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Arvoisa puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa menettelyssä 
lausunnon valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 21. tammikuuta 2020 antaa 
kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Käsiteltyään asiaa kyseisessä kokouksessa kansainvälisen kaupan valiokunta päätti pyytää 
asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Bernd Lange
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EHDOTUKSET

A. Toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroehtoja koskeva neuvotteluprosessi on ollut 
pitkä ja raskas;

B. toteaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten kauppa- ja taloussuhteiden 
jatkuvuuden kannalta paras ratkaisu olisi, että molemmat osapuolet ratifioivat sopimuksen ja 
että se tulee voimaan ilman viivytyksiä;

C. toteaa, että viime vuosien aikana eri valtiolliset ja yksityiset tahot ovat selvästi osoittaneet, 
että Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella EU:sta ilman neuvoteltua erosopimusta olisi 
vakavia vaikutuksia sekä kauppa- ja taloussuhteiden häiriintymisen muodossa että muilla 
aloilla;

D. toteaa, että vaikkakin kansainvälisen kaupan valiokunta pitää tätä sopimusta virallisena 
askeleena kohti Yhdistyneen kuningaskunnan hallittua eroa, sen mielestä kummankin 
osapuolen olisi keskityttävä huomattavasti enemmän tulevia talous- ja kauppasuhteita 
koskeviin neuvotteluihin, jotta voidaan saavuttaa paras mahdollinen pitkän aikavälin tulos;

E. toteaa, että muutetun Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan nojalla Yhdistyneen 
kuningaskunnan on EU:n ulkopuolisena maanakin pantava täytäntöön osia unionin 
tullikoodeksista, minkä seurauksena kysymys asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja 
noudattamisen valvonnasta saattaa nousta ongelmaksi;

F. toteaa, että Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa käytetty ilmaus 
tavarasta, johon liittyy ”vaara, että se viedään myöhemmin unioniin”, on epäselvä, ja sen 
tulkinta riippuu myöhemmistä sekakomitean päätöksistä, jotka eivät ole Euroopan 
parlamentin virallisen valvonnan alaisia ja jotka tehdään vasta ennen siirtymäkauden 
päättymistä;

1. kansainvälisen kaupan valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa suosittamaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä 
ehdotukselle neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan 
sopimuksen tekemisestä;

2. kansainvälisen kaupan valiokunta kehottaa komissiota tarkastamaan ja valvomaan 
tehokkaasti Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toteuttamaa unionin tullikoodeksin 
täytäntöönpanoa; kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää lisäksi, että sille tiedotetaan 
kattavasti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan soveltamisesta sekä 
kyseisen säännöksen nojalla tehdyistä sekakomitean päätösehdotuksista.


