasnými a vyvíjajúcimi sa 
medzinárodnými a európskymi normami, najmä pokiaľ ide o výmenu daňových 
informácií, daňovú transparentnosť, spravodlivé zdaňovanie, opatrenia proti vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a normy OECD týkajúce sa narúšania základu dane a 
presunu ziskov, a to aj na zámorských územiach Spojeného kráľovstva, na jeho 
výsostných územiach a závislých územiach Britskej koruny; okrem toho vyzýva strany, 
aby dodržiavali normy Finančnej akčnej skupiny;

22. vyzýva strany, aby sa prednostne zamerali na koordinovaný boj proti daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; vyzýva strany, aby riešili škodlivé daňové 
praktiky tým, že budú naďalej konať v spolupráci podľa únijného Kódexu správania pri 
zdaňovaní podnikov; v tejto súvislosti zdôrazňuje správu Komisie o Spojenom 
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kráľovstve, ktorá bola vypracovaná ako súčasť procesu európskeho semestra v roku 
2020 a v ktorej sa uvádza, že režim Spojeného kráľovstva týkajúci sa dane z dividend a 
vysoký počet dvojstranných daňových zmlúv v Spojenom kráľovstve predstavujú 
prvky, ktoré môžu spoločnosti využívať na agresívne daňové plánovanie; konštatuje, že 
podľa Komisie dosahuje Spojené kráľovstvo vysokú úroveň, pokiaľ ide o ukazovatele, 
podľa ktorých ho možno označiť ako krajinu s prvkami, ktoré môžu spoločnosti 
využívať na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam; vyzýva, aby sa v budúcej 
dohode venovala osobitná pozornosť tejto otázke a aby sa v nej stanovilo, ako bude 
Spojené kráľovstvo tento stav riešiť v budúcnosti; konštatuje, že na konci prechodného 
obdobia sa Spojené kráľovstvo bude považovať za tretiu krajinu a bude sa musieť 
podrobiť kontrole, ktorú vykonáva skupina pre kódex správania v oblasti zdaňovania 
podnikov v súlade s kritériami stanovenými pre zoznam EÚ obsahujúci 
nespolupracujúce jurisdikcie; vyzýva strany, aby zaručili riadnu administratívnu 
spoluprácu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov o DPH a ochranu a 
vymáhanie príjmov z DPH;

23. víta záväzok Spojeného kráľovstva, že bude naďalej vykonávať smernicu DAC 67; 
vyzýva strany, aby zaistili, že sa zachovajú ustanovenia, ktoré sú súčasťou rôznych 
smerníc stanovujúcich povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (DAC8, 
DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512), o príjmoch, finančných účtoch, záväzných 
daňových stanoviskách, správach podľa jednotlivých krajín a skutočnom vlastníctve; 
odporúča, aby strany zriadili osobitnú platformu na zachovanie administratívnej 
spolupráce s cieľom zabezpečiť pokračovanie výmeny informácií a koordináciu 
budúcich návrhov na výmenu informácií, napríklad v prípade online platforiem;

24. vyzýva strany, aby zabezpečili, že ich príslušné daňové politiky budú podporovať 
plnenie cieľov uvedených v Parížskej dohode, a vyzýva strany, aby spolupracovali v 
rámci budúceho mechanizmu Únie na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, a to najmä s 
cieľom zabrániť pri plnení environmentálnych cieľov únijnej kompenzácie na 
hraniciach akejkoľvek forme dvojitého zdanenia;

25. pripomína, že podľa článku 132 dohody o vystúpení môže Spoločný výbor prijať 
rozhodnutie o predĺžení prechodného obdobia; domnieva sa, že prípadným predĺžením 
prechodného obdobia sa treba náležite zaoberať vzhľadom na zostávajúce rozdiely a 
dosah krízy spôsobenej ochorením COVID-19, aby sa zistilo, či si uzavretie rokovaní o 
komplexnom budúcom partnerstve vyžaduje viac času, a zároveň boli ochránené práva 
občanov, právna istota a hospodárska a finančná stabilita; opakuje svoju pozíciu, že 
vzhľadom na komplexnosť rokovaní a obmedzený časový rámec reálne hrozí scenár 
neriadeného odchodu, tzv. pádu z útesu, v hospodárskych oblastiach, v ktorých sa môže 
stať, že krízové opatrenia alebo medzinárodný rámec neposkytnú dostatočný právny 
rámec, ktorý by zabránil vážnemu narušeniu; domnieva sa, že je v obojstrannom záujme 
EÚ a Spojeného kráľovstva, aby ich budúci vzťah bol riadne usporiadaný;

7 Smernica (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018, s. 1).
8 Smernica 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).
9 Smernica 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1).
10 Smernica (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2015, s. 1).
11 Smernica Rady (EÚ) 2016/881 z 25. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 8).
12 Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 342, 16.12.2016, s.1).
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26. pripomína, že likvidita trhu s dlhopismi členských štátov a likvidita vo výmene 
národných mien členských štátov, ktoré nepatria do eurozóny, je založená na 
infraštruktúre, ktorú zaisťujú investičné banky v Spojenom kráľovstve; konštatuje, že 
keďže v mnohých právnych systémoch EÚ je zakázané primárne obchodovanie so 
štátnymi dlhopismi v tretích krajinách, je veľmi dôležité zohľadniť túto záležitosť v 
nových rokovaniach o partnerstve medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

27. domnieva sa, že brexit môže vniesť nový impulz do podporovania projektu únie 
kapitálových trhov, čo by mohlo pomôcť nasmerovať úvery do reálnej ekonomiky, 
najmä v prípade MSP, ďalej umožniť rozdelenie súkromného rizika, znížiť potrebu 
rozdelenia verejného rizika a doplniť financovanie prostredníctvom bánk.
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