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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

Euroopan parlamentin suosituksesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 218 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uuden kumppanuussopimuksen 
tekemiseksi 25. helmikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 
2020/2661 sekä sen lisäyksessä olevat, julkistetut ohjeet uuden kumppanuuden 
neuvottelemiseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa,

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen 
johdosta2, 3. lokakuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien 
neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta3, 13. joulukuuta 2017 Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta4, 
14. maaliskuuta 2018 EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden 
puitteista5, 18. syyskuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista 
eroamisen tämänhetkisestä tilanteesta6, 15. tammikuuta 2020 Yhdistyneen 
kuningaskunnan erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten 
täytäntöönpanosta ja seurannasta7 ja 12. helmikuuta 2020 ehdotuksesta valtuutuksen 
antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa8 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2020 annetun uutta kumppanuutta Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa koskevan sopimusluonnoksen9,

– ottaa huomioon 29. tammikuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 

1 EUVL L 58, 27.2.2020, s. 53.
2 EUVL C 298, 23.8.2018, s. 24.
3 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 2.
4 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 32.
5 EUVL C 162, 10.5.2019, s. 40.
6 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0016.
7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0006.
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0033.
9 UKTF(2020)14.
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kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä 
koskevan sopimuksen tekemisestä10,

– ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan 
sopimuksen11, jäljempänä ’erosopimus’, ja siihen liitetyn poliittisen julistuksen 
kehyksestä Euroopan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevalle suhteelle12, jäljempänä ’poliittinen julistus’,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan, kalatalousvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
ja vetoomusvaliokunnan lausunnot, 

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan kirjeet,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 4 kohdan ja 54 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan 
työjärjestyksen 58 artiklan mukaisen yhteiskäsittelyn,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön 
(A9-0117/2020),

A. ottaa huomioon, että poliittinen julistus toimii neuvottelujen viitekehyksenä ja että siinä 
vahvistetaan parametrit kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevalle 
kunnianhimoiselle, laajalle, syvälle ja joustavalle kumppanuudelle, jonka ytimessä on 
laaja-alainen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus, sekä lainvalvonnan ja 
rikosoikeuden, ulkopolitiikan, turvallisuuden ja puolustuksen ja muiden alojen 
yhteistyölle; ottaa huomioon, että neuvoston 25. helmikuuta 2020 tältä pohjalta 
hyväksymä Euroopan unionin neuvotteluvaltuutus muodostaa neuvotteluiden kehyksen 
ja sillä pyritään saamaan aikaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan vahva ja 
kokonaisvaltainen kumppanuus, jolla olisi johdonmukainen rakenne ja yleinen 
hallintokehys; toteaa, että EU ei aio hyväksyä Yhdistyneen kuningaskunnan pala palalta 
-lähestymistapaa, jolla se pyrkii neuvottelemaan joukon erillisiä itsenäisiä sopimuksia;

B. ottaa huomioon, että EU:n neuvotteluvaltuutus perustuu Eurooppa-neuvoston 
23. maaliskuuta 2018 antamiin suuntaviivoihin ja poliittiseen julistukseen;

10 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0018.
11 EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7.
12 EUVL C 34, 31.1.2020, s. 1.



PE650.385v02-00 6/140 RR\1207540FI.docx

FI

C. toteaa, että neuvottelut tulevasta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
voivat perustua ainoastaan erosopimuksen ja sen kolmen pöytäkirjan tosiasialliseen ja 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon; 

D. katsoo, että EU:n olisi jatkettava ponnistelujaan ja pidettävä edelleen päättäväisesti 
kiinni tavoitteestaan neuvotella kunnianhimoinen sopimus, kuten kummankin 
osapuolen, myös Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin, 17. lokakuuta 2019 
allekirjoittamassa poliittisessa julistuksessa, sekä EU:n neuvotteluvaltuutuksessa 
selvästi todetaan; ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta EU:n 
jäsenvaltio 31. tammikuuta 2020; 

E. katsoo, että neuvottelujen tämänhetkinen aikapaine johtuu pelkästään Yhdistyneen 
kuningaskunnan valinnoista;

F. katsoo, että tuleva sopimus olisi juurrutettava yleiseen hallintokehykseen ja että 
Euroopan unionin tuomioistuimen olisi oltava ainoa EU:n lainsäädännön tulkinnasta 
vastaava elin;

G. toteaa, että siirtymäkauden aikana Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa sovelletaan edelleen EU:n lainsäädäntöä kaikkiin toiminnan aloihin, 
lukuun ottamatta niitä perussopimusten määräyksiä ja niiden säädösten säännöksiä, 
jotka eivät sitoneet Yhdistynyttä kuningaskuntaa ennen erosopimuksen voimaantuloa; 
toteaa, että komissio käynnisti 14. toukokuuta 2020 rikkomusmenettelyn Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa vastaan vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen noudattamatta 
jättämisen johdosta;

H. toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta vaikuttaa miljooniin 
kansalaisiin – niin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin, jotka asuvat, matkustavat 
tai työskentelevät EU:ssa, kuin EU:n kansalaisiin, jotka asuvat, matkustavat tai 
työskentelevät Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä muihin kuin EU:n tai 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin;

I. ottaa huomioon, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei kolmantena maana voi olla 
samoja oikeuksia ja etuja eikä velvoitteita kuin jäsenvaltiolla ja että tilanne muuttuu 
näin ollen merkittävästi siirtymäkauden lopussa sekä EU:ssa että Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa; ottaa huomioon, että EU:lla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 
yhteiset perusperiaatteet ja -arvot; katsoo, että tulevassa kumppanuussopimuksessa olisi 
otettava huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan maantieteellinen läheisyys, osapuolten 
keskinäisten yhteyksien määrä, Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen pitkälle viety 
mukautuminen EU:n sääntöihin ja osapuolten keskinäinen riippuvuus; ottaa huomioon, 
että EU on tehnyt alusta alkaen selväksi, että mitä enemmän etuja ja oikeuksia 
Yhdistynyt kuningaskunta haluaa, sitä enemmän velvoitteita sille asetetaan;

J. ottaa huomioon, että EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat poliittisessa julistuksessa, 
että ne kokoontuvat korkealla tasolla kesäkuussa 2020 tarkastellakseen edistystä ja 
sopiakseen toimista tulevaa suhdetta koskevien neuvottelujen edistämiseksi;

K. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhtenäisyys koko neuvottelujen ajan on 
keskeisessä asemassa, jotta EU:n ja sen kansalaisten etuja voidaan puolustaa parhaalla 
mahdollisella tavalla; ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat pysyneet 
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yhtenäisinä erosopimuksesta käytyjen neuvottelujen ajan, sen hyväksymisen aikana ja 
sen jälkeen; ottaa huomioon, että tämä yhtenäisyys näkyy myös EU:n neuvottelijalle ja 
EU:n neuvotteluryhmän johtajalle Michel Barnier'lle uskotun neuvotteluvaltuutuksen 
hyväksymisessä, ja toteaa, että Barnier'lla on EU:n ja sen jäsenvaltioiden vahva tuki;

 L. ottaa huomioon, että EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat poliittisessa julistuksessa, 
että tulevan suhteen olisi perustuttava yhteisiin arvoihin, kuten ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien, demokratian periaatteiden, oikeusvaltion ja sääntöpohjaisen 
kansainvälisen järjestyksen, mukaan lukien YK:n peruskirja ja aseiden leviämisen 
estämiseen annettu tuki, aseistariisunnan periaatteet, rauha ja turvallisuus, 
kunnioittamiseen ja turvaamiseen, sekä kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun; 
ottaa huomioon myös, että nämä arvot ovat poliittisen julistuksen mukaisen yhteistyön 
olennainen edellytys ja että ne olisi ilmaistava sitovina poliittisina lausekkeina ja niiden 
olisi oltava keskinäisen luottamuksen piiriin kuuluvia asioita; ottaa huomion, että koska 
EU:n on jatkossakin noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, tulevaa suhdetta 
koskevan sopimuksen edellytyksenä on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan 
sitoutuminen noudattamaan edelleen Euroopan ihmisoikeussopimuksen muodostamaa 
kehystä;

M. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on luonut täysin odottamattoman ja 
ennennäkemättömän uuden tilanteen, jolla on merkittäviä vaikutuksia Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja EU:n välisten neuvottelujen tahtiin ja tehokkuuteen; ottaa huomioon, 
että jos sopimukseen ei päästä, molempien osapuolten olisi valmistauduttava 
taloudessaan tapahtuviin erittäin merkittäviin muutoksiin, joita covid-19-pandemia ja 
sen odotettavissa olevat taloudelliset seuraukset pahentavat; ottaa huomioon, että 
maailmanlaajuiseen pandemiaan ja sen odotettavissa oleviin geopoliittisiin, 
taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin reagointi lisää tarvetta parantaa 
yhteistyömekanismeja kumppaneiden ja liittolaisten välillä; 

Yleiset periaatteet

1. pitää valitettavana, että neljän neuvottelukierroksen jälkeen ei ole saavutettu todellista 
edistystä, lukuun ottamatta hyvin pieniä avauksia muutamilla aloilla; panee merkille, 
että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on merkittäviä eroja myös 
neuvoteltavan tekstin soveltamisalan ja oikeudellisen rakenteen osalta; on vakavasti 
huolissaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kaavailemasta tulevan 
kumppanuuden suppeasta alasta ja sen lähestymistavasta, jossa se pyrkii 
neuvottelemaan pala palalta vain Yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaisista aloista; 
toistaa, että EU ei voi hyväksyä tällaista toimintatapaa, jossa poimitaan rusinat pullasta; 
huomauttaa, etteivät Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotukset vastaa sen hyväksymän 
erosopimuksen ja poliittisen julistuksen mukaisia sitoumuksia, esimerkkinä sen 
kieltäytyminen neuvottelemasta turvallisuus- ja puolustusasioita koskevasta 
sopimuksesta; 

2. toteaa jälleen, että EU pitää vakaasti kiinni kannastaan, jonka mukaan kaikilla 
neuvotteluiden aloilla, myös tasapuolisten toimintaedellytysten, kalastuksen, sisäisen 
turvallisuuden ja hallinnoinnin aloilla, on saavutettava samanaikaisesti konkreettista 
edistystä, kuten poliittisessa julistuksessa todetaan; korostaa, että kaikki neuvottelut 
ovat jakamattomia eikä EU aio hyväksyä sopimusta mihin hintaan hyvänsä, etenkään 
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vapaakauppasopimusta ilman vankkoja takeita tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja 
tyydyttävää kalastusta koskevaa sopimusta; tukee näin ollen täysin komissiota sen 
puolustaessa EU:n alun perin ehdottaman kattavan sopimusluonnoksen tarvetta sen 
sijaan, että se hyväksyisi erillisten sopimusten tekemisen Yhdistyneen kuningaskunnan 
ehdotuksen mukaisesti; 

3. vaatii, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan uutta suhdetta koskevan sopimuksen 
on oltava johdonmukainen ja vastattava osapuolten maantieteellistä läheisyyttä ja 
osapuolten talouksien keskinäisen riippuvuuden laajuutta; 

4. on tyytyväinen siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta julkaisi säännösluonnoksensa, 
vaikka se tapahtuikin myöhässä; toteaa, että vaikka Yhdistynyt kuningaskunta väittää 
käyttävänsä olemassa olevia ennakkotapauksia, monet näistä ehdotuksista menevät 
merkittävästi pidemmälle kuin muut EU:n kolmansien valtioiden kanssa neuvottelemat 
vapaakauppasopimukset; muistuttaa, että lopullisen sopimuksen on joka tapauksessa 
perustuttava oikeuksien ja velvoitteiden tasapainoon;

5. pitää myönteisenä, että parlamentin 12. helmikuuta 2020 antamassa päätöslauselmassa 
ja luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa uuden kumppanuussopimuksen tekemiseksi 25. helmikuuta 
2020 annetussa neuvoston päätöksessä (EU, Euratom) 2020/26613 (neuvotteluohjeet) 
esitetyt neuvottelutavoitteet ovat pitkälti yhtenevät; korostaa, että komissiolla on 
parlamentin täysi tuki, kun se neuvottelee Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
neuvotteluohjeiden mukaisesti, sillä kaikki kolme toimielintä ovat asettaneet suurin 
piirtein samat tavoitteet näille neuvotteluille;

6. on tyytyväinen 18. maaliskuuta 2020 julkistettuun uutta kumppanuutta Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa koskevaan EU:n sopimusluonnokseen, jossa ehdotetaan pitkälle 
menevää ja tiivistä kumppanuutta koskevaa laaja-alaista sopimusta, joka kattaa 
tavaroiden ja palvelujen vapaakaupan lisäksi myös keinot estää vääristymät ja 
epäoikeudenmukaiset kilpailuedut, jotka liittyvät muun muassa maatalousalaan, terveys- 
ja kasvinsuojelutoimiin ja valtiontukiin, sekä suotuisan ilmapiirin luomisen kaupan ja 
investointien kehittämiselle; 

7. kehottaa komissiota jatkamaan neuvotteluja avoimesti, sillä se hyödyttää 
neuvotteluprosessia ja on eduksi myös kansalaisille ja yrityksille, joilla on siten 
paremmat mahdollisuudet valmistautua siirtymäkauden jälkeiseen vaiheeseen; kehottaa 
komissiota varmistamaan tältä osin julkisen kuulemisen ja jatkuvan vuoropuhelun 
työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan sekä kansallisten parlamenttien 
kanssa; pitää myönteisenä komission käytäntöä antaa parlamentille neuvotteluista 
säännöllisesti ajantasaista tietoa, joka vastaa jäsenvaltioille jaettavia tietoja, ja odottaa 
tämän käytännön jatkuvan; 

8. muistuttaa, että SEUT:n 217 artiklan nojalla EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
välillä mahdollisesti tehtävän tulevan assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, on 
oltava tiukasti seuraavien periaatteiden mukainen:

13 EUVL L 58, 27.2.2020, s. 53.



RR\1207540FI.docx 9/140 PE650.385v02-00

FI

i) kolmannella maalla ei saa olla samoja oikeuksia ja etuja eikä sillä ole samoja 
velvoitteita kuin EU:n jäsenvaltiolla tai Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) tai 
Euroopan talousalueen (ETA) jäsenellä;

ii) suojellaan sisämarkkinoiden ja tulliliiton täydellistä eheyttä ja moitteetonta 
toimintaa ja neljän vapauden jakamattomuutta; erityisesti talouden pilarissa 
tehtävän yhteistyön tason on vastattava henkilöiden liikkuvuuden helpottamiseksi 
annettuja sitoumuksia, kuten viisumivapaa matkustaminen, tutkijoiden, 
opiskelijoiden, tilapäisten palveluntarjoajien ja liikematkailijoiden liikkuvuus ja 
yhteistyö sosiaaliturva-asioissa; 

iii) säilytetään EU:n päätöksenteon riippumattomuus;

iv) turvataan EU:n oikeusjärjestys ja unionin tuomioistuimen asema tässä yhteydessä 
EU:n lainsäädännön tulkinnasta viime kädessä vastaavana elimenä;

v) kunnioitetaan edelleen demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
sellaisina kuin ne on määritelty erityisesti YK:n ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisessa julistuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja sen 
pöytäkirjoissa, Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä ja muissa YK:n ja Euroopan 
neuvoston kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sekä noudatetaan 
oikeusvaltioperiaatetta; tulevan suhteen ehtona olisi erityisesti oltava Yhdistyneen 
kuningaskunnan sitoutuminen noudattamaan edelleen Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen muodostamaa kehystä;

vi) luodaan myös yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset, joilla varmistetaan 
yhtä tiukat normit sosiaaliturvan, työlainsäädännön, ympäristönsuojelun ja 
kuluttajansuojan, ilmastonmuutoksen torjunnan ja verotuksen osalta sekä kilpailu- 
ja valtiontukipolitiikassa, muun muassa kilpailua ja valtiontukien valvontaa 
koskevien vankkojen ja kattavien puitteiden avulla; tasapuoliset 
toimintaedellytykset on taattava tehokkaiden riitojenratkaisu- ja 
täytäntöönpanomekanismien avulla myös kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa; mahdollisen tulevan sopimuksen ehtona olisi oltava 
erityisesti ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen noudattaminen; 

vii) ennalta varautumisen periaate, periaate, jonka mukaan ympäristövahinkoja olisi 
torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä, ja saastuttaja maksaa -periaate;

viii) turvataan EU:n sopimukset kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa, mukaan lukien ETA-sopimus, ja säilytetään näiden suhteiden yleinen 
tasapaino;

ix) turvataan EU:n rahoitusvakaus ja sen sääntely- ja valvontajärjestelmän ja 
-vaatimusten noudattaminen sekä niiden soveltaminen;

x) huolehditaan oikeuksien ja velvollisuuksien oikeasta tasapainosta, mukaan lukien 
tarvittaessa oikeasuhteiset rahoitusosuudet;
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xi) varmistetaan lopputulos, joka on asianmukainen ja oikeudenmukainen kaikille 
jäsenvaltioille ja kansalaisten edun mukainen;

9. korostaa, että EU:n pääneuvottelijalla on parlamentin täysi ja horjumaton tuki 
vaatimukselle, jonka mukaan tasapuolisten toimintaedellytysten takaaminen joka 
tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävän sopimuksen keskeinen tekijä, 
sillä siinä ei ole kyse EU:n dogmaattisuudesta tai ideologiasta vaan 
ennakkoedellytyksestä kunnianhimoisen ja tasapuolisen kumppanuuden luomiselle 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sekä sisämarkkinoiden ja EU:n yritysten 
kilpailukyvyn säilyttämiselle ja sosiaaliturvan, ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan 
korkean tason ylläpitämiselle ja kehittämiselle tulevaisuudessa;

10. kunnioittaa tässä yhteydessä täysin Yhdistyneen kuningaskunnan 
itsemääräämisoikeutta, jota EU ei aio heikentää meneillään olevissa neuvotteluissa; 
muistuttaa kuitenkin, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei koskaan voida rinnastaa 
muihin kolmansiin maihin, mikä johtuu sen asemasta EU:n entisenä jäsenvaltiona, sen 
sääntelyn nykyisestä täydellisestä yhdenmukaisuudesta, osapuolten välisen kaupan 
merkittävästä laajuudesta sekä sen maantieteellisestä läheisyydestä EU:hun, mikä kaikki 
selittää sen, että sopimukseen on sisällytettävä tasapuolisia toimintaedellytyksiä 
koskevia vahvoja ja pitäviä määräyksiä;

11. korostaa, että EU:n olisi jatkettava ponnistelujaan ja pysyttävä sitoumuksessaan 
sopimuksen neuvottelemiseksi seuraavien, jo poliittisessa julistuksessa ja 
neuvotteluohjeissa määrittämiensä alojen osalta: kaupallinen ja taloudellinen yhteistyö, 
lainvalvonta ja rikosoikeudellinen yhteistyö, ulkopolitiikka, turvallisuus ja puolustus 
sekä aihekohtainen yhteistyö, kuten yhteistyö kestävän kehityksen alalla; kehottaa 
molempia osapuolia noudattamaan käytännönläheistä ja joustavaa lähestymistapaa;

12. korostaa, että neuvottelujen tuloksesta riippumatta on tärkeää olla täysin valmistautunut 
Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytymiseen sisämarkkinoilta ja tulliliitosta, kun 
siirtymäkausi päättyy; painottaa, että seuraukset ovat vieläkin merkittävämpiä, jos 
sopimukseen ei päästä; huomauttaa kuitenkin, että EU on valmis kumpaan tahansa 
vaihtoehtoon;

13. pitää tässä yhteydessä myönteisinä komission alakohtaisia ”valmiusilmoituksia”, joilla 
pyritään varmistamaan, että EU:n teollisuus on valmis niihin väistämättömiin häiriöihin, 
joita Yhdistyneen kuningaskunnan poistuminen sisämarkkinoilta aiheuttaa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan tiedottaakseen EU:n kansalaisille 
ja yrityksille kattavasti riskistä, että siirtymäkausi saattaa päättyä ennen sopimukseen 
pääsemistä, jotta siihen voidaan valmistautua asianmukaisesti; 

14. korostaa, että on tärkeää tehostaa ja rahoittaa asianmukaisesti valmius- ja 
varautumistoimenpiteitä hyvissä ajoin ennen siirtymäkauden päättymistä, erityisesti jos 
neuvottelut ovat umpikujassa; korostaa, että tällaisten varautumistoimenpiteiden olisi 
oltava väliaikaisia ja yksipuolisia;

15. muistuttaa tukevansa neuvotteluohjeita, joiden mukaan Gibraltaria ei sisällytetä EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehtävien sopimusten alueelliseen soveltamisalaan 
ja mahdollisen erillissopimuksen tekeminen edellyttää Espanjan kuningaskunnan 
etukäteen antamaa suostumusta; 
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16. pitää tärkeänä panna täytäntöön Gibraltaria koskevassa pöytäkirjassa vahvistetut 
määräykset rajatyöntekijöistä, verotuksesta, ympäristöstä ja kalastuksesta; kehottaa 
Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia varmistamaan, että näiden 
kysymysten ratkaisemiseksi ryhdytään tarvittavaan yhteistyöhön;

17. muistuttaa, että erosopimuksen 132 artiklassa määrätään mahdollisuudesta, jonka 
mukaan sekakomitea voi antaa päätöksen siirtymäkauden pidentämisestä 31. joulukuuta 
2020 jälkeen; 

Erosopimuksen täytäntöönpano

18. palauttaa mieliin, että oikeudellisesti sitova erosopimus on väline, jolla pannaan 
täytäntöön Yhdistyneen kuningaskunnan hallittuun eroamiseen EU:sta liittyvät 
järjestelyt, että siitä ei voida neuvotella uudelleen ja että EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan sekakomitean ainoa tehtävä on valvoa sen täytäntöönpanoa; korostaa, 
että erosopimuksen tosiasiallinen täytäntöönpano on edellytys sille ja 
perustavanlaatuinen osatekijä siinä, että varmistetaan luottamus, jota tarvitaan 
sopimuksen tekemiseksi onnistuneesti Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, ja sillä 
mitataan vilpitön mieli, jolla Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut osallistumaan 
neuvotteluprosessiin; 

19. haluaa nähdä konkreettista edistymistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja saada 
vahvat takeet siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta panee erosopimuksen täytäntöön 
tosiasiallisesti ja kokonaisuudessaan ennen siirtymäkauden päättymistä; korostaa, että 
sopimuksen täytäntöönpanon valvonta on olennainen osa parlamentin työtä, ja toteaa 
jälleen, että SEUT:n 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti parlamentille on tiedotettava 
välittömästi ja täysimääräisesti kaikista sekakomiteassa käydyistä keskusteluista ja sen 
tekemistä päätöksistä ja että parlamentti aikoo pysyä valppaana ja käyttää oikeuksiaan 
täysimääräisesti; korostaa tässä yhteydessä komission puheenjohtajan parlamentin 
täysistunnolle 16. huhtikuuta 2019 antamaa sitoumusta sekä 30. tammikuuta 2020 
annetusta neuvoston päätöksestä (EU) 2020/135 johtuvia velvoitteita; kehottaa 
sekakomitean puheenjohtajia ottamaan kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt 
aktiivisesti mukaan sekakomitean keskusteluihin; 

20. palauttaa mieliin, että erosopimuksessa määrätään EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten ja näiden perheenjäsenten vastavuoroisesta suojelusta ja 
että sen mukaan heille olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot heidän oikeuksistaan ja 
menettelyistä, joita heidän on noudatettava, jotta he voivat edelleen asua, työskennellä 
ja matkustaa asuinmaassaan tai asuinmaahansa; palauttaa mieliin, että kansalaiset, joihin 
Yhdistyneen kuningaskunnan ero vaikuttaa, ovat oikeuksistaan ja asemastaan hyvissä 
ajoin annettavien luotettavien tietojen varassa, ja kehottaa sekä jäsenvaltioita että 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa pitämään tätä kysymystä ensisijaisena; 

21. muistuttaa, että kansalaisten oikeudet pysyvät vastakin ehdottomana painopisteenä, ja 
aikoo päättäväisesti varmistaa, että kansalaisten oikeudet turvataan erosopimuksessa 
niin EU:n kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille ja heidän perheilleen; 
kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa pyrkimään tulevassa sopimuksessa 
laajoihin liikkuvuutta koskeviin oikeuksiin; pitää valitettavana, että Yhdistynyt 
kuningaskunta on toistaiseksi osoittanut vain vähän kunnianhimoa, kun kyse on 
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kansalaisten liikkuvuudesta, josta Yhdistynyt kuningaskunta ja sen kansalaiset ovat 
aiemmin hyötyneet;

22. ilmaisee huolensa tiedoista, joiden mukaan väliaikaisen oleskelustatuksen saaneilta EU-
kansalaisilta on evätty byrokraattisten esteiden vuoksi sosiaaliturvaetuuksia 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa; korostaa, että kyseisissä tilanteissa on kyse 
perusteettomasta syrjinnästä ja että niillä on merkittäviä seurauksia, erityisesti suuren 
taloudellisen ja sosiaalisen epävarmuuden aikana;

23. korostaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilla EU:n kansalaisilla on 
huomattavia vaikeuksia saada pysyvä oleskelustatus, mikä johtuu myös covid-19-
pandemiasta; katsoo, että sellaisten tapausten määrä, joissa on myönnetty väliaikainen 
oleskelustatus, on suhteettoman suuri verrattuna tapauksiin, joissa on myönnetty pysyvä 
oleskelustatus; kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriötä joustavuuteen, 
kun se hyväksyy hakijoiden esittämiä todisteita siitä, että he ovat oleskelleet maassa 
vaaditut viisi vuotta; on myös huolissaan siitä, että hakijoille ei ole annettu mitään 
fyysistä todistusta myönnetystä statuksesta; 

24. kehottaa osapuolia varmistamaan Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 
tinkimättömän täytäntöönpanon, sillä se on tulevan sopimuksen onnistuneen tekemisen 
edellytys; muistuttaa, että pöytäkirja laadittiin ja hyväksyttiin rauhanprosessin ja 
pitkänperjantain sopimuksen noudattamiseksi, jotta varmistetaan, ettei Irlannin saarelle 
muodostu tiukasti valvottua rajaa ja jotta samalla voidaan suojella sisämarkkinoiden 
eheyttä, ja muistuttaa pöytäkirjan olevan ratkaisevan tärkeä etenkin maatalous- ja 
elintarvikealan yrityksille sekä kansalaisten, ympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelulle; pitää tärkeänä EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
sekä palvelujen vapaata liikkuvuutta Irlannin saarella, jotta voidaan rajoittaa koko 
saaren taloudelle aiheutuvia vahinkoja, ja korostaa, että tulevan sopimuksen olisi 
katettava tämä seikka; kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisia 
varmistamaan, että kansalaisten oikeudet eivät heikkene Pohjois-Irlannissa; 

25. ilmaisee huolensa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen julkisista lausunnoista, 
jotka osoittavat, ettei sillä ole poliittista tahtoa noudattaa täysimääräisesti 
erosopimuksen mukaisia oikeudellisia sitoumuksiaan, jotka koskevat erityisesti 
tavaroille tehtäviä tarkastuksia Irlanninmerellä; 

26. muistuttaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sekakomitean on määrä tehdä 
tärkeitä päätöksiä Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanosta 
ennen siirtymäkauden loppua; 

27. toivoo, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä voidaan päästä sopimukseen 
kaikista institutionaalisista järjestelyistä, kuten komission teknisen toimiston 
perustamisesta Belfastiin, vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat 
toistuvasti kieltäytyneet antamasta lupaa toimiston avaamiseen; painottaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan on esitettävä yksityiskohtainen aikataulu ja ryhdyttävä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin, kuten valmistautumaan unionin tullikoodeksin 
täytäntöönpanoon ja tullimenettelyjen käyttöönottoon Pohjois-Irlantiin Isosta-
Britanniasta saapuvien tavaroiden osalta, ja varmistettava, että kaikki terveys- ja 
kasvinsuojelutarkastukset sekä muut sääntelyn edellyttämät tarkastukset voidaan 
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suorittaa Pohjois-Irlantiin unionin ulkopuolelta saapuvien tavaroiden osalta, mikä on 
tarpeen myös siksi, että luodaan selkeyttä yrityksille; 

28. korostaa selkeiden oikeudellisten sääntöjen, avoimen täytäntöönpanon ja tehokkaiden 
valvontamekanismien merkitystä, jotta vältetään arvonlisä- ja tullipetoksiin, 
salakuljetukseen ja muuhun mahdollisesti epäselvän oikeudellisen kehyksen vilpilliseen 
väärinkäyttöön liittyvät järjestelmäriskit, mukaan lukien vääriin alkuperäilmoituksiin ja 
tuotteisiin, joita ei ole tarkoitettu sisämarkkinoille, liittyvän riskin kasvu; kehottaa 
komissiota toteuttamaan säännöllisesti tehokkaita tarkastus- ja valvontatoimenpiteitä ja 
raportoimaan Euroopan parlamentille säännöllisesti rajavalvontatilanteesta; 

29. toteaa, että mainitun Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa 
käytetyn ilmaisu ”vaarana, että kyseinen tavara viedään myöhemmin unioniin” riippuu 
sekakomitean myöhemmistä päätöksistä, ja vaatii, että kyseiset päätökset tehdään 
Euroopan parlamentin valvonnassa; pyytää saada täydelliset tiedot kyseisen artiklan 
soveltamisesta ja mahdollisista ehdotuksista sekakomitean päätöksiksi, jotka koskevat 
kyseisen artiklan soveltamista, kuten erityiskriteerien määrittämistä sille, milloin 
katsotaan olevan ”vaarana”, että tavara viedään, tai sen aiempien päätösten muuttamista;

30. palauttaa mieliin, että Yhdistyneen kuningaskunnan on siirtymäkauden loppuun saakka 
osallistuttava muun muassa Euroopan puolustusviraston, Euroopan unionin 
turvallisuusalan tutkimuslaitoksen ja Euroopan unionin satelliittikeskuksen 
rahoittamiseen sekä sellaisten yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) 
operaatioiden kustannuksiin, joihin se osallistuu; 

31. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan on pantava täytäntöön kaikki voimassa 
olevat tai mahdolliset siirtymäkauden aikana päätettävät EU:n rajoittavat toimenpiteet ja 
pakotteet, tuettava EU:n julkilausumia ja kantoja kolmansissa maissa ja kansainvälisissä 
järjestöissä ja osallistuttava tapauskohtaisesti EU:n YTPP:n alaisiin sotilas- ja 
siviilioperaatioihin mutta se ei voi toimia niiden johtotehtävissä uuden osallistumista 
koskevan puitesopimuksen nojalla; toteaa myös, että sen on kunnioitettava EU:n 
päätöksenteon riippumattomuutta sekä asiaankuuluvia EU:n päätöksiä ja lainsäädäntöä, 
mukaan lukien puolustusalan hankintoja ja siirtoja koskevat päätökset ja säädökset; 
tähdentää, että tällaisen yhteistyön ehtona on ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen 
oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä EU:n perusoikeuksien 
täysimääräinen noudattaminen;

Taloudellinen kumppanuus

Kauppa

32. panee merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt perustaa tulevan talous- ja 
kauppakumppanuutensa EU:n kanssa laaja-alaiseen vapaakauppasopimukseen, kuten 
asiaa koskevassa maan hallituksen 27. helmikuuta 2020 julkistamassa asiakirjassa ”The 
Future Relationship with the EU – the UK’s Approach to Negotiations” todetaan; 
korostaa, että parlamentti tukee EU:n rakentavasti käymiä neuvotteluja tasapainoisesta, 
kunnianhimoisesta ja kattavasta vapaakauppasopimuksesta Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa mutta vapaakauppasopimus ei luonteensa vuoksi koskaan 
vastaa kitkatonta kauppaa; on yhtä mieltä 27 jäsenvaltion yhteisesti hyväksymissä 
neuvotteluohjeissa vahvistetusta kannasta, jonka mukaan EU:n hyväksymän 
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vapaakauppasopimuksen soveltamisala ja tavoitteet edellyttävät, että Yhdistynyt 
kuningaskunta hyväksyy tasapuolisiin toimintaedellytyksiin liittyvät kattavat, sitovat ja 
täytäntöönpanokelpoiset määräykset, ja niiden on oltava tähän suoraan sidoksissa, kun 
otetaan huomioon maan koko, maantieteellinen läheisyys, keskinäinen taloudellinen 
riippuvuus ja taloudelliset yhteydet sekä markkinoiden yhdentyneisyys; toteaa, että 
edellytyksenä on myös, että kiinteänä osana kumppanuutta tehdään kahdenvälinen 
kalastussopimus; vahvistaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei voida 
tehdä kauppasopimusta, jos siihen ei sisälly ennen siirtymäkauden loppua 
hyväksyttävää kattavaa, kestävää ja tasapainoista pitkän aikavälin kalastussopimusta, 
jonka avulla jatketaan nykyisenkaltaista oikeutta päästä vesialueille, hyödyntää 
resursseja ja päästä markkinoille parhaissa mahdollisissa olosuhteissa yhteisen 
kalastuspolitiikan (YKP) periaatteiden mukaisesti;

33. panee merkille, että vaikka Yhdistynyt kuningaskunta väittää tukeutuvansa olemassa 
oleviin ennakkotapauksiin, useissa Yhdistyneen kuningaskunnan säännösluonnosten 
ehdotuksissa mennään merkittävästi pidemmälle kuin muissa EU:n kolmansien 
valtioiden kanssa neuvottelemissa vapaakauppasopimuksissa, esimerkiksi 
rahoituspalvelujen, ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen ja 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, terveys- ja kasvinsuojelujärjestelmän 
vastaavuuden tai alkuperäsääntöjen kumulaation alalla; kannattaa kahdenvälisen 
kumulaation järjestelmää kaikkein sopivampana, sillä siihen kuuluu yhdentymisen 
tukeminen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä eikä niiden kolmansien maiden 
kanssa, joiden kanssa EU on tehnyt vapaakauppasopimuksia, ja katsoo, että olisi 
säädettävä tilapäisestä mekanismista niin kutsuttujen vaihtoriskien14 torjumiseksi; 

34. pitää tässä yhteydessä erittäin valitettavana, että poliittisessa julistuksessa 
ilmaisemastaan sitoumuksesta huolimatta Yhdistynyt kuningaskunta on kieltäytynyt 
neuvottelemasta esimerkiksi julkisista hankinnoista, meriliikenteestä ja tulevien 
maantieteellisten merkintöjen suojelusta, erityisesti koska Yhdistynyt kuningaskunta on 
sisällyttänyt joitakin edellä mainituista aloista Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa 
käymiensä neuvottelujen neuvotteluvaltuuksiin; pitää lisäksi valitettavana, ettei 
Yhdistynyt kuningaskunta ole vielä antanut pk-yrityksiä koskevaa ehdotusta;

 35. palauttaa mieliin, että jatkuva yhteinen sitoutuminen kauppasuhteita koskevaan 
tavoitteeseen olla soveltamatta kiintiöitä ja tariffeja on edelleen olennainen edellytys 
sopimuksen tekemiselle ajoissa erittäin tiukassa aikataulussa, jonka Yhdistynyt 
kuningaskunta itse asetti näille neuvotteluille, erityisesti koska aiempi kokemus on 
osoittanut, että tullinimikkeestä toiseen etenevät neuvottelut voivat kestää useita vuosia; 
ilmaisee huolensa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen aikomuksesta luopua 
kyseisestä tavoitteesta; painottaa, että vaikutukset kohdistuisivat todennäköisesti eniten 
maataloustuotteisiin, sillä vapaakauppasopimusten muut kuin tullittomat nimikkeet 
vaikuttavat yleensä tähän alaan; muistuttaa tässä yhteydessä, että EU:n vaatimus 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevista vakaista ehdoista ei muutu riippumatta 

14 Tulevaan sopimukseen on sisällytettävä tilapäinen mekanismi ”vaihtoriskien” torjuntaa varten, jotta 
sisämarkkinoita voidaan suojella tilanteelta, jossa Yhdistynyt kuningaskunta päättäisi tuoda maahan tavaroita 
kolmansista maista edullisesti (voidakseen kattaa kotimaisen kulutuksen) ja viedä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa tuotettuja tuotteita tulleitta kannattavammille EU:n markkinoille. Tämä ilmiö, josta olisi 
hyötyä sekä Yhdistyneelle kuningaskunnalle että kolmansille maille ja jota ei voida estää alkuperäsäännöillä, 
horjuttaisi EU:n maatalousalaa, minkä vuoksi sitä varten tarvitaan erillisiä toimintamekanismeja.
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siitä, poistetaanko kaikki tai osa tullinimikkeistä; muistuttaa, että tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä koskevilla määräyksillä on säilytettävä ympäristö-, sosiaali-, ja 
työnormit vastaavalla korkealla tasolla myöhemminkin, niiden on tukeuduttava 
asiaankuuluviin ja olennaisiin EU:n ja kansainvälisiin normeihin ja niihin on 
sisällyttävä asiaankuuluvat mekanismit tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi 
kotimarkkinoilla sekä kilpailun ja valtiontukien valvontaa koskevat vahvat ja kattavat 
puitteet, joilla estetään kaupan ja kilpailun kohtuuton vääristyminen, sen sijaan, että 
käsiteltäisiin vain avustuksia, kuten Yhdistynyt kuningaskunta valitettavasti tekee;

