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16.6.2020 A9-0117/17

Muudatusettepanek 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 71

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

71. võtab kahetsusega teadmiseks, et 
Ühendkuningriik on otsustanud, et ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel isikute vaba 
liikumise põhimõtet pärast 
üleminekuperioodi enam ei kohaldata; 
rõhutab, et tulevane partnerlus peab 
sisaldama isikute liikumise kohta 
ammendavaid sätteid, mis põhinevad 
täielikul vastastikkusel ja 
mittediskrimineerimisel liikmesriikide 
vahel; kinnitab, et Ühendkuningriigi pääs 
siseturule peab olema vastavuses sellega, 
milliseid kohustusi ta võtab isikute vaba 
liikumise hõlbustamiseks; rõhutab, et 
piiriülese korraga ei tohi tekitada tarbetut 
halduskoormust ega liigseid kulusid;

71. võtab teadmiseks, et 
Ühendkuningriik on otsustanud, et ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel isikute vaba 
liikumise põhimõtet pärast 
üleminekuperioodi enam ei kohaldata; 
tuletab meelde, et rändepoliitika kuulub 
Ühendkuningriigi hiljuti taastatud 
poliitilise suveräänsuse kohaldamisalasse;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/18

Muudatusettepanek 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 91

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

91. on seisukohal, et Ühendkuningriik 
ei saa valida, milliseid elemente ELi 
varjupaiga- ja rändeõigustikust endale 
alles jätta;

91. on seisukohal, et EL austab 
nõuetekohaselt Ühendkuningriigi 
suveräänseid otsuseid varjupaiga- ja 
rändepoliitika küsimustes;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Muudatusettepanek 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus F

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

F. arvestades, et tulevane leping 
peaks olema üldise juhtimisraamistiku 
osa, ning arvestades, et Euroopa Liidu 
Kohus peaks olema ainus organ, kes 
vastutab ELi õiguse tõlgendamise eest;

F. arvestades, et ei ole kohane paluda 
riikidel, rääkimata Ühendkuningriigist, 
mis on nüüd suveräänne kolmas riik, olla 
sellise kohtu alluvuses nagu Euroopa 
Kohus, mida on isegi ühe ELi liikmesriigi 
kõrgeim kohus, nimelt Saksamaa 
Bundesverfassungsgericht, kritiseerinud 
oma hiljutises EKP-ga seotud otsuses, 
kuna ELi kohus kaldub vastuollu minema 
oma metodoloogilise lähenemisviisiga, kui 
see talle sobib, jättes järgimata Euroopa 
Liidu lepingul põhineva pädevuse 
andmise põhimõtte ja minnes peaaegu 
tahtlikult mööda omaenese 
kohtupraktikast;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 3 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

3a. märgib suure murega, et komisjoni 
lähenemisviis läbirääkimisprotsessile seab 
ohtu Euroopa ettevõtete huvid, kuna 
komisjon soovib erapoolikult karistada 
Ühendkuningriiki tema suveräänse valiku 
eest astuda välja Euroopa Liidust, selle 
asemel et juhinduda Euroopa turu, 
Euroopa eksportijate ja investorite 
huvidest ning ELi liikmesriikide üldistest 
majandushuvidest;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 31 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

31a. rõhutab, et Ühendkuningriik on 
ELi liikmesriikide peamine 
majanduspartner; juhib tähelepanu 
sellele, et paljud ELi liikmesriigid on 
Ühendkuningriigi netoeksportijad ning 
kõiki osapooli rahuldava lahenduse 
leidmine peaks olema esmatähtis, et 
tagada ELi eksportijate ja investorite 
huvide austamine ja kaitse; rõhutab 
turgude integreerimise tähtsust ja eeliseid, 
samuti geograafilist lähedust, mille 
tulemuseks on VKEde parem turulepääs, 
madalamad kulud ja kaupade transpordi 
väiksem keskkonnamõju;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 32