 36. kannustaa komissiota hyödyntämään näiden neuvottelujen tarjoamaa tilaisuutta parantaa 
eurooppalaisten yhtiöiden ja pk-yritysten kilpailukykyä; korostaa, että sopimuksella 
olisi pyrittävä mahdollistamaan markkinoille pääsy ja kaupankäynnin helpottaminen 
mahdollisimman pian, jotta kaupan häiriöt pysyisivät mahdollisimman vähäisinä; 
kannustaa osapuolia perustamaan pk-yritysten yhteyspisteitä ja kehottaa luomaan 
yleensäkin vakaan, avoimen ja ennustettavan oikeudellisen kehyksen, joka ei aiheuta 
pk-yrityksille kohtuutonta rasitetta; 

37. korostaa, että jotta vapaakauppasopimuksella edistettäisiin aidosti EU:n etuja, 
neuvotteluissa olisi pyrittävä saavuttamaan seuraavat parlamentin 12. helmikuuta 
antamassa päätöslauselmassa ja erityisesti sen 14 kohdassa vahvistetut tavoitteet, sillä 
ne ovat edelleen täysin päteviä; korostaa lisäksi, että seuraavat seikat olisi otettava 
huomioon:

i) molempia osapuolia hyödyttävä tavaroiden, palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääsy, ammattipätevyyksien tunnustaminen sekä tuotesäännöt; 
korostaa lisäksi vakaiden, luotettavien ja kestävien arvoketjujen tarvetta; 

ii) komission olisi arvioitava sellaisten suojalausekkeiden tarve, joilla suojataan 
EU:n sisämarkkinoiden eheyttä ja vakautta esimerkiksi odottamattomalta tuonnin 
kasvulta, petoksilta ja kaupan suojatoimenpiteiden kiertämiseltä; 

iii) polkumyynnin torjumista ja tasoitustulleja koskevien sitoumusten olisi tapauksen 
mukaan mentävä WTO:n tämän alan sääntöjä pidemmälle samoin kuin kilpailua 
ja valtiontukea koskevien sitoumusten ja niiden valvontamahdollisuuksien;

iv) sähköisen kaupankäynnin kehitystä ja helpottamista koskevilla säännöillä, joilla 
puututaan kaupan perusteettomiin esteisiin sähköisin keinoin, kuten datan 
säilytyspaikkaa koskevin vaatimuksin, olisi turvattava EU:n sääntelyautonomia 
ja varmistettava avoin, turvallinen ja luotettava verkkoympäristö yrityksille ja 
kuluttajille edellyttäen, että Yhdistyneen kuningaskunnan verkkokauppaa 
harjoittavat vähittäismyyjät noudattavat asianomaisia sisämarkkinasääntöjä ja 
että Yhdistyneen kuningaskunnan tarjoaman suojan taso vastaa pääosiltaan EU:n 
oikeudellisen kehyksen takaamaa suojan tasoa, mikä koskee myös tietojen 
siirtämistä edelleen kolmansiin maihin;

v) kaikkien terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteiden olisi perustuttava 
riskinarviointiin ennalta varautumisen periaatetta täysimääräisesti noudattaen;
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vi) erosopimuksessa vahvistettu maantieteellisten merkintöjen suoja ei ole 
neuvoteltavissa; tulevalla sopimuksella olisi suojattava myös siirtymäkauden 
päätyttyä rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä;

vii) tehokkaat vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskevat poikkeukset, jotta 
turvataan oikeudellisesti molempien osapuolten oikeus yleisen edun mukaiseen 
sääntelyyn;

viii) Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen vaikutukset sukupuolten tasa-
arvoon olisi otettava huomioon myös varmistamalla tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:n toimille, joilla suojellaan ja edistetään naisten asemaa 
taloudessa, esimerkiksi kun kyseessä ovat toimenpiteet sukupuolten palkkaeron 
torjumiseksi;

ix) kumppanuudella on saavutettava pitkän aikavälin ilmastotavoitteet; 

x) komission ja jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin valmisteluihin 
ja varotoimiin sen tilanteen varalle, että erosopimus umpeutuu eikä tulevista 
suhteista, erityisesti kauppa- ja taloussuhteista, ole tehty 1. tammikuuta 2021 
voimaan tulevaa sopimusta, mukaan lukien varotoimenpiteet, joilla vähennetään 
mahdollisimman paljon työntekijöihin ja yrityksiin kohdistuvaa haittaa;

xi) komission olisi ehdotettava toimenpiteitä, joilla vähennetään unionin 
kauppakumppaneina oleviin kolmansiin maihin, erityisesti kehitysmaihin, 
kohdistuvaa vaikutusta tilanteessa, jossa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ei 
päästä sopimukseen, sillä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautunut vienti 
on voinut muodostaa suuren osan niiden Euroopan unioniin suuntautuvasta 
viennistä; 

Tasapuoliset toimintaedellytykset

38. pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan EU:n suhteen omaksumaa 
neuvottelukantaa, jonka mukaisesti se ei ole tähän mennessä ryhtynyt neuvottelemaan 
yksityiskohtaisesti tasapuolisista toimintaedellytyksistä; huomauttaa, että tämä kanta ei 
vastaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan allekirjoittaman poliittisen julistuksen 
77 kohtaa; kehottaa tämän vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta tarkistamaan 
kiireellisesti neuvottelukantaansa ja aloittamaan rakentavat neuvottelut tasapuolisista 
toimintaedellytyksistä, sillä se on välttämätön edellytys, jotta parlamentti voi antaa 
hyväksyntänsä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävälle sopimukselle; 

39. toteaa jälleen, että kun otetaan huomioon EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
maantieteellinen läheisyys ja keskinäinen taloudellinen riippuvuus, se, kuinka laajasti ja 
perusteellisesti sopimuksessa käsitellään tasapuolisia toimintaedellytyksiä, on olennaista 
määriteltäessä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten tulevien suhteiden 
laajuutta yleisesti; katsoo siksi, että on varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset, 
jotka vastaavat sopimuksen tavoitteita ja vapauttamisen astetta sääntelyn 
johdonmukaisuuden osalta poliittisen julistuksen mukaisesti, ja turvattava EU:n normit 
edellytyksenä sille, että vältetään kilpaileminen alhaisimmalla sääntelytasolla ja 
kauppavirtoja perusteettomasti ja kohtuuttomasti haittaavat toimenpiteet, dynaamiseen 
yhdenmukaistamiseen pyrkimiseksi myös valtiontukien osalta; korostaa tarvetta 
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varmistaa, ettei Yhdistynyt kuningaskunta saa epäoikeudenmukaista kilpailuetua 
alentamalla suojelun tasoa ja etteivät markkinatoimijat käytä hyväkseen eri maiden 
sääntelyeroja; 

40. muistuttaa aikovansa päättäväisesti estää kaikenlaisen ”polkumyynnin” EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan suhteen yhteydessä; huomauttaa, että 
neuvottelujen keskeinen tulos on tasapuolisten toimintaedellytysten takaaminen, jotta 
voidaan säilyttää tulevaisuudessa kilpailukyky, korkeat sosiaaliset ja kestävyysnormit, 
mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjunta ja kansalaisten ja työntekijöiden oikeudet, 
vahvojen sitoumusten, täytäntöönpanokelpoisten säännösten ja heikentämiskieltoa 
koskevien lausekkeiden avulla, jotta sääntelyä voidaan dynaamisesti yhdenmukaistaa 
seuraavilla aloilla: 

i) kilpailu ja valtiontuet sekä muut mahdolliset yleiset ja alakohtaiset 
sääntelytoimenpiteet, joilla olisi ehkäistävä kaupan ja kilpailun kohtuuton 
vääristyminen ja joihin olisi sisällytettävä valtionyhtiöitä koskevia määräyksiä, 
myös määräyksiä maataloustuotannon tukemisesta;

ii) asiaan liittyvät verokysymykset, veropetosten, veronkierron ja rahanpesun 
torjunta, terrorismin rahoitus sekä rahoituspalvelut;

iii) EU:n sosiaalisen mallin mukaisten sosiaali- ja työnormien täysimääräinen 
noudattaminen (mukaan lukien samantasoinen suojelu ja suojatoimet sosiaalista 
polkumyyntiä vastaan) vähintään nykyisten yhteisten normien mukaisella 
korkealla tasolla; 

iv) ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen liittyvät normit, sitoumus jatkaa 
tosiasiallisesti Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa sekä YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden edistäminen;

v) kuluttajansuojan korkea taso, mukaan lukien elintarvikealan tuotteiden 
hygienialaatu;

vi) kestävä kehitys;

 41. huomauttaa, että näillä määräyksillä olisi varmistettava, ettei normeja höllennetä ja että 
EU:lla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on valtuudet muuttaa sitoumuksia ajan 
mittaan tiukempien vaatimusten asettamiseksi tai uusien alojen sisällyttämiseksi niihin 
noudattaen kaikin puolin suhteellisuus- ja välttämättömyysperiaatteita; korostaa lisäksi, 
että sitoumukset ja määräykset olisi voitava panna täytäntöön toteuttamalla yksipuolisia 
välitoimenpiteitä, luomalla kaikki alat kattava vankka riitojenratkaisumekanismi ja 
tarjoamalla oikeussuojakeinoja, oikeudellinen valvonta mukaan luettuna, jotta EU:lla on 
valmiudet ottaa käyttöön seuraamuksia viimeisenä keinona, myös kestävän kehityksen 
alalla, dynaamisen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi; korostaa, että tasapuoliset 
toimintaedellytykset edellyttävät horisontaalista mekanismia, kuten yhteistyön kaikki 
alat kattavaa yleistä hallintokehystä; 

42. korostaa heikentämiskieltoa koskevien lausekkeiden merkitystä erityisesti seuraavilla 
aloilla: i) työelämän perusoikeudet, ii) työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat normit, 
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iii) oikeudenmukaiset työolot ja työnormit, iv) tiedonsaanti- ja kuulemisoikeudet 
yrityksen tasolla ja v) uudelleenjärjestelyt;

43. katsoo, että suunnitellun kumppanuuden olennaisina osina olisi oltava 
ilmastonmuutoksen torjunta, biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen 
ja tämän suuntauksen kääntäminen, kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun ja 
merkittävien terveyskysymysten edistäminen; panee merkille, että komissio sitoutui 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossaan tekemään Pariisin 
sopimuksen noudattamisesta olennaisen osan kaikkia tulevia laaja-alaisia 
kauppasopimuksia; 

44. korostaa, että tulevaa suojelun tasoa koskeva salpalauseke ei ole riittävä, koska siinä ei 
määrätä tasapuolisista toimintaedellytyksistä eikä kannustimista tavoitetasojen 
nostamiseksi, ja katsoo, että jos EU tai Yhdistynyt kuningaskunta parantaa ilmaston- tai 
ympäristönsuojelun tasoaan, toisen osapuolen olisi varmistettava, että sen normit ja 
tavoitteet takaavat vähintään samantasoisen ilmaston- tai ympäristönsuojelun; 

 45. on vahvasti sitä mieltä, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi noudatettava EU:n 
säännöstöön kuuluvia sekä kansainvälisiä verotusta, rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjuntaa koskevia kehittyviä normeja, verotuksen avoimuus, tietojen vaihto 
verotusasioissa ja veronkierron vastaiset toimenpiteet mukaan luettuina, taatakseen 
hedelmällisen ja luottamukseen perustuvan molemminpuolisen yhteistyön; katsoo, että 
sen olisi käsiteltävä merentakaisten alueidensa, suvereniteettiinsa kuuluvien tukikohta-
alueiden ja kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden tilannetta ja puututtava siihen, että 
ne eivät noudata EU:n hyvän hallintotavan kriteerejä ja avoimuusvaatimuksia, etenkin 
verotietojen vaihdon, verotuksen avoimuuden, oikeudenmukaisen verotuksen, 
veronkierron vastaisten toimenpiteiden ja veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen 
torjumista koskevien OECD:n standardien osalta; kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa lisäksi noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen 
toimintaryhmän normeja; palauttaa Gibraltarin osalta mieliin neuvotteluohjeet ja EU:n 
säädöstekstiluonnoksen säännökset;

46. toteaa jälleen, että on tarpeen pitää yllä tiukkoja normeja, selkeää jäljitettävyyttä, 
laadukkaita tarkastuspalveluja ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä lääkkeiden, 
lääkinnällisten laitteiden, elintarvikkeiden turvallisuuden ja merkintöjen, eläinten ja 
kasvien terveyden, eläinten hyvinvoinnin, eläinlääkinnän sekä terveys- ja 
kasvinsuojelutoimien ja ympäristöpolitiikan ja -normien aloilla;

47. kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n sosiaali-, ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
nykyisiä ja tulevia periaatteita ja välineitä (muun muassa polkumyynnin vastaiset 
toimenpiteet, EU:n teollisuuspolitiikka, velvoittava due-diligence-lainsäädäntö, EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmä, ei merkittävää haittaa -periaate, hiilitullimekanismi, 
kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelualalla) ei voida oikeudellisesti 
kiistää EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan vapaakauppasopimuksen ja tulevien 
kauppasopimusten yhteydessä;

Alakohtaiset erityiskysymykset ja aihekohtainen yhteistyö 

Sisämarkkinat
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48. korostaa, että EU:n sisämarkkinoille pääsyn ennakkoehtona on EU:n 
sisämarkkinalainsäädännön täysimääräinen noudattaminen;

49. korostaa, että sääntelyn dynaamisen yhdenmukaistamisen ja vahvan markkinavalvonnan 
mahdollistavien säännösten, jotka auttavat tuotteita koskevien sääntöjen, kuten 
tuoteturvallisuutta ja jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen, noudattamisen valvonnassa ja 
oikeusvarmuuden luomisessa EU:n yrityksille, olisi oltava yhdessä EU:n kuluttajien 
korkeatasoisen suojelun kanssa olennainen ja kiinteä osa mahdollista tulevaa sopimusta, 
jolla pyritään varmistamaan tasapuoliset toimintaedellytykset;

50. korostaa, että uusi sopimus johtaa joka tapauksessa tulli- ja muihin tarkastuksiin ennen 
tavaroiden pääsyä sisämarkkinoille, ja pitää erittäin tärkeänä, että tavaroiden 
varmistetaan olevan sisämarkkinasääntöjen mukaisia;

51. pitää erityisen tärkeänä säilyttää tiivis ja jäsennelty yhteistyö sääntelyä ja valvontaa 
koskevissa kysymyksissä sekä poliittisella että teknisellä tasolla siten, että kunnioitetaan 
EU:n sääntelykehystä ja sen päätöksenteon riippumattomuutta; 

52. pitää tärkeänä varmistaa vastavuoroiset järjestelyt tutkintotodistusten ja pätevyyksien 
tunnustamista varten ja kannustaa kumpaakin osapuolta ja etenkin ammatillisia elimiä ja 
viranomaisia laatimaan ja antamaan uusia yhteisiä suosituksia ammattipätevyyden 
tunnustamisesta erityisesti kumppanuusneuvoston yhteydessä; 

Rahoituspalvelut

53. katsoo, että tulevaan sopimukseen olisi sisällytettävä erityisiä määräyksiä Euroopan 
valvontaviranomaisten ja Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontaviranomaisten 
yhteistyöstä, jotta voidaan edistää sääntelyn yhdenmukaistamista, jakaa valvontaan 
liittyviä huolenaiheita ja vaihtaa parhaita käytäntöjä sekä varmistaa sujuva yhteistyö ja 
säilyttää yhdennetyt pääomamarkkinat; 

54. muistuttaa, että toimilupaoikeudet, jotka perustuvat vastavuoroiseen tunnustamiseen ja 
yhdenmukaisiin vakavaraisuussääntöihin ja valvonnan yhtenevyyteen sisämarkkinoilla, 
lakkaavat olemasta voimassa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 
siirtymäkauden lopussa, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa; 
korostaa, että tämän jälkeen pääsyn Euroopan rahoitusmarkkinoille on perustuttava 
EU:n riippumattomaan vastaavuuskehykseen; muistuttaa kuitenkin vastaavuutta 
koskevien päätösten rajallisesta soveltamisalasta; 

55. painottaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan sääntelyn vastaavuuden 
arvioinnin tekee komissio ja että vastaavuus voidaan myöntää vain, jos kunnioitetaan 
täysin sen päätöksenteon riippumattomuutta ja jos Yhdistyneen kuningaskunnan 
sääntely- ja valvontajärjestelmä ja -normit ovat täysin vastaavia kuin EU:n; kehottaa 
tekemään tämän arvioinnin mahdollisimman pian poliittisen julistuksen sitoumuksen 
täyttämiseksi; muistuttaa, että EU voi peruuttaa vastaavuusaseman yksipuolisesti 
milloin tahansa; 

56. muistuttaa, että merkittävä määrä euromääräisiä johdannaisia määritetään 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, millä saattaa olla EU:lle rahoitusvakauteen liittyviä 
vaikutuksia; 
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Tullit

57. panee merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta ei aio pyrkiä säilyttämään nykyistä 
asemaansa sisämarkkinoilla ja tulliliitossa; pitää tärkeänä tulliliiton ja sen menettelyjen 
eheyden säilyttämistä, sillä sen avulla varmistetaan kuluttajien turvallisuus ja suojelu 
sekä EU:n ja EU:ssa toimivien yritysten taloudelliset edut; korostaa tarvetta investoida 
enemmän tullivalvontavalmiuksiin yhteisissä kauttakulkupisteissä yhteisillä rajoilla ja 
tarvittaessa ja silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, lisätä keskinäistä koordinointia ja 
tiedonvaihtoa sekä ottaa huomioon mahdollisuus perustaa Pohjois-Irlantiin 
tullisääntöjen noudattamista käsittelevä EU:n pysyvä virasto;

58. korostaa, että mahdollisessa tulevassa sopimuksessa olisi vahvistettava kattavia 
tulliyhteistyömekanismeja rajatylittävän kaupan helpottamiseksi sekä tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten välisiä yhteistyömekanismeja; kehottaa lisäksi EU:ta ja 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa pyrkimään tarvittaessa ja silloin, kun se on 
tarkoituksenmukaista, yksinkertaistamaan elinkeinonharjoittajia tai 
toiminnanharjoittajia, myös pk-yrityksiä, koskevia tullimenettelyihin liittyviä 
vaatimuksia ja muodollisuuksia;

59. korostaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi pyrittävä säilyttämään 
tullilainsäädäntöjen ja -käytäntöjen korkea yhdenmukaisuuden taso, jotta voidaan 
varmistaa tullivalvonnan ja -selvityksen tehokkuus ja tullilainsäädännön täytäntöönpano 
sekä suojella osapuolten taloudellisia etuja siten, että niillä on valmius periä takaisin 
perusteettomia veroja ja tulleja sovellettavan tullilainsäädännön järjestelmällistä 
rikkomista koskevien suojatoimien lisäksi;

60. pitää erittäin toivottavana, että Yhdistynyt kuningaskunta pitää voimassa nykyisen 
tuoteluokittelun, joka perustuu Euroopan yhteisöjen yhtenäistettyyn tullitariffiin 
(TARIC), jotta menettelyt voidaan pitää yksinkertaisina ja sääntelyrasitetta voidaan 
vähentää;

Kuluttajapolitiikka 

61. korostaa, että mahdollisen tulevan sopimuksen kummankin osapuolen on pidettävä 
voimassa EU:n säännöstön mukaiset EU:n kuluttajansuojanormit ja kansalaisten 
oikeudet; katsoo, että sopimuksella olisi varmistettava paras mahdollinen kehys 
kuluttajien oikeuksien suojelulle ja elinkeinonharjoittajien velvoitteiden 
täytäntöönpanolle ja varmistettava siten EU:n kuluttajien saama lisäarvo; 

62. pitää äärimmäisen tärkeänä taata Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuotavien tuotteiden 
turvallisuus siten, että ne vastaavat EU:n normeja;

63. pitää tärkeänä sääntelyyn liittyvää ja hallinnollista yhteistyötä, johon kuuluu tarvittaessa 
ja silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, parlamentaarinen valvonta ja 
heikentämiskieltoa koskevat sitoumukset, jotta voidaan käsitellä tullien ulkopuolisia 
kaupan esteitä ja pyrkiä yleistä etua koskeviin tavoitteisiin ja siten suojella EU:n 
kuluttajien etua ja esimerkiksi varmistaa kuluttajille ja yrityksille turvallinen ja 
luotettava verkko-ympäristö ja torjua hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä;

Kalastus
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64. toteaa jälleen, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei voida tehdä kattavaa 
sopimusta, jos siihen ei sisälly kalastusta ja kalastukseen liittyviä asioita koskevaa 
kattavaa ja tasapainoista pitkän aikavälin sopimusta, jonka avulla jatketaan oikeutta 
päästä vesialueille, hyödyntää resursseja ja päästä markkinoille parhaissa mahdollisissa 
olosuhteissa sekä säilytetään nykyinen kalastustoiminta; 

65. muistuttaa, että suurin molemminpuolinen hyöty saavutetaan suojelemalla yhteisiä 
ekosysteemejä ja hallinnoimalla niiden hyödyntämistä kestävällä tavalla, jatkamalla 
nykyistä vastavuoroista oikeutta päästä vesialueille ja hyödyntää kalavaroja siten, että 
tavoitteena on nykyisten kalastustoimintojen ylläpitäminen, sekä määrittelemällä 
yhteiset, johdonmukaiset, selkeät ja vakaat periaatteet ja säännöt, jotka mahdollistavat 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden vastavuoroisen vapaan pääsyn markkinoille 
aiheuttamatta taloudellisia tai sosiaalisia jännitteitä epätasapainoisen kilpailun kautta; 
pitää tarpeellisena kattavaa hallintokehystä, jolla varmistetaan, että kaikki 
vastavuoroista pääsyä vesille ja vesiluonnonvaroihin koskevien lausekkeiden rikkomiset 
voivat johtaa seuraamuksiin, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan tavaroiden 
tullietuuskohtelun keskeyttäminen EU:n markkinoilla; 

66. korostaa tarvetta sisällyttää sopimukseen prosenttijakaumat, joita tällä hetkellä 
sovelletaan liitteessä FISH-2 (kalastusmahdollisuuksien jakaminen) oleviin molempien 
osapuolten kesken jaettaviin kantoihin, voimassa olevan suhteellisen vakauden 
periaatteen mukaisesti;

67. kehottaa osapuolia säilyttämään nykyiset kiintiöosuudet sekä kalastusoikeuksien vakaan 
ja jatkuvan jakamisen; korostaa, että on tärkeää hoitaa kalavaroja pitkällä aikavälillä 
noudattaen YKP:n periaatteita, jotka kaikki ovat tähän mennessä auttaneet parantamaan 
kalakantojen tilaa sekä EU:n jäsenvaltioiden että Yhdistyneen kuningaskunnan 
laivastojen eduksi;

68. korostaa, että sopimuksella on varmistettava, että tekniset toimenpiteet tai suojellut 
merialueet ovat vastavuoroisia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia eivätkä ne ole 
tosiasiallinen keino sulkea EU:n aluksia pois Yhdistyneen kuningaskunnan vesiltä; 
korostaa, että sopimus ei saa johtaa EU:n ympäristö- ja sosiaalinormien alenemiseen;

69. kehottaa komissiota sisällyttämään sopimukseen säännöksiä laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) ehkäisemisestä ja 
torjumisesta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä;

70. korostaa, että tarvitaan asianmukaisia yhteistyö- ja kuulemismekanismeja ja yhteistä 
tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa sekä takeet siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta 
osallistuu edelleen kantoja koskevien tietojen keruuseen ja kantojen tieteelliseen 
arviointiin, jotka ovat tulevien päätösten perustana yhteisessä kalastuksenhoidossa 
kaikilla yhteisillä merialueilla; kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
jatkamaan aktiivista ja vilpitöntä yhteistyötä kalastuksenvalvontaa sekä LIS-kalastuksen 
torjuntaa koskevissa kysymyksissä;

Kansalaisten oikeudet ja henkilöiden vapaa liikkuvuus 

71. pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt, että henkilöiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei enää sovelleta 
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siirtymäkauden jälkeen; korostaa, että tulevaan kumppanuuteen on sisällytettävä 
henkilöiden liikkuvuutta koskevia pitkälle meneviä määräyksiä, jotka perustuvat 
täydelliseen vastavuoroisuuteen ja syrjimättömyyteen jäsenvaltioiden välillä; toteaa 
jälleen, että Yhdistyneen kuningaskunnan pääsyn sisämarkkinoille on oltava suhteessa 
ihmisten liikkuvuuden helpottamista koskeviin sitoumuksiin; korostaa, että 
rajanylitysjärjestelmä ei saisi luoda raskasta hallinnollista tai taloudellista estettä; 

72. korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten perheiden lasten tarpeisiin, 
joissa vain toinen vanhemmista on EU:n kansalainen, ja luotava asianmukaiset 
oikeudelliset mekanismit vanhempien välisten riitojen ratkaisemiseksi esimerkiksi 
avioerotapauksissa; 

73. katsoo, että liikkuvuutta koskevien sopimusten, mukaan lukien lyhytaikaista oleskelua 
varten tapahtuva viisumivapaa matkustaminen, olisi perustuttava syrjimättömyyteen 
EU:n jäsenvaltioiden välillä ja täyteen vastavuoroisuuteen ja niihin olisi sisällytettävä 
EU:n säännöstö liikkuvuudesta, työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen valtioon ja 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta; 

74. katsoo, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan sopimuksen tekstin 
olennaisena osana on oltava kansalaisten oikeuksien vahvistaminen entisestään 
oikeudellisesti sitovilla määräyksillä; korostaa, että tässä on otettava huomioon 
rajatyöntekijät, joiden vapaa liikkuvuus olisi taattava syrjimättömyyden ja 
vastavuoroisuuden pohjalta; kehottaa pohtimaan, miten maahantulon ja oleskelun ehtoja 
voitaisiin säännellä paremmin, kun niiden tarkoituksena on tutkimus, opiskelu, 
koulutus, vapaaehtoistyö, oppilaiden vaihto-ohjelmat tai koulutushankkeet, au pairina 
työskentely tai Euroopan solidaarisuusjoukoissa tehtävä vapaaehtoistyö, ja katsoo, että 
tämän olisi oltava osa tulevaa sopimusta eikä sitä pitäisi jättää kansallisen sääntelyn 
varaan; palauttaa mieliin covid‑19-kriisin osoittaneen, että Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle elintärkeät alat, kuten kansanterveys ja maatalous, ovat riippuvaisia 
EU:n työntekijöistä, kausityöntekijät mukaan lukien;

Työvoima, liikkuvuus ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen 

75. pitää valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei ole vielä täyttänyt 
sitoumustaan antaa esitys uudeksi työllisyyslaiksi, ja kehottaa maata tekemään sen 
ennen siirtymäkauden päättymistä; viittaa tässä yhteydessä erityisesti äskettäin 
hyväksyttyihin EU:n säädöksiin, joiden määräajat saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ovat siirtymäkaudella; korostaa, että on äärimmäisen tärkeää välttää 
tilanne, jossa työntekijöiden oikeuksia ei suojella sen enempää voimassa olevalla EU:n 
lainsäädännöllä kuin Yhdistyneen kuningaskunnan työllisyyslaillakaan; 

76. muistuttaa, että on tärkeää säilyttää asianomaisten henkilöiden nykyiset ja tulevat 
sosiaaliturvaoikeudet kaikissa ulottuvuuksissaan; kehottaa sopimuksen neuvottelijoita 
pitämään näiden kansalaisten oikeuksia kaikin tavoin ensisijaisina sosiaaliturvan 
yhteensovittamisen yhteydessä ja huolehtimaan sosiaaliturvan yhteensovittamista 
koskevien sääntöjen soveltamisen jatkumisesta kaikissa luvuissa; 

77. pitää kuitenkin valitettavana, että rajatyöntekijöiden työttömyysavustuksista ei ole 
erityisiä määräyksiä, ja kannustaa siksi EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa 



RR\1207540FI.docx 23/140 PE650.385v02-00

FI

tarkastelemaan mahdollisuuksia laatia asianmukaisia määräyksiä rajatyöntekijöiden 
työttömyysavustuksista; 

78. korostaa, että sosiaaliturvan yhteensovittamisesta on tärkeää saada aikaan dynaaminen 
sopimus; korostaa, että henkilöiden liikkuvuutta koskeviin lopullisen sopimuksen 
määräyksiin on sisällytettävä sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia oikeasuhteisia 
ja vahvoja oikeuksia poliittisen julistuksen mukaisesti;

Tietosuoja 

79. korostaa tietosuojan merkitystä sekä perusoikeutena että digitaalitalouden keskeisenä 
mahdollistajana; huomauttaa, että voidakseen todeta Yhdistyneen kuningaskunnan 
tietosuojakehyksen riittävyyden komission on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaan osoitettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan tarjoaman suojan taso ”vastaa 
pääosiltaan” EU:n oikeudellisen kehyksen takaamaa suojan tasoa, mikä koskee myös 
tietojen siirtämistä edelleen kolmansiin maihin;

80. muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalaissa säädetään yleisestä ja 
laajasta poikkeuksesta tietosuojaperiaatteisiin ja rekisteröityjen oikeuksiin, kun kyseessä 
on henkilötietojen käsittely maahanmuuttotarkoituksia varten; on huolissaan siitä, että 
kun käsitellään muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tietoja tämän 
poikkeuksen nojalla, heillä ei ole samaa suojaa kuin Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisilla ja tämä olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2016/67915 kanssa; katsoo, ettei sähköisen televiestinnän tietojen säilyttämistä 
koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellinen kehys täytä edellytyksiä, jotka on 
vahvistettu asiaa koskevassa EU:n säännöstössä sellaisina kuin unionin tuomioistuin on 
niitä tulkinnut, joten se ei tällä hetkellä täytä edellytyksiä ollakseen riittävä;

81. korostaa ja tukee sitä, että tuleva kumppanuus perustuu sitoumuksiin kunnioittaa 
perusoikeuksia, myös henkilötietojen riittävää suojaa, sillä se on suunnitellun yhteistyön 
välttämätön edellytys, samoin kuin lainvalvontaa koskevan sopimuksen soveltamisen 
automaattiseen keskeyttämiseen siinä tapauksessa, että Yhdistynyt kuningaskunta 
kumoaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista koskevan kansallisen 
lainsäädäntönsä; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota Yhdistyneen 
kuningaskunnan oikeudelliseen kehykseen, kun arvioidaan sen riittävyyttä EU:n 
lainsäädännön suhteen; kehottaa ottamaan huomioon unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön tällä alalla, muun muassa asian Schrems, sekä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön;

82. katsoo, että jos Yhdistynyt kuningaskunta ei nimenomaisesti sitoudu panemaan 
täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimusta eikä hyväksy unionin tuomioistuimen 
asemaa, sopimus rikosoikeudellisesta ja poliisiyhteistyöstä ei ole mahdollinen; pitää 
valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta on tähän asti kieltäytynyt antamasta pitäviä 
takeita perusoikeuksista ja yksilönvapauksista ja vaatinut nykyisten normien 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
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madaltamista sekä sovituista tietosuojamekanismeista poikkeamista, mihin kuuluu myös 
laajamittaisen valvonnan käyttö; 

83. kehottaa komissiota ottamaan edellä mainitut seikat huomioon arvioidessaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellisen kehyksen riittävyyttä henkilötietojen suojan 
tason osalta ja varmistamaan, että Yhdistynyt kuningaskunta on ratkaissut tässä 
päätöslauselmassa yksilöidyt ongelmat, ennen kuin se mahdollisesti ilmoittaa 
Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön olevan EU:n oikeuden mukainen, 
sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut; kehottaa komissiota myös 
pyytämään lausuntoa Euroopan tietosuojaneuvostolta ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulta;

Turvallisuus, lainvalvonta ja rikosoikeudellinen yhteistyö

84. toteaa jälleen, että turvallisuuden, lainvalvonnan ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla 
olisi saavutettava konkreettista edistystä, jotta voidaan päästä sopimukseen kattavasta ja 
tehokkaasta yhteistyöstä, joka parantaisi sekä EU:n että Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten turvallisuutta;

85. vastustaa jyrkästi Yhdistyneen kuningaskunnan pyyntöä saada suora pääsy oikeus- ja 
sisäasioiden alan EU:n tietojärjestelmiin; korostaa jälleen tältä osin, että Schengen-
alueeseen kuulumattomana kolmantena maana Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei voi 
olla suoraa pääsyä EU:n tietojärjestelmien tietoihin; varoittaa, että kaikkeen tietojen, 
myös henkilötietojen, jakamiseen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa olisi 
sovellettava tiukkoja suojatoimia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia ehtoja, mukaan 
luettuna EU:n oikeudessa vahvistettua tasoa vastaava henkilötietojen suojan taso;

86. huomauttaa, että Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevassa lainsäädännössä 
nimenomaisesti kielletään kolmansien maiden pääsy järjestelmään ja että kolmantena 
maana Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei voi olla pääsyä SIS-järjestelmään; muistuttaa, 
että neuvosto antoi 5. maaliskuuta 2020 suosituksia, jotka koskivat Yhdistyneen 
kuningaskunnan SIS-järjestelmän soveltamisessa tekemiä vakavia rikkomuksia ja että 
Yhdistyneen kuningaskunnan vastauksesta ei juurikaan käy ilmi aikomusta noudattaa 
näitä suosituksia, mikä on EU:n oikeuden vastaista; katsoo, että EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevan lainvalvontayhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön olisi 
perustuttava keskinäiseen luottamukseen; korostaa, että tällaisesta yhteistyöstä voidaan 
sopia ainoastaan, jos vahvistetaan tiukat tietosuojasäännöt ja otetaan käyttöön tehokkaat 
täytäntöönpanomekanismit; 

87. huomauttaa, että Prüm-puitteiden mukainen dna-tietojen automaattinen vaihto aloitettiin 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa vasta vuonna 2019 ja että neuvoston on määrä 
päättää lähiaikoina sellaisen täytäntöönpanopäätöksen hyväksymisestä, joka sallisi 
Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen sormenjälkitietojen automaattiseen 
vaihtoon; korostaa tähän liittyen, että parlamentti hylkäsi 13. toukokuuta 2020 entisen 
kolmannen pilarin nojalla annettuja säädöksiä koskevassa erityisessä 
kuulemismenettelyssä neuvoston päätösehdotuksen, koska se oli huolestunut 
sormenjälkitietojen vaihdon täydestä vastavuoroisuudesta, tietosuojatakuista sekä 
erittäin lyhyestä täytäntöönpanoajasta; kehottaa neuvostoa pohtimaan huolellisesti 
parlamentin hylkäämisperusteita; muistuttaa neuvottelijoita siitä, että jos neuvosto 
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hyväksyy automaattisen tietojenvaihdon mahdollistavia päätöksiä, niiden voimassaolo 
päättyy siirtymäkauden lopussa; korostaa, että uusista järjestelyistä tulevaa suhdetta 
varten on sovittava hyvissä ajoin, kun otetaan huomioon tietojenvaihdon merkitys 
vakavan ja järjestäytyneen rajatylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa; 

88. on huolissaan siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutus ei ole kovin 
tavoitteellinen tärkeillä rikosoikeudellisen yhteistyön aloilla; uskoo, että EU ja 
Yhdistynyt kuningaskunta voisivat löytää ratkaisun, joka mahdollistaisi pidemmälle 
menevän yhteistyön kuin se, joka perustuu rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista 
koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen;

Muuttoliike, turvapaikka-asiat ja rajaturvallisuus 

89. korostaa, että on sovittava muiden kuin molempien osapuolten kansalaisten 
maahantuloon liittyvän yhteistyön ehdoista ja niissä on kunnioitettava perusoikeuksia ja 
ihmisarvoa ja otettava huomioon tarve suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia; 
toistaa vaatimuksensa, että tällaiseen yhteistyöhön olisi vähintäänkin sisällyttävä 
järjestelyjä, joilla vahvistetaan turvallisia ja laillisia väyliä kansainvälisen suojelun 
piiriin pääsemiseen, myös perheenyhdistämisen avulla;

90. korostaa, että osapuolten on tehtävä tiivistä yhteistyötä ihmisten salakuljetuksen ja 
ihmiskaupan torjumiseksi noudattaen kansainvälistä oikeutta, jota sovelletaan vastakin 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen rajaan;

91. korostaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ei voi ”noukkia rusinoita pullasta” ja valita, 
mitkä EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstön osat se haluaisi säilyttää;

92. korostaa jälleen kerran tarvetta hyväksyä perheenyhdistämistä koskeva suunnitelma, 
jonka olisi oltava valmis tullakseen voimaan siirtymäkauden lopussa,

93. muistuttaa kyseiseen suunnitelmaan liittyen ja yleisemminkin neuvottelijoita siitä, että 
niin EU:lla kuin Yhdistyneellä kuningaskunnallakin on velvollisuus suojella alueellaan 
kaikkia lapsia, ja kehottaa jäsenvaltioita – sen jälkeen kun Yhdistynyt kuningaskunta on 
esittänyt konkreettisia ehdotuksia – antamaan komissiolle valtuudet neuvotella 
turvapaikanhakijoihin sovellettavasta perheenyhdistämistä koskevasta suunnitelmasta 
vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
mukaisesti;

94. korostaa EU:n koordinoidun lähestymistavan merkitystä kaikissa näissä kysymyksissä, 
sillä Yhdistyneen kuningaskunnan ja yksittäisten jäsenvaltioiden kahdenväliset 
järjestelyt, jotka koskevat esimerkiksi turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten 
perheenyhdistämistä, sisäisiä siirtoja tai takaisinottoa, saattavat vaikuttaa kielteisesti 
EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan johdonmukaisuuteen; kehottaa sekä 
EU:ta että Yhdistynyttä kuningaskuntaa pyrkimään tasapainoiseen ja rakentavaan 
lähestymistapaan kaikissa näissä asioissa;

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta 

95. kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa sisällyttämään tulevaan 
kumppanuussopimukseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvää 
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toimintaa koskevia määräyksiä, mukaan luettuna tiedonvaihtomekanismi; muistuttaa, 
että poliittisessa julistuksessa EU ja Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuivat menemään 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän normeja pidemmälle 
edunsaajan näkyvyyden sekä virtuaalivaluuttoihin liittyvästä nimettömyydestä 
luopumisen osalta, muun muassa soveltamalla asiakkaan tuntemisvelvollisuutta; 

96. kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa sisällyttämään uuteen 
kumppanuussopimukseen määräyksiä, jotka koskevat ilmoitusvelvollisten 
rahoituslaitosten ja muiden kuin rahoituslaitosten valvontaa rahanpesun vastaisessa 
kehyksessä; 

Veroasiat 

97. kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa asettamaan etusijalle veropetosten ja 
veronkierron koordinoidun torjunnan; kehottaa osapuolia puuttumaan haitallisiin 
verokäytäntöihin harjoittamalla yritysverotusta koskevien EU:n käytännesääntöjen 
mukaista yhteistyötä; panee merkille, että komission mukaan Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla on paljon ominaisuuksia, joiden nojalla maalla voidaan katsoa olevan 
piirteitä, joita yritykset voivat käyttää veronkiertoon; vaatii, että tulevassa sopimuksessa 
puututaan erityisesti tähän kysymykseen; toteaa, että siirtymäkauden lopussa 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään kolmantena maana ja yritysverotuksen 
käytännesääntötyöryhmän on tarkasteltava sitä niiden kriteerien pohjalta, jotka on 
vahvistettu yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaa EU:n luetteloa varten; 
kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa takaamaan kattavan hallinnollisen 
yhteistyön, jotta varmistetaan alv-lainsäädännön noudattaminen sekä alv-tulojen suojelu 
ja perintä; 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristönsuojelu

98. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi noudatettava täysin EU:n nykyistä ja 
tulevaa ilmastopoliittista kehystä, mukaan lukien tarkistetut vuoden 2030 tavoitteet, 
vuoden 2040 tavoitteet ja kehityspolut ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 
2050 mennessä;

99. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi otettava käyttöön hiilen 
hinnoittelujärjestelmä, joka vastaa laajuudeltaan ja tehokkuudeltaan vähintään EU:n 
päästökauppajärjestelmässä määrättyä, ja sen olisi sovellettava samoja periaatteita 
ulkoisten hyvitysten käyttöön siirtymäkauden loppuun mennessä; katsoo lisäksi, että jos 
Yhdistynyt kuningaskunta pyytää, että sen oma päästökauppajärjestelmä liitetään EU:n 
päästökauppajärjestelmään, tällaisen pyynnön käsittelylle olisi asetettava seuraavat 
kaksi edellytystä: Yhdistyneen kuningaskunnan päästökauppajärjestelmä ei saisi 
heikentää EU:n päästökauppajärjestelmän eheyttä eikä etenkään sen oikeuksien ja 
velvollisuuksien tasapainoa ja sen olisi heijastettava EU:n päästökauppajärjestelmän 
laajuuden ja tehokkuuden jatkuvaa kasvua; korostaa, että hiilen hinnoittelujärjestelmä 
olisi otettava käyttöön jo ennen kuin parlamentti äänestää sopimusluonnoksen 
hyväksymisestä; 

100. korostaa, että yhteisten normien ja tavoitteiden hyväksymisen lisäksi on tärkeää 
varmistaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman ja veden laadun asianmukainen 
seuranta ja arviointi; korostaa myös olevan tärkeää, että Yhdistynyt kuningaskunta 
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panee täytäntöön päästörajoitukset ja muut Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2016/228416 mukaisesti sovitut säännökset ja valvoo niiden 
noudattamista sekä noudattaa dynaamisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2010/75/EU17, myös parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin 
vertailuasiakirjoihin tehtyjä päivityksiä;

Kansanterveys

101. korostaa, että jos Yhdistynyt kuningaskunta haluaa tulla sisällytetyksi niiden maiden 
luetteloon, jotka saavat viedä terveys- ja kasvinsuojelutoimien kohteena olevia tavaroita 
EU:hun, sen on noudatettava täysimääräisesti kyseisiä tavaroita koskevia EU:n 
vaatimuksia, tuotantoprosesseja koskevat vaatimukset mukaan luettuina; korostaa 
lisäksi, että erityisesti elintarvikkeiden alkuperää koskevia sääntöjä olisi noudatettava 
täysimääräisesti ja olisi määriteltävä selkeät säännöt elintarvikkeiden jalostamiselle 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta vältetään EU:n vaatimusten kiertäminen 
varsinkin mahdollisten Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden välisten 
vapaakauppasopimusten yhteydessä, 

102. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan on noudatettava muuntogeenisiä 
organismeja ja kasvinsuojeluaineita koskevaa EU:n lainsäädäntöä; katsoo, että 
osapuolten olisi pyrittävä vähentämään torjunta-aineiden käyttöä ja niiden aiheuttamia 
riskejä; korostaa, että molempien osapuolten on pyrittävä vähentämään antibioottien 
käyttöä eläintuotannossa ja kiellettävä jatkossakin niiden käyttö kasvun edistäjänä sekä 
vähennettävä niiden epätarkoituksenmukaista tai tarpeetonta käyttöä ihmisillä;

103. korostaa, että on tärkeää ehkäistä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutetta; 
kehottaa kansallisia viranomaisia ja sidosryhmiä varmistamaan, että kansallisesti 
hyväksyttyjen lääkkeiden uudelleenjakoprosessi saadaan päätökseen siirtymäkauden 
loppuun mennessä; kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa tekemään pitkän 
aikavälin yhteistyötä terveysturvallisuuteen kohdistuvien olemassa olevien ja uusien 
uhkien ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi, niihin valmistautumiseksi ja niihin 
reagoimiseksi; kehottaa tähän liittyen EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa jatkamaan 
yhteistyötään, jotta covid-19-pandemiaa voidaan torjua tehokkaasti; katsoo, että jos 
jompikumpi osapuoli ei toteuta riittäviä toimenpiteitä terveysuhan torjumiseksi, toinen 
osapuoli voi toteuttaa yksipuolisia toimenpiteitä kansanterveyden suojelemiseksi;

 104. korostaa olevan tärkeää, että farmaseuttisia tuotteita, lääkinnällisiä laitteita ja 
kemikaaliturvallisuutta, hormonaaliset haitta-aineet mukaan luettuina, koskeva EU:n 
lainsäädäntö pysyy voimassa ja varmistetaan lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 
jatkuva saatavuus; korostaa, että joka tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan 
yrityksiin sovelletaan samoja velvoitteita kuin Euroopan talousalueen ulkopuolisiin 
yrityksiin; korostaa lisäksi tarvetta asettaa tiukat ehdot WTO:n sopimusta pidemmälle 
menevistä terveys- ja kasvinsuojelutoimista, jotta voidaan suojella EU:n 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14. joulukuuta 2016, tiettyjen 
ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 1).
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24. marraskuuta 2010, teollisuuden 
päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 
17.12.2010, s. 17).
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sisämarkkinoita ja erityisesti kuluttajia mahdollisilta Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa tapahtuvaan tuotteiden tuontiin tai vientiin liittyviltä riskeiltä; 

Liikenne 

105. korostaa, että suunnitellussa kumppanuudessa, joka perustuu tiiviisiin taloudellisiin 
yhteyksiin ja yhteisiin etuihin, olisi varmistettava vastavuoroisesti kaikkien 
liikennemuotojen yhteyksien esteetön jatkuminen ja tasapuoliset toimintaedellytykset 
ottaen erityisesti huomioon sosiaali-, työllisyys- ja ympäristönormit sekä matkustajien 
oikeudet; korostaa, että siihen olisi sisällytettävä myös Kanaalitunnelin erityistilanne ja 
varsinkin turvallisuus- ja lupajärjestelyihin liittyvät näkökohdat;

106. katsoo, että tulevan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävän yhteistyön olisi 
katettava yhteisen edun mukaiset liikennehankkeet ja sillä olisi edistettävä rajatylittävän 
kaupankäynnin ja liiketoiminnan hyviä edellytyksiä, erityisesti helpotettava ja autettava 
pk-yrityksiä niiden liiketoiminnassa välttämällä ylimääräistä hallinnollista rasitetta; 

107. katsoo, että olisi harkittava Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista rajatylittäviin 
EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmiin liikennealalla yhteisten etujen mukaisesti; 

108. muistuttaa olevan tärkeää, että komissio on EU:n ainoa neuvottelija neuvotteluissa ja 
että jäsenvaltiot eivät käy kahdenvälisiä neuvotteluja; kehottaa kuitenkin komissiota 
edustamaan kaikkien jäsenvaltioiden etuja lopullisessa kattavassa sopimuksessa;

109. tähdentää, että oikeuksiin ja erioikeuksiin sisältyy velvoitteita ja että EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn olisi vastattava täysin sääntelyn lähentymisen laajuutta ja 
sitoumuksia, joista on sovittu avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun edellyttämien 
tasapuolisten toimintaedellytysten noudattamiseksi EU:ssa sovellettavien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten pohjalta;

110. muistuttaa, että ilmailu on ainoa liikennemuoto, jolle ei ole WTO:n sääntöihin 
perustuvaa oikeudellista vaihtoehtoa, jos sopimukseen ei päästä ennen siirtymäkauden 
päättymistä;

111. katsoo, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi kuuluttava tavoitteellinen ja kattava 
lentoliikennettä koskeva luku, jolla turvataan EU:n strategiset edut ja joka sisältää 
asianmukaisia määräyksiä markkinoille pääsystä, investoinneista sekä toiminnallisesta 
ja kaupallisesta joustavuudesta (esim. yhteisten reittitunnusten käyttö) tasapuolisia 
oikeuksia ja velvollisuuksia noudattaen; katsoo, että siihen olisi kuuluttava myös tiivis 
yhteistyö lentoturvallisuuden ja ilmaliikenteen hallinnan alalla;

112. korostaa, että jos sallitaan joitakin niin kutsutun ”viidennen vapauden” (vapaan taivaan 
periaate) elementtejä, niiden olisi oltava soveltamisalaltaan rajattuja ja tähän on 
sisällyttävä tasapuolisia vastaavia velvoitteita EU:n etujen mukaisesti;

113. toteaa, että tämänhetkinen Euroopan liikenneministerikonferenssin kehys, joka perustuu 
rajoitettuun määrään lupia, ei sovellu EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteisiin, 
kun otetaan huomioon EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä maanteitse 
kuljetettavan tavarakaupan laajuus; korostaa tältä osin, että olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä yleiseen järjestykseen kohdistuvien uhkien välttämiseksi ja 
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maanteiden tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen harjoittajien liikennevirtojen 
häiriöiden estämiseksi; painottaa tähän liittyen, että on tärkeää parantaa suoria 
merireittejä Irlannista mantereelle, jotta voidaan vähentää riippuvuutta Yhdistyneen 
kuningaskunnan halki kulkevasta maareitistä; 

114. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan tavaraliikenteen harjoittajille ei voida antaa 
samoja oikeuksia ja etuja kuin EU:n tavaraliikenteen harjoittajille maanteiden 
tavarakuljetuksissa;

115. katsoo, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi sisällyttävä kauttakulkuoikeus 
kuormattuna ja tyhjänä yhden sopimuspuolen alueelta saman sopimuspuolen alueelle 
toisen sopimuspuolen alueen kautta;

116. katsoo, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi sisällytettävä tasapuoliset 
toimintaedellytykset erityisesti työ-, ajo- ja lepoaikojen, kuljettajien lähettämisen, 
ajopiirtureiden, ajoneuvojen painojen ja mittojen, yhdistettyjen kuljetusten ja 
henkilöstön koulutuksen aloilla sekä erityiset säännökset, joilla varmistetaan 
liikenteenharjoittajien ja kuljettajien suojelun yhtenäinen taso; 

117. kehottaa lisäksi asettamaan etusijalle EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen 
kauppamerenkulun sujuvuuden ja matkustajien, merenkulkijoiden sekä maalla ja 
merellä työskentelevän henkilöstön vapaan liikkuvuuden; korostaa tähän liittyen, että 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi varmistettava, että käytössä on 
asianmukaiset raja- ja tullijärjestelmät häiriöiden ja viivästysten ehkäisemiseksi;

Kulttuuri ja koulutus 

118. katsoo, että sopimuksessa olisi tehtävä selväksi, että sillä säilytetään kulttuurinen ja 
kielellinen monimuotoisuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen mukaisesti;

119. suhtautuu myönteisesti neuvotteluohjeisiin sisältyvään selkeään toteamukseen, jonka 
mukaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleviin suhteisiin olisi sisällyttävä myös 
vuoropuhelu ja vaihto koulutuksen ja kulttuurin aloilla; kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon kulttuurialan erityisluonteen, kun se neuvottelee siihen liittyvistä 
liikkuvuusmääräyksistä; pitää huolestuttavana sitä, että komission julkaiseman 
sopimusluonnoksen sisältämät säännökset, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden 
maahantuloa ja tilapäistä oleskelua liiketoimintaa varten, eivät vastaa kulttuurialan ja 
luovien toimialojen tarpeita ja että ne saattavat haitata kulttuurivaihdon jatkumista;

120. kannattaa varauksetta neuvotteluohjeiden selkeyttä siinä, että audiovisuaaliset palvelut 
olisi jätettävä talouskumppanuuden ulkopuolelle, ja kehottaa komissiota pysymään 
vakaasti kannassaan;

121. korostaa, että pääsy unionin audiovisuaalisten palvelujen markkinoille voidaan taata 
vain, jos Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU18 pannaan 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10. maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).
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täysimääräisesti täytäntöön siten, että molemmille osapuolille myönnetään samat 
uudelleenlähetysoikeudet; muistuttaa, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin 
oleva sisältö luokitellaan siirtymäkauden päätyttyä edelleen ”eurooppalaisiksi teoksiksi” 
niin kauan kuin rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen osapuolina olevista kolmansista maista ja ETA:n ulkopuolisista 
valtioista peräisin olevat teokset sisältyvät ”eurooppalaisten teosten” sisältökiintiöön;

122. pitää myönteisenä, että mukaan on otettu kysymyksiä, jotka liittyvät laittomasti vietyjen 
kulttuuriesineiden palauttamiseen niiden alkuperämaihin; korostaa, että on tärkeää 
jatkaa tähän liittyvää yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa;

Varainhoito ja valvontakehys 

123. kehottaa varmistamaan komission yksiköiden, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja Euroopan syyttäjänviraston 
tiedonsaantioikeuden ja Euroopan parlamentin valvontaoikeuden ja kunnioittamaan 
näitä oikeuksia; muistuttaa, että unionin tuomioistuin on hyväksyttävä toimivaltaiseksi 
tuomioistuimeksi tapauksissa, joissa on kyse EU:n oikeuden noudattamisesta ja 
tulkinnasta;

Osallistuminen unionin ohjelmiin

124. suosittaa, että komissio kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin sovellettaviin 
periaatteisiin ja ehtoihin, jotka liittyvät sekä unionin ohjelmiin osallistumiseen että 
horisontaalisiin järjestelyihin ja hallinnointiin:

a) toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että suunnitellun kumppanuuden 
osana vahvistettaviin yleisiin periaatteisiin, ehtoihin ja edellytyksiin, jotka 
koskevat osallistumista unionin ohjelmiin, sisällytetään vaatimus, jonka mukaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan on osallistuttava oikeudenmukaisella ja 
asianmukaisella rahoitusosuudella sekä osallistumismaksun että operatiivisen 
panoksen osalta kaikkiin ohjelmiin, joissa se on mukana

b) varmistaa, että yleissääntönä on se, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu 
ohjelmiin kolmansien maiden osallistumiseen sovellettavien vakioedellytysten 
mukaisesti, kyseisen ohjelman koko keston ajan ja kaikkiin ohjelman osiin, paitsi 
jos osittainen osallistuminen on perusteltua esimerkiksi luottamuksellisuuden 
vuoksi; suosittaa, että se varmistaa ennakoitavuuden EU:hun sijoittautuneille 
unionin ohjelmiin osallistujille sekä vakauden talousarviomäärärahojen osalta

c) varmistaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen unionin ohjelmiin ei 
johda kokonaisuudessaan nettomääräisiin siirtoihin EU:n talousarviosta 
Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja että EU voi yksipuolisesti keskeyttää tai 
päättää Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen ohjelmiin, jos 
osallistumisen edellytykset eivät täyty tai jos Yhdistynyt kuningaskunta ei maksa 
rahoitusosuuttaan

d) varmistaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävä sopimus sisältää 
tarvittavat toimenpiteet taloudellisten väärinkäytösten, petosten, rahanpesun ja 
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muiden EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten torjumiseksi ja EU:n 
taloudellisten etujen suojaamiseksi;

125. pitää erityisesti tärkeänä, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu kolmansien maiden 
unionin ohjelmiin osallistumiseen sovellettavien yleisten periaatteiden mukaisesti 
rajatylittäviin, kulttuuri-, kehitys-, koulutus- ja tutkimusohjelmiin, kuten Erasmus+, 
Luova Eurooppa, Horisontti, Euroopan tutkimusneuvosto, Life-ohjelma, Euroopan 
laajuinen liikenneverkko (TEN-T), Verkkojen Eurooppa -väline (CEF), yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila (SES), Interreg, yhteiset teknologia-aloitteet, kuten Clean Sky I 
ja II, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke 
(SESAR), eurooppalaiset tutkimusinfrastruktuurikonsortiot (ERIC), Galileo, 
Copernicus, Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä (EGNOS), 
avaruusesineiden valvonnan ja seurannan (SST) tukikehys sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet;

126. odottaa, että sopimuksessa käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan suhdetta 
Euratomiin ja ITER-hankkeeseen sekä maan eroamisen vaikutuksia varoihin ja 
vastuisiin; edellyttää, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa mahdollisimman 
tiukkoja ydinturvallisuutta, ydinturvajärjestelyjä ja säteilysuojelua koskevia normeja;

127. katsoo, että jos Yhdistynyt kuningaskunta lopulta haluaa osallistua sisämarkkinoihin, 
sen olisi osallistuttava koheesiorahastojen rahoittamiseen kaudella 2021–2027 ETA-
maiden tavoin;

128. katsoo, että uudessa sopimuksessa olisi otettava huomioon niiden EU:n alueiden tarpeet, 
joihin Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa;

129. korostaa, että on äärimmäisen tärkeää, että Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueilla 
jatketaan Peace-ohjelmaa ja että EU:n erityisohjelmista vastaava elin hallinnoi sitä 
itsenäisesti;

130. katsoo, että olisi jatkettava yhteistyötä yhteisen edun mukaisissa kysymyksissä EU:n 
syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan merentakaisten alueiden välillä erityisesti Karibialla ja Tyynellä 
valtamerellä; kehottaa antamaan erityissäännöksiä, joilla mahdollistetaan tarvittaessa 
Euroopan kehitysrahaston ja koheesiorahaston puitteissa toteutettavat tulevat 
yhteishankkeet; korostaa tarvetta säilyttää riittävä tuki jäljelle jääville merentakaisille 
maille ja alueille, 

131. korostaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) on konkreettinen 
solidaarisuuden ilmentymä, sillä sen kautta tarjotaan käyttöön taloudellisia resursseja 
EU:n talousarviosta, kun muun muassa talouteen kohdistuvat vakavat seuraukset 
vaikuttavat yhteen tai useampaan EU:n tai liittymistä hakeneen maan alueeseen; 

132. korostaa, että ohjelmiin osallistumisen ehdoksi on asetettava asiaan liittyvien 
toimintapolitiikkojen, kuten ilmasto- tai kyberpolitiikan, yhtenäistäminen;

133. katsoo, että energiayhteistyötä koskeva sopimus, joka on tulevaa suhdetta koskevan 
kokonaisvaltaisen sopimuksen mukainen ja perustuu vankkaan hallintoon ja 
tasapuolisiin toimintaedellytyksiin, olisi osapuolten molemminpuolisen edun mukainen;
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134. korostaa, että jotta varmistetaan sähkön sisämarkkinoiden jatkuvuus Irlannin saarella 
Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen, EU:n energia-alan säännöstön soveltamista 
on jatkettava Pohjois-Irlannissa; 

135. katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi pysyä EU:n avaruuspolitiikassa tärkeänä 
kumppanina, ja korostaa, että neuvotteluissa on käsiteltävä EU:n eduista kiinni pitäen 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa osallistumista EU:n avaruusohjelmaan; toteaa, 
että tällöin on noudatettava voimassa olevaa oikeudellista kehystä kolmansien maiden 
osallistumisesta EU:n avaruusohjelmaan; 

Teollis- ja tekijänoikeudet

136. painottaa, että suunniteltuun sopimukseen olisi lisäksi sisällytettävä vahvoja ja 
täytäntöönpanokelpoisia toimenpiteitä, jotka kattavat maantieteellisten merkintöjen sekä 
immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien sekä tavaramerkkien ja 
teollismallien, patenttien ja liikesalaisuuksien, tunnustamisen ja korkeatasoisen suojan 
EU:n nykyisen ja tulevan oikeudellisen kehyksen perusteella; katsoo, että siinä olisi 
myös varmistettava mahdollisuus tiiviiseen kahdenväliseen yhteistyöhön Euroopan 
unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
teollisoikeuksien virastojen välillä. 

Yhtiöoikeus

137. panee merkille, että jottei vaatimustasoa madallettaisi ja jotta varmistettaisiin 
asiavaltuus Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa, on toivottavaa, että 
suunniteltuun sopimukseen sisällytetään yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
toiminnan aloittamista ja toteuttamista, osakkeenomistajien, velkojien tai työntekijöiden 
suojelua, yritysten tietojen julkaisemista ja tilintarkastusta ja avoimuutta koskevia 
sääntöjä sekä uudelleenjärjestelyä ja konkurssia tai maksukyvyttömyyttä koskevien 
tuomioistuinten päätösten vastavuoroista tunnustamista; 

Siviilioikeudellinen yhteistyö, myös perheasioissa 

138. painottaa, että siviilioikeudellinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta 
tulevaisuudessa voidaan varmistaa kauppa- ja liiketoimintasuhteet kansalaisten ja 
yritysten välillä ja tarjota osapuolille varmuutta ja riittävä suoja rajatylittävissä 
liiketoimissa ja muussa toiminnassa; katsoo, että tässä tarkoituksessa olisi tarkasteltava 
huolellisesti, voisiko Luganon yleissopimus olla soveltuva ratkaisu, jonka avulla EU 
voisi säilyttää yleisen tasapainon suhteissaan kolmansiin maihin ja kansainvälisiin 
järjestöihin, vai olisiko parempi löytää uusi ratkaisu, jolla voitaisiin varmistaa 
”dynaaminen yhdenmukaistaminen” näiden kahden osapuolen välillä;

139. korostaa, että suunnitellussa sopimuksessa olisi löydettävä mielekäs ja kattava ratkaisu 
erityisesti avioliitto-, huoltajuus- ja muihin perhe-asioihin; toteaa tähän liittyen, että 
suunnitellun sopimuksen kaikkien määräysten, jotka koskevat vastavuoroista 
täytäntöönpanoa perheasioissa, olisi perustuttava paitsi oikeusjärjestelmien keskinäisen 
luottamuksen periaatteeseen myös tiettyjen perustuslaillisten takeiden ja yhteisten 
perusoikeusnormien olemassaoloon;

Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu
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140. toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen yksi suurimmista kahdenvälisen avun 
antajista maailmassa, ja huomauttaa, että EU:n on käsiteltävä kumppanuuden hengessä 
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa; pitää 
valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta jättää aukkoja EU:n 
kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun toimintaan kokonaisuutena; 

141. korostaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan keskeistä roolia yhteisiin haasteisiin 
vastaamisessa kehityspolitiikan ja humanitaarisen avun avulla; painottaa tähän liittyen 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden noudattamisen merkitystä;

142. korostaa sellaisen vahvan kumppanuuden merkitystä, johon sisältyy oikeuksiin 
perustuva lähestymistapa ja jolla varmistetaan jatkossakin sitoutuminen kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, ihmisoikeuksiin, köyhyyden poistamiseen ja 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon sekä niihin liittyvä yhteistyö; korostaa lisäksi, 
että on tärkeää toimia humanitaarisissa kriiseissä yhtenäisesti ja noudattaa 
humanitaarisen avun perusperiaatteita;

143. on vakuuttunut siitä, että Cotonoun sopimuksen jälkeistä kumppanuutta ja EU:n 
Afrikka-strategiaa voidaan tehostaa tekemällä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
tuloksekasta yhteistyötä, joka pohjautuu maan vahvaan läsnäoloon Afrikassa sekä 
Karibialla ja Tyynellä valtamerellä; korostaa, että EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan 
ja AKT-maiden olisi tehtävä yhteistyötä kaikilla tasoilla kumppanuuden, 
solidaarisuuden ja täydentävyyden periaatteiden mukaisesti; 

Turvallisuus- ja ulkopolitiikka

144. panee merkille, että 27. helmikuuta 2020 julkaistuissa Yhdistyneen kuningaskunnan 
neuvottelutavoitteissa todetaan, että ulkopolitiikasta päätetään ainoastaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja EU:n välisen laajemman ystävällisen vuoropuhelun ja yhteistyön 
puitteissa, mikä tekee tästä keskeisestä alasta vain epävirallisen suhteen, josta sovitaan 
myöhemmin; 

145. toteaa valittaen, että tämä on vastoin Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksymän 
poliittisen julistuksen määräyksiä, joissa hahmoteltiin kunnianhimoista, laaja-alaista, 
syvää ja joustavaa kumppanuutta ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, ja 
vaatii laaja-alaista, kattavaa ja tasapainoista EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
turvallisuuskumppanuutta; 

146. palauttaa mieliin EU:n kannan, jonka mukaan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
olisi oltava osa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevia suhteita säätelevää 
kokonaisvaltaista sopimusta; 

147. pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta ei osoita tavoitteellisuutta suhteissaan 
EU:hun ulkopolitiikan, turvallisuuden ja puolustuksen aloilla ja että nämä alat jätettiin 
nimenomaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutuksen ulkopuolelle 
eivätkä ne näin ollen sisälly 11 neuvottelutaulukkoon;

148. muistuttaa, että EU:lla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on yhteiset periaatteet, arvot 
ja edut; korostaa, että on kummankin osapuolen edun mukaista ylläpitää pitkälle 
menevää, tiivistä ja pysyvää yhteistyötä, jossa kunnioitetaan EU:n riippumattomuutta, 
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SEU-sopimuksen 21 artiklaan perustuvan ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteisen 
kehyksen muodossa ja ottaen huomioon YK:n peruskirjan ja Naton, seuraavilla aloilla: 

a) rauhan edistäminen

b) yhteinen toimintamalli yhteisten turvallisuushaasteiden käsittelyyn ja vakaus 
maailmanlaajuisesti, myös Euroopan naapurialueilla 

c) sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen tukeminen 

d) demokratian ja oikeusvaltion vahvistaminen

e) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu

f) maailmanlaajuisen hyvinvoinnin, kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen 
torjunnan ja biologisen monimuotoisuuden katoamisen hillitsemisen 
edistäminen;

149. katsoo, että syvästi integroitunut ja koordinoitu kansainvälinen yhteistyö EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä olisi suureksi hyödyksi molemmille osapuolille ja 
yleensä ottaen koko maailmanjärjestykselle ottaen huomioon niiden samanlaiset 
toimintamallit toimivan monenvälisyyden, rauhan, turvallisuuden ja kestävyyden 
säilyttämisen sekä ihmisoikeuksien puolustamisen ja täytäntöönpanon suhteen; 
ehdottaa, että tällaista koordinointia hallinnoitaisiin korkean tason kuulemisia ja 
ulkopoliittisten kysymysten koordinointia varten tarkoitetulla järjestelmään kuuluvalla 
foorumilla; korostaa maailmanlaajuisia kysymyksiä koskevan parlamenttien välisen 
yhteistyön merkitystä ja lisäarvoa; 

150. tähdentää, että yhteiset toimet, joilla vastataan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
haasteisiin, kuten terrorismiin, kybersodankäyntiin, kriiseihin naapurialueella, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, disinformaatiokampanjoihin ja hybridiuhkiin, ovat 
välttämättömiä molemmille osapuolille; kannustaa toimivaan, oikea-aikaiseen ja 
vastavuoroiseen vuoropuheluun, kuulemiseen, koordinointiin ja tietojen ja 
tiedustelutietojen vaihtoon Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n toimielinten 
demokraattisessa valvonnassa; muistuttaa, että turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto 
on järjestettävä sitä varten perustetussa kehyksessä;

151. korostaa, että siirtymäkauden päätyttyä Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään 
kolmantena maana ilman mitään erityisiä puitteita suhteille, mikä vaikuttaa 
huomattavasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan olemassa olevaan yhteistyöhön;

152. kehottaa sekä EU:ta että Yhdistynyttä kuningaskuntaa vahvistamaan kansainvälistä 
rauhaa ja vakautta muun muassa laatimalla yhteisiä strategioita YK:n 
rauhanturvatoimien tehostamiseksi; kehottaa molempia osapuolia edistämään rauhan ja 
vuoropuhelun kulttuuria konfliktienehkäisyn, konfliktienhallinnan ja 
konfliktienratkaisun keinona sekä naisten oikeuksia ja sukupuoleen liittyviä oikeuksia; 
kannattaa olemassa olevan yhteistyön jatkamista näillä aloilla; kehottaa 
järjestelmälliseen suosituimmuusasemaan perustuvaan yhteistyöhön 
rauhanturvaoperaatioissa; kehottaa tehostamaan yhteistyötä EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välillä demokratiakehitykseen, uudistusprosesseihin ja demokraattisten 
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parlamentaaristen käytäntöjen vahvistamiseen kolmansissa maissa liittyvissä asioissa, 
vaalitarkkailu mukaan luettuna;

153. toteaa tällaisen ulkopoliittisen ja turvallisuuskumppanuuden olevan vahvasti EU:n edun 
mukaista, sillä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan pysyvistä paikoista 
turvallisuusneuvostossa on molemminpuolista hyötyä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
EU:n jäsenvaltioiden diplomaattikunnat ovat erittäin suorituskykyisiä ja Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla on Euroopan vahvimmat asevoimat;

154. ehdottaa, että tuleva kumppanuus perustuisi hyvin tiiviille ja säännölliselle yhteistyölle 
ja koordinoinnille YK:n ja erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston ja 
ihmisoikeusneuvoston yhteydessä;

155. korostaa turvallisuuden ja kehityksen merkitystä toisilleen; kannustaa sekä EU:ta että 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa tekemään tiivistä yhteistyötä kestävän kehityksen ja 
humanitaarisen avun aloilla; muistuttaa molempia osapuolia, että on tärkeää sitoutua 
tavoitteeseen nostaa julkisen kehitysavun osuus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja 
tukea kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden periaatetta; katsoo, 
että Cotonoun sopimuksen jälkeinen kumppanuus ja EU:n Afrikka-strategia voivat 
hyötyä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävästä toimivasta yhteistyöstä 
korkeiden sosiaali-, ihmisoikeus- ja ympäristönsuojelunormien alalla, jotta saavutetaan 
kestävän kehityksen ja Pariisin sopimuksen tavoitteet;

156. korostaa, että on sekä EU:n että Yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaista, jota 
maantieteellinen läheisyys vielä korostaa, tehdä yhteistyötä tehokkaiden ja aidosti 
yhteentoimivien puolustusvoimavarojen kehittämisessä, myös Euroopan 
puolustusviraston puitteissa, jonka kanssa olisi sovittava hallinnollisesta järjestelystä, 
sekä jatkaa erittäin arvokkaita kumppanuuksia Naton ja EU:n puolustus- ja ulkoisen 
turvallisuuden ohjelmien, Galileo-ohjelman, kyberturvallisuusohjelmien sekä 
kohdennettujen disinformaatiokampanjoiden ja kyberhyökkäysten torjunnan 
yhteydessä, kuten tämänhetkinen covid-19-pandemia on osoittanut; muistuttaa, että 
Galileon julkisesti säänneltyyn palveluun osallistumisesta on sekä mahdollista että 
tarpeellista laatia asiaa koskeva sopimus; toteaa myös, että Yhdistynyt kuningaskunta 
voisi assosioitua tulevaan Euroopan puolustusrahastoon kolmansille maille asetettujen 
ehtojen mukaisesti; kehottaa sekä EU:ta että Yhdistynyttä kuningaskuntaa kehittämään 
yhteisen lähestymistavan puolustusteknologian standardisointiin; 

157. odottaa, että Yhdistynyt kuningaskunta voi jatkaa vakiintunutta yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten kanssa kyberturvallisuuden alalla; 

158. muistuttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa tällä hetkellä erinäisiä EU:n 
lainsäädännön mukaisia rajoittavia toimenpiteitä (pakotejärjestelmiä); pitää tärkeänä 
pakotteiden vaikuttavaa käyttöä ihmisoikeuksien, demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen hyväksi YK:n peruskirjan mukaisesti; korostaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan on edelleen noudatettava YK:n pakotejärjestelmiä 
eroamisensa jälkeenkin, ja pyytää Yhdistynyttä kuningaskuntaa sovittamaan 
pakotepolitiikkansa yhteen EU:n kanssa; kehottaa perustamaan molempien osapuolten 
välille asianmukaisen pakotteiden koordinointimekanismin ja tekemään niitä koskevaa 
tiivistä yhteistyötä globaaleilla foorumeilla, jotta voidaan maksimoida niiden vaikutus ja 
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varmistaa yhtenäisyys ja se, että yhteisten arvojen edistämisessä yhdistyvät yhteisten 
etujen puolustaminen ja toteutuminen; 

159. kannustaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa osallistumaan asianomaisten EU:n virastojen 
toimintaan ja ottamaan näkyvän roolin EU:n kriisinhallintaoperaatioissa ja YTPP-
operaatioissa ja -toimissa, humanitaariset ja pelastusoperaatiot, konfliktinehkäisy ja 
rauhanturvaaminen, sotilaallinen neuvonta ja avunanto sekä konfliktin jälkeinen 
vakauttaminen mukaan luettuina, sekä pyydettäessä pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
(PRY) puitteissa toteutettavissa hankkeissa; korostaa, että tämän osallistumisen olisi 
tapahduttava tiukoin ehdoin kunnioittaen EU:n päätöksenteon riippumattomuutta ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan itsemääräämisoikeutta sekä oikeuksien ja 
velvollisuuksien tasapainon periaatetta todellisen vastavuoroisuuden pohjalta, mihin 
kuuluu oikeudenmukainen ja asianmukainen rahoitusosuus; kehottaa komissiota ja 
Euroopan ulkosuhdehallintoa tiedottamaan säännöllisesti Euroopan parlamentille 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun prosessista ja 
YTPP:tä ja kriisinhallintaa koskevan tiedonvaihdon pääpiirteistä; 

160. muistuttaa, että tehokkaat kansainväliset asevalvonta-, aseistariisunta- ja 
asesulkujärjestelmät ovat Euroopan ja koko maailman turvallisuuden kulmakivi; 
palauttaa mielin, että on tärkeää, että EU:lla on johdonmukainen ja uskottava strategia 
maailmanlaajuisia monenvälisiä neuvotteluja sekä alueellisia tilanteen rauhoittamista 
koskevia ja luottamusta lisääviä toimia varten; muistuttaa, että Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla on ollut tärkeä rooli tähän liittyvien normien, instituutioiden ja 
organisaatioiden kehittämisessä ja perustamisessa; pyytää Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
laatimaan EU:n kanssa yhteisen tätä koskevan strategian erityisesti YK:n 
aseistariisuntaohjelmaa noudattaen; kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa sitoutumaan 
edelleen noudattamaan perusteita, jotka vastaavat yhteisessä kannassa 
2008/944/YUTP19esitettyjä perusteita, ja edistämään yhdessä EU:n kanssa 
asekauppasopimuksen ja ydinsulkusopimuksen yleistä soveltamista ja tiukkaa 
täytäntöönpanoa sekä uuden START-prosessin uusimista; 

161. korostaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen konsuli- ja diplomaattiyhteistyön 
suurta merkitystä, koska se varmistaisi kummankin osapuolen kansalaisten tehokkaan 
avustamisen ja näin sekä Yhdistynyt kuningaskunta että EU voisivat tarjota 
kansalaisilleen mahdollisuuden saada konsuliviranomaisten suojelua kolmansissa 
maissa, joissa toisella niistä ei ole diplomaattista edustusta, SEUT:n 20 artiklan 
2 kohdan c alakohdan mukaisesti;

162. painottaa, että covid-19-pandemia on osoittanut sotilaallisten valmiuksien ja 
voimavarojen merkityksen, kun eurooppalaiset asevoimat ovat olleet merkittävässä 
roolissa tukemassa siviilitoimia pandemian torjumiseksi samalla kun ne ovat hoitaneet 
perustehtävänsä; korostaa, että tämä pandemia on osoittanut EU:n strategisen 
riippumattomuuden ja eurooppalaisen puolustusyhteistyön merkityksen Euroopan 
kansojen suojelemiseksi hätätilan aikana ja jäsenvaltioiden selviytymiskyvyn 
tukemiseksi; katsoo, että olisi perustettava mekanismeja, jotka mahdollistavat ripeän 
yhteistyön EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä samanluonteisten ja -laajuisten 
tulevien kriisien tapauksessa; katsoo covid-19-pandemian osoittaneen, että 

19 EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.
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eurooppalaisten asevoimien lääkintäpalvelujen olisi muodostettava tiedonvaihto- ja 
tukiverkosto, jolla tuetaan Euroopan selviytymiskykyä laajemmin hätätilan ja kriisin 
aikana; katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen mahdolliseen tulevaan 
eurooppalaiseen asevoimien lääkintäverkostoon hyödyttäisi molempia osapuolia;

Institutionaaliset määräykset ja hallinnointi

163. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kolmantena maana tehtävään 
sopimukseen kokonaisuudessaan, myös siinä oleviin tasapuolisia toimintaedellytyksiä, 
alakohtaisia erityiskysymyksiä ja aihekohtaista yhteistyötä sekä kalastusta koskeviin 
määräyksiin, olisi sisällytettävä johdonmukaisen ja vahvan yhteisen hallintojärjestelmän 
perustaminen yleiskehyksenä, joka kattaa sopimuksen yhteisen ja jatkuvan valvonnan ja 
hallinnoinnin sekä sopimuksen kaikkien määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevat 
avoimet riitojenratkaisu-, noudattamis- ja täytäntöönpanomekanismit seuraamuksineen 
ja tarpeen mukaan väliaikaisine toimenpiteineen;

164. katsoo, että tuleviin suhteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa olisi kaikilta osin – 
myöhemmin mahdollisesti tehtävät täydentävät sopimukset mukaan luettuina – 
sovellettava kattavaa ja horisontaalista yhteistä hallintomekanismia ja että samalla olisi 
varmistettava erosopimuksen määräysten noudattaminen ja vältettävä tehottomuutta; 
huomauttaa, että riitojenratkaisumekanismin on oltava vankka ja siinä olisi määrättävä 
asteittaisista seuraamuksista sekä oikeussuojakeinoista, jos jommankumman osapuolen 
todetaan rikkoneen sopimusta; katsoo, että sen avulla on voitava varmistaa tehokkaat, 
nopeasti toteutettavat ja varoittavat oikeussuojakeinot; painottaa, että Euroopan 
parlamentti seuraa jatkossakin tarkasti kaikkien määräysten täytäntöönpanoa; 
muistuttaa, että entisenä jäsenvaltiona Yhdistynyt kuningaskunta on kehittänyt unionin 
kanssa toteutettavaa institutionaalista yhteistyötä ja vuoropuhelua varten merkittäviä 
rakenteita, joiden olisi helpotettava tällaisten horisontaalisten järjestelyjen 
käyttöönottoa; toteaa jälleen, että EU odottaa Yhdistyneeltä kuningaskunnalta enemmän 
tavoitteellisuutta hallinnon suhteen, jotta voidaan rakentaa vahva tuleva kumppanuus; 

165. korostaa, että tässä hallintojärjestelmässä on kunnioitettava molempien osapuolten 
itsenäisyyttä ja ehdottomasti säilytettävä täysimääräisesti EU:n päätöksenteon ja oikeus- 
ja lainkäyttöjärjestyksen riippumattomuus, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja 
neuvoston rooli EU:n lainsäätäjinä sekä unionin tuomioistuimen rooli EU:n oikeuden 
sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan ainoana tulkitsijana; katsoo, että EU:n 
lainsäädännön käsitteistöön perustuvien määräysten osalta hallintojärjestelyjen on 
mahdollistettava asian vieminen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi;

166. pitää myönteisenä ehdotusta perustaa Euroopan parlamentin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan parlamentin jäsenten parlamentaarinen edustajakokous, jolla on oikeus 
saada tietoa kumppanuusneuvostolta ja esittää sille suosituksia; korostaa, että 
sopimuksessa olisi määrättävä oikeusperustasta määräyksille, jotka mahdollistavat 
tämän elimen perustamisen; 

167. vaatii, että Euroopan parlamentin roolia kunnioitetaan sääntely-yhteistyötä koskevien 
määräysten täytäntöönpanon yhteydessä, jotta varmistetaan, että se voi harjoittaa 
asianmukaista poliittista valvontaa, ja taataan sen oikeudet ja asema toisena 
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lainsäätäjänä; muistuttaa oikeudestaan saada tietoa sopimuksen tarkistamiseen liittyvistä 
järjestelyistä; 

168. korostaa, että kummankin osapuolen olisi sovellettava sopimukseen kokonaisuudessaan 
kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua sekä sidosryhmien osallistumista ja kuulemista 
koskevia määräyksiä poliittisen julistuksen 125 kohdan mukaisesti ja että sen piiriin 
olisi otettava erityisesti työmarkkinaosapuolet, mukaan lukien organisaatiot ja 
työntekijäjärjestöt, jotka edustavat sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia ja 
työskenteleviä EU:n kansalaisia että EU:ssa asuvia ja työskenteleviä Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisia; vaatii perustamaan kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä 
valvomaan sopimuksen täytäntöönpanoa; 

169. kannattaa sitä, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu jatkossakin kolmantena maana 
tarkkailijan ominaisuudessa ilman päätöksenteko-oikeutta EU:n muiden kuin 
sääntelyvirastojen, kuten liikenteen, ympäristön tai työllisyyden alan virastojen, 
toimintaan, ja kannattaa mahdollista yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
koskevien sopimusten tekemistä vertaissääntelyvirastojen, kuten Euroopan 
kemikaaliviraston, Euroopan lentoturvallisuusviraston ja Euroopan 
meriturvallisuusviraston kanssa tiedon, parhaiden käytäntöjen ja tieteellisen tiedon 
vaihtamiseksi; palauttaa mieliin kehotuksensa komissiolle harkita mahdollista tulevaa 
käytännön yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alalla Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten ja EU:n virastojen välillä ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan 
aseman Schengen-alueeseen kuulumattomana kolmantena maana ja keskeisenä 
kumppanina terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; 

°

° °

170. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen komissiolle sekä tiedoksi 
neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille.
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PERUSTELUT

Yleinen tausta ja parlamentin rooli

Tilanteessa, jossa entisen jäsenvaltion kanssa käydään kumppanuussopimusneuvotteluja ja 
maailmaa koettelee covid-19-pandemian aiheuttama merkittävä kriisi, Euroopan parlamentti 
on edelleen sitoutunut täyttämään tehtävän, joka sille on perussopimuksissa annettu 
kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen yhteydessä. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklassa edellytetään parlamentin hyväksyntää EU:n ja 
kolmannen maan välisten kansainvälisten sopimusten tekemiselle. Hyväksynnän takaamiseksi 
parlamentti on otettava mukaan neuvotteluprosessiin siten, että sille tiedotetaan neuvotteluista 
säännöllisesti ja kattavasti.

Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta 31. tammikuuta 2020 erosopimuksella, joka tarjosi 
oikeusvarmuutta ja selkeyttä. Sopimuksessa käsitellään kolmea keskeistä eroamiseen liittyvää 
kysymystä: kansalaisten oikeudet, Irlannin rajakysymys sekä Yhdistyneen kuningaskunnan 
EU:ta koskevista velvoitteista sopiminen. Nämä kysymykset ovat olleet parlamentin 
avainkysymyksiä neuvottelujen alusta lähtien, samoin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan 
EU:n jäsenvaltiona tekemien kansainvälisten sitoumusten tilanteen selventäminen, 
oikeusvarmuuden takaaminen oikeushenkilöille ja EU:n tuomioistuimen asema. Parlamentti 
on edelleen sitoutunut varmistamaan erosopimuksen määräysten täytäntöönpanon 
asianmukaisen parlamentaarisen valvonnan.

Koska neuvottelut entisen jäsenvaltion kanssa ovat ennennäkemättömän monimutkaiset ja 
merkittävät, parlamentti on perustanut erityisen elimen, jonka tehtävänä on koordinoida 
parlamentin osallistumista ja reagointia neuvotteluihin. Tämä elin on Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa koskevien asioiden koordinointiryhmä (UKCG). Koordinointiryhmää johtaa 
ulkoasiainvaliokunnan (AFET) puheenjohtaja, ja siihen kuuluvat kansainvälisen kaupan 
valiokunnan (INTA) puheenjohtaja, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan 
(SEDE) puheenjohtaja, EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta käsittelevä 
INTA-valiokunnan esittelijä ja AFET-valiokunnan esittelijä, yksi edustaja kustakin 
poliittisesta ryhmästä ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja. 

Suosituksen perustelut

Nämä työjärjestyksen 114 artiklan mukaiset Euroopan parlamentin suositukset, jotka koskevat 
neuvotteluja EU:n sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
välisestä uudesta kumppanuudesta ja jotka asiasta vastaavien AFET- ja INTA-valiokuntien 
yhteisesittelijät ovat laatineet, esitetään neuvottelujen hyvin tärkeässä vaiheessa. Parlamentin 
annettua päätöslauselmansa 12. helmikuuta 2020 ja neuvottelujen käynnistyttyä virallisesti 
maaliskuun alussa parlamentti aikoo seuraavaksi hyväksyä nämä suositukset kesäkuun 
täysistunnossa toimitettavassa lopullisessa äänestyksessä ennen korkean tason konferenssia ja 
Eurooppa-neuvoston kesäkuun kokousta, jossa arvioidaan neuvottelujen edistymistä. 

Koska neuvottelut ovat erittäin mutkikkaat, parlamentin eri alojen valiokuntien suuressa 
arvossa pidetty asiantuntemus on äärimmäisen tärkeää tekstin sisällön kannalta. Näillä 
suosituksilla varmistetaan siten myös lausunnon antavien valiokuntien täysimääräinen 
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osallistuminen parlamentin menettelyjen mukaisesti ja niiden laatimiseen ovat osallistuneet 
UKCG-ryhmässä kokoontuneet Euroopan parlamentin muodostavat poliittiset ryhmät. Niiden 
asiantuntemus oli ehdottoman tärkeää tarkasteltaessa talouskumppanuutta keskittyen 
kauppaan ja sen perustana oleviin tasapuolisiin toimintaedellytyksiin mutta myös tulevaan 
kumppanuuteen seuraavilla aloilla: kalastus, tietosuoja, ilmastonmuutos ja ympäristö, 
kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus, kansalaisten oikeudet, rahoitus, liikenne, 
energia, siviilikäyttöön tarkoitettu ydinvoima mukaan luettuna, turvallisuus ja ulkoasiat sekä 
Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen unionin ohjelmiin. 

Suosituksissa käsitellään kokonaisvaltaisesti eräitä tärkeitä aiheita, kuten yleisiä periaatteita, 
erosopimuksen täytäntöönpanoa, talouskumppanuutta, kauppaa ja tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä, alakohtaisia erityiskysymyksiä, ulkoasioita ja turvallisuutta sekä 
hallinnoinnin keskeisiä näkökohtia. Siinä esitetään parlamentin arvio sekä erosopimuksen 
täytäntöönpanosta että neuvottelujen edistymisestä ja asiakirja voitaisiin näin ollen esittää 
parlamentin kannanottona korkean tason konferenssissa ja kesäkuussa pidettävässä Eurooppa-
neuvoston kokouksessa. On myös tärkeää korostaa, että näillä suosituksilla parlamentti 
ilmaisee vahvan tukensa ja arvostuksensa EU:n pääneuvottelijan Michel Barnier’n johtaman, 
suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän komission työryhmän rakentavalle 
työlle. EU seisoo yhtenäisenä pääneuvottelijansa takana, ja niin sen pitäisi seistä jatkossakin.

Erosopimuksen täytäntöönpano ja sekakomitea

Merkittävässä osassa näistä suosituksista painotetaan erosopimuksen täytäntöönpanon 
parlamentaarisen valvonnan merkitystä erityisesti, kun kyse on kansalaisten oikeuksista tai 
Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevasta pöytäkirjasta. Komission neuvottelukantaan kuuluu, että 
erosopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa 
suhdetta koskevissa neuvotteluissa osoittaman luotettavuuden välillä on suora yhteys. 

Suosituksissa suhtaudutaankin myönteisesti sekakomitean työhön, jota EU:n puolelta johtaa 
komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. Sekakomitea on erittäin tärkeä erosopimuksen 
täytäntöönpanoa seuraava foorumi. Tässä mielessä asianmukainen parlamentaarinen 
tarkastelu on olennaisen tärkeää myös sekakomitean ja sen kuuden erityiskomitean työn 
onnistumisen kannalta. Kaikilla keskeisillä aloilla tarvitaan riittävät takeet siitä, että 
erosopimuksen täytäntöönpano etenee hyvin, ja nämä takeet olisi saatava ennen 
siirtymäkauden päättymistä. 
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BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle

suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: Nicolae Ştefănuță

Työjärjestyksen 56 artikla

EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne 
myöhemmin hyväksyvät:

A. katsoo, että EU:n ulkopuolisella valtiolla ei voi olla samoja oikeuksia ja etuja kuin 
jäsenvaltiolla; katsoo, että unionin olisi tarkasteltava Yhdistyneen kuningaskunnan 
osallistumista unionin ohjelmiin pitäen mielessä unionin ja sen kansalaisten strategiset 
ja taloudelliset edut; katsoo, että kaikissa päätöksissä, jotka koskevat Yhdistyneen 
kuningaskunnan osallistumista tällaisiin ohjelmiin, olisi otettava huomioon kaikki 
suunnitellun kumppanuuden olennaiset näkökohdat, koska kumppanuuden olisi 
muodostettava johdonmukainen rakenne; katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi 
täytettävä kaikki erosopimuksessa sovitut taloudellisen sitoumukset;

B. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuessa unionin ohjelmiin olisi 
noudatettava kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä, mekanismeja ja osallistumisehtoja, jotka 
on vahvistettu vastaavissa oikeusperustoissa; katsoo, että tämän seurauksena olisi muun 
muassa varmistettava oikeudenmukainen tasapaino Yhdistyneen kuningaskunnan 
maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä ja että Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla ei kolmantena maana voi olla päätösvaltaa minkään ohjelman 
suhteen; toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU:n ohjelmiin osallistumisen aste 
olisi ilmoitettava mahdollisimman selkeästi;

C. toteaa, että jos siirtymäkautta jatketaan, Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään 
kolmantena maana toteutettaessa unionin ohjelmia ja toimia, joihin on sitouduttu 
seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja se maksaa unionin talousarvioon 
rahoitusosuuden, jonka määrän päättää erosopimuksen mukaisesti perustettu yhteinen 
komitea;
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D. katsoo, että unionin taloudellisia etuja on tarpeen suojata, myös toteuttamalla 
tarkastuksia sekä komission, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF), Euroopan 
syyttäjänviraston (EPPO), Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan 
parlamentin valvontaoikeuksiensa nojalla tekemien tutkimusten avulla;

E. ottaa huomioon, että poliittisessa julistuksessa unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta 
muistuttivat sitoutuneensa yhdessä toteuttamaan tulevan PEACE PLUS -ohjelman 
pitäen nykyiset rahoitusosuudet ennallaan tulevassa ohjelmassa;

F. ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa valtuutuksessaan 
harkitsevansa osallistumista tiettyihin Erasmus + -ohjelman osa-alueisiin rajoitetuksi 
ajaksi;

1. suosittaa, että komissio

a) toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että suunniteltua kumppanuutta 
varten vahvistettaviin yleisiin periaatteisiin, ehtoihin ja edellytyksiin, jotka 
koskevat osallistumista unionin ohjelmiin, sisällytetään vaatimus, jonka mukaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan on osallistuttava oikeudenmukaisella ja 
asianmukaisella rahoitusosuudella sekä osallistumismaksun että operatiivisen 
panoksen osalta kaikkiin ohjelmiin, joissa se on mukana;

b) varmistaa, että yleissääntönä Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumiselle 
johonkin ohjelmaan on osallistuminen koko ohjelmaan, paitsi jos osittainen 
osallistuminen on perusteltua esimerkiksi luottamuksellisuuden vuoksi, ja että 
osallistuminen kattaa kyseisen ohjelman koko keston; suosittaa erityisesti, että 
komissio ei hyväksy Yhdistyneen kuningaskunnan osittaista osallistumista 
Erasmus + -ohjelmaan tai osallistumista ohjelman koko monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaista kestoa lyhyemmäksi ajaksi ja että se varmistaa 
ennakoitavuuden unioniin sijoittautuneille osallistujille unionin ohjelmiin sekä 
vakauden talousarviomäärärahojen osalta;

c) tekee ehdotuksia järjestelyistä, joilla toteutetaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten ja unionin virastojen välinen yhteistyö ottaen huomioon, että 
Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei kolmantena maana ole minkäänlaista unionin 
virastoja koskevaa päätöksentekovaltaa;

d) varmistaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen unionin ohjelmiin ei 
johda nettomääräisiin siirtoihin tai etuuksiin unionin talousarviosta Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle ja että unioni voi yksipuolisesti keskeyttää ja päättää 
Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen ohjelmiin, jos osallistumisen 
edellytykset eivät täyty tai jos Yhdistynyt kuningaskunta ei maksa 
rahoitusosuuttaan;

e) varmistaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävä sopimus sisältää 
tarvittavat toimenpiteet taloudellisten väärinkäytösten, petosten, rahanpesun ja 
muiden unionin taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten torjumiseksi;
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f) arvioi kaikkia mahdollisia skenaarioita, myös siirtymäkauden pidentämistä ja siitä 
johtuvia Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellisia velvoitteita, ja valmistautuu 
niihin varmistaakseen unionin talousarvion moitteettoman varainhoidon.



PE650.385v02-00 44/140 RR\1207540FI.docx

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 4.5.2020

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

38
0
3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, 
Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De 
Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino 
Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero 
Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, 
Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, 
Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida 
Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, 
Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Damian Boeselager, Petros Kokkalis



RR\1207540FI.docx 45/140 PE650.385v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

+
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, 

GUE/NGL Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID Hélène Laporte

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, 
Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo 
Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Robert Biedroń, , Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini,
Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu
Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Damian Boeselager

NI Ioannis Lagos

-

0
ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää



PE650.385v02-00 46/140 RR\1207540FI.docx

FI

25.5.2020

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle

suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: Pedro Silva Pereira

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

1. palauttaa mieleen 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Yhdistyneen 
kuningaskunnan erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten 
täytäntöönpanosta ja seurannasta1 ja 12. helmikuuta 2020 antamansa päätöslauselman 
ehdotuksesta valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta 
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa2; toteaa, että 
neuvottelut tulevasta suhteesta ovat vielä hyvin varhaisessa vaiheessa, ja korostaa 
koronaviruskriisin merkittävää vaikutusta tähän prosessiin ja sen aikatauluun;

2. korostaa, että erosopimuksen ja myös Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan, jolla 
varmistetaan, että Irlannin saarelle ei muodostu kovaa rajaa, täysimääräinen 
täytäntöönpano on ennakkoedellytys EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle 
kumppanuudelle ja sen keskeinen osatekijä; pitää huolestuttavina Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallituksen julkilausumia, jotka osoittavat, ettei sillä ole poliittista 
tahtoa noudattaa täysimääräisesti erosopimuksen mukaisia oikeudellisia sitoumuksiaan, 
jotka koskevat erityisesti rajavalvontaa Irlanninmerellä; toteaa, että tästä asiasta ei 
annettu käytännön takeita sekakomiteassa; korostaa, että osapuolten välinen 
vastavuoroinen luottamus on keskeistä näissä neuvotteluissa;

3. toteaa, että EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pysyvät jatkossakin läheisinä naapureina ja 
niillä on edelleen monia yhteisiä etuja; korostaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
talouksien yhdentymisen ja keskinäisen riippuvuuden huomattavaa tasoa; toteaa, että 
EU:sta lähdettyään Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen yksi EU:n läheisimmistä 
liittolaisista, Nato-kumppani ja merkittävä kauppakumppani; vaatii siksi, että EU:n ja 

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0006.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0033.
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Yhdistyneen kuningaskunnan uutta suhdetta koskevassa sopimuksessa on otettava 
huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan asema kolmantena maana, ja sen on oltava 
johdonmukainen ja vastattava osapuolten maantieteellistä läheisyyttä sekä osapuolten 
talouksien keskinäisen riippuvuuden laajuutta; muistuttaa, että nykyiseen 
ainutlaatuiseen suhteeseen perustuvaa poliittista julistusta on käytettävä 
kunnianhimoisen, laajan, syvän ja joustavan kumppanuuden perustana;

4. pitää myönteisenä, että komissio on esitellyt ja julkistanut uutta kumppanuutta koskevan 
laajan lainsäädäntöehdotuksen, joka suurelta osin vastaa sen neuvotteluvaltuutusta ja 
parlamentin päätöslauselmaa; kehottaa komissiota jatkamaan avoimuutta 
lainsäädäntövallan käyttäjien, rahoituspalvelualan ja kuluttajien kanssa, ja pitää erittäin 
valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on kieltäytynyt hyväksymästä 
vastaavaa avoimuuden tasoa; korostaa, että avoimuus ja varmuus ovat liiketoiminnan 
jatkuvuuden ja asiakkaille tarjottavien palvelujen saumattoman jatkumisen sekä 
markkinaheilahtelujen estämisen välttämisen kannalta erittäin tärkeitä;

5. panee merkille, että osapuolten välillä on tässä neuvottelujen alkuvaiheessa merkittäviä 
eroja myös neuvoteltavan tekstin soveltamisalan ja oikeudellisen rakenteen osalta; on 
vakavasti huolissaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kaavailemasta suppeasta 
kumppanuudesta, ja huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotukset eivät 
vastaa sitoumuksia, jotka se antoi erosopimuksessa ja poliittisessa julistuksessa;

6. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan maantieteellinen läheisyys ja nykyinen 
taloudellinen keskinäinen riippuvuus EU:n kanssa aiheuttavat sen, että on molempien 
osapuolten edun mukaista luoda kunnianhimoinen ja luotettava uusi taloudellinen 
kumppanuus, joka kattaa mahdollisimman paljon aloja; korostaa, että joka tapauksessa 
on varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja turvattava EU:n normit, jotta 
vältetään kilpaileminen alhaisimmalla sääntelytasolla sekä se, että luodaan 
epäoikeudenmukaisia kilpailun vastaisia etuja heikentämällä suojatasoja tai muilla 
sääntelyn eroavaisuuksilla; korostaa, että julkisten hankintamenettelyjen olisi säilyttävä 
vastavuoroisesti avoimina edellytyksenä sille, että osapuolten välillä on tasapuoliset 
kilpailuedellytykset; katsoo, että uudessa kehyksessä olisi turvattava oikeudenmukainen 
kilpailu, työntekijöiden oikeudet, EU:n taloudellinen vakaus, sijoittajien ja kuluttajien 
suojelu, tietoalojen edistämisen ja tukemisen avoimuus, sisämarkkinoiden eheys ja 
ilmastonmuutoksen torjumista varten annetut sitoumukset, joilla taataan, että nykyisestä 
suojelun tasosta ja normistosta ei taannuta; korostaa, että saavutettavan kehyksen on 
oltava selkeä ja avoin ja että se ei saa kohdistaa kohtuutonta taakkaa mikroyrityksiin 
eikä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset); kehottaa osapuolia turvaamaan 
tulevassa sopimuksessa näiden yritysten tarpeet ja edut, jotka liittyvät erityisesti 
markkinoille pääsyn helpottamista koskeviin kysymyksiin, esimerkiksi teknisten 
standardien yhteensopivuuteen ja yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin; panee 
erityisesti merkille talouden mahdollisen vääristymisen Irlannin raja-alueilla, jos 
käytössä ei ole täysimittaista tasapuoliset kilpailuedellytykset turvaavaa säännöstöä 
erityisesti työ- ja sosiaalinormien osalta; pitää erityisen tärkeänä säilyttää tiivis ja 
rakenteellinen yhteistyö sääntelyä ja valvontaa koskevissa kysymyksissä sekä 
poliittisella että teknisellä tasolla siten, että kunnioitetaan EU:n sääntelykehystä ja sen 
päätöksenteon itsenäisyyttä;
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7. katsoo, että tulevalla kumppanuudella on varmistettava korkea ympäristön, 
työntekijöiden ja sosiaalisen suojelun taso, eikä sen pidä heikentää tulevia aloitteita 
tällaisen suojelun tason parantamiseksi; tukee tässä yhteydessä lauseketta, jolla estetään 
ilmaston suojelun tason taantuminen, ja kannustaa molempia osapuolia lisäämään 
toimenpiteitä ja tekemään yhteistyötä asioissa, jotka liittyvät kestävään tuotantoon ja 
kulutukseen ja joilla edistetään kiertotaloutta ja kannustetaan vihreää ja sosiaalisesti 
osallistavaa kasvua; pitää myönteisenä, että osapuolet ovat sitoutuneet saavuttamaan 
koko talouden laajuisen ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja saattamaan 
toimintapolitiikkansa vastaamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa ja Pariisin 
sopimuksessa asetettuja tavoitteita; vaatii säännöllistä poliittista vuoropuhelua, jolla 
valvotaan Pariisin sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa;

8. vaatii vankkoja ja kattavia takeita sellaisille aloille kuin kilpailu, valtiontukien valvonta, 
valtio-omisteiset yritykset, kilpailuoikeus ja yrityskeskittymien valvonta, jotta turvataan 
ja taataan tasapuoliset kilpailuedellytykset Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n 
talouksien välillä sekä estetään ja kielletään epäoikeudenmukainen kilpailu ja kaupan 
vääristyminen; korostaa tarvetta ylläpitää yhteisiä tiukkoja normeja 
kilpailulainsäädännön ja valtiontukien valvonnan alalla; korostaa tarvetta turvata 
sijoittajien ja kuluttajien suojelu, sisämarkkinoiden eheys sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan mukautuminen EU:n kilpailua ja valtiontukia koskeviin sääntöihin; 
vaatii tehokasta täytäntöönpanon valvontaa sekä korjaavia toimia koskevaa sääntelyä 
EU:n perussopimuksissa kuvatulla tavalla;

9. katsoo, että rahoituspalvelujen osalta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 
käytävän sääntelyä ja valvontaa koskevan vuoropuhelun olisi tapahduttava 
poliitikkojen, sääntelijöiden ja valvojien vapaaehtoisen sääntelyvuoropuhelun pohjalta, 
jotta edistetään sääntelyn vastaavuutta ja jaetaan valvontaan liittyviä huolenaiheita ja 
parhaita käytäntöjä, mukaan luettuina ne, jotka liittyvät uusiin innovatiivisiin 
palveluihin ja molempia osapuolia kiinnostaviin kysymyksiin; katsoo, että tulevan 
sopimuksen olisi sisällettävä erityisiä määräyksiä, jotka koskevat Euroopan 
valvontaviranomaisten ja Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan 
valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä, jossa annetaan säännöllisiä ilmoituksia 
muutoksista, jotka koskevat oikeuskehystä ja sen täytäntöönpanoa; tunnustaa, että EU:n 
rahoitusalan ekosysteemi on vankasti sidoksissa palveluihin, joita tarjoavat 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet pankit ja markkinainfrastruktuurit; 
uskoo, että olisi pyrittävä säilyttämään sujuva yhteistyö, varmistamaan tasapuoliset 
kilpailuedellytykset ja rajoittamaan Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluja 
koskevan sääntelyn poikkeamia, jolloin säilytetään yhdentyneet pääomamarkkinat sekä 
EU:n rahoituslaitosten mahdollisuus käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan asiaan 
liittyviä markkinainfrastruktuureja;

10. muistuttaa, että toimilupaoikeudet, jotka perustuvat vastavuoroiseen tunnustamiseen ja 
yhdenmukaisiin vakavaraisuussääntöihin ja valvonnan yhtenevyyteen sisämarkkinoilla, 
lakkaavat olemasta voimassa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 
siirtymäkauden lopussa, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa; 
korostaa, että tämän jälkeen pääsyn Euroopan rahoitusmarkkinoille tulee perustua EU:n 
itsenäiseen vastaavuuskehykseen; muistuttaa kuitenkin vastaavuutta koskevien 
päätösten rajallisesta soveltamisalasta; korostaa, että voitaisiin laatia ja ylläpitää 
täydentäviä erityistoimenpiteitä ja -vaatimuksia vakavaraisuussyistä ja rahoitusalan 
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vakauden turvaamiseksi; korostaa, että tulevaan kumppanuuteen Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa tulee sisältyä vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskevia 
poikkeuksia, jotta turvataan oikeudellisesti molempien osapuolten oikeus yleisen edun 
mukaiseen sääntelyyn;

11. korostaa, että EU:n lainsäädännössä säädetään mahdollisuudesta pitää kolmannen maan 
sääntöjä vastaavina suhteellisen ja riskiperusteisen analyysin pohjalta; korostaa, että 
vastaavuuden tutkimukset ovat tekninen prosessi, jonka olisi perustuttava selkeisiin, 
objektiivisiin ja avoimiin kriteereihin; muistuttaa mietinnössään unionin ja kolmansien 
maiden välisistä suhteista rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta 
esittämästään kannasta, jonka mukaan rahoituspalveluja koskevat vastaavuuspäätökset 
olisi tehtävä delegoiduilla säädöksillä; toteaa tässä yhteydessä, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan rahoitusalan sääntelyn vastaavuuden arvioinnin tekee komissio ja että 
vastaavuus voidaan myöntää vain, jos Yhdistyneen kuningaskunnan sääntely- ja 
valvontajärjestelmä ja -normit ovat täysin vastaavia kuin EU:n, jotta voidaan taata 
tasapuoliset kilpailuedellytykset; pitää myönteisenä, että osapuolet ovat EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteista annetussa poliittisessa 
julistuksessa sitoutuneet saattamaan vastaavuuden arvioinnit päätökseen kesäkuun 2020 
loppuun mennessä; kehottaa molempia osapuolia jatkamaan ponnistelujaan tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi; katsoo, että jos Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnetään 
vastaavuus, sen säilyttämiseksi olisi ponnisteltava, mutta muistuttaa, että EU voi 
peruuttaa vastaavuusaseman yksipuolisesti milloin tahansa;

12. toteaa, että sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 27. marraskuuta 2019 
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/20333 käyttöön 
otetuilla muutoksilla sijoituspalveluyritysten vastaavuuskehykseen edellytetään, että 
arvopaperimarkkinaviranomainen ”seuraa sääntelyn ja valvonnan kehitystä, 
täytäntöönpanokäytäntöjä ja muuta merkityksellistä markkinakehitystä kolmansissa 
maissa”; toteaa, että tällaiset määräykset voisivat toimia vaikuttavan valvontajärjestelyn 
mallina;

13. muistuttaa, että merkittävä määrä euromääräisiä johdannaisia määritetään 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, millä voisi olla vaikutuksia rahoitusvakauteen 
Euroopan unionin kannalta; pitää myönteisenä uutta valvontajärjestelyä, joka otettiin 
käyttöön 23. lokakuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) 2019/2099 keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien 
viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien 
vaatimusten osalta4; kehottaa äskettäin perustettua keskusvastapuolten 
valvontakomiteaa käyttämään sille kyseisellä asetuksella annettua toimivaltaa 
turvaamaan EU:n rahoitusalan vakauden, ja kehottaa komissiota harkitsemaan vastaavaa 
lähestymistapaa muille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittuneille aloille, joilla 
markkinoidaan, määritetään tai merkitään euromääräisiä rahoitusvälineitä;

14. toistaa pitävänsä tärkeänä turvata EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen nopean 
yhteistyön ja tietojen vaihdon kehys, jotta estetään ja havaitaan rahanpesu ja terrorismin 
rahoittaminen ja rangaistaan siitä sekä säilytetään tasapuoliset kilpailuedellytykset; 
kehottaa osapuolia sisällyttämään tulevaan kumppanuussopimukseen rahanpesun ja 

3 EUVL L 314, 5.12.2019, s. 1.
4 EUVL L 322, 12.12.2019, s. 1.
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terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvää toimintapolitiikkaa koskevia määräyksiä, 
mukaan luettuna tietojenvaihtomekanismi; muistuttaa, että poliittisessa julistuksessa EU 
ja Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuivat menemään rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän normeja pitemmälle tosiasiallisen omistajuuden 
avoimuuden suhteen sekä lopettamaan virtuaalivaluuttojen käyttöön liittyvän 
anonymiteetin, mukaan luettuna asiakkaiden tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvät 
tarkastukset; korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan on noudatettava kansainvälisiä 
normeja ja sen olisi edelleen mukauduttava EU:n kehittyvien normien sääntelyyn 
rahanpesun torjunnan alalla, jolla joltain osin vaaditaan korkeampia suojanormeja ja 
enemmän avoimuutta kuin nykyisissä kansainvälisissä standardeissa; muistuttaa, että on 
olemassa EU:n luettelo kolmansista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen vastaisissa rahoitusalan kehyksissä on strategisia puutteita, ja kehottaa, 
että Yhdistynyt kuningaskunta merentakaisine alueineen jatkossakin sitoutuu EU:n 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiseen kehykseen siirtymäkauden jälkeen;

15. pitää myönteisenä komission 18. maaliskuuta 2020 esittelemän sopimusluonnoksen 
uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa5 rahanpesun estämistä 
koskevan jakson 130 ja 131 artiklassa lueteltuja vaatimuksia, jotka koskevat 
oikeushenkilöiden tosiasiallisen omistajuuden avoimuutta ja oikeudellisia järjestelyjä; 
muistuttaa, että on molempien osapuolten kannalta äärimmäisen tärkeää varmistaa, että 
keskusrekisterien sisältämä tieto on saatavissa samojen normien mukaisesti kuin ne, 
jotka on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston 30. toukokuuta 2018 antamassa 
direktiivissä (EU) 2018/843 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai 
terrorismin rahoitukseen6, erityisesti kun otetaan huomioon sen johdanto-osan 
42 kappale oikeutetusta edusta;

16. kehottaa molempia osapuolia sisällyttämään uuteen kumppanuussopimukseen erityisiä 
määräyksiä, jotka koskevat ilmoitusvelvollisten rahoituslaitosten ja muiden kuin 
rahoituslaitosten valvontaa rahanpesun vastaisessa kehyksessä; muistuttaa rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan EU:n kehyksen täytäntöönpanon 
parantamisesta annetusta komission tiedonannosta (COM(2019)0360) ja viimeaikaisten 
väitettyjen EU:n luottolaitoksiin liittyneiden rahanpesutapausten arvioinnista annetusta 
komission kertomuksesta, joissa todettiin, että EU:n rahanpesun vastainen valvonta oli 
suurelta osin riittämätöntä;

17. uskoo, että EU:n kansalaisten – mukaan luettuina tulevat rajatyöntekijät – vapaa 
liikkuvuus sekä palvelujen vapaa liikkuvuus Irlannin saarella ovat tärkeitä, jotta voidaan 
rajoittaa koko saaren taloudelle aiheutuvia vahinkoja, ja että tulevan sopimuksen olisi 
katettava tämä seikka;

18. suosittelee, että kaupan, mukaan luettuina palvelut, lisääntyvän digitalisoitumisen myötä 
osapuolet sopivat osana uuden kumppanuuden ohjauskehystä säännöksistä, joilla 
helpotetaan sähköistä kaupankäyntiä, puututaan kaupan perusteettomiin esteisiin 
sähköisin keinoin ja varmistetaan avoin, turvallinen ja luotettava verkkoympäristö 
yrityksille ja kuluttajille; korostaa, että näillä määräyksillä olisi helpotettava tarvittavia 
datavirtoja oikeutettujen yleisen edun mukaisten tavoitteiden vuoksi tehtäviä 

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

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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poikkeuksia lukuun ottamatta siten, että ei heikennetä EU:n henkilötietojen suojaa 
koskevia sääntöjä, ja soveltaen asianmukaista oikeudellista valvontaa;

19. korostaa, että rajatylittävän kaupan helpottamiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja 
tullivalvontavalmiuksiin yhteisillä rajanylityspisteillä, ja tulevassa sopimuksessa olisi 
määrättävä kattavista tulliyhteistyömekanismeista;

20. katsoo, että tulevassa sopimuksessa olisi määrättävä selkeistä mekanismeista, joilla 
varmistetaan vaikuttava lainsäädännön täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta ja 
riitojenratkaisu edellä mainituilla aloilla; pitää myönteisenä, että komission esittämässä 
sopimusluonnoksessa Europan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa sitovia 
ennakkopäätöksiä EU:n lainsäädännön käsitteen tulkinnasta tai EU:n lainsäädännön 
säännöksen tulkintaa koskevasta kysymyksestä;

21. kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa sitoutumaan vahvasti varmistamaan, että 
myös Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset alueet, sen suvereniteettiin kuuluvat 
tukikohta-alueet ja kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet noudattavat hyvää verohallintoa 
nykyisten ja kehittyvien kansainvälisten ja unionin normien mukaisesti erityisesti 
verotietojen vaihdon, verotuksen avoimuuden, oikeudenmukaisen verotuksen, veron 
kiertämisen vastaisten toimenpiteiden sekä OECD:n veropohjan rapautumisen ja 
voitonsiirron vastaisten normien osalta; kehottaa osapuolia lisäksi noudattamaan 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän normeja;

22. kehottaa osapuolia asettamaan etusijalle veropetosten, veronkierron ja rahanpesun 
koordinoidun torjunnan; kehottaa osapuolia puuttumaan haitallisiin verokäytäntöihin 
harjoittamalla yritysverotusta koskevien EU:n käytännesääntöjen mukaista yhteistyötä; 
korostaa tässä yhteydessä komission Yhdistyneestä kuningaskunnasta osana 
eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2020 menettelyä laatimaa maakohtaista raporttia, 
jossa Yhdistyneen kuningaskunnan osinkoverojärjestely ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kahdenvälisten verosopimusten suuri määrä ovat piirteitä, joita 
aggressiivista verosuunnittelua harjoittavat yritykset voivat käyttää; panee merkille, että 
komission mukaan Yhdistyneellä kuningaskunnalla on paljon ominaisuuksia, joiden 
nojalla maalla voidaan katsoa olevan piirteitä, joita yritykset voivat käyttää verojen 
välttelyyn; vaatii, että tulevassa sopimuksessa puututaan erityisesti tähän kysymykseen 
ja hahmotellaan, miten Yhdistynyt kuningaskunta korjaa tilanteen tulevaisuudessa; 
toteaa, että siirtymäkauden lopussa Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään kolmantena 
maana, ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän on tarkasteltava sitä noudattaen 
kriteereitä, jotka on vahvistettu yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaa EU:n 
luetteloa varten; kehottaa osapuolia takaamaan täyden hallinnollisen yhteistyön, jotta 
varmistetaan alv-lainsäädännön noudattaminen sekä alv-tulojen suojelu ja perintä;

23. pitää myönteisenä, että Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu jatkamaan DAC 6:n 
noudattamista7; kehottaa osapuolia varmistamaan pakollisesta automaattisesta 
tietojenvaihdosta verotuksen alalla annettuihin eri direktiiveihin sisältyvien tuloja, 
kirjanpitoa, veropäätöksiä, maakohtaista raportointia ja tosiasiallista omistajuutta 

7 Direktiivi (EU) 2018/822, annettu 25. toukokuuta 2018, EUVL L 139, 5.6.2018, s. 1.
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koskevien säännösten (DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512) noudattamisen 
jatkumisen; suosittelee, että osapuolet perustavat erityisen alustan hallinnollisen 
yhteistyön ylläpitämiseksi, jotta varmistetaan tietojen vaihdon jatkuminen sekä tietojen 
vaihtoa koskevien tulevien ehdotusten koordinointi esimerkiksi verkkoalustojen osalta; 

24. kehottaa osapuolia varmistamaan, että niiden veropolitiikat tukevat Pariisin 
sopimuksessa esitettyjä tavoitteita, ja kehottaa osapuolia tekemään yhteistyötä EU:n 
hiilidioksidipäästöjen tullimekanismien tulevassa kehyksessä erityisesti, jotta vältetään 
kaikkinainen kaksinkertainen verotus pyrittäessä EU:n hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismien ympäristötavoitteisiin;

25. muistuttaa, että erosopimuksen 132 artiklan mukaan sekakomitea voi tehdä päätöksen 
siirtymäkauden pidentämisestä; katsoo, että siirtymäkauden mahdollista jatkamista on 
vakavasti harkittava, kun otetaan huomioon jäljellä olevat eroavaisuudet ja covid-19-
kriisin vaikutus, jotta nähdään, tarvitaanko lisää aikaa kattavaa tulevaa kumppanuutta 
koskevien neuvottelujen päätökseen saamiseksi siten, että samalla turvataan 
kansalaisten oikeudet, oikeusvarmuus sekä taloudellinen ja rahoituksellinen vakaus; 
toistaa katsovansa, että neuvottelujen monimutkaisuuden ja rajoitetun ajan vuoksi on 
olemassa todellinen vaara ”jyrkänteen reunasta” talouden aloilla, joilla 
varautumistoimenpiteet tai kansainvälinen kehys eivät kenties osoittaudu riittäväksi 
oikeudelliseksi kehykseksi estämään vakavia häiriöitä; katsoo, että on sekä EU:n että 
Yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaista, että niiden tuleva suhde määritellään 
hallitusti;

26. muistuttaa, että jäsenvaltioiden joukkovelkakirjojen markkinoiden likviditeetti ja 
euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten valuuttojen vaihdon likviditeetti 
ovat olleet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden investointipankkien 
varassa; toteaa, että koska monessa unionin oikeusjärjestelmässä valtion 
joukkovelkakirjojen ensimarkkinat kolmannessa maassa on kielletty, on olemassa 
merkittävä tarve ottaa edellä mainittu kysymys huomioon EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan uutta kumppanuutta koskevissa neuvotteluissa;

27. katsoo, että brexit voi vauhdittaa pääomamarkkinaunionia, mikä voisi auttaa 
kanavoimaan luottoja reaalitalouteen erityisesti pk-yrityksille, edelleen parantaa 
yksityistä riskien jakamista, vähentää julkisen riskien jakamisen tarvetta ja täydentää 
pankkien kautta saatavaa rahoitusta.

8 Direktiivi 2011/16/EU, annettu 15. helmikuuta 2011, EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1.
9 Direktiivi 2014/107/EU, annettu 9. joulukuuta 2014 EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1.
10 Direktiivi (EU) 2015/2376, annettu 8. joulukuuta 2015, EUVL L 332, 18.12.2015, s. 1.
11 Neuvoston direktiivi (EU) 2016/881, annettu 25. toukokuuta 2016, EUVL L 146, 3.6.2016, s. 8.
12 Neuvoston direktiivi (EU) 2016/2258, annettu 6. joulukuuta 2016, EUVL L 342, 16.12.2016, s. 1.
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle

suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: Kris Peeters

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

A. toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävässä sopimuksessa on 
varmistettava oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino, kunnioitettava unionin 
sisämarkkinoiden ja tulliliiton täyttä eheyttä ja asianmukaista toimintaa sekä neljän 
vapauden jakamattomuutta sekä taattava tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille ja 
korkeatasoinen kuluttajansuoja; toteaa, että unionin ulkopuolisilla mailla ei ole samoja 
velvollisuuksia kuin jäsenillä, eivätkä ne voi nauttia samoista oikeuksista ja eduista kuin 
jäsenet;

B. ottaa huomioon, että pääsy EU:n sisämarkkinoille edellyttää asiaan liittyvän EU:n 
sisämarkkinalainsäädännön täysimääräistä noudattamista; ottaa huomioon, että 
kuluttajansuoja EU:ssa varmistetaan kattavalla eurooppalaisella oikeudellisella 
kehyksellä;

C. toteaa, että EU on maailman suurin kauppamahti ja että sen sisämarkkinat, jotka ovat 
maailman suurimmat, edistävät merkittävästi taloudellista vaurautta; ottaa huomioon, 
että vuonna 2019 EU27-maiden Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuneen 
tavaraviennin arvo oli 318,1 miljardia euroa ja EU27:n tuonti Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta oli arvoltaan 193,7 miljardia euroa;

D. ottaa huomioon, että määräaika uutta kumppanuutta Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa koskevien neuvottelujen päätökseen saattamiselle on kunnianhimoinen, että 
neuvottelut ovat erittäin monimutkaisia ja että covid-19-pandemian aiheuttama 
ennennäkemätön kriisi ja siitä johtunut neuvottelujen keskeytyminen tekevät tilanteesta 
entistäkin haastavamman;
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1. toistaa painokkaasti, että molempien osapuolten on pantava erosopimus täysimääräisesti 
täytäntöön kaikilta osin ja että tämä voi olla vahva merkki siitä, että tulevaa sopimusta 
koskevat neuvottelut käydään vilpittömässä hengessä;

2. katsoo, että on sekä EU:n että Yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaista pyrkiä tulevan 
sopimuksen avulla kunnianhimoiseen, laaja-alaiseen ja tasapainoiseen suhteeseen;

3. korostaa, että EU:n kaikkien toimielinten ja jäsenvaltioiden samoin kuin yritysten ja 
kansalaisten olisi siirtymäkauden jälkeen oltava valmiita uuteen kumppanuuteen 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa;

4. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävällä sopimuksella ei saisi 
heikentää komission viiden viime vuoden aikana ehdottamaa kunnianhimoista ja 
tasapainoista toimenpidepakettia, joka käsittää muun muassa sisämarkkinastrategian, 
pääomamarkkinaunionin, digitaalisten sisämarkkinoiden strategian ja Euroopan 
digitaalistrategian;

Sisämarkkinat

5. korostaa, että tulevaan sopimukseen olisi sisällyttävä järjestelyjä, jotka koskevat 
tavaroiden ja palveluiden markkinoille pääsyä, julkisia hankintoja sekä 
ammattipätevyyksien tunnustamista ja tuotesääntöjä edellyttäen, että 
toimintaedellytykset ovat tasapuoliset;

 6. katsoo, että voidakseen siirtyä kohti hiilineutraalia taloutta ja kiertotaloutta unionilla on 
oltava täysin toimivat sisämarkkinat, jotka kannustavat vihreiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen levittämiseen, ja toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävän 
tulevan sopimuksen olisi oltava tämän tavoitteen mukainen;

7. painottaa, ettei kolmannella maalla voi missään olosuhteissa olla samoja oikeuksia ja 
etuja kuin jäsenvaltiolla; korostaa, että sisämarkkinoille pääsyyn liittyvät oikeudet ja 
erioikeudet ovat tiiviissä yhteydessä sisämarkkinasääntöjen täysimääräistä 
noudattamista koskeviin tiukkoihin velvoitteisiin; muistuttaa siksi, että tasapainoisesta, 
kunnianhimoisesta ja laaja-alaisesta tulevasta sopimuksesta voidaan sopia vain, jos 
yrityksille ja kuluttajille taataan tasapuoliset toimintaedellytykset vankoilla 
sitoumuksilla ja niiden asianmukaisella täytäntöönpanolla sekä sen tehokkaalla 
valvonnalla, jolla pyritään siihen, että normit voidaan säilyttää yhtäläisinä ja 
yhdenmukaistaa dynaamisesti;

8. korostaa, että sääntelyn dynaamisen yhdenmukaistamisen ja tuotteiden tiukkaa 
markkinavalvontaa koskevien määräysten, joilla myötävaikutetaan tuotesääntöjen 
noudattamisen valvontaan, olisi oltava olennainen ja kiinteä osa mahdollista tulevaa 
sopimusta, jolla on tarkoitus varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset; korostaa, että 
EU:n yritysten oikeusvarmuus sekä EU:n kuluttajien korkeatasoinen suojelu, joka 
toteutetaan tehokkaan markkinavalvonnan, tuotteiden jäljitettävyyden ja 
markkinavalvontaviranomaisten välisen yhteistyön avulla, ovat tekijöitä, joiden voidaan 
olettaa edistävän tasapuolisia toimintaedellytyksiä tällä alalla; korostaa myös, että 
tasapuoliset toimintaedellytykset vaativat horisontaalista mekanismia, kuten yhteistyön 
kaikki alat kattavaa yleistä hallintokehystä, jotta voidaan taata tehokas täytäntöönpano, 
seuranta, täytäntöönpanon valvonta sekä riitojen ratkaisu riittävillä resursseilla 
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varustettujen omien viranomaisten toimesta samoin kuin tehokkaat hallinnolliset ja 
oikeudelliset menettelyt; palauttaa mieliin, että tällaisessa horisontaalisessa 
mekanismissa olisi säilytettävä täysimääräisesti EU:n päätöksenteon ja 
oikeusjärjestyksen riippumattomuus ja tarjottava unionille asianmukaiset välineet 
toimia, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei noudata sääntöjä;

9. korostaa, että tuleva sopimus johtaa joka tapauksessa tulli- ja muihin tarkastuksiin 
ennen tavaroiden pääsyä sisämarkkinoille, ja pitää erittäin tärkeänä, että tavaroiden 
varmistetaan olevan sisämarkkinasääntöjen ja asiaan liittyvien tuotesääntöjen mukaisia;

10. korostaa, että eurooppalaisten pk-yritysten tarpeet ja edut olisi tarvittaessa ja silloin, kun 
se on tarkoituksenmukaista, otettava huomioon neuvoteltaessa markkinoille pääsyn 
helpottamista koskevan sopimuksen sisämarkkinoita koskevasta luvusta; kannustaa 
lisäksi osapuolia perustamaan pk-yritysten yhteyspisteitä, ja kehottaa luomaan vakaan ja 
ennustettavan yleisen oikeudellisen kehyksen;

11. on vakuuttunut siitä, että järjestelyihin olisi sisällyttävä määräyksiä markkinoille pääsystä 
ja isäntävaltion sääntöjen mukaisesta kansallisesta kohtelusta sen varmistamiseksi, että 
EU:n palveluntarjoajia kohdellaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa syrjimättömästi, 
myös sijoittautumisen suhteen; korostaa, että uusien järjestelyjen olisi mahdollistettava 
unionin kansalaisten väliaikainen pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskelu 
maassa palvelutarjontaan liittyvää liiketoimintaa varten;

12. korostaa, että olisi päätettävä kunnianhimoisista ja tarkoituksenmukaisista järjestelyistä, 
joilla helpotetaan sähköistä kauppaa, tietovirtoja ja tiedonvaihtoa, puututaan 
perusteettomiin sähköisen kaupan esteisiin ja varmistetaan avoin, turvallinen ja 
luotettava verkkoympäristö yrityksille ja kuluttajille edellyttäen, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan verkkokauppaa harjoittavat vähittäismyyjät noudattavat asianomaisia 
sisämarkkinasääntöjä; kehottaa tässä yhteydessä mukauttamaan nämä järjestelyt 
yleiseen tietosuoja-asetukseen;

13. korostaa, että molempien osapuolten julkisten hankintojen markkinoiden olisi oltava 
tasapuolisesti avoimia molemmin puolin, jotta ne tukevat osaltaan jatkossakin 
olennaisen tärkeää tavaroiden ja palveluiden rajat ylittävää virtaa edellyttäen, että 
taataan tosiasialliset, kaikki asiaan liittyvät tekijät kattavat tasapuoliset 
toimintaedellytykset; pitää valitettavana, että julkisten hankintojen alaa ei mainita 
Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutuksessa, ja kehottaa tässä yhteydessä 
sisällyttämään sopimukseen lisämääräyksiä, joilla myönnetään molemmille osapuolille 
vastavuoroinen pääsy julkisten hankintojen markkinoille ja jotka olisi laadittava ottaen 
EU:n säännöstö kaikilta osin huomioon;

Tullit

14. panee merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta ei aio pyrkiä säilyttämään nykyistä 
asemaansa sisämarkkinoilla ja tulliliitossa, ja katsoo, että on Yhdistyneen 
kuningaskunnan edun mukaista pyrkiä läheiseen taloudelliseen yhteistyöhön EU:n 
kanssa lähtönsä jälkeen; pitää tärkeänä tulliliiton ja sen menettelyjen eheyden 
säilyttämistä, sillä sen avulla varmistetaan kuluttajien turvallisuus ja suojelu sekä EU:n 
ja EU:ssa toimivien yritysten taloudelliset edut; korostaa tarvetta investoida enemmän 
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tullivalvontavalmiuksiin yhteisillä rajanylityspisteillä ja tarvittaessa lisätä koordinointia 
ja tiedonvaihtoa molempien osapuolten välillä;

15. huomauttaa, että lukuisat tullien ulkopuoliset kaupan esteet, valvonnan tason ja laadun 
suuret erot sekä EU:n tulliliiton saapumispaikoissa sovellettavien tullimenettelyjen ja 
seuraamuspolitiikan erot aiheuttavat usein kauppavirtojen vääristymiä ja vaarantavat 
Euroopan sisämarkkinoiden eheyden; 

16. korostaa, että Irlannin rajalla toteutettavien järjestelyjen täysimääräinen täytäntöönpano 
on elintärkeää yritysten kannalta sekä kauppavirtojen muualle ohjautumisen ja koko 
saaren taloudelle mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi, ja painottaa, että 
Irlantia ja Pohjois-Irlantia käsittelevän pöytäkirjan 12 artikla on pantava 
täysimääräisesti täytäntöön; korostaa lisäksi, että erityiskomitean olisi taattava tarvittava 
varmuus pöytäkirjan soveltamista, valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevien 
pöytäkirjan näkökohtien ja eritoten 12 artiklan osalta, ja katsoo, että pöytäkirja olisi 
pantava täytäntöön vilpittömässä hengessä;

17. korostaa, että mahdollisessa tulevassa sopimuksessa olisi otettava käyttöön kattavia 
tulliyhteistyömekanismeja rajat ylittävän kaupan helpottamiseksi sekä tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten välisiä yhteistyömekanismeja; kehottaa lisäksi 
osapuolia pyrkimään tarvittaessa ja silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, 
yksinkertaistamaan kaupan alan tai talouden toimijoita, myös pk-yrityksiä, koskevia 
tullimenettelyihin liittyviä vaatimuksia ja muodollisuuksia;

18. vaatii komissiota varmistamaan, että tullivalvonnassa kaikkialla EU:ssa noudatetaan 
samoja normeja välittömän ja yhdenmukaisen tullivalvontamekanismin avulla, yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa ja täysin toissijaisuusperiaatetta noudattaen;

19. korostaa, että tulleja ja muita aloja koskevilla uusilla järjestelyillä olisi varmistettava 
EU:n valmistajille ja kaupan toimijoille yhtä suotuisat ehdot kuin vastaaville 
Yhdistyneen kuningaskunnan valmistajille ja toimijoille; 

20. pitää erittäin toivottavana, että Yhdistynyt kuningaskunta pitää voimassa nykyisen 
tuoteluokittelun, joka perustuu Euroopan yhteisöjen yhtenäistettyyn tullitariffiin 
(TARIC), jotta menettelyt voidaan pitää yksinkertaisina ja sääntelyrasitetta voidaan 
vähentää;

Kuluttajapolitiikka

21. korostaa, että molempien osapuolten on pidettävä mahdollisessa tulevassa sopimuksessa 
voimassa EU:n säännöstön mukaiset EU:n kuluttajansuojanormit ja kansalaisten 
oikeudet; katsoo, että sopimuksella olisi tarjottava paras mahdollinen kehys kuluttajien 
oikeuksien suojelulle ja elinkeinonharjoittajien velvoitteiden täytäntöönpanolle ja 
varmistettava siten EU:n kuluttajien saama lisäarvo;

22. pitää äärimmäisen tärkeänä taata Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuotujen tuotteiden 
turvallisuus siten, että ne vastaavat EU:n normeja;

23. korostaa, että sääntely- ja hallinnollinen yhteistyö, johon tarvittaessa ja silloin, kun se 
on tarkoituksenmukaista, liittyy parlamentaarista valvontaa ja suojan tason säilyttämistä 
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koskevia sitoumuksia ja jota tehdään jo kolmansien maiden kanssa, on tärkeää, jotta 
voidaan torjua tullien ulkopuolisia kaupan esteitä ja pyrkiä yleistä etua koskeviin 
tavoitteisiin ja jotta voidaan suojella EU:n kuluttajien etua esimerkiksi varmistamalla 
kuluttajille ja yrityksille turvallinen ja luotettava verkko-ympäristö ja torjumalla hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä;

24. korostaa, että tulevan sopimuksen johdosta on niin EU:n kuin Yhdistyneen 
kuningaskunnan etujen mukaista välttää kuluttajansuojan ja markkinoille pääsyn alalla 
mahdolliset kielteiset vaikutukset konkreettisiin etuihin, joista kuluttajat voivat nykyisin 
nauttia sellaisilla aloilla kuin digitaaliset palvelut, matkustajien oikeudet, lääkinnällisten 
laitteiden kauppa, eurooppalainen hätänumero (112) ja yhteentoimiva EU:n laajuinen 
eCall-järjestelmä, perusteeton geoblokkaus, väärennösten torjunta ja maantieteellisten 
merkintöjen suojelu; korostaa, että tekemällä yhteistyötä EU ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voisivat vaikuttaa kansainvälisellä tasolla käytyyn keskusteluun, myös 
turvallisen ja luotettavan verkkoympäristön varmistamiseksi kuluttajille ja yrityksille.

***
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LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle

suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: Johan Danielsson

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

– ottaa huomioon 12. helmikuuta 2020 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta 
valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian 
ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa1,

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa käytävien neuvotteluiden valtuutuksesta2;

– ottaa huomioon 24. tammikuuta 2020 tehdyn sopimuksen Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamisesta unionista3 sekä tulevan suhteen puitteita koskevan poliittisen julistuksen;

– ottaa huomioon 19. maaliskuuta 2020 annetun uutta kumppanuutta Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa koskevan sopimusluonnoksen4;

Monialaiset kysymykset

1. korostaa, että suunnitellussa kumppanuudessa, joka on valmisteltu Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja EU:n välisten tiiviiden taloudellisten yhteyksien ja yhteisten etujen 
pohjalta, olisi varmistettava vastavuoroisesti kaikkien liikennemuotojen yhteyksien 

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0033.
2 Neuvoston päätös luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa uuden kumppanuussopimuksen tekemiseksi (5870/20) ja liite neuvoston päätökseen 
luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
uuden kumppanuussopimuksen tekemiseksi (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja 
Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).
4 UKTF(2020)14.
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esteetön jatkuminen ja varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ottaen erityisesti 
huomioon sosiaali-, työllisyys- ja ympäristövaatimukset;

2. muistuttaa, että kolmantena maana Yhdistynyt kuningaskunta ei voi nauttia samoista 
oikeuksista ja eduista kuin jäsenvaltio; katsoo, että tulevan Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa tehtävän yhteistyön olisi katettava yhteistä etua koskevat 
liikennehankkeet ja sillä olisi edistettävä hyviä rajat ylittävän kaupankäynnin ja 
liiketoiminnan edellytyksiä; korostaa, että tällaisilla edellytyksillä olisi tuettava ja 
autettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja varmistettava, että niiden 
hallinnollinen rasitus ei lisäänny;

3. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista tutkimusta ja kehittämistä 
koskeviin rajat ylittäviin liikennealan EU-ohjelmiin olisi harkittava yhteisten etujen 
pohjalta;

4. palauttaa mieliin, että komissio on EU:n ainoa neuvottelija neuvotteluissa ja että 
jäsenvaltiot eivät saa käydä kahdenvälisiä neuvotteluja; kehottaa kuitenkin komissiota 
edustamaan kunkin jäsenvaltion etuja lopullisessa kattavassa sopimuksessa;

5. tähdentää, että oikeuksiin ja erioikeuksiin sisältyy velvoitteita ja että EU:n 
sisämarkkinoille pääsyn olisi vastattava täysin sääntelyn lähentymisen laajuutta ja 
sitoumuksia, joista on sovittu avoimen ja oikeudenmukaisen kilpailun edellyttämien 
tasapuolisten toimintaedellytysten noudattamiseksi ja joiden olisi perustuttava 
27 jäsenvaltion EU:ssa sovellettuihin yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin;

6. kannattaa neuvotteluohjeita, joiden mukaan Gibraltaria ei sisällytetä EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehtävien sopimusten alueelliseen soveltamisalaan 
ja mahdollinen erillinen sopimus edellyttää Espanjan kuningaskunnan 
etukäteissuostumusta;

Ilmailu

7. muistuttaa, että ilmailu on ainoa liikennemuoto, jonka osalta saatavilla ei ole Maailman 
kauppajärjestön (WTO) sääntöihin perustuvaa oikeudellista varavaihtoehtoa, jos 
sopimukseen ei päästä ennen siirtymäkauden päättymistä;

8. katsoo, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi kuuluttava tavoitteellinen ja kattava 
lentoliikennettä koskeva luku, jolla turvataan EU:n strategiset edut ja joka sisältää 
asianmukaisia määräyksiä markkinoille pääsystä, investoinneista sekä toiminnallisesta 
ja kaupallisesta joustavuudesta (esimerkiksi yhteisten reittitunnusten käyttö) 
tasapuoliset oikeudet ja velvollisuudet huomioon ottaen;

9. katsoo, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi sisällytettävä tasapuoliset 
toimintaedellytykset valtion tuen, matkustajien oikeuksien, sosiaalisten oikeuksien, 
turvallisuuden ja ympäristönsuojelun aloilla;

10. korostaa, että jos sallitaan joitakin niin kutsutun ”viidennen vapauden” (vapaan taivaan 
periaate) elementtejä, niiden olisi oltava tasapainossa vastaavien velvollisuuksien 
kanssa, ja tämän on oltava unionin etujen mukaista;
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11. katsoo, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi kuuluttava tiivis yhteistyö 
lentoturvallisuuden ja ilmaliikenteen hallinnan alalla; katsoo, että tällainen yhteistyö ei 
saisi rajoittaa EU:ta sen määrittäessä turvallisuuden ja ympäristön kannalta 
asianmukaiseksi katsomaansa suojelun tasoa;

12. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailuviranomaisen ja Euroopan 
unionin lentoturvallisuusviraston tulevalla tiiviillä yhteistyöllä sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan osallistumisella nykyisiin ja tuleviin ilmaliikenteen hallintaohjelmiin, 
kuten yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan 
tutkimushankkeeseen, on tärkeä merkitys sen kannalta, että voidaan varmistaa 
infrastruktuurin yhteentoimivuus ja parantaa ilmaliikenteen turvallista ja tehokasta 
toimintaa Euroopassa;

13. katsoo, että olisi harkittava Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisuutta tehdä 
yhteistyötä EU:n avaruusohjelman yhteydessä silloin, kun se on unionin edun mukaista;

Maantieliikenne

14. toistaa, että mahdollisen maanteiden tavaraliikennettä koskevan sopimuksen on oltava 
erottamaton osa kattavaa vapaakauppasopimusta;

15. toteaa, että tämänhetkinen Euroopan liikenneministerikonferenssin kehys, joka perustuu 
rajoitettuun määrään lupia, ei sovellu EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteisiin, 
kun otetaan huomioon 27 jäsenvaltion EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 
maanteitse kuljetettavan rahdin laajuus; korostaa tältä osin, että olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä yleiseen järjestykseen kohdistuvien uhkien välttämiseksi ja 
maanteiden tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen harjoittajien liikennevirtojen 
häiriöiden estämiseksi; painottaa näin ollen, että on tärkeää parantaa suoria merireittejä 
Irlannista mantereelle, jotta voidaan vähentää riippuvuutta Yhdistyneen 
kuningaskunnan ”maareitistä”;

16. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan tavaraliikenteen harjoittajille ei voida antaa 
samantasoisia oikeuksia ja etuja kuin unionin tavaraliikenteen harjoittajille maanteiden 
tavarakuljetuksissa;

17. katsoo, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi sisällyttävä kauttakulkuoikeus 
kuormattuna ja tyhjänä yhden sopimuspuolen alueelta saman sopimuspuolen alueelle 
toisen sopimuspuolen alueen kautta;

18. katsoo, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi sisällytettävä tasapuoliset 
toimintaedellytykset työ-, ajo- ja lepoaikojen, kuljettajien lähettämisen, ajopiirtureiden, 
ajoneuvojen painojen ja mittojen, yhdistettyjen kuljetusten ja henkilöstön koulutuksen 
aloilla sekä erityiset säännökset, joilla varmistetaan yhtenäinen liikenteenharjoittajien ja 
kuljettajien suojelun taso;

19. korostaa, että suunnitellussa kumppanuudessa olisi linja-autoilla harjoitettavan 
matkustajaliikenteen osalta otettava huomioon monenvälinen Interbus-sopimus5 ja sen 

5 Sopimus linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä (Interbus-sopimus) 
(EYVL L 321, 26.11.2002, s. 13).
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pöytäkirja; odottaa, että tulevassa sopimuksessa otetaan huomioon, että on tärkeää 
varmistaa toimialan viherryttäminen ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia polttoaineita ja 
latausinfrastruktuuria;

Raideliikenne

20. korostaa, että suunniteltuun kumppanuuteen olisi sisällytettävä Kanaalitunnelin 
erityistilanne ja varsinkin turvallisuusjärjestelmää, lupia sekä matkustajien oikeuksia 
koskevat näkökohdat;

Meriliikenne ja -satamat

21. korostaa, että suunnitellussa kumppanuudessa olisi varmistettava kansainvälisen 
meriliikenteen toimijoiden vastavuoroinen ja yhtäläinen pääsy kansainvälisen 
meriliikenteen markkinoille, muun muassa offshore-alalle ja kotimaan kauppaan, 
asianmukaisin toimintaedellytyksin turvallisuuden, ympäristöasioiden ja 
sosiaaliasioiden aloilla EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan satamien välillä ja 
heikentämättä EU:n näillä aloilla jo soveltamia korkeita normeja; korostaa, että 
kumppanuudessa olisi pyrittävä soveltamaan yhteistä lähestymistapaa Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, Kansainvälisen 
työjärjestön ja WTO:n määrittämään maailmanlaajuiseen toimintakehykseen;

22. kehottaa asettamaan etusijalle EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen 
kauppamerenkulun sujuvuuden ja matkustajien, merenkulkijoiden sekä maalla ja 
merellä työskentelevän henkilöstön vapaan liikkuvuuden; korostaa tässä yhteydessä, 
että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi varmistettava, että käytössä on 
asianmukaiset raja- ja tullijärjestelmät viivästysten ja häiriöiden ehkäisemiseksi;

23. korostaa Euroopan meriturvallisuusviraston ja Yhdistyneen kuningaskunnan meri- ja 
rannikkovartioviraston välisen tehokkaan yhteistyön ja tietojenvaihdon merkitystä.
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ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle

suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: Pascal Arimont

EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen 
kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne 
myöhemmin hyväksyvät:

A. katsoo, että koheesiopolitiikka on keskeinen väline, jolla varmistetaan EU:n alueiden 
välinen solidaarisuus vastineeksi sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista; 
toteaa, että jos Yhdistynyt kuningaskunta päättää hankkia pääsyn sisämarkkinoille 
jäsenenä, sen on osallistuttava taloudellisesti solidaarisuus- ja koheesiopolitiikkaan ja 
noudatettava horisontaalisia politiikkoja, myös ilmaston lämpenemisen, 
ilmastonmuutoksen, ympäristön, maatalouden ja kalastuksen alalla, samalla tavalla kuin 
Euroopan talousalueen (ETA) maat;

B. ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaupan ja ihmisten 
liikkuvuuden uusien esteiden nouseminen vaikuttaa kielteisesti moniin EU:n alueisiin ja 
erityisesti niihin, joilla on yhteinen maa- tai meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa, minkä vuoksi ne tarvitsevat lisätukea koheesiovaroista;

C. katsoo, että rajat ylittävän taloudellisen toiminnan suojelu on erityisen tärkeää ja että 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten rajatyöntekijöiden olisi voitava 
jatkossakin ansaita toimeentulonsa;

D. katsoo, että olisi hyödyllistä jatkaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueiden 
välisiä Interreg-ohjelmia huolimatta siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta on kolmannen 
maan asemassa;

E. ottaa huomioon, että koheesiorahoitus on erityisen tärkeää Pohjois-Irlannille ja Irlannin 
raja-alueille; ottaa huomioon, että Peace-ohjelmalla on ollut keskeinen rooli yhteisöjen 
sovinnonteossa ja rauhanrakentamisessa ja se on yhdistänyt tuhansia ihmisiä rajat 
ylittävillä toimilla, muun muassa tukemalla pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä, yhteisöperustaisia järjestöjä, jotka johtavat sovintoon ja kulttuurien 
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ymmärtämiseen liittyviä hankkeita, sekä rajat ylittäviä hankkeita, joissa keskitytään 
taitoihin, oppimiseen ja koulutukseen;

F. ottaa huomioon, että EU:n kehitys- ja koheesiopolitiikat ovat mahdollistaneet 
hedelmällisen yhteistyön EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten alueiden 
välillä, ja katsoo, että tätä yhteistyötä olisi jatkettava myös tulevaisuudessa;

G. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella unionista ilman myöhempää 
sopimusta sen tulevasta suhteesta EU:n kanssa olisi haitallisia vaikutuksia, ja se 
aiheuttaisi merkittävän rasitteen EU:n julkiselle taloudelle; katsoo, että 
yhteisvastuullisuuden periaatteen aktivoiminen olisi perusteltua, jos EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista suhteista ei päästä sopimukseen; ottaa 
huomioon, että parlamentti on jo hyväksynyt yhteisvastuullisuuden periaatteen 
aktivoimisen tällaisessa tilanteessa;

1. korostaa, että jos Yhdistynyt kuningaskunta ei saa täysjäsenyyttä sisämarkkinoilla, sen 
ei pitäisi voida saada tukea koheesiorahastoista, lukuun ottamatta hankkeita, jotka ovat 
sallittuja kyseisten rahastojen perustamisasetusten nojalla; katsoo, että jos Yhdistynyt 
kuningaskunta lopulta haluaa osallistua sisämarkkinoihin, sen olisi osallistuttava 
koheesiorahastojen rahoittamiseen kaudella 2021–2027;

2. katsoo, että uudessa sopimuksessa olisi otettava huomioon niiden EU:n alueiden tarpeet, 
joihin brexit vaikuttaa, erityisesti niiden alueiden, joilla on yhteinen maa- tai meriraja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, kuten Irlannin ja Etelä-Espanjan raja-alueet sekä 
Englannin kanaalin, Atlantin ja Pohjanmeren rannikkoalueet; palauttaa mieliin tarpeen 
arvioida brexitin vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka toimivat alueilla, 
joilla on yhteinen maa- tai meriraja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa;

3. muistuttaa työvoiman oikeudenmukaisen liikkuvuuden merkityksestä; kehottaa 
sisällyttämään tulevaan sopimukseen määräyksiä rajatyöntekijöiden toimeentulon 
turvaamisen jatkamisesta, mukaan lukien uudet laadukkaat työsuhteet, erityisesti niiden 
työntekijöiden osalta, jotka ylittävät Irlannin rajan tai Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Belgian, Ranskan tai Alankomaiden välisen rajan;

4. panee merkille, että Interreg-ohjelmasta rahoitetuilla rajat ylittävillä ja valtioiden 
välisillä ohjelmilla on keskeinen rooli eri jäsenvaltioiden alueiden ja kansalaisten 
välisen yhteistyön edistämisessä, ja ehdottaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja sen 
muodostavien maiden olisi voitava olla edelleen mukana Interreg-ohjelmissa 
edellyttäen, että se osallistuu rahoitukseen asianmukaisesti; muistuttaa, että Interreg-
ohjelmista tuetaan myös osallistavia politiikkoja ja strategioita, joilla vältetään 
eriarvoisuuden kärjistyminen rajat ylittävissä yhteisöissä;

5. korostaa, että EU:n koheesiopolitiikalla on ollut tärkeä vaikutus Pohjois-Irlantiin 
erityisesti siinä mielessä, että se on auttanut köyhiä kaupunki- ja maaseutualueita 
elpymään, auttanut torjumaan ilmastonmuutosta sekä luonut yhteisöjen välisiä ja rajat 
ylittäviä yhteyksiä rauhanprosessin yhteydessä; korostaa, että on äärimmäisen tärkeää, 
että Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueilla jatketaan Peace-ohjelmaa ja että EU:n 
erityisohjelmista vastaava elin hallinnoi sitä itsenäisesti;
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6. katsoo, että EU:n syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden sekä 
Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten alueiden, erityisesti Karibian ja 
Tyynenmeren alueiden, välistä yhteistyötä olisi jatkettava; kehottaa antamaan 
erityissäännöksiä, joilla mahdollistetaan tarvittaessa Euroopan kehitysrahaston ja 
koheesiorahaston puitteissa toteutettavat tulevat yhteishankkeet;

7. korostaa, että Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSF) on konkreettinen 
solidaarisuuden ilmentymä, sillä sen kautta järjestetään käyttöön taloudellisia resursseja 
EU:n talousarviosta, kun muun muassa talouteen kohdistuvat vakavat seuraukset 
vaikuttavat yhteen tai useampaan EU:n alueeseen tai ehdokasmaahan; muistuttaa, että 
on tärkeää laajentaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston soveltamisalaa kattamaan 
osa niistä julkisista lisämenoista, joita aiheutuu siirtymäkauden päättymiseen 
valmistautumisesta tai sen päättymisen seurauksena, jos sopimusta Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevista suhteista EU:n kanssa ei saada aikaan, kuten on jo tehty 
covid-19-taudin aiheuttamaan kansanterveydelliseen uhkaan vastaamiseksi; kehottaa 
komissiota esittämään asiasta ehdotuksen, joka vastaa aiemmin tehtyä ehdotusta, jolla 
varauduttiin siihen, että erosopimusta ei ratifioida ja jonka parlamentti hyväksyi 
24. lokakuuta 20191;

8. pyytää komissiota valmistautumaan sopimuksetonta eroa koskevan vaihtoehdon 
seurauksiin, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei pyydä siirtymäkauden pidentämistä.