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

32. võtab teadmiseks, et 
Ühendkuningriik on otsustanud luua oma 
tulevase majandus- ja 
kaubanduspartnerluse ELiga laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu alusel, nagu on 
sätestatud Ühendkuningriigi valitsuse 27. 
veebruaril 2020 avaldatud dokumendis 
pealkirjaga „Tulevased suhted ELiga – 
Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; rõhutab, et parlament 
küll toetab ELi konstruktiivseid 
läbirääkimisi Ühendkuningriigiga 
tasakaalustatud, ambitsioonika ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
sõlmimiseks, kuid vabakaubandusleping ei 
saa oma olemuselt olla kunagi samaväärne 
tõrgeteta kaubavahetusega; nõustub 
läbirääkimisjuhiste seisukohaga, mille 
võtsid ühiselt vastu 27 liikmesriiki ja mille 
kohaselt vabakaubanduslepingu ulatus ja 
ambitsioonid, millega EL nõustuks, 
sõltuvad sellest ja peavad omama otsest 
seost sellega, kas Ühendkuningriik nõustub 
ulatuslike, siduvate ja täitmisele kuuluvate 
sätetega, mis käsitlevad võrdseid tingimusi, 
võttes arvesse turgude suurust, 
geograafilist lähedust, nende omavahelist 
majanduslikku sõltuvust ja ühendatust ning 
integratsiooni, ning sellest, kas sõlmitakse 
partnerluse lahutamatuks osaks olev 

32. võtab teadmiseks, et 
Ühendkuningriik on otsustanud luua oma 
tulevase majandus- ja 
kaubanduspartnerluse ELiga laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu alusel, nagu on 
sätestatud Ühendkuningriigi valitsuse 27. 
veebruaril 2020 avaldatud dokumendis 
pealkirjaga „Tulevased suhted ELiga – 
Ühendkuningriigi lähenemisviis 
läbirääkimistele“; rõhutab, et parlament 
küll toetab ELi konstruktiivseid 
läbirääkimisi Ühendkuningriigiga 
tasakaalustatud, ambitsioonika ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
sõlmimiseks, kuid vabakaubandusleping ei 
saa oma olemuselt olla kunagi samaväärne 
tõrgeteta kaubavahetusega; nõustub 
läbirääkimisjuhiste seisukohaga, mille 
võtsid ühiselt vastu 27 liikmesriiki ja mille 
kohaselt vabakaubanduslepingu ulatus ja 
ambitsioonid, millega EL nõustuks, 
sõltuvad sellest ja peavad omama otsest 
seost sellega, kas Ühendkuningriik nõustub 
ulatuslike, siduvate ja täitmisele kuuluvate 
sätetega, mis käsitlevad võrdseid tingimusi, 
võttes arvesse turgude suurust, 
geograafilist lähedust, nende omavahelist 
majanduslikku sõltuvust ja ühendatust ning 
integratsiooni, ning sellest, kas sõlmitakse 
partnerluse lahutamatuks osaks olev 
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kahepoolne kalanduskokkulepe; kinnitab 
veel kord, et ELi ja Ühendkuningriigi vahel 
ei saa sõlmida kaubanduslepingut, kui see 
ei sisalda täielikku, kestlikku, 
tasakaalustatud ja pikaajalist 
kalanduskokkulepet, mis tagaks 
optimaalsetel tingimustel olemasoleva 
juurdepääsu jätkumise asjaomaste poolte 
vetele, kalavarudele ja turgudele vastavalt 
ühise kalanduspoliitika (ÜKP) 
põhimõtetele ja oleks vastu võetud enne 
üleminekuperioodi lõppu;

kahepoolne kalanduskokkulepe; kinnitab 
veel kord, et ELi ja Ühendkuningriigi vahel 
ei saa sõlmida kaubanduslepingut, kui see 
ei sisalda täielikku, kestlikku, 
tasakaalustatud ja pikaajalist 
kalanduskokkulepet, mis tagaks 
olemasoleva vastastikuse juurdepääsu 
vetele ja kalavarudele eesmärgiga 
säilitada praegune püügitegevus, 
kalavarud ja turud ning mis oleks vastu 
võetud enne üleminekuperioodi lõppu;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 32 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