1 Euroopan parlamentin 24. lokakuuta 2019 hyväksymät tarkistukset ehdotukseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta taloudellisen tuen antamiseksi 
jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
erotessa unionista ilman sopimusta, hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0045. 
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KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle

suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: François-Xavier Bellamy

EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne 
myöhemmin hyväksyvät:

A. katsoo, että käynnissä olevilla neuvotteluilla on ratkaiseva merkitys jäsenvaltioiden ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaisuuden kannalta ja että tässä yhteydessä kalastus ja 
meren elollisten luonnonvarojen hoito sekä merten ekosysteemien säilyttäminen ja 
ennallistaminen ovat keskeisiä kysymyksiä; ottaa huomioon, että kalastusala edustaa 
suoraan ja välillisesti satojatuhansia työpaikkoja, tarjoaa toimeentulon monille 
rannikkoalueille ja rannikkoyhteisöille – niille, jotka kamppailevat väestökadon kanssa 
– tuottaa turvallisia ja terveellisiä elintarvikkeita miljoonille kuluttajille ja edistää 
vahvaa ympäristömallia;

B. ottaa huomioon, että yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) on lähes 50 vuoden ajan 
mahdollistanut parempien edellytysten luomisen kalastuksen kehittämiselle ja 
kalavarojen kestävälle hoidolle kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa; katsoo näin 
ollen, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen jälkeen on tarpeen tehdä 
sopimus kalastusalan taloudellisen elinvoimaisuuden ja nykyisen kalastustoiminnan 
jatkumisen sekä lajien säilyttämisen ja biologisen monimuotoisuuden suojelun ja 
ennallistamisen takaamiseksi;

C. katsoo, että ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista 12. joulukuuta 2017 
annettu asetus (EU) 2017/24031 oli merkittävä edistysaskel maailmanlaajuisen 
kalastuksen avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämisessä, mikä olisi otettava 
huomioon tulevassa sopimuksessa;

D. katsoo, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset historialliset, maantieteelliset 
ja ekosysteemeihin liittyvät yhteydet luovat osapuolten välille voimakkaan keskinäisen 

1 EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81.
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riippuvuuden sekä kalastus- ja vesiviljelytoiminnan että niiden tuotteiden jalostuksen ja 
kaupan aloilla ja myös yhteisten merten ekosysteemien suojelun kannalta; ottaa 
huomioon, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja EU:lla on tällä hetkellä 
97 kalakantaa, joihin sovelletaan suurimpia sallittuja saaliita (TAC); katsoo, että tästä 
näkökulmasta sopimuksen puuttuminen aiheuttaisi välitöntä ja merkittävää vahinkoa 
kaikille asianomaisille sidosryhmille ja viime kädessä EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisille sekä yhteisille merten ekosysteemeille; katsoo lisäksi, että 
kaikissa sopimuksissa olisi pyrittävä välttämään taloudellinen häiriö unionin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kalastajille, jotka ovat harjoittaneet kalastustoimintaa 
Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä;

1. vahvistaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei voida tehdä kattavaa 
sopimusta, ei myöskään kaupasta, jos siihen ei sisälly kalastusta ja kalastukseen liittyviä 
asioita koskevaa kattavaa, tasapainoista ja pitkän aikavälin sopimusta, jonka avulla 
pidetään yllä pääsy parhaissa mahdollisissa olosuhteissa asianomaisten osapuolten 
vesialueille, vesiluonnonvaroihin ja markkinoille sekä säilytetään nykyinen 
kalastustoiminta;

2. vahvistaa, että kalastussopimuksella on oltava suora yhteys meneillään oleviin 
neuvotteluihin taloudellisesta kumppanuudesta, erityisesti kaupan alalla, eikä niitä näin 
ollen voida erottaa toisistaan; korostaa, että vesialueille ja satamiin pääsyä koskevaa 
kysymystä ei voida erottaa Yhdistyneen kuningaskunnan kalastustuotteiden vapaata 
kauppaa ja pääsyä EU:n markkinoille koskevasta kysymyksestä;

3. muistuttaa, että kalat tai saasteet eivät tunne poliittisia rajoja ja että ne leviävät edelleen 
kaikille merialueille; painottaa, että ekosysteemit ovat yhteydessä toisiinsa;

4. muistuttaa, että suurin molemminpuolinen hyöty saavutetaan suojelemalla yhteisiä 
ekosysteemejä ja hallinnoimalla niiden hyödyntämistä kestävällä tavalla, ylläpitämällä 
nykyistä vastavuoroista pääsyä vesialueille ja kalavaroihin siten, että tavoitteena on 
nykyisten kalastustoimintojen ylläpitäminen, sekä määrittelemällä yhteiset, 
johdonmukaiset ja vakaat periaatteet ja säännöt, jotka mahdollistavat kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden vastavuoroisen vapaan pääsyn markkinoille aiheuttamatta 
taloudellisia tai sosiaalisia jännitteitä epätasapainoisen kilpailun kautta; vaatii, että 
tulevaan sopimukseen sisällytetään suojalauseke, jonka mukaan vastavuoroista pääsyä 
vesille ja vesiluonnonvaroja koskevien lausekkeiden rikkominen johtaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan tavaroiden tullietuuskohtelun keskeyttämiseen EU:n markkinoilla;

5. korostaa tarvetta sisällyttää sopimusluonnokseen prosenttijakaumat, joita tällä hetkellä 
sovelletaan liitteessä FISH-2 (kalastusmahdollisuuksien jakaminen) oleviin molempien 
osapuolten kesken jaettaviin kantoihin, voimassa olevan suhteellisen vakauden 
periaatteen mukaisesti; korostaa sitä seikkaa, että molempien osapuolten kesken 
jaettavien kantojen prosenttiosuudet on jätetty tyhjiksi, voidaan pitää Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle annettuna alustavana myönnytyksenä, joka heikentää nykyisen 
valtuutuksen tavoitteita;

6. kehottaa osapuolia säilyttämään nykyiset kiintiöosuudet sekä kalastusoikeuksien vakaan 
ja jatkuvan jakamisen; korostaa, että on tärkeää hoitaa kalavaroja pitkällä aikavälillä 
noudattaen YKP:n periaatteita, kuten kestävää enimmäistuottoa (MSY) ja teknisiä 



RR\1207540FI.docx 75/140 PE650.385v02-00

FI

toimenpiteitä, käyttää alueellisia hallintovälineitä, kuten monivuotisia suunnitelmia 
Pohjanmerelle ja läntisille vesialueille, ja noudattaa meristrategiapuitedirektiiviä, jotka 
kaikki ovat tähän mennessä auttaneet parantamaan kalakantojen tilaa sekä EU:n 
jäsenvaltioiden että Yhdistyneen kuningaskunnan laivastojen eduksi;

7. muistuttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistui kutakin merialuetta, erityisesti 
Pohjanmerta ja läntisiä vesialueita, koskevien monivuotisten suunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, että nämä monivuotiset suunnitelmat laadittiin ottaen 
huomioon silloiset jäsenvaltiot, myös Yhdistynyt kuningaskunta, ja että asetetut 
tavoitteet ovat parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon ja YKP:n mukaisia;

8. toistaa, että YKP:n täysimääräisellä täytäntöönpanolla on saatu merkittäviä myönteisiä 
tuloksia sekä kestävän enimmäistuoton puitteissa hyödynnettävien kantojen määrän 
lisäämisessä että siinä, miten monivuotiset suunnitelmat ovat edistäneet biologista ja 
taloudellista kestävyyttä ja hyödyttäneet asianomaisia kalastusyhteisöjä;

9. korostaa, että sopimuksella on varmistettava, että tekniset toimenpiteet tai suojellut 
merialueet ovat vastavuoroisia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia eivätkä ne ole 
tosiasiallinen keino sulkea EU:n aluksia pois Yhdistyneen kuningaskunnan vesiltä; 
korostaa, että suojeltuja merialueita perustettaessa kaikki sidosryhmät, myös 
eurooppalaiset kalastajat, on otettava mukaan tällaisten alueiden hallinnointiin ja 
seurantaan Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton suositusten mukaisesti; korostaa, että 
sopimus ei saa johtaa EU:n ympäristö- ja sosiaalinormien alenemiseen;

10. kehottaa komissiota sisällyttämään säännöksiä laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) ehkäisemisestä ja torjumisesta unionin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä;

11. vaatii, että Yhdistyneen kuningaskunnan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden, jotka tulevat 
sisämarkkinoille, on täytettävä samat ympäristö-, sosiaali-, terveys- ja 
kasvinsuojelunormit kuin EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden, jotta voidaan 
varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden välillä sekä varmistaa unionin kuluttajansuoja;

12. korostaa, että tarvitaan asianmukaisia yhteistyö- ja kuulemismekanismeja ja yhteistä 
tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa sekä takeet siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta 
osallistuu edelleen kantoja koskevien tietojen keruuseen ja kantojen tieteelliseen 
arviointiin, jotka ovat tulevien päätösten perustana yhteisessä kalastuksenhoidossa 
kaikilla yhteisillä merialueilla; kehottaa osapuolia jatkamaan aktiivista ja vilpitöntä 
yhteistyötä kalastuksenvalvontaa sekä LIS-kalastuksen torjuntaa koskevissa 
kysymyksissä;

13. panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksen neuvotella erillinen kalastusta 
koskeva puitesopimus Norjan kanssa; muistuttaa, että Norja on Euroopan talousalueen 
(ETA) ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsen, mikä sisältää kalastusalaa ja -
tuotteita koskevia oikeuksia ja velvoitteita muun muassa EU:n markkinoille pääsyn 
osalta;
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14. korostaa, että sopimukseen on tärkeää sisällyttää viittaus kansainvälisen oikeuden 
mukaiseen velvoitteeseen tehdä yhteistyötä rannikkovaltioissa, mikä on olennaisen 
tärkeää kalastuksenhoitotoimenpiteiden ja yhteisten kantojen kestävyyden kannalta;

15. katsoo, että kaikkien kalastussopimusten määräyksiä olisi tuettava 
riitojenratkaisumekanismeilla osana EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien 
suhteiden rakenteen yleistä hallinnointia ja että sopimuksiin olisi sisällytettävä korjaavia 
toimenpiteitä;

16. palauttaa mieliin pyrkimykset kalastussopimuksen tekemiseksi 1. heinäkuuta 2020 
mennessä; pitää valitettavana, että koronaviruskriisi eli covid-19-epidemia on häirinnyt 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisten neuvottelujen normaalia kulkua; kehottaa 
siksi osapuolia olemaan joustavia ja päättämään mahdollisimman pian siirtymäkauden 
pidentämisestä erosopimuksen 132 artiklan mukaisesti, jotta alalle voidaan tarjota 
varmuutta;

17. katsoo, että jos siirtymäkauden pidentämisestä sovitaan, TACien ja kiintiöiden nykyistä 
jakautumista olisi jatkettava vastaavasti, jotta kalastusalalle voidaan taata 
oikeusvarmuus;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kuitenkin valmistautumaan kaikkiin skenaarioihin 
– sekä siirtymäkauden pidentämiseen että sopimuksettomaan tilanteeseen – ja 
suunnittelemaan tarvittavat toimenpiteet alan tukemiseksi sekä kumpaankin skenaarioon 
soveltuvat sääntelykehykset;

19. kehottaa lopuksi neuvotteluosapuolia pyrkimään mahdollisimman pian sopimukseen 
kaikkien Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisten sopimusten kalastusta 
koskevista määräyksistä, jotta niitä voidaan käyttää ajoissa kalastusmahdollisuuksien 
määrittämiseen siirtymäkauden jälkeisenä ensimmäisenä vuonna.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle
suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: Loránt Vincze

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia 
ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

A. Suunnitellun sopimuksen sisältö, keskeiset arvot ja hallintorakenne

1. pitää myönteisenä komission 18. maaliskuuta 2020 julkaisemaa, uutta kumppanuutta 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa koskevan sopimuksen luonnosta, jossa esitetään 
kattavaa, kaikki yhteistyön alat käsittävää sopimusta sekä laaja-alaista institutionaalista 
kehystä; toistaa kantansa, että lopullisessa sopimuksessa olisi oltava yksi yhtenäinen 
hallintokehys, johon olisi sisällyttävä tehokas määräysten noudattamisen valvonta ja 
vankka riitojenratkaisumekanismi ja jolla siten vältetään tarve tehdä suuri määrä 
kahdenvälisiä sopimuksia;

2. korostaa, että suunnitellun kumppanuuden on perustuttava demokratiaa, oikeusvaltiota 
ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeviin yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin, jotka 
olisi ilmaistava sitovina poliittisina lausekkeina, sekä molemminpuoliseen 
luottamukseen; painottaa, että koska EU:n on jatkossakin noudatettava Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaa, tulevaa suhdetta koskevaan sopimukseen on sisällytettävä 
Yhdistyneen kuningaskunnan sitoutuminen siihen, että se noudattaa jatkossakin 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen muodostamaa kehystä;

3. pitää myönteisenä sopimusluonnoksen määräyksiä, jotka koskevat unionin 
oikeusjärjestyksen itsenäisyyden säilyttämistä sekä Euroopan unionin tuomioistuimen 
asemaa unionin lainsäädännön viimeisenä tulkitsijana; painottaa, että unionin 
tuomioistuimen aseman hyväksyminen on tulevan yhteistyön välttämätön ennakkoehto;

B. Neuvottelujen eteneminen

4. on huolissaan neuvottelujen etenemisestä, myös kahden neuvottelukierroksen 
peruuttamisesta covid-19-kriisin johdosta käyttöön otettujen rajoitustoimenpiteiden 
aikana sekä neuvottelujen jatkamisesta 20. huhtikuuta 2020 alkaen; panee merkille, että 
suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevältä komission työryhmältä saatujen 
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tietojen mukaan huolimatta neuvottelujen toisella kierroksella käydyistä ensimmäisistä 
keskusteluista turvallisuuteen, lainvalvontayhteistyöhön ja rikosoikeudelliseen 
yhteistyöhön, tietosuojaan ja kansalaisten oikeuksiin sekä muuttoliikkeeseen ja 
turvapaikka-asioihin liittyvistä kysymyksistä neuvotteluissa ei ole saavutettu 
merkittävää edistystä; palauttaa mieliin, että erosopimuksen 132 artiklan mukaan 
siirtymäkautta voidaan pidentää sekakomitean yhdellä ennen 1. heinäkuuta 2020 
tekemällä päätöksellä; ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus 
korosti toisella neuvottelukierroksella, ettei se aio pyytää siirtymäkauden pidentämistä; 
on erittäin huolissaan mahdollisuuksista saattaa neuvottelut kaikista keskeisistä 
kysymyksistä päätökseen vuoden loppuun mennessä, kun otetaan huomioon erityisesti 
covid-19-pandemian tämänhetkinen tilanne ja neuvottelujen hidas edistyminen tähän 
mennessä; kehottaa neuvotteluosapuolia tekemään kaikkensa, jotta neuvotteluissa 
edistytään samanaikaisesti kaikilla, myös kaikkein vaikeimmilla, aloilla, sekä 
hyväksymään kattavan neuvottelustrategian;

C. Kansalaisten oikeudet ja liikkuvuusjärjestelyt 

5. panee merkille erosopimuksella perustetussa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
sekakomiteassa käydyt keskustelut sekä kansalaisten oikeuksia käsittelevän 
erityiskomitean tulevan kokouksen; kehottaa sekakomitean yhteispuheenjohtajia 
ottamaan kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt aktiivisesti mukaan tähän 
työhön; pyytää tiedottamaan parlamentille täysimääräisesti kaikista sekakomitean 
käymistä keskusteluista ja sen tekemistä päätöksistä; esittää huolensa siitä, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön 21. toukokuuta 2020 julkaisemien 
uusimpien EU:n oleskelustatusjärjestelmän tilastojen1 mukaan 30. huhtikuuta 2020 
mennessä oli käsitelty 3 220 100 hakemusta ja näistä vain 58 prosentille oli myönnetty 
pysyvä oleskelustatus ja 41 prosentille väliaikainen oleskelustatus; palauttaa mieliin niin 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuin jäsenvaltioissa sovellettujen, maassa oleskelevien 
henkilöiden statusta koskevien järjestelmien osalta esittämänsä kehotuksen2, että näiden 
järjestelmien olisi oltava syrjimättömiä, käyttäjäystävällisiä, avoimia ja maksuttomia ja 
että niiden olisi oltava luonteeltaan toteavia ja annettava fyysinen asiakirja todisteeksi 
statuksesta; muistuttaa, että erosopimuksen nojalla unionin kansalaisia, joilla on 
väliaikainen oleskelustatus, olisi kohdeltava yhdenvertaisesti Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten kanssa myös etuuksien saannin osalta, mikä kattaa myös 
terveydenhuoltojärjestelmän piiriin pääsyn; kehottaa sekakomiteaa ja komissiota 
seuraamaan asiaan liittyvää kehitystä; panee merkille, että EU:n 
oleskelustatusjärjestelmän ongelmiin puuttumista koskevan parlamentin kehotuksen 
suhteen on edistytty vain vähän ja että tämä koskee erityisesti hakemuksen 
käytettävyyttä, seurantaviranomaisen riippumattomuutta, unionin kansalaisille 
mahdollisesti aiheutuvia seurauksia, jos määräaikaa ei noudateta, sekä järjestelmän 
sovellettavuutta niihin Pohjois-Irlannissa oleskeleviin EU27:n kansalaisiin, jotka eivät 
ole hakeneet Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuutta pitkänperjantain sopimuksen 
ehtojen mukaisesti, sekä tarvetta noudattaa täysimääräisesti pitkänperjantain sopimusta 

1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-
settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. helmikuuta 2020 ehdotuksesta valtuutuksen antamiseksi aloittaa 
neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, 
hyväksytyt tekstit P9_TA(2020)0033.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886174/eu-settlement-scheme-statistics-april-2020.pdf
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kaikilta osin, kuten erosopimuksessa määrätään; kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisia varmistamaan, että kansalaisten oikeudet eivät heikkene Pohjois-
Irlannissa; korostaa, että näitä kysymyksiä olisi käsiteltävä kattavasti ja niitä olisi 
arvioitava siirtymäkauden loppuun mennessä ennakkoedellytyksenä tulevan 
sopimuksen tekemiselle; panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan esiin tuomat 
huolenaiheet, jotka liittyvät erosopimuksen täytäntöönpanoon tietyissä jäsenvaltioissa 
kansalaisten oikeuksien osalta, erityisesti oleskelustatusjärjestelmien avoimuuden ja 
käyttäjäystävällisyyden sekä haavoittuvassa asemassa olevien tukemisen osalta; pitää 
myönteisenä, että komissio on julkaissut ohjeasiakirjan tukeakseen kansallisia 
viranomaisia kansalaisten oikeuksia koskevan erosopimuksen toisen osan 
asianmukaisessa täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti, miten tätä 
noudatetaan jäsenvaltioissa;

6. kehottaa neuvotteluosapuolia kunnioittamaan erosopimuksessa vahvistettuja EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheidensä oikeuksia ja panemaan 
ne täytäntöön; kehottaa neuvotteluosapuolia pyrkimään tulevassa sopimuksessa siihen, 
että oikeus liikkuvuuteen on laaja; pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta on 
toistaiseksi osoittanut vain vähän kunnianhimoa, kun kyse on kansalaisten 
liikkuvuudesta, josta Yhdistynyt kuningaskunta ja sen kansalaiset ovat aiemmin 
hyötyneet; korostaa, että mahdollisten tulevien liikkuvuutta koskevien järjestelyjen, 
lyhytaikaista oleskelua varten tapahtuva viisumivapaa matkustaminen mukaan luettuna, 
olisi perustuttava syrjimättömyyteen unionin jäsenvaltioiden välillä sekä täyteen 
vastavuoroisuuteen; katsoo yleisemmin, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
tulevan kansainvälisen sopimuksen tekstin kulmakivenä ja jakamattomana osana on 
oltava kansalaisten oikeuksien entistäkin laajempi konkretisointi oikeudellisesti sitovilla 
määräyksillä; korostaa, että tässä yhteydessä on otettava huomioon rajatyöntekijät, 
joiden vapaa liikkuvuus olisi taattava syrjimättömyyden ja vastavuoroisuuden pohjalta; 
korostaa tässä yhteydessä Gibraltarin tilannetta, jossa asukkaiden ja erityisesti rajan 
molemmilta puolilta liikkuvien työntekijöiden oikeudet on turvattava, kun otetaan 
huomioon Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kiista alueen 
suvereniteetista; korostaa tässä yhteydessä asiaa koskevia YK:n yleiskokouksen 
päätöslauselmia ja päätöksiä, joita parlamentti ja Eurooppa-neuvosto ovat tukeneet; 
katsoo, että tulevaan sopimukseen olisi sisällytettävä myös maahantulon ja oleskelun 
edellytykset tapauksissa, joissa on kyse tutkimuksesta, opiskelusta, koulutuksesta, 
vapaaehtoistyöstä, oppilaiden vaihto-ohjelmista tai koulutushankkeista, au pairina 
työskentelystä tai Euroopan solidaarisuusjoukoissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä, ja että 
näitä ei pitäisi jättää kansallisen sääntelyn varaan; korostaa, että unionin ja sen 
jäsenvaltioiden on toimittava koordinoidusti; tähdentää, että kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden kansalaisten yhdenvertainen kohtelu on tältä osin taattava 
täysimääräisesti; palauttaa mieliin covid-19-kriisin osoittaneen, että Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle elintärkeät alat, kuten kansanterveys ja maatalous, ovat riippuvaisia 
EU:n työntekijöistä, myös kausityöntekijöistä;

D. Tietosuoja

7. korostaa tässä yhteydessä tietosuojan merkitystä sekä perusoikeutena että 
digitaalitalouden keskeisenä mahdollistajana; palauttaa mieliin kantansa3, jonka mukaan 

3 Edellä mainittu Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. helmikuuta 2020.
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voidakseen todeta Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojakehyksen riittävyyden 
komission on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön4 mukaan osoitettava, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan tarjoaman suojan taso ”vastaa pääosiltaan” EU:n 
oikeusjärjestelmän takaamaa suojan tasoa mukaan lukien tietojen siirtäminen edelleen 
kolmansiin maihin;

8. muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalaissa säädetään yleisestä ja 
laajasta poikkeuksesta tietosuojaperiaatteisiin ja rekisteröityjen oikeuksiin, kun kyseessä 
on henkilötietojen käsittely maahanmuuttotarkoituksia varten; on huolissaan siitä, että 
käsiteltäessä muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tietoja tämän 
poikkeuksen nojalla heillä ei ole samaa suojaa kuin Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisilla; katsoo, että tämä poikkeus olisi ristiriidassa yleisen tietosuoja-asetuksen 
kanssa; katsoo myös, ettei sähköisen televiestinnän tietojen säilyttämistä koskeva 
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellinen kehys täytä edellytyksiä, jotka on 
vahvistettu asiaa koskevassa unionin säännöstössä sellaisina kuin unionin tuomioistuin5 
on niitä tulkinnut, joten se ei tällä hetkellä täytä asianmukaisuuden edellytyksiä; pitää 
erittäin huolestuttavana Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin 3. helmikuuta 2020 
antamaa kirjallista lausuntoa6 Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välisistä suhteista, 
jonka mukaan Yhdistynyt kuningaskunta aikoo tulevaisuudessa kehittää erillisiä ja 
riippumattomia toimintapolitiikkoja esimerkiksi tietosuojan alalla;

9. korostaa, että neuvoston 25. helmikuuta 2020 hyväksymissä neuvotteluohjeissa7 
todetaan selkeästi, että tulevan kumppanuuden ”olisi perustuttava sitoutumiseen 
kunnioittaa perusoikeuksia, myös henkilötietojen riittävää suojaa, joka on suunnitellun 
yhteistyön välttämätön edellytys” ja että siinä olisi ”määrättävä lainvalvontayhteistyön 
ja rikosoikeudellisen yhteistyön automaattisesta lopettamisesta siinä tapauksessa, että 
Yhdistynyt kuningaskunta irtisanoutuu Euroopan ihmisoikeussopimuksesta” ja 
”automaattisesta keskeyttämisestä siinä tapauksessa, että Yhdistynyt kuningaskunta 
kumoaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista koskevan kansallisen lain”, ja 
painotetaan, että ”turvallisuusalan kumppanuuden puitteissa suunnitellun lainvalvonta- 
ja oikeudellisen yhteistyön tavoitetaso riippuu Yhdistyneen kuningaskunnan takaamasta 
henkilötietojen suojan tasosta” (118 kohta);

10. palauttaa mieliin, että edellä mainituissa neuvotteluohjeissa vahvistetaan myös, että 
”turvallisuusalan kumppanuudessa olisi määrättävä tiiviistä lainvalvonta- ja 
oikeudellisesta yhteistyöstä, joka koskee rikosten ehkäisemistä, tutkimista, paljastamista 
ja rikoksiin liittyviä syytetoimia, ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva 
asema Schengen-alueen ulkopuolisena kolmantena maana, joka ei salli henkilöiden 
vapaata liikkumista” (117 kohta);

4 Asia C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
5 Yhdistetyt asiat C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd; Kärntner Landesregierung, 
ECLI:EU:C:2014:238; yhdistetyt asiat C-203/15 ja C-698/15, Tele2 Sverige AB/Watson, 21. joulukuuta 2016 
annettu tuomio; asia C-623/17, Privacy International, julkisasiamiehen lausunto 15. tammikuuta 2020.
6 Kirjallinen lausuma HCWS86, jossa esitetään ”hallituksen ehdottama lähestymistapa EU:n kanssa käytäviin 
neuvotteluihin tulevasta suhteestamme”, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-
answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
7 Ohjeet uuden kumppanuuden neuvottelemiseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa, 5870/20ADD 1 REV 3, 25. helmikuuta 2020.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
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11. pitää huolestuttavana, että tulevaa kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen 
ensimmäisellä kierroksella (2.–5. maaliskuuta 2020) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, 
että rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta se ei 
sitoudu panemaan täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimusta eikä hyväksy myöskään 
EU:n tuomioistuimen toimivaltaa; pitää valitettavana, että jälkimmäinen kanta ei 
muuttunut toisella neuvottelukierroksella; katsoo, että jos Yhdistynyt kuningaskunta ei 
selkeästi sitoudu panemaan täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimusta eikä hyväksy 
Euroopan unionin tuomioistuimen asemaa ainoana toimielimenä, jolla on toimivalta 
tulkita unionin lainsäädäntöä, rikosasioissa tehtävästä oikeudellisesta yhteistyöstä ja 
poliisiyhteistyöstä ei voida päästä minkäänlaiseen sopimukseen; panee myös merkille 
EU:n neuvottelijan Barnierin toisen neuvottelukierroksen jälkeen antamat 
julkilausumat, joissa todetaan, että Yhdistynyt kuningaskunta kieltäytyi kyseisellä 
neuvottelukierroksella antamasta selkeitä takeita perusoikeuksista ja yksilönvapauksista 
ja vaati nykyisten normien madaltamista sekä sovituista tietosuojamekanismeista 
poikkeamista, mikä johtaa vakaviin rajoituksiin tulevassa 
turvallisuuskumppanuudessamme8;

12. pitää tarpeellisena kiinnittää erityistä huomiota Yhdistyneen kuningaskunnan 
oikeudelliseen kehykseen kansallisen turvallisuuden ja lainvalvontaviranomaisten 
suorittaman henkilötietojen käsittelyn alalla; muistuttaa, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan valvontaohjelman kaltaiset laajamittaiset valvontaohjelmat eivät täytä 
vaatimuksia ollakseen unionin lainsäädännön mukaisia; kehottaa ottamaan huomioon 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön tällä alalla, kuten asian Schrems, sekä 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön;

13. kehottaa komissiota ottamaan edellä mainitut seikat huomioon arvioidessaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellisen kehyksen asianmukaisuutta henkilötietojen 
suojan tason osalta ja varmistamaan, että Yhdistynyt kuningaskunta on ratkaissut tässä 
päätöslauselmassa yksilöidyt ongelmat, ennen kuin se mahdollisesti ilmoittaa 
Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön olevan unionin oikeuden 
mukainen, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut; kehottaa komissiota 
myös pyytämään lausuntoa Euroopan tietosuojaneuvostolta ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulta sekä antamaan niille kaikki asiaan liittyvät tiedot ja riittävät 
määräajat tehtäviensä hoitamiseksi; painottaa, että tietosuojan riittävyyttä koskeva 
päätös ei ole kysymys, josta Yhdistynyt kuningaskunta ja EU voisivat neuvotella, koska 
siinä on kyse Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä, 
perusoikeuskirjassa ja EU:n perussopimuksissa tunnustetun perusoikeuden 
suojelemisesta;

E. Turvallisuus, lainvalvontayhteistyö ja rikosoikeudellinen yhteistyö

14. pitää valitettavana, että neuvottelut turvallisuuden, lainvalvontayhteistyön ja 
rikosoikeudellisen yhteistyön alalla eivät edenneet merkittävästi huhtikuussa järjestetyn 
toisen kierroksen aikana; toistaa, että tällä alalla olisi saavutettava konkreettista 
edistystä seuraavalla neuvottelukierroksella, jotta voidaan päästä sopimukseen 
kattavasta ja tehokkaasta yhteistyöstä;

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/statement_20_739 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/statement_20_739
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15. palauttaa mieliin kehotuksensa, että maantieteellisen läheisyyden ja EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kohtaamien yhteisten uhkien vuoksi neuvotteluosapuolten 
olisi pyrittävä ylläpitämään tehokkaita ja molemminpuolisia järjestelyjä, jotka koskevat 
vaikuttavaa ja niiden kansalaisten turvallisuutta molemminpuolisesti hyödyttävää 
lainvalvontayhteistyötä, kun otetaan huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta on nyt 
kolmas maa eikä se näin ollen voi nauttia samoista oikeuksista ja mahdollisuuksista 
kuin jäsenvaltio; korostaa, että erillisillä ja muista riippumattomilla sopimuksilla 
heikennettäisiin oikeudellista johdonmukaisuutta lainvalvontayhteistyön ja 
rikosoikeudellisen yhteistyön aloilla; kehottaa komissiota pitämään kiinni 
neuvotteluohjeistaan ja pyrkimään neuvottelemaan yhden kattavan sopimuksen 
tekemisestä;

16. vastustaa jyrkästi Yhdistyneen kuningaskunnan pyyntöä saada suora pääsy oikeus- ja 
sisäasioiden alan EU:n tietojärjestelmiin ja saada säilyttää oikeus- ja sisäasioiden 
virastoissa asema, joka on lähellä jäsenvaltion asemaa; korostaa jälleen tässä 
yhteydessä, että Schengen-alueeseen kuulumattomana kolmantena maana Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla ei voi olla suoraa pääsyä EU:n tietojärjestelmien tietoihin eikä se voi 
osallistua vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta käsittelevien EU:n virastojen 
hallintorakenteisiin; varoittaa, että kaikkeen tietojen, myös henkilötietojen, jakamiseen 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa olisi sovellettava tiukkoja suojatoimia, 
tarkastuksia ja valvontaa koskevia ehtoja, mukaan luettuna EU:n lainsäädännössä 
säädettyä tasoa vastaava henkilötietojen suojan taso;

17. palauttaa mieliin, että Schengenin tietojärjestelmä (SIS) luotiin välineeksi, jolla 
korvattiin rajatarkastusten poistuminen Schengen-alueella; huomauttaa, että 
SIS-lainsäädännössä nimenomaisesti kielletään kolmansien maiden pääsy järjestelmään; 
korostaa, että kolmantena maana Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei voi olla pääsyä 
SIS-järjestelmään; muistuttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta alkoi vuonna 2015 
soveltaa poliisiyhteistyön alalla tiettyjä SIS-järjestelmään liittyviä Schengenin 
säännöstön säännöksiä9 ja että sittemmin on havaittu, että niiden soveltamiseen 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa liittyi vakavia laiminlyöntejä, joita ei ole vieläkään 
korjattu; muistuttaa, että neuvosto antoi 5. maaliskuuta suosituksia, jotka koskivat 
vuoden 2017 arviossa Schengenin säännöstön asianmukaisesta soveltamisesta 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa SIS-järjestelmän alalla havaittuja puutteita, ja että 
Yhdistyneen kuningaskunnan vastauksesta ei juurikaan käy ilmi aikomusta noudattaa 
näitä suosituksia, mikä on unionin lainsäädännön vastaista; katsoo, että EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan, lainvalvonnan ja oikeudellisen yhteistyön alalla 
tehtävän yhteistyön olisi perustuttava keskinäiseen luottamukseen; katsookin, että EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa, lainvalvonnan ja oikeudellisen yhteistyön 
alalla tehtävää yhteistyötä koskevien järjestelyjen ehdoksi olisi asetettava, että ennen 
minkäänlaisen sopimuksen tekemistä korjataan kokonaan SIS-järjestelmään liittyvät 
laiminlyönnit ja se, että 75 000 tuomiosta ei oletetusti ole ilmoitettu muille 
jäsenvaltioille neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS10 mukaisesti; korostaa, että 

9 Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12. kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän 
(SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).
10 Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26. helmikuuta 2009, jäsenvaltioiden välisen 
rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23).
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tällaisesta yhteistyöstä voidaan sopia ainoastaan, jos vahvistetaan tiukat 
tietosuojasäännöt ja otetaan käyttöön voimakkaat täytäntöönpanomekanismit;

18. huomauttaa, että Prüm-puitteiden mukainen DNA-tietojen automaattinen vaihto 
aloitettiin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa vasta vuonna 2019 ja että neuvoston on 
määrä päättää lähiaikoina täytäntöönpanopäätöksen hyväksymisestä, joka sallisi 
Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen sormenjälkitietojen automaattiseen 
vaihtoon; korostaa tässä yhteydessä, että entisen kolmannen pilarin nojalla annettuja 
säädöksiä koskevan erityisen kuulemismenettelyn mukaisesti parlamentti hylkäsi 
13. toukokuuta 2020 neuvoston päätösehdotuksen, koska se oli huolestunut 
sormenjälkitietojen vaihdon täydestä vastavuoroisuudesta, tietosuojatakuista sekä 
erittäin lyhyestä täytäntöönpanoajasta; kehottaa neuvostoa harkitsemaan huolellisesti 
parlamentin hylkäämisperusteita; muistuttaa neuvottelijoita siitä, että, jos 
täytäntöönpanopäätös hyväksytään, tällaisen automaattisen tietojenvaihdon 
mahdollistavien neuvoston päätösten voimassaolo päättyy siirtymäkauden lopussa; 
korostaa, että tulevaa suhdetta koskevista uusista järjestelyistä on sovittava hyvissä 
ajoin, kun otetaan huomioon tietojenvaihdon merkitys vakavan ja järjestäytyneen rajat 
ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa; katsoo, että siirtymäkauden aikana 
sovellettavat säännöt eivät saisi määrittää tulevaa suhdetta etukäteen; katsoo, että 
sopimuksen olisi perustuttava täyden vastavuoroisuuden periaatteeseen; 

19. on huolissaan siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutus ei ole kovin 
kunnianhimoinen tärkeillä rikosoikeudellisen yhteistyön aloilla, kuten rahanpesun ja 
terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevien määräysten osalta; korostaa, että 
tasapuoliset toimintaedellytykset rahanpesun torjunnan alalla ovat välttämättömiä 
lopullisen sopimuksen aikaansaamiseksi; uskoo, että neuvotteluosapuolet voisivat 
löytää ratkaisun, joka mahdollistaisi kunnianhimoisemman yhteistyön kuin se, joka 
perustuu rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan Euroopan neuvoston 
yleissopimukseen;

F. Muuttoliike, turvapaikka-asiat ja rajaturvallisuus 

20. korostaa, että on sovittava muiden kuin molempien sopimuspuolten kansalaisten 
maahantuloon liittyvän yhteistyön ehdoista ja että ehdoissa on kunnioitettava 
perusoikeuksia ja ihmisarvoa ja otettava huomioon tarve suojella kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia; toistaa kehotuksensa, että tällaiseen yhteistyöhön olisi 
vähintäänkin sisällyttävä järjestelyjä, joilla vahvistetaan turvallisia ja laillisia väyliä 
kansainvälisen suojelun piiriin pääsemiseen, myös perheenyhdistämisen avulla;

21. korostaa, että osapuolten on tehtävä tiivistä yhteistyötä ihmisten salakuljetuksen ja 
ihmiskaupan torjumiseksi noudattaen kansainvälistä oikeutta, jota sovelletaan vastakin 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n väliseen rajaan; kehottaa neuvotteluosapuolia 
täsmentämään, mikä voisi olla Europolin ja eurooppalaisen raja- ja merivartioston rooli 
tällaisen yhteistyön mahdollistamiseksi;

22. panee merkille turvapaikka-asioita koskevan komission lausuman (neuvoston päätös 
luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen, liite D), jonka mukaan komissio 
harkitsee, jos Yhdistynyt kuningaskunta sitä pyytää ja jos se on EU:n edun mukaista 
sekä saatuaan ohjeita pysyvien edustajien komitealta (Coreper), vuoropuhelun 
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käynnistämistä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa turvapaikka-asioita koskevasta 
yhteistyöstä; korostaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ei voi valita ikään kuin rusinoita 
pullasta, mitkä EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstön osat se haluaisi säilyttää;

23. korostaa jälleen kerran tarvetta hyväksyä perheenyhdistämistä koskeva suunnitelma, 
jonka olisi oltava valmis tullakseen voimaan siirtymäkauden lopussa, jotta vältetään 
humanitaarisiin vaikutuksiin johtavat puutteet ja jotta noudatetaan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa vahvistettua turvapaikanhakijoiden oikeutta 
perhe-elämään, kun otetaan huomioon, että mainittu sopimus pysyy voimassa niin 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuin EU:ssa;

24. muistuttaa kyseisen suunnitelman yhteydessä ja yleisemmin neuvottelijoita siitä, että 
niin EU-27:llä kuin Yhdistyneellä kuningaskunnalla on velvollisuus suojella alueellaan 
kaikkia lapsia, ilman huoltajaa olevat alaikäiset lapset mukaan luettuina, heidän 
asemastaan, sukulaisuussuhteestaan tai perhesiteistään riippumatta sekä turvata kaikkien 
lasten mahdollisuudet käyttää oikeuttaan suojeluun, perhe-elämään ja hyvinvointiin 
parhaan etunsa mukaisesti vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti; panee merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta 
on sitoutunut neuvottelemaan perheenyhdistämistä koskevasta suunnitelmasta 
turvapaikkaa hakevien alaikäisten lasten osalta; kehottaa jäsenvaltioita sen jälkeen, kun 
Yhdistynyt kuningaskunta on esittänyt konkreettisia ehdotuksia, antamaan komissiolle 
valtuudet neuvotella turvapaikanhakijoihin sovellettavasta perheenyhdistämistä 
koskevasta suunnitelmasta;

25. korostaa EU:n koordinoidun lähestymistavan merkitystä kaikissa näissä kysymyksissä, 
sillä Yhdistyneen kuningaskunnan ja yksittäisten jäsenvaltioiden kahdenväliset 
järjestelyt, jotka koskevat esimerkiksi turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten 
perheenyhdistämistä, sisäisiä siirtoja tai takaisinottoa, saattavat vaikuttaa kielteisesti 
EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan johdonmukaisuuteen; kehottaa molempia 
neuvotteluosapuolia pyrkimään tasapainoiseen ja rakentavaan lähestymistapaan kaikissa 
näissä asioissa, kolmansien maiden kansalaisia koskevat lailliset väylät ja 
takaisinottosopimukset mukaan luettuina, ja asettamaan etusijalle tarpeen tarjota 
kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville ja kiinnittämään erityistä huomiota 
heikoimmassa asemassa oleviin; muistuttaa, että molemmat osapuolet ovat sitoutuneet 
tällaiseen lähestymistapaan;

G. Yhteistyö oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen kanssa

26. palauttaa mieliin kehotuksensa selkeyttää Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten 
ja EU:n virastojen välistä tulevaa käytännön yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alalla 
ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan aseman Schengen-alueeseen 
kuulumattomana kolmantena maana ja keskeisenä kumppanina terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; kehottaa neuvotteluosapuolia pyrkimään 
tiiviiseen strategiseen ja operatiiviseen yhteistyöhön lainvalvonnan ja rikosoikeuden 
alalla noudattaen samalla tällaiselle yhteistyölle asetettuja teknisiä ja laillisia rajoituksia.
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PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle

suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: Danuta Maria Hübner

EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia 
ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

Erosopimuksen täytäntöönpano

1. muistuttaa 15. tammikuuta 2020 antamastaan päätöslauselmasta erosopimuksen 
kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanosta ja seurannasta11 ja 
toistaa, että erosopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano on ensisijainen tavoite; 
korostaa, että erosopimuksen ja siihen kuuluvan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan 
pöytäkirjan täysimääräinen täytäntöönpano on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
tulevan menestyksekkään kumppanuuden olennaisen tärkeä ennakkovaatimus ja sen 
edellyttämän luottamuksen varmistamisen keskeinen osatekijä; ilmaisee tältä osin 
huolensa siitä, että vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmoittanut 
sitoutuvansa suojelemaan pitkänperjantain sopimusta ja täyttämään sillä 
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan sopimuksen mukaisesti olevat velvoitteet ja 
kansalaisten oikeuksia koskevat erosopimuksen mukaiset velvoitteet, sen julkilausumat 
viittaavat siihen, ettei sillä ole poliittista tahtoa noudattaa täysimääräisesti 
erosopimuksen mukaisia oikeudellisia sitoumuksiaan, jotka koskevat esimerkiksi 
tavaroille tehtäviä tarkastuksia Irlanninmerellä;

2. muistuttaa, että perussopimusten noudattaminen on kaikkien oikeusjärjestysten ja 
erityisesti kansainvälisen oikeusjärjestyksen perusperiaate; korostaa, että Euroopan 
unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten suhteiden vakaus ja luottamus niihin 
riippuvat siitä, että molemmat osapuolet kunnioittavat sitovan erosopimuksen sekä 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan poliittisen julistuksen periaatteita, ja että ne on 
pantava täytäntöön hyvässä uskossa, jotta voidaan välttää häiriöt ja tarjota 
oikeusvarmuutta kansalaisille ja talouden toimijoille;

11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0006.
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3. on huolissaan EU:n oleskelustatusjärjestelmän soveltamisprosessista; toteaa tässä 
yhteydessä, että Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö julkaisi 19. maaliskuuta 
2020 viimeisimmät helmikuuta 2020 koskevat EU:n oleskelustatusjärjestelmän tilastot, 
joiden mukaan 29. helmikuuta 2020 mennessä oli vastaanotettu yli 3,3 miljoonaa 
(3 343 700) hakemusta ja että käsitellyistä hakemuksista 58 prosentille oli myönnetty 
vakiintunut status ja 41 prosentille vakiintumista edeltävä status; 

4. katsoo, että vakiintumista edeltävän statuksen myöntämisten osuus on suhteettoman 
suuri verrattuna vakiintuneen statuksen myöntämisten määrään; kehottaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan sisäministeriötä joustavuuteen, kun se hyväksyy hakijoiden esittämiä 
todisteita siitä, että he ovat oleskelleet maassa vaaditut viisi vuotta; on myös huolissaan 
siitä, että hakijoille ei ole annettu mitään fyysistä todistusta saadusta statuksesta; 
kehottaa komissiota tarkistamaan, onko haavoittuvassa ja epäsuotuisassa asemassa 
oleviin ryhmiin kuuluvien EU:n kansalaisten oikeudet otettu huomioon statuksen 
myöntämisprosessin yhteydessä; pitää huolestuttavana sitä, että kansalaiset, joilla on 
vakiintumista edeltävä status, eivät voi saada etuuksia, elleivät he osoita, että heillä on 
myös oikeus oleskella maassa; muistuttaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
tulevan suhteen onnistuminen riippuu myös unionin kansalaisten oikeuksia 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskevien erosopimuksen määräysten 
asianmukaisesta täytäntöönpanosta;

5. kehottaa osapuolia varmistamaan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 
tinkimättömän täytäntöönpanon; varoittaa käyttämästä erosopimuksen 164 artiklan 
mukaisesti perustettua EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sekakomiteaa foorumina, 
jolla kyseisen pöytäkirjan tai erosopimuksen jonkin muun osan ehtoja neuvotellaan 
uudelleen;

6. panee merkille EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sekakomitean 30. maaliskuuta 
2020 pidetyn ensimmäisen kokouksen, jossa keskityttiin erosopimuksen ja erityisesti 
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan ja kansalaisten oikeuksia koskevan osan 
täytäntöönpanon tilanteeseen; korostaa, että tämän kokouksen jälkeen komissio totesi, 
että on kiireellisesti tarpeen esittää yksityiskohtainen aikataulu ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, kuten tullimenettelyjen käyttöönoton valmistelu Pohjois-Irlantiin Isosta-
Britanniasta saapuvien tavaroiden osalta, ja varmistaa, että kaikki terveys- ja 
kasvinsuojeluvalvontatoimet sekä muut sääntelyn edellyttämät tarkastukset voidaan 
suorittaa Pohjois-Irlantiin unionin ulkopuolelta saapuvien tavaroiden osalta;

7. muistuttaa, että sekakomitean on määrä tehdä tärkeitä päätöksiä Irlantia/Pohjois-Irlantia 
koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanosta ennen siirtymäkauden loppua; toivoo että 
etusijalle asetetaan erosopimuksessa määrättyjen kuuden erityiskomitean ja erityisesti 
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa pöytäkirjaa käsittelevän erityiskomitean työ 
erosopimuksen täytäntöönpanon kannalta keskeisillä aloilla; on tyytyväinen 
30. huhtikuuta 2020 pidettyyn Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa pöytäkirjaa 
käsittelevän erityiskomitean ensimmäiseen kokoukseen, jonka jälkeen komissio totesi, 
että keskusteluiden on kiireesti johdettava konkreettisiin toimiin; toivoo, että EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä voidaan päästä sopimukseen kaikista 
institutionaalisista järjestelyistä, kuten komission teknisen toimiston perustamisesta 
Belfastiin;
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8. palauttaa mieliin, että erosopimuksessa määrätään EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten ja näiden perheenjäsenten suojelusta vastavuoroisuuden 
pohjalta; vaatii, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille annetaan kaikki 
tarvittavat tiedot heidän oikeuksistaan ja menettelyistä, joita heidän on noudatettava, 
jotta he voivat jatkaa asumista ja työskentelyä asuinmaassaan sekä matkustaa kyseiseen 
maahan ja sieltä pois; muistuttaa, että kansalaisten oikeudet pysyvät vastakin 
ehdottomana painopisteenä, ja kehottaa jatkamaan erosopimuksessa niin EU:n kuin 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille ja heidän perheilleen taattuja oikeuksia; 
palauttaa mieliin sitoumuksensa valvoa erosopimuksen toisen osan täytäntöönpanoa 
EU:n 27 jäsenvaltiossa ja toistaa, että on olennaisen tärkeää soveltaa johdonmukaista ja 
suopeaa lähestymistapaa EU27:ssa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten 
oikeuksien suojelemisessa;

9. odottaa parlamentin saavan täysimääräisesti ja välittömästi tiedon kaikista sekakomitean 
käymistä keskusteluista ja sen tekemistä päätöksistä; muistuttaa tältä osin velvoitteista, 
jotka aiheutuvat neuvoston 30. tammikuuta 2020 antamasta päätöksestä (EU) 2020/135 
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan 
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta 
Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta12 ja erityisesti sen 
2 artiklan 3 kohdasta, jossa määrätään, että parlamentin on voitava käyttää 
täysimääräisesti institutionaalisia oikeuksiaan koko prosessin ajan perussopimusten 
mukaisesti;

10. korostaa, että SEUT:n 218 artiklan 10 kohdan mukaan parlamentilla on oikeus saada 
kattavat tiedot EU:n tekemien kansainvälisten sopimusten, myös erosopimuksen, 
täytäntöönpanon kaikista vaiheista; muistuttaa tässä yhteydessä komission 
puheenjohtajan parlamentin täysistunnossa 16. huhtikuuta 2019 antamasta 
sitoumuksesta, jonka mukaan komissio ottaa parlamentin tiiviisti mukaan ja ottaa 
parlamentin näkemykset mahdollisimman tarkasti huomioon sekakomitean työssä ja 
että mitään päätöksiä ei voida tehdä ottamatta täysimääräisesti huomioon parlamentin 
kantaa, joka perustuu myös lukuisiin sisäisiin ja julkisiin kuulemisiin sekä 
kansalaisyhteiskunnan, asiantuntijoiden, kansallisten parlamenttien ja muiden 
sidosryhmien kanssa käytyihin vuoropuheluihin;

11. toteaa jälleen, että parlamentti seuraa edelleen valppaasti erosopimuksen kaikkien 
määräysten sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan poliittisen julistuksen 
täytäntöönpanoa;

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan uutta kumppanuutta koskevat neuvottelut – 
institutionaaliset määräykset ja hallinto

12. pitää myönteisenä komission 18. maaliskuuta 2020 esittelemän uutta kumppanuutta 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa koskevan sopimuksen luonnosta (jäljempänä 
’sopimusluonnos’), joka vastaa pitkälti komission neuvotteluvaltuutusta ja Euroopan 
parlamentin päätöslauselmaa ja jossa esitetään kattavaa sopimusta syvästä ja läheisestä 
kumppanuudesta, laaja-alaista institutionaalista kehystä ja vankkoja sääntöihin 
perustuvia ja täytäntöönpanokelpoisia riitojenratkaisumääräyksiä, mukaan luettuna 
sopimuksen jatkuva hallinnointi ja valvonta, sekä riitojenratkaisua, täytäntöönpanoa ja 

12 EUVL L 29, 31.1.2020, s. 1.
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noudattamisen valvontaa koskevia järjestelyjä; katsoo, että komission ehdottaman 
sopimusluonnoksen lähestymistapa estää kahdenvälisten sopimusten yleistymisen, mikä 
johtaisi väistämättä puutteisiin sellaisen järjestelmän luontaisen monimutkaisuuden ja 
epätäydellisyyden vuoksi;

13. uskoo, että sopimusluonnos mahdollistaa vankan, avoimen, johdonmukaisen ja 
joustavan hallintojärjestelmän, jolla määrätään riitojenratkaisumekanismeista, jotka 
varmistavat vaikuttavat, nopeasti täytäntöönpantavat ja varoittavat suojakeinot, jotka 
vastaavat täysin suunnitellun laajamittaisen kumppanuuden ennennäkemätöntä 
luonnetta;

14. pitää myönteisenä sopimusluonnoksen määräyksiä, joilla pyritään säilyttämään unionin 
oikeusjärjestyksen itsenäisyys, mukaan luettuna Euroopan unionin tuomioistuimen rooli 
unionin lainsäädännön lopullisena auktoriteettina;

15. vaatii, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan uutta suhdetta koskevan sopimuksen 
on oltava johdonmukainen ja vastattava yhtäältä osapuolten maantieteellistä läheisyyttä 
ja niiden välistä rajat ylittävää paikallista yhteistyötä ja toisaalta osapuolten talouksien 
keskinäisen riippuvuuden laajuutta; torjuu tältä osin ”rusinoiden poimimisen pullasta” 
siten, että käytetään hyväksi elementtejä erilaisista oikeudellisista ja kaupallisista 
kehyksistä, joita sovelletaan unionin ja muiden kolmansien välisissä suhteissa; 
muistuttaa edelleen, että sisämarkkinoiden eheyttä on kunnioitettava ja että EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan kumppanuuden laajuus ja syvyys riippuvat aidosti 
tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta;

16. ei hyväksy epäonnistumista kattavan sopimuksen saavuttamisessa ja turvautumista 
useisiin alakohtaisiin sopimuksiin, sillä tällaisella kaksinkertaisen työn tekemisellä 
lisättäisiin vaaraa, että sopimuksen tuleva täytäntöönpano on tehotonta;

17. panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 27. helmikuuta 2020 
julkaiseman asiakirjan ”The Future Relationship with the EU – The UK’s Approach to 
Negotiations”; pitää hyvin valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei 
suostu julkistamaan tai edes jakamaan Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle 
lainsäädäntötekstejään, mikä muodostaa vakavan avoimuuden puutteen; kehottaa 
suhteista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vastaavaa työryhmää toimimaan sen 
puolesta, että neuvottelukannat julkaistaan kokonaisuudessaan, jotta varmistetaan, että 
parlamentti voi tehokkaasti ja asioista perillä ollen seurata kumppanuusneuvotteluja; 
huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotukset eivät vastaa sitoumuksia, 
jotka se antoi erosopimuksessa ja poliittisessa julistuksessa; hylkää kuitenkin 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen esittämän hajanaisen lähestymistavan, joka 
perustuu siihen, että sopimuksen riidanratkaisumekanismin ulkopuolelle suljetaan 
sellaisia aloja kuin tuet, kilpailupolitiikka, kauppa ja työllisyys, kauppa ja ympäristö 
sekä verotus, ja jossa ehdotetaan erillisiä sopimuksia, joilla on omat hallintomekanismit 
sellaisilla aloilla kuin lainvalvonta ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ja 
ydinvoima-alan yhteistyö, tai poliittisia riitojenratkaisumekanismeja aloilla, jotka 
liittyvät lainvalvontatarkoituksia varten tapahtuvaan tietojen vaihtoon ja lain 
täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten operatiiviseen yhteistyöhön;
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18. palauttaa mieliin, että tulevasta kumppanuudesta voidaan sopia ainoastaan niin, että 
Euroopan parlamentti on täysimääräisesti mukana sopimuksen tekemisessä ja antaa 
lopullisen hyväksyntänsä;

19. vaatii, että koko tulevalle suhteelle Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa olisi 
kehitettävä laaja-alainen kehys, joka sisältää horisontaalisen hallintomekanismin; 
muistuttaa, että entisenä jäsenvaltiona Yhdistynyt kuningaskunta on kehittänyt unionin 
kanssa toteutettavaa institutionaalista yhteistyötä ja vuoropuhelua varten merkittäviä 
rakenteita, joiden olisi helpotettava tällaisten horisontaalisten järjestelyjen 
käyttöönottoa;

20. toteaa lisäksi, että vapaakauppasopimusten tekemistä koskevan unionin normaalin 
käytännön mukaisesti sopimusluonnoksessa määrätään poikkeuksista ja räätälöidyistä 
riitojenratkaisumekanismeista tietyillä aloilla, mukaan luettuina diplomaattiset keinot 
sopimusluonnoksen ulkopolitiikkaa, turvallisuutta ja puolustusta koskevan osan 
tulkintaa ja soveltamista varten, mikä tarjoaa riittävän joustavuuden yhtenäisessä ja 
johdonmukaisessa laaja-alaisessa kehyksessä; pitää myönteisenä, että kaikki 
myöhemmin mahdollisesti tehtävät täydentävät sopimukset muodostavat sopimuksella 
hallinnoidun yleisen kahdenvälisen suhteen kiinteän osan, mukaan luettuina sen 
institutionaaliset määräykset, joista määrätään sopimusluonnoksen osassa 5;

21. pitää myönteisenä ehdotusta kumppanuusneuvostosta, jota avustaa 15 erityiskomiteaa, 
jotka vastaavat sopimuksen kattamista keskeisistä aloista, ja jonka tehtävänä on valvoa 
ja helpottaa sopimuksen ja mahdollisten täydentävien sopimusten täytäntöönpanoa ja 
soveltamista, millä varmistetaan sopimuksen yhteinen jatkuva valvonta ja hallinnointi;

22. kehottaa sisällyttämään tulevaan sopimukseen kunnianhimoisia henkilöiden 
liikkuvuutta koskevia määräyksiä; on tyytyväinen sopimusluonnoksessa esitettyihin 
ihmisoikeussitoumuksiin, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamiseen; 
korostaa, että nämä sitoumukset on saatettava viralliseen muotoon, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan tunnustaminen mukaan luettuna; muistuttaa, 
että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan oikeudellisen yhteistyön ja 
poliisiyhteistyön sekä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan yhteistyön olisi 
noudatettava tällaisia virallisia sitoumuksia;

23. korostaa tarvetta sisällyttää sopimukseen selkeät määräykset, joilla noudatetaan SEU:n 
21 artiklassa asetettuja tavoitteita, mukaan luettuina sääntöihin perustuva 
kansainvälinen järjestys, oikeusvaltioperiaate ja demokratian edistäminen siten, että 
kiinnitetään erityistä huomiota koko unionin arvojen, perusoikeuksien ja etujen, 
turvallisuuden, riippumattomuuden ja koskemattomuuden turvaamiseen;

24. pitää myönteisenä ehdotusta, jonka mukaan perustetaan Euroopan parlamentin ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäsenten parlamentaarinen edustajakokous, 
jolla on oikeus saada tietoa kumppanuusneuvostolta ja esittää sille suosituksia;

25. korostaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttien jäsenten välisen 
parlamentaarisen yhteistyön merkitystä; panee merkille, että ennen Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroa EU:sta maan parlamentin jäsenet antoivat myönteisen panoksen 
EU:n ja muiden parlamenttien välisten foorumien toimintaan; suhtautuu toiveikkaasti 
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parlamentaaristen suhteiden jatkumiseen Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin 
kanssa;

26. katsoo, että muodolliset järjestelyt, kuten parlamentaarinen edustajakokous ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen sopimuksen täytäntöönpanoon ehdotettujen 
molempien osapuolten neuvoa-antavien ryhmien ja kansalaisyhteiskunnan foorumin 
kautta, voivat merkittävästi vaikuttaa tulevan sopimuksen täytäntöönpanon 
legitiimiyteen ja avoimuuteen sekä kumppanuuden tulevaan kehitykseen;

27. katsoo, että olisi saatava yksityiskohtaisempia tietoja kansalaisyhteiskunnan foorumin 
toiminnasta ja erityisesti siitä, miten foorumin ja kumppanuusneuvoston välinen 
vuoropuhelu ja kuuleminen on määrä järjestää;

28. vaatii, että parlamentaarisella edustajakokouksella mahdollisesti olevan roolin lisäksi 
Euroopan parlamentin rooli otetaan huomioon sääntely-yhteistyötä koskevien 
määräysten täytäntöönpanon yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että se voi harjoittaa 
asianmukaista poliittista valvontaa ja että sen oikeuksia ja asemaa yhtenä lainsäätäjistä 
kunnioitetaan; katsoo, että parlamentilla olevan oikeuden saada tietoa sopimuksen ja 
sitä mahdollisesti täydentävien sopimusten tarkistamisesta, sekä niiden täytäntöönpanon 
valvonnan, olisi vastattava suunnitellun kumppanuuden ennennäkemätöntä luonnetta;

29. muistuttaa, että erosopimuksen 184 artiklassa määrätään, että unioni ja Yhdistynyt 
kuningaskunta pyrkivät parhaan kykynsä mukaan hyvässä uskossa ja 
oikeusjärjestyksiään täysin kunnioittaen toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta 
niiden tulevaa suhdetta koskevista sopimuksista voidaan neuvotella nopeasti; panee 
huolestuneena merkille, että osapuolten välillä on neuvottelujen tässä vaiheessa edelleen 
merkittäviä eroja myös neuvoteltavan tekstin soveltamisalan ja oikeudellisen rakenteen 
osalta; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole 
halukas ottamaan kantaa moniin kriittisiin kysymyksiin; on lisäksi huolissaan covid-19-
pandemian kielteisestä vaikutuksesta aikataululle, joka oli suunniteltu sitä varten, että 
neuvottelut kattavasta tulevasta kumppanuudesta saatetaan päätökseen ennen 
siirtymäkauden päättymistä 31. joulukuuta 2020; varoittaa, että nämä tekijät lisäävät 
vaaraa ”jyrkänteen reunasta”, jolloin kattavaa tulevaa kumppanuutta koskevan sekä 
sujuvan siirtymän mahdollistavan ja kaikki tarvittavat institutionaaliset järjestelyt 
sisältävän sopimuksen puuttuminen johtaa uusiin taloudellisiin vahinkoihin covid-19-
kriisin lisäksi; muistuttaa tässä yhteydessä erosopimuksen 132 artiklassa määrätystä 
mahdollisuudesta, jonka mukaan sekakomitea voi tehdä päätöksen siirtymäkauden 
pidentämisestä 31. joulukuuta 2020 jälkeen; muistuttaa, että tällainen päätös 
siirtymäkauden jatkamisesta on tehtävä 1. heinäkuuta 2020 mennessä.
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VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

ulkoasiainvaliokunnalle ja
kansainvälisen kaupan valiokunnalle

suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten
(2020/2023(INI))

Valmistelija: Gheorghe Falcă

EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne 
myöhemmin hyväksyvät:

1. muistuttaa kansalaisten oikeuksien suojelun perusperiaatteesta; korostaa lisäksi, että 
tavoitteenamme olisi oltava Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n kansalaisten välisten 
mahdollisimman läheisten yhteyksien ylläpitäminen;

2. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista ei vapauta 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa sen vastuusta turvata EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan erosopimuksessa, jäljempänä ’sopimus’, taatut EU:n kansalaisten 
oikeudet; toteaa, että sopimuksessa vahvistetaan määräykset, joilla turvataan 
asianomaisille EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen unionin lainsäädäntöön perustuva asema ja oikeudet; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että nämä määräykset sisällytetään EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaan kumppanuuteen;

3. palauttaa mieliin, että sopimuksella suojellaan niiden EU:n kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksia, jotka käyttivät Euroopan unionin lainsäädäntöön 
perustuvaa oikeuttaan liikkua vapaasti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 
siirtymäkauden päättymistä ja jatkavat oleskelua siellä myös siirtymäkauden päätyttyä, 
sekä niiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia, jotka käyttävät samaa 
oikeutta 27 jäsenvaltion EU:ssa; muistuttaa, että sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että 
unionin viranomaisten on pantava tämä periaate täytäntöön;

4. muistuttaa, että kaikilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilla EU:n kansalaisilla on 
oikeus vedota Euroopan parlamenttiin SEUT-sopimuksen 227 artiklan mukaisesti ja 
oikeus osallistua eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen sekä oikeus kääntyä 
oikeusasiamiehen puoleen siirtymäkauden odotetun päättymisen (31. joulukuuta 2020) 
jälkeen;
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5. kehottaa oikeusasiamiestä jatkamaan erosopimusta koskevien neuvottelujen aikana 
aloitettua työtään sen varmistamiseksi, että neuvottelut EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevasta kumppanuudesta ovat avoimia;

6. muistuttaa, että EU:ssa asuvat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset menettävät 
oikeuden osallistua kansalaisaloitteeseen mutta säilyttävät oikeuden esittää vetoomus 
parlamentille siirtymäkauden odotetun päättymisen (31. joulukuuta 2020) jälkeen;

7. korostaa, että vastaanottava valtio on merkittävässä asemassa varmistettaessa, että 
kaikki oleskelulupia koskevat hallinnolliset menettelyt ovat sujuvia, avoimia ja 
yksinkertaisia, että tarpeettomia rasitteita vältetään ja että ne ovat kohtuuhintaisia EU:n 
kansalaisille;

8. katsoo, että covid-19-pandemia on käännekohta Euroopan unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan poliittisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa todellisuudessa, joka 
aiheuttaa maailmanlaajuisen taantuman ja järjestää elämäntapamme uudelleen, minkä 
vuoksi osapuolten välisiä tulevia suhteita koskevissa neuvotteluissa on vaikea edistyä; 

9. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan sisäasiainministeriön ehdottama järjestelmä 
eli ”rekisteröintimenettely”, jota sovelletaan 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisten 
kotipaikka-aseman anomiseen, ei ole niin avoin eikä yksinkertainen kuin sen pitäisi 
olla; katsoo, että se aiheuttaa tarpeettomia ja epäoikeudenmukaisia hallinnollisia 
rasitteita 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisille; katsoo, että järjestelmä olisi muutettava 
automaattiseksi rekisteröintimenettelyksi, joka on ainoa keino vähentää hallinnollista 
rasitetta ja taata EU:n kansalaisten asema ja oikeuksien tunnustaminen; toistaa, että 
komission ja neuvoston on taattava, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
sisäasiainministeriön ehdottamassa rekisteröintimenettelyssä noudatetaan EU:n normeja 
vastavuoroisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten ja 27 jäsenvaltion EU:n kansalaisten välillä;

10. korostaa, että tarvitaan riippumaton valvontaviranomainen valvomaan sopimuksen 
soveltamista, varmistamaan sitoumusten noudattaminen ja luomaan oikeusvarmuutta 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n 27 jäsenvaltion ja ETA:n kansalaisten ja 
heidän perheidensä elämään;

11. on huolissaan EU:n oleskelustatusjärjestelmän nykyisestä täytäntöönpanosta ja 
mahdollisista seurauksista niille, jotka eivät pysty tekemään hakemusta ennen 
määräaikaa; on huolissaan Yhdistyneen kuningaskunnan sisäasiainministeriön 
käyttämästä kielestä, joka koskee EU:n kansalaisten mahdollista karkottamista, ja siitä, 
että toimenpiteitä heikossa asemassa olevien kansalaisten auttamiseksi ei ole; ilmaisee 
huolensa siitä, että eräät 27 jäsenvaltion EU:n kansalaiset eivät ole vielä voineet saada 
kotipaikka-asemaansa vakiintuneiden menettelyjen avulla;

12. korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten perheiden lasten tarpeisiin, 
joissa vain toinen vanhemmista on EU:n kansalainen; korostaa tarvetta luoda 
asianmukaiset oikeudelliset mekanismit vanhempien välisten riitojen ratkaisemiseksi 
esimerkiksi avioerotapauksissa siten, että jäsenvaltioiden kansalaisia ei syrjitä 
rajoittamalla heidän oikeuttaan tavata lasta; 
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13. pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt, että henkilöiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei enää 
sovelleta siirtymäkauden jälkeen; korostaa, että tulevaan kumppanuuteen on 
sisällytettävä henkilöiden liikkuvuutta koskevia kunnianhimoisia määräyksiä, jotka 
perustuvat jäsenvaltioiden väliseen täydelliseen vastavuoroisuuteen ja 
syrjimättömyyteen; haluaa korostaa, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevat 
oikeudet kulkevat käsi kädessä kolmen muun vapauden kanssa; muistuttaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoille pääsyn ehtona on oltava henkilöiden 
vapaan liikkuvuuden periaatteen noudattaminen; korostaa, että rajanylitysjärjestelmä ei 
saisi luoda raskasta hallinnollista tai taloudellista estettä; 

14. katsoo, että liikkuvuussopimusten, mukaan lukien lyhytaikaista oleskelua varten 
tapahtuva viisumivapaa matkustaminen, olisi perustuttava syrjimättömyyteen unionin 
jäsenvaltioiden välillä ja täysimääräiseen vastavuoroisuuteen; katsoo lisäksi, että 
tällaisiin sopimuksiin olisi sisällytettävä etenkin työntekijöitä koskeva unionin 
säännöstö liikkuvuudesta, erityisesti säännöt työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta;

15. muistuttaa, että saumattoman lento-, rautatie-, meri- ja maantieliikenteen säilyttäminen 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä on olennaisen tärkeää työpaikkojen 
säilyttämiseksi esimerkiksi henkilö- ja tavaraliikenteen ja matkailun aloilla; korostaa, 
että on löydettävä tehokkaita mekanismeja matkustajien oikeuksien suojelemiseksi rajat 
ylittävässä liikenteessä, erityisesti jos kuljetus peruuntuu tai viivästyy, 
liikennemuodosta riippumatta;

16. kehottaa harkitsemaan, miten maahantulon ja oleskelun ehtoja voitaisiin säännellä 
paremmin, kun tarkoituksena on esimerkiksi liiketoiminta, tutkimus, opiskelu, 
harjoittelu tai nuorisovaihto; pitää siksi valitettavina Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten lausuntoja, joiden mukaan Yhdistynyt kuningaskunta haluaa vetäytyä 
Erasmus+ -ohjelman kaltaisista liikkuvuusohjelmista; kehottaa komissiota edelleen 
sallimaan Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen EU:n ohjelmiin EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten hyväksi ja täyttämään siihen tarvittavat 
taloudelliset sitoumukset.
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Asia: Lausunto suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten 
(2020/2023(INI))

Arvoisa puheenjohtaja

Kehitysvaliokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa menettelyssä lausunto 
valiokunnallenne. Valiokunta päätti kirjallisella menettelyllä antaa kyseisen lausunnon kirjeen 
muodossa.

Kehitysvaliokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 21. huhtikuuta 2020. 
Kyseisessä kokouksessa se päätti pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään jäljempänä esitetyt ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät.

Parhain terveisin

Tomas Tobé
EHDOTUKSET

1. toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen yksi suurimmista kahdenvälisen 
avun antajista maailmassa, ja huomauttaa, että EU:n on käsiteltävä kumppanuuden 
hengessä mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa; 
pitää valitettavana, että brexitin vaikutuksesta EU:n yleiseen kehitysyhteistyöhön ja 
humanitaariseen apuun muodostuu aukkoja paitsi määrärahojen, henkilöresurssien ja 
asiantuntemuksen osalta myös ehdokasmaiden, naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien 
maiden ja kolmansien maiden kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun alalla; on 
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kuitenkin on vakuuttunut, että molemmat osapuolet hyötyvät avunannon 
koordinoimisen ja yhteisen ohjelmasuunnittelun jatkamisesta, ja kannustaa 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa osallistumaan EU:n ohjelmiin, kunhan se noudattaa 
kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä, mekanismeja ja osallistumisehtoja; kehottaa 
antamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöille mahdollisuus osallistua EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan yhteistyön ehtojen ja määritelmien 
määrittämiseen;

2. korostaa, että on otettava käyttöön sisäisiä toimenpiteitä edellä mainittujen aukkojen 
korjaamiseksi ja varmistettava monivuotisessa rahoituskehyksessä riittävät määrärahat 
ulkoisille rahoitusvälineille sekä hyödynnettävä olemassa olevia tuen tehokkuuden 
varmistavia välineitä, jotta jäljellä olevien resurssien avulla voidaan toimia 
tehokkaammin ja paremmin sekä samalla houkutella EU:n ja kansainvälisten 
sosiaalisten, ympäristöön liittyvien ja ihmisoikeuksien suojelua koskevien normien 
mukaisia yksityisen sektorin strategisia investointeja kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi siten, että kehitetään näkyvyyttä ja yhteistä viestintää ja pyritään 
siihen, että EU:n viesti kuuluu; muistuttaa sitoumuksesta saavuttaa julkisen 
kehitysavun tavoite, joka on 0,7 prosenttia BKT:stä, sekä kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuuden periaatteen tukemisen tärkeydestä;

3. korostaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan keskeistä roolia 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja humanitaarisen avun aloilla esiintyviin yhteisiin 
haasteisiin vastaamisessa muun muassa puuttumalla seuraaviin ongelmiin: 
muuttoliikkeen perimmäiset syyt, ilmastonmuutos, perusoikeuksiin, kuten uskonnon- 
ja vakaumuksenvapauteen ja sukupuolten tasa-arvoon, kohdistuvat uhat, 
ihmisoikeuksien ja uskonnollisten ryhmien suojelu, sellaisten ryhmien etujen ja 
oikeuksien suojelu, jotka suojelevat haavoittuvassa asemassa olevia väestönosia, kuten 
vammaisia ja ikääntyneitä henkilöitä, konfliktialueilla olevia naisia ja lapsia, 
alkuperäiskansoja ja hlbti-ihmisiä, sekä haavoittuvassa asemassa olevien, syrjittyjen ja 
syrjäytyneiden yhteisöjen edustajien suojelu;

4. korostaa sellaisen vahvan kumppanuuden merkitystä, johon sisältyy oikeuksiin 
perustuva lähestymistapa ja jolla varmistetaan edelleen sitoutuminen kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, ihmisoikeuksiin, köyhyyden poistamiseen ja 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon sekä niihin liittyvään yhteistyöhön; korostaa 
lisäksi, että on tärkeää vastata yhdenmukaisesti humanitaarisiin kriiseihin ja noudattaa 
humanitaarisen avun perusperiaatteita varmistaen samalla yhteistyön suhteellisen edun 
toteutuminen keskeisillä strategisilla maantieteellisillä alueilla ja aihekohtaisilla 
aloilla;

5. on vakuuttunut siitä, että Cotonoun sopimuksen jälkeistä kumppanuutta ja EU:n 
Afrikka-strategiaa voidaan tehostaa tekemällä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
tuloksekasta yhteistyötä, joka pohjautuu maan vahvaan läsnäoloon Afrikassa sekä 
Karibian ja Tyynenmeren alueella; korostaa, että EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan markkinat ovat tärkeitä kehitysmaiden ja erityisesti AKT-maiden 
tuotteille; korostaa, että EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja AKT-maiden olisi 
tehtävä yhteistyötä kaikilla tasoilla kumppanuuden, solidaarisuuden ja täydentävyyden 
periaatteiden mukaisesti; panee merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus 
aikoo jatkaa runsaiden tullietuuksien tarjoamista kehitysmaille; kehottaa komissiota 
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arvioimaan näiden tulevien kauppajärjestelyjen mahdollisia vaikutuksia voimassa 
oleviin AKT-maiden kanssa tehtyihin talouskumppanuussopimuksiin; katsoo, että 
yhteisen kauppapolitiikan, tulevan kauppasopimuksen asiaa koskevat määräykset 
mukaan lukien, olisi tarjottava kehitysmaille mahdollisimman suuri jatkuvuus 
kauppasuhteissaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa;

6. korostaa tarvetta säilyttää brexitin jälkeen riittävä tuki jäljellä jääville merentakaisille 
maille ja alueille, ja kehottaa jatkamaan yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan 
entisten merentakaisten maiden ja alueiden kanssa yhteistä etua koskevissa 
kysymyksissä erityisesti alueellisten yhteistyöohjelmien puitteissa;

7. korostaa, että kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden 
näkökulmasta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva yhteistyö on tärkeää 
kaupan jatkuvuuden turvaamiseksi, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin puuttumiseksi, 
kalastusalan kehittämiseksi ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi 
kehitysmaissa sekä köyhyyden vähentämiseen tähtäävien korkeatasoisten sosiaali- ja 
ympäristönsuojelunormien edistämiseksi;

8. palauttaa mieliin, että yhteisellä kalastuspolitiikalla on myönteinen rooli 
kehitysmaiden kalastusalan kehittämisessä ja kalavarojen hoidossa.
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Arvoisat puheenjohtajat 

Talousarvion valvontavaliokunta (CONT) päätti antaa edellä mainittua aihetta käsittelevän 
lausunnon kirjeen muodossa. 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon jäljempänä esitetyt näkemykset ja 
suositukset kesäkuussa 2020 hyväksyttävää Euroopan parlamentin päätöslauselmaa 
laatiessaan. 