32a. rõhutab, et eeltingimused ja 
eesõigused, mida komisjon 
Ühendkuningriigilt nõuab, on palju 
suuremad kui need, mida varem on 
nõutud teistelt partnerriikidelt 
kaubanduslepingute sõlmimisel; märgib 
sügava kahetsusega, et komisjon püüab 
karistusmeetmena kehtestada 
Ühendkuningriigile rangemaid nõudeid, 
nagu ELi õigusaktide integreerimine, 
ehkki seda ei ole kunagi nõutud viimastes 
Kanada, Vietnami või Singapuriga 
sõlmitud kaubanduslepingutes;

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Euroopa Parlamendi soovitus läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga
(2020/2023(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 35

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et jätkuv ühine tahe 
saavutada kaubandussuhetes nullkvoodid ja 
nulltariifid on endiselt oluline tingimus 
lepingu õigeaegseks sõlmimiseks äärmiselt 
tiheda ajakavaga, mille on nende 
läbirääkimiste puhul kehtestanud 
Ühendkuningriik ise, eriti kuna varasemad 
kogemused on selgelt näidanud, et 
läbirääkimised tariifirea kaupa võivad võtta 
mitu aastat; väljendab muret 
Ühendkuningriigi valitsuse kavatsuse 
pärast sellest eesmärgist loobuda; rõhutab, 
et tõenäoliselt oleks mõju kõige suurem 
põllumajandustoodetele, arvestades et 
vabakaubanduslepingute ülejäänud 
tariifiread, mis ei ole nulltariifiga, 
mõjutavad tavaliselt just seda sektorit; 
kinnitab sellega seoses, et sõltumata sellest, 
kas kõik või osad tariifiread jäetakse välja, 
jääb EL oma võrdsete tingimuste kindla 
nõudmise juurde; kordab, et võrdsete 
tingimuste sätetega tuleb säilitada 
keskkonna-, sotsiaalsed ja 
tööhõivestandardid püsivalt kõrgel tasemel, 
tuginedes asjakohastele ELi ja 
rahvusvahelistele standarditele ning 
hõlmates asjakohaseid mehhanisme, et 
tagada tõhus rakendamine riigisiseselt, 
ning lisada tugev ja põhjalik konkurentsi ja 
riigiabi kontrolli hõlmav raamistik, mille 

35. tuletab meelde, et jätkuv ühine tahe 
saavutada kaubandussuhetes nullkvoodid ja 
nulltariifid on endiselt oluline tingimus 
lepingu õigeaegseks sõlmimiseks äärmiselt 
tiheda ajakavaga, mille on nende 
läbirääkimiste puhul kehtestanud 
Ühendkuningriik ise, eriti kuna varasemad 
kogemused on selgelt näidanud, et 
läbirääkimised tariifirea kaupa võivad võtta 
mitu aastat; väljendab muret 
Ühendkuningriigi valitsuse kavatsuse 
pärast sellest eesmärgist loobuda; rõhutab, 
et tõenäoliselt oleks mõju kõige suurem 
põllumajandustoodetele ning EList pärit 
põllumajandustoodetele, toiduainetele ja 
jookidele kohaldatavatele geograafilistele 
tähistele, arvestades et 
vabakaubanduslepingute ülejäänud 
tariifiread, mis ei ole nulltariifiga, 
mõjutavad tavaliselt just seda sektorit; 
kinnitab sellega seoses, et sõltumata sellest, 
kas kõik või osad tariifiread jäetakse välja, 
jääb EL oma võrdsete tingimuste kindla 
nõudmise juurde; kordab, et võrdsete 
tingimuste sätetega tuleb säilitada 
keskkonna-, sotsiaalsed ja 
tööhõivestandardid püsivalt kõrgel tasemel, 
tuginedes asjakohastele ELi ja 
rahvusvahelistele standarditele ning 
hõlmates asjakohaseid mehhanisme, et 
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abil välditakse kaubanduse ja konkurentsi 
põhjendamatut moonutamist, selle asemel 
et osutada üksnes toetustele, mida 
Ühendkuningriik kahetsusväärselt teeb;

tagada tõhus rakendamine riigisiseselt, 
ning lisada tugev ja põhjalik konkurentsi ja 
riigiabi kontrolli hõlmav raamistik, mille 
abil välditakse kaubanduse ja konkurentsi 
põhjendamatut moonutamist, selle asemel 
et osutada üksnes toetustele, mida 
Ühendkuningriik kahetsusväärselt teeb;

Or. en