Olisin CONT-valiokunnan puolesta kiitollinen, jos voitte varmistaa, että parlamentin 
päätöslauselmassa otetaan huomioon CONT-valiokunnan kanta edellä mainittuihin 
suosituksiin sekä valiokunnan niitä koskevat näkemykset.

Parhain terveisin 

Monika Hohlmeier
EHDOTUKSET

A. katsoo, että vahvan tulevan suhteen on sisällettävä selkeitä ja tehokkaita määräyksiä, 
jotka mahdollistavat kummankin osapuolen moitteettoman varainhoidon, ja sen on 
perustuttava asianmukaiseen hallintorakenteeseen, joka ei kuitenkaan salli uhkapelin 
pelaamista EU:n taloudellisten etujen suojaamisella; 

B. ottaa huomioon, että brexit vaikuttaa keskeisiin Euroopan unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välisiin kauppareitteihin, tavaroiden toimitusketjuun sekä talouden 
toimijoihin (muun muassa liikekumppaneihin, tavarantoimittajiin, välittäjiin ja 
liikenteenharjoittajiin); 
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C. katsoo, että niin tulliyhteistyötä kuin kaupan helpottamista koskevat järjestelyt ovat 
avainasemassa, jotta molemmat osapuolet voivat varmistaa sujuvan ja laillisen 
kahdenvälisen kaupan ja suojella toistensa taloudellisia etuja ja sääntelykehyksiä; 

D. ottaa huomioon, että brexitin jälkeen liiketoiminnan harjoittaminen Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa muuttuu aiempaa monimutkaisemmaksi tulli- ja alv-
menettelyjen kannalta, koska tavaroiden siirtäminen EU:n sisällä tai kolmanteen 
maahan tai kolmannesta maasta aiheuttaa tulliin, arvonlisäveroon ja valmisteveroon 
liittyviä muutoksia; 

E. toteaa, että on äärimmäisen tärkeää säilyttää EU:n sisämarkkinoiden ja tulliliiton 
eheys sekä kaikki sen mahdollistamat takeet petosten ja laittoman kaupan 
torjumisesta; 

F. ottaa huomioon, että vastaisuudessa kaksi markkinaa ja erillistä oikeusjärjestystä 
toimii rinnakkain, mikä saattaa aiheuttaa toiminnallisia riskejä; toteaa, että tässä 
yhteydessä Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaisilla on kaksi toimintatapaa 
Pohjois-Irlantiin saapuvien tuotteiden käsittelemiseksi: i) sovelletaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan sääntöjä ja maksuja, kun kyse on alun perin kolmansista maista 
tulevista tuotteista, joita ei ole tarkoitettu Euroopan markkinoille, ja ii) sovelletaan 
EU:n sääntöjä ja maksuja, kun kyse on muusta tuotteesta, joka tulee kolmannesta 
maasta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja joka on tarkoitettu EU:n 
sisämarkkinoille, ja samalla suoritetaan näiden tuotteiden tarkastuksia; 

G. ottaa huomioon, että Pohjois-Irlannin osalta Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaisten on määrä kerätä arvonlisävero ja tullit siellä EU:n puolesta ja siirtää ne 
edelleen sille; 

H. ottaa huomioon, että yleisempien koheesiopolitiikan rahastojen lisäksi Pohjois-
Irlannin ja Irlannin raja-alue on saanut tukea etenkin erityisistä rajat ylittävistä ja 
yhteisöjen välisistä ohjelmista, kuten Pohjois-Irlannin PEACE-ohjelmasta; ottaa 
huomioon, että nämä ohjelmat ovat vaikuttaneet ratkaisevasti rauhanprosessiin 
Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja-alueella ja tukeneet pitkänperjantain sopimusta ja että 
niiden avulla tuetaan edelleen yhteisöjen välistä sovintoa;

Talouden ohjausjärjestelmä ja valvontakehys

1. pitää keskeisen tärkeänä, että neuvottelujen aikana vahvistetaan riittävät ja selkeät 
säännöt EU:n valvontaa varten ja moitteettoman varainhoidon mahdollistavat 
määräykset sekä määräykset, joilla määritellään Yhdistyneen kuningaskunnan 
vastuuvelvollisuus;

2. kehottaa siksi kiinnittämään erityistä huomiota sovellettaviin periaatteisiin ja ehtoihin, 
jotka liittyvät sekä unionin ohjelmiin osallistumiseen että horisontaalisiin järjestelyihin 
ja hallintoon; vaatii erityisesti, että seuraavat perusperiaatteet on tehtävä selväksi ja 
niistä on sovittava:

i) Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisen tiettyihin unionin ohjelmiin 
osallistumisen ehdoksi on asetettava kolmansien maiden osallistumiseen 
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sovellettavat vakioehdot, jotka on selkeästi vahvistettava vastaavissa unionin 
ohjelmissa ja välineissä; 

ii) on varmistettava, että unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta on olemassa vankat sitovat säännökset ja takeet niiden EU- ja 
Euratom-ohjelmien ja yhteisyritysten osalta, joihin Yhdistynyt kuningaskunta 
mahdollisesti osallistuu, mukaan luettuina rahoitettujen ohjelmien täytäntöönpanon 
valvonta, tarkastus ja todentaminen sekä petostapausten tutkinta; 

3. kehottaa varmistamaan komission yksiköiden, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, 
OLAFin ja Euroopan syyttäjänviraston tiedonsaantioikeuden ja Euroopan parlamentin 
valvontaoikeuden sekä kunnioittamaan näitä oikeuksia; muistuttaa, että Euroopan 
unionin tuomioistuin on hyväksyttävä toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi tapauksissa, 
joissa on kyse unionin oikeuden noudattamisesta ja tulkinnasta; 

Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpano

4. panee merkille, että brexit-erosopimus ja erityisesti Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva 
pöytäkirja tarjoavat toiminnallisen ratkaisun, jolla vältetään kovan rajan 
muodostuminen Irlannin saarella ja jolla luodaan samalla uusi 
”hyväksyntämekanismi” asiaan liittyvän EU:n lainsäädännön soveltamiseksi pitkällä 
aikavälillä Pohjois-Irlannissa, muun muassa tavaroita, tulleja ja arvonlisäveroa 
koskevan sääntelyn lähentämiseksi; 

5. toteaa, että Pohjois-Irlannin on määrä edelleen noudattaa rajallista joukkoa erityisesti 
tavaroihin liittyviä EU:n sääntöjä ja että Pohjois-Irlantiin saapuviin tavaroihin on 
tarkoitus soveltaa unionin tullikoodeksia, jolloin vältetään kaikki tullitarkastukset ja 
-valvontatoimet Irlannin saarella; 

6. korostaa selkeiden oikeudellisten sääntöjen, avoimen täytäntöönpanon ja tehokkaiden 
valvontamekanismien merkitystä arvonlisä- ja tullipetoksiin liittyvien 
järjestelmäriskien tai muiden mahdollisesti epäselvien ratkaisujen vilpillisen 
väärinkäytön välttämisessä; 

7. varoittaa, että ellei uudessa kumppanuudessa vahvisteta ja panna täytäntöön selkeitä 
oikeudellisia ja avoimia sääntöjä ja valvontamekanismeja EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan sääntöihin perustuvaa kaksiosaista tullijärjestelmää varten, on 
olemassa vaara, että mahdollisuudet petoksiin, tavaroiden salakuljetukseen ja 
väärentämiseen sekä tullien välttämiseen lisääntyvät; 

8. katsoo lisäksi, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisia alun perin 
kolmansista maista lähtöisin olevia tavaroita koskeviin tarkastuksiin ja todentamisiin, 
jotka saapuvat Pohjois-Irlantiin Yhdistyneen kuningaskunnan muiden osien kautta ja 
jotka on sitten tarkoitus tuoda EU:n sisämarkkinoille; 

9. muistuttaa Euroopan parlamentin pysyvästä ja usein toistamasta kannasta, jonka 
mukaan on varmistettava, että tullitoimipaikoilla ja asiasta vastaavilla viranomaisilla 
on aiempaa enemmän henkilöstöä sekä asianmukainen ja uusinta tekniikkaa edustava 
välineistö, Pohjois-Irlantiin sijoitettuja EU:n virkamiehiä koskevat asianmukaiset 
järjestelyt mukaan luettuina; on huolissaan siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_fi
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viranomaiset ovat toistuvasti kieltäytyneet antamasta lupaa EU:n virkamiesten 
pysyvän toimiston avaamiseen Belfastiin; 

10. kehottaa arvioimaan perusteellisesti täytäntöönpanon aikana mahdollisesti esiin 
nousevat riskit, erityisesti tulli- ja alv-petosten ja laittoman kaupan (salakuljetuksen) 
torjunnan osalta; pitää tarpeellisena varautua sellaisten riskikriteerien käyttöön, joiden 
avulla voidaan ottaa huomioon sellaiset seikat kuin tavaroiden alkuperä ja lopullinen 
määränpää, tavaroiden arvon oikea määrittäminen, tavaroiden luonteen (tavaralaji) 
määritelmä, varmistaa valvontanäytteiden riittävän suuri määrä sekä lisätä sellaisista 
tavaroista otettujen näytteiden määrää, jotka ovat muita alttiimpia laittomalle kaupalle 
tai salakuljetukselle; pitää huolestuttavana mahdollisuutta, että sellaisten tavaroiden, 
joilla on väärä alkuperäilmoitus, tai tuotteiden, joita ei ole tarkoitettu sisämarkkinoille, 
laittoman ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan EU-tuonnin lisääntymisen riski 
kasvaa; 

Tulliyhteistyö ja keskinäinen hallinnollinen avunanto

11. pitää keskeisen tärkeänä, että neuvotteluissa asetetaan etusijalle tulliasioita, erityisesti 
tullitarkastuksia ja -valvontaa, koskevien selkeiden sääntöjen laatiminen; 

12. kehottaa tullimenettelyjen suuren monimutkaisuuden huomioon ottaen varmistamaan 
neuvotteluissa, että tarkoituksenmukainen valvonta ja arvonlisäveron ja tullien 
asianmukainen kerääminen taataan niin vankkojen sitoumusten kuin välttämättömien 
suojatoimenpiteiden avulla; 

13. katsoo, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tehokkaan tulliyhteistyön on 
sisällettävä luotettavia käytännön järjestelyjä, joilla on selkeä oikeusperusta ja joilla 
mahdollistetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaisten välinen 
tehokas ja avoin yhteistyö paikan päällä Pohjois-Irlannissa; 

14. korostaa, että tullimenettelyjen ja kaupan helpottamisen alalla tehtävässä osapuolten 
välisessä tehokkaassa yhteistyössä on säilytettävä tullilainsäädäntöjen ja -käytäntöjen 
suuri yhdenmukaisuuden taso, jotta voidaan varmistaa tullivalvonnan ja -selvityksen 
tehokkuus ja tullilainsäädännön täytäntöönpano sekä suojella osapuolten taloudellisia 
etuja siten, että niillä on valmius periä takaisin perusteettomia veroja ja tulleja; 

15. viittaa myös tarpeeseen vahvistaa osapuolten hallinnollista yhteistyötä 
arvonlisäverotuksen alalla ja keskinäistä avunantoa muun muassa veroihin ja tulleihin 
liittyvien saatavien perinnässä, erityisesti kun on kyse i) tullilainsäädäntöä ja 
tullitarkastusmenettelyjen täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta koskevasta 
tiedonvaihdosta, ii) kaupan toimitusketjun turvallisuudesta ja iii) riskinarvioinnista ja 
-hallinnasta; 

16. kehottaa ottamaan tulevassa kauppasopimuksessa käyttöön tullietuuskohtelun 
hallinnointia sekä tiettyjen Pohjois-Irlantiin tuotujen tavaroiden tullittomuuden 
käyttöönottoa koskevia perusteellisia tullimenettelyjä ja erityistoimenpiteitä; 

17. antaa tukensa sille, että etuuskohtelun täytäntöönpanoon ja valvontaan sisällytetään 
vakiokäytännön mukaisesti tullitoiminnassa ja siihen liittyvissä asioissa annettavaa 
keskinäistä hallinnollista apua koskevia oikeaan aikaan toteutettavia määräyksiä; 
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18. korostaa, että molemmat osapuolet voisivat tukeutua nopeaan ja objektiiviseen 
yhteistyö- ja neuvontajärjestelmään tullilainsäädäntöön kohdistuvien tullirikkomusten 
torjumiseksi, myös mekanismiin, jolla tullietuuskohtelu keskeytetään väliaikaisesti 
sellaisen tavaran tai kaupallisen toimen osalta, jolla sovellettavaa tullilainsäädäntöä 
rikotaan järjestelmällisesti; 

EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja
Pohjois-Irlannissa

19. toteaa, että EU:n koheesiopolitiikalla on ollut merkittävä rooli rauhan ylläpitämisessä 
ja yhteisöjen välisen sovinnon edistämisessä Pohjois-Irlannissa; 

20. korostaa, että alueelle on löydettävä ratkaisu, joka mahdollistaa tärkeän 
rauhanrakennustyön jatkumisen; 

21. on vakuuttunut siitä, että on sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin että koko 
Euroopan unionin edun mukaista jatkaa yhteisymmärryksessä Pohjois-Irlannin 
PEACE-ohjelman ja Pohjois-Irlannin, Irlannin ja Skotlannin Interreg V-A -ohjelman 
rahoitusta ja tukea näin rauhanomaista ja suotuisaa kehitystä näillä alueilla; 

22. suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin tutkia mahdollisuuksia löytää seuraaja PEACE IV- 
ja Interreg-rahoitusohjelmille vuoden 2020 jälkeen ja on erityisen tyytyväinen 
komission aikomukseen jatkaa näiden ohjelmien rahoittamista seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. 

Kopio: LEGI-yksikkö
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

David McAllister
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja
15E201

Bernd Lange
Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja
12G301

Asia: EMPL-valiokunnan suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten 
(2020/2023(INI))

Arvoisat puheenjohtajat

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa menettelyssä 
lausunnon valiokunnallenne kirjeen muodossa.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 26. 
toukokuuta 2020. Kyseisessä kokouksessa se päätti pyytää asiasta vastaavia 
ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään jäljempänä esitetyt 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät.

Parhain terveisin

Lucia Ďuriš Nicholsonová

EHDOTUKSET

A. toteaa, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä 
’Yhdistyneen kuningaskunnan’, eroaminen Euroopan unionista, jäljempänä ’EU’, ja 
Euroopan atomienergiayhteisöstä vaikuttaa miljooniin kansalaisiin – niin Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisiin, jotka asuvat, matkustavat tai työskentelevät unionin 
alueella, kuin unionin kansalaisiin, jotka asuvat, matkustavat tai työskentelevät 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä muihin kuin unionin tai Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisiin;
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B. ottaa huomioon, että kolmansilla mailla, joita eivät koske samat velvoitteet kuin 
jäsenvaltioita, ei voi olla samoja oikeuksia ja etuja kuin jäsenvaltioilla;

C. ottaa huomioon, että EU on vuodesta 2008 sisällyttänyt työelämän normeja koskevia 
määräyksiä kolmansien maiden kanssa tekemiensä kauppasopimusten kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskeviin lukuihin; 

D. ottaa huomioon, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevaan 
sopimukseen ja Pohjois-Irlantia koskevaan pöytäkirjaan, jäljempänä ’erosopimus’, 
liitetyssä poliittisessa julistuksessa määritetään EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
tulevien suhteiden puitteet vahvistamalla parametrit kauppa- ja taloudellista yhteistyötä 
koskevalle kunnianhimoiselle, laajalle, syvälle ja joustavalle kumppanuudelle, jonka 
keskiössä on kattava ja tasapainoinen vapaakauppasopimus;

E. ottaa huomioon, että erosopimuksen 184 artiklassa määrätään, että EU ja Yhdistynyt 
kuningaskunta pyrkivät parhaansa mukaan ja vilpittömässä mielessä sekä toistensa 
oikeusjärjestyksiä täysin kunnioittaen käymään nopeasti tarvittavat neuvottelut 
sopimuksista, jotka koskevat poliittisessa julistuksessa tarkoitettua osapuolten tulevaa 
suhdetta, sekä toteuttamaan asianmukaiset menettelyt kyseisten sopimusten 
ratifioimiseksi ja tekemiseksi ja näin varmistamaan, että kyseisiä sopimuksia 
sovelletaan mahdollisuuksien mukaan siirtymäkauden päättymisestä alkaen;

F. toteaa, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi neuvotteluohjeet neuvottelujen aloittamiseksi 
poliittisessa julistuksessa vahvistettuja tulevan suhteen puitteita koskevasta 
kokonaisvaltaisesta yhteisymmärryksestä;

G. katsoo, että kun otetaan huomioon EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä 
’osapuolten’, maantieteellinen läheisyys ja taloudellisten suhteiden laajuuden ja 
keskinäisen riippuvuuden sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n 
kansalaisten ja EU:ssa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten suuret määrät, 
suunnitellun EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kumppanuuden olisi oltava 
kattava ja sen olisi sisällettävä vapaakauppasopimus sekä laajempaa alakohtaista 
yhteistyötä tapauksissa, joissa se palvelee unionin ja sen kansalaisten etuja; 

H. katsoo, että tässä kumppanuudessa olisi erityisesti pyrittävä tekemään 
vapaakauppasopimus, jolla varmistetaan vankkojen sitoumusten avulla, että tulleja ja 
kiintiöitä ei sovelleta eikä polkumyyntiä esiinny, myöskään sosiaali- ja työnormien 
osalta; 

I. toteaa, että kyseisillä sitoumuksilla olisi estettävä kaupan vääristymät ja epäreilut 
kilpailuedut, jotta voidaan varmistaa kestävät ja pitkäkestoiset suhteet osapuolten 
välillä; toteaa, että suunnitellun kumppanuuden olisi näin ollen perustuttava korkeisiin 
normeihin sekä oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon, jolla varmistetaan neljän 
vapauden jakamattomuus ja taataan kestävät tasapuoliset toimintaedellytykset; 

J. katsoo, että suunnitellussa kumppanuudessa olisi siksi pidettävä voimassa yhteiset 
korkeat sosiaali- ja työnormit ja kehitettävä ajan mittaan vastaavia korkeita normeja 
käyttäen viitearvona EU:n sosiaali- ja työnormeja ja -oikeuksia; 



PE650.385v02-00 112/140 RR\1207540FI.docx

FI

K. katsoo, että suunnitellussa kumppanuudessa osapuolten olisi sitouduttava parantamaan 
jatkuvasti suojelun tasoaan ja asettamaan tavoitteekseen vastaavien korkeiden sosiaali- 
ja työnormien varmistaminen tasapuolisten toimintaedellytysten ylläpitämiseksi; 

L. toteaa, että kun otetaan huomion tasapuoliset toimintaedellytykset, joihin osapuolet 
sitoutuivat poliittisessa julistuksessa, suunnitellussa kumppanuudessa olisi erityisesti 
varmistettava, että lakeihin, asetuksiin ja käytäntöihin perustuvaa työntekijöiden ja 
sosiaalisen suojelun tasoa ei alenneta sen tason alle, joka perustuu EU:ssa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden päättyessä vähintään seuraavilla 
aloilla sovellettaviin yhteisiin standardeihin: työelämän perusoikeudet, työterveys ja -
turvallisuus, ennalta varautumisen periaate mukaan lukien, oikeudenmukaiset työolot ja 
-ehdot sekä tiedottaminen, kuuleminen ja oikeudet yritystasolla ja uudelleenjärjestelyjen 
yhteydessä; ottaa huomioon, että suunnitellussa kumppanuudessa olisi myös suojeltava 
ja edistettävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien ja 
niitä edustavien järjestöjen sekä hallitusten välillä ja kannustettava vuoropuheluun 
kansalaisyhteiskunnan kanssa;

M. toteaa, että tältä osin on keskeisen tärkeää noudattaa nykyisen tason säilyttämisen 
periaatetta nykyiseen ja tulevaan työntekijöiden ja sosiaalisen suojelun tasoon, joka on 
kuvattu komission ehdotuksessa uutta kumppanuutta Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa koskevan sopimuksen tekstiksi;

N. toteaa, että suunnitellussa kumppanuudessa olisi varmistettava Yhdistyneen 
kuningaskunnan antamien sitoumusten ja niihin perustuvien lakien, asetusten ja 
käytäntöjen tehokas täytäntöönpano asianmukaisin resurssein varustettujen kansallisten 
viranomaisten, tehokkaan työsuojelutarkastusten järjestelmän ja tehokkaiden 
hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen avulla;

O. katsoo, että liikkuvuusjärjestelyjen olisi perustuttava unionin jäsenvaltioiden 
syrjimättömään kohteluun ja täyteen vastavuoroisuuteen; katsoo, että suunnitellussa 
kumppanuudessa on myös sovittava sosiaaliturvan kattavasta ja perusteellisesta 
yhteensovittamisesta;

P. ottaa huomioon, että suunnitellun kumppanuuden olisi sisällettävä asianmukaisia 
riitojenratkaisu- ja täytäntöönpanojärjestelyjä ja siinä olisi erityisesti perustettava 
kumppanuuden täytäntöönpanon ja toiminnan hallinnoinnista ja valvonnasta vastaava 
hallintoelin, mikä helpottaa riitojen ratkaisemista; katsoo, että on tärkeää, että 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat tarvittaessa riitojenratkaisumenettelyyn;

R. katsoo, että Euroopan unionin tuomioistuimen olisi pysyttävä ainoana elimenä, jolla on 
valtuudet päättää unionin oikeuden tulkinnasta;

S. toteaa, että ennen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus hyväksyi Euroopan 
unionista eroamista koskevan lakiesityksen vuonna 2020, se poisti siitä lausekkeet, 
joilla EU:n lainsäädäntöön perustuvia työntekijöiden oikeuksia olisi voitu jossain 
määrin suojella kansallisessa lainsäädännössä, ja sitoutui ottamaan kyseiset säännökset 
uudelleen käyttöön myöhemmin annettavassa työlakia koskevassa esityksessä; toteaa, 
että kyseistä lakiesitystä ei vielä ole annettu;
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T. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on jättänyt jälkensä neuvotteluprosessiin ja sen 
aikatauluun; 

Yleiset suositukset

1. palauttaa mieliin, ettei unionin ulkopuolisella maalla voi missään olosuhteissa olla 
samoja oikeuksia tai etuja kuin jäsenvaltiolla; muistuttaa toisaalta, että on sekä EU:n 
että Yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaista pyrkiä tulevan 
kumppanuussopimuksen avulla kunnianhimoiseen, laaja-alaiseen ja tasapainoiseen 
suhteeseen; katsoo, että tällaisesta sopimuksesta voidaan sopia vain, jos poliittisessa 
julistuksessa kuvatut tasapuoliset toimintaedellytykset varmistetaan antamalla vankkoja 
ja täytäntöönpanokelpoisia sitoumuksia eri normeista; korostaa erityisesti, ettei 
mahdollinen tuleva vapaakauppasopimus saa heikentää EU:n säännöstön mukaisia EU:n 
työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia normeja; 

2. on tyytyväinen komission 18. maaliskuuta 2020 julkaisemaan uutta kumppanuutta 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa koskevan kattavan sopimuksen luonnokseen 
(jäljempänä ’sopimusluonnos’), joka vastaa pääpiirteittäin poliittista julistusta, 
komissiolle annettua neuvotteluvaltuutusta sekä Euroopan parlamentin 12. helmikuuta 
2020 antamaa päätöslauselmaa ehdotuksesta valtuutuksen antamiseksi aloittaa 
neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa; pitää hyvin valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
valtuutus sisältää sitä vastoin vain niukalti yksityiskohtia; pitää valitettavana myös sitä, 
että Yhdistynyt kuningaskunta teki joitakin ehdotuksia eri aiheita käsitteleviin kohtiin 
mutta ne olivat luottamuksellisia 19. toukokuuta saakka; 

3. pitää erittäin valitettavana, ettei Yhdistynyt kuningaskunta hyväksy sitä, että tulevan 
vapaakauppasopimuksen työlainsäädäntöä koskeviin määräyksiin sovellettaisiin 
sopimuksen riidanratkaisumekanismia, eikä myöskään ilmoita, millaista 
riidanratkaisumekanismia kyseisellä alalla sovellettaisiin; muistuttaa, että kaikkia 
sopimuksen kohtia varten on oltava riidanratkaisumekanismeja;

4. pitää valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei ole vielä täyttänyt 
sitoumustaan antaa esitys uudeksi työllisyyslaiksi, ja kehottaa maata pitämään kiinni 
sitoumuksestaan ennen siirtymäkauden päättymistä; korostaa, että on äärimmäisen 
tärkeää välttää tilanne, jossa työntekijöiden oikeuksia ei suojella sen enempää voimassa 
olevalla unionin lainsäädännöllä kuin Yhdistyneen kuningaskunnan työllisyyslaillakaan; 
muistuttaa, että työllisyyttä koskevan lakiesityksen sosiaali- ja työnormit eivät saisi 
pysyä muuttumattomina, vaan niitä olisi mukautettava johdonmukaisesti EU:n sosiaali- 
ja työnormeihin tehtyjen parannusten perusteella, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä; 

5. viittaa tässä yhteydessä erityisesti äskettäin hyväksyttyihin unionin säädöksiin, joiden 
osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiselle asetettu määräaika menee umpeen 
siirtymäkaudella, kuten tarkistettu lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi, 
vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva 
direktiivi ja direktiivi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa 
tarkistus, ja muistuttaa, että nämä säädökset on ehdottomasti pantava täytäntöön kaikilta 
osin ja asianmukaisesti;
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6. kannustaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa jatkamaan osallistumistaan vailla 
päätöksentekoroolia olevan kolmannen maan tarkkailijan ominaisuudessa Euroopan 
parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimivaltaan kuuluvien 
virastojen toimintaan, esimerkiksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön 
toimintaan (Norjan tarjoaman mallin mukaisesti1), koska siten molemmat osapuolet 
voisivat jakaa tietoja, parhaita käytäntöjä ja menetelmiä; kannustaa voimakkaasti 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa tekemään yhteistyötä myös Euroopan työviranomaisen 
kanssa (asetuksen (EU) 2019/1149 17 artiklan 6 kohdan ja 42 artiklan mukaisesti) sekä 
asetuksessa (EY) N:o 883/2004 tarkoitetun hallintotoimikunnan kanssa;

7. muistuttaa, että poliittisen julistuksen 125 kohdan mukaisesti kaikkia sopimuksen 
näkökohtia koskevaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa olisi edistettävä ja sen 
piiriin olisi otettava erityisesti järjestöt, jotka edustavat sekä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa asuvia ja työskenteleviä unionin kansalaisia että unionissa asuvia ja 
työskenteleviä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia (nuoriso- ja kansalaisjärjestöt 
ja työntekijäjärjestöt); 

8. pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta ja jäsenvaltiot eivät ole toteuttaneet 
riittävästi toimia lisätäkseen kansalaisten tietoisuutta Yhdistyneen kuningaskunnan EU-
eron vaikutuksista, ja kannustaa voimakkaasti molempia osapuolia käynnistämään tai 
tehostamaan kohdennettuja tiedotuskampanjoita, joilla kaikille erosopimuksen piiriin 
kuuluville kansalaisille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ja heidän mahdollisesti 
muuttuvasta statuksestaan, myös sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien sääntöjen 
soveltamisesta; palauttaa mieliin, että kansalaiset, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan 
ero vaikuttaa, ovat heidän oikeuksistaan ja statuksestaan hyvissä ajoin annettujen 
luotettavien tietojen varassa, ja kehottaa sekä jäsenvaltioita että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa pitämään tätä kysymystä ensisijaisena;

9. korostaa, että jäsenvaltioilta tarvitaan lisätoimia hakemusprosessinsa tarkentamiseksi 
sekä niitä toimenpiteitä koskevan hyväksymisaikataulun täsmentämiseksi, joilla 
jäsenvaltioissa asuville Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille tarjotaan 
oikeusvarmuus konstitutiivisen tai ilmoitukseen perustuvan järjestelmän avulla;

Erosopimuksen täytäntöönpano

10. korostaa erosopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon merkitystä, mukaan lukien 
sisämarkkinoiden ja tulliliiton yhtenäisyyden säilyttämisen osalta; korostaa, että 
sopimusta tulevasta suhteesta olisi sovellettava rajoittamatta erosopimuksen 
soveltamista; korostaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilla EU:n kansalaisilla 
on huomattavia vaikeuksia saada vakiintunut status ja että henkilöiden, joille on 

1  Norjalla on kahdenvälinen sopimus Eurofoundin kanssa, ja se suorittaa maksun mukanaolostaan Euroopan 
työolotutkimuksessa, johon se on osallistunut vuodesta 2000 (neljä edellistä kertaa). Se osallistui myös vuosina 2007–
2008 tehtyyn toiseen Euroopan elämänlaatututkimukseen (EQLS). Norja toimii tarkkailijana Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) puolesta myös Eurofoundin hallintoneuvostossa. Lisäksi Eurofound ylläpitää 
yhteyshenkilöverkostoa, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot ja Norjan ja joka tarjoaa eurooppalaisen 
keskustelun kannalta merkityksellistä kansallista asiantuntija-apua. Eurofoundin Euroopan rakenneuudistuksen 
seurantaväline (ERM) tarkkailee kyseisen verkoston välityksellä myös laajamittaisten rakenneuudistuspäätösten, 
rakenneuudistuksia tukevien välineiden sekä rakenneuudistuksiin liittyvän lainsäädännön työllisyysvaikutuksia EU:n 
jäsenvaltioissa ja Norjassa.
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myönnetty vakiintumista edeltävä status, mahdollisuudet käyttää oikeuttaan tiettyihin 
etuuksiin ovat heikommat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla; 

11. korostaa, että erosopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano sekä poliittisessa 
julistuksessa annettujen sitoumusten lunastaminen niin sanoina kuin toimina ovat EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan kumppanuuden ennakkoedellytyksiä ja sen 
keskeisiä osatekijöitä; pitää valitettavina Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 
julkilausumia, jotka osoittavat, ettei sillä ole poliittista tahtoa noudattaa täysimääräisesti 
erosopimuksen ja poliittisen julistuksen mukaisia sitoumuksiaan; korostaa, että 
osapuolten välinen luottamus on keskeistä näissä neuvotteluissa; 

12. korostaa pätevyyksien ja tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen merkitystä niin 
EU:ssa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja painottaa tähän liittyvien 
asianmukaisten järjestelyjen tarvetta; muistuttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii 
parantamaan kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavaa tunnustamista koskevaa 
mekanismia; kehottaa neuvottelijoita valitsemaan sellaisia tunnustamista koskevia 
mekanismeja, joilla normeja pidetään voimassa eikä uusia esteitä luoda; . kehottaa 
neuvottelijoita varmistamaan, että pätevyyksien ja tutkintojen tunnustaminen ei rajoitu 
”myöntämismaahan”, mikä loisi esteitä jäsenvaltiosta toiseen muuttaville Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisille;

Tasapuoliset toimintaedellytykset

13. vastustaa voimakkaasti sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutukseen 
ei sisälly käsitettä ”tasapuoliset toimintaedellytykset”; panee merkille kuitenkin, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää pitävänsä voimassa tosiasiallisesti 
korkeimmat työ- ja sosiaalinormit mutta korostaa samalla, että se ei aio hyväksyä 
oikeudellisia velvoitteita, jotka ylittävät ne sitoumukset, joista EU on sopinut 
esimerkiksi Kanadan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa; muistuttaa kuitenkin, että EU:n 
muissa vapaakauppasopimuksissa annetut sitoumukset eivät tarjoa riittäviä takeita EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan kumppanuudelle, koska millään muulla EU:n 
ulkopuolisella maalla ei ole tullitonta ja kiintiötöntä pääsyä sisämarkkinoille ja koska 
Yhdistyneen kuningaskunnan maantieteellinen läheisyys, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten asuminen EU:ssa ja EU:n kansalaisten asuminen Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaupan mittavuus 
edellyttävät tiukkoja tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevia järjestelyjä ja siten 
pidemmälle meneviä sitoumuksia kuin mitä tavoiteltiin EU:n ja Kanadan, Japanin tai 
Etelä-Korean välisissä vapaakauppasopimuksissa; aikoo tältä osin torjua ”rusinoiden 
poimimisen pullasta” siten, että turvaudutaan erilaisiin oikeudellisiin ja kaupallisiin 
kehyksiin, joita sovelletaan unionin ja muiden kolmansien välisissä suhteissa;

14. muistuttaa, että EU:n, sen sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyden ja neljän vapauden 
jakamattomuuden säilyttämiseksi on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että kiintiötaso ja 
tulliton pääsy maailman suurimmille sisämarkkinoille vastaavat täysin sääntelyn 
lähentymisen laajuutta ja sitoumuksia, jotka on tehty avointa ja oikeudenmukaista 
kilpailua koskevien tasapuolisten toimintaedellytysten noudattamiseksi dynaamista 
yhdenmukaistamista silmällä pitäen; korostaa, että tähän tarvitaan aineellisten sääntöjen 
ja toimenpiteiden yhdistelmää, mukaan lukien heikentämiskieltoa koskevat lausekkeet 
ja mekanismit, joilla varmistetaan tehokas täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta ja 



PE650.385v02-00 116/140 RR\1207540FI.docx

FI

riitojenratkaisu; korostaa, että kansalaisille ja kansalaisjärjestöille on taattava 
mahdollisuus turvautua asianmukaiseen valitusmekanismiin työnormien 
täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten osalta; 

15. korostaa erityisesti suojan tason säilyttämistä koskevien lausekkeiden merkitystä 
seuraavilla, LPFS:n 2.27 pykälässä tarkoitetuilla aloilla: (i) perusoikeudet työssä, (ii) 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat normit, (iii) oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot, 
(iv) tiedonsaanti- ja kuulemisoikeudet yrityksen tasolla ja (v) uudelleenjärjestelyt; pitää 
myönteisinä LPFS:n 2.28 kohdan määräyksiä, joilla tasoitetaan tietä kohti dynaamista 
yhdenmukaistamista; panee merkille erityisesti komission ehdotuksen antaa 
kumppanuusneuvostolle valtuudet muuttaa sitoumuksia siten, että otetaan huomioon 
työ- ja sosiaalinormien kehittyminen; 

16. muistuttaa, että mahdollista tulevaa vapaakauppasopimusta, jolla pyritään kauppaan, 
jossa ei sovelleta tariffeja eikä kiintiöitä, olisi siksi pönkitettävä vankoilla oikeudellisilla 
sitoumuksilla, joilla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset avoimelle ja 
oikeudenmukaiselle kilpailulle, myös työ- ja sosiaalinormien osalta, jotta vältetään 
kilpaileminen alhaisimmalla sääntelytasolla ja epäoikeudenmukaisten kilpailuetujen 
hankkiminen alentamalla suojelun tasoa tai käyttämällä hyväksi muita sääntelyeroja;

17. tukee siksi täysin sopimusluonnoksen III osaston (tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
kestävyys) ja erityisesti sen 5 jakson (työsuojelu ja sosiaalinen suojelu) määräyksiä, 
jotka vastaavat poliittisessa julistuksessa esitettyjä näkökohtia; 

18. kannattaa komission esittämää hallinto-, yhteistyö-, seuranta-, täytäntöönpano- ja 
konfliktinratkaisujärjestelmää, erityisesti työsuojelutarkastusten sekä hallinnollisten ja 
oikeudellisten menettelyjen, oikeussuojakeinot mukaan luettuina, osalta, sekä 
kumppanuusneuvostolle ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja kestävyyttä käsittelevälle 
erityiskomitealle kaavailtua roolia; 

19. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen perustaa Euroopan parlamentin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan parlamentin jäsenten parlamentaarinen edustajakokous, jolla on oikeus 
saada tietoa kumppanuusneuvostolta ja esittää sille suosituksia; korostaa myös, että 
erosopimuksen täytäntöönpanon ja soveltamisen yksityiskohtaista seurantaa on 
jatkettava Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevien asioiden koordinointiryhmän 
välityksellä ja että tarvetta perustaa EU:n tason riitojenratkaisujärjestelmä on syytä 
arvioida tarkemmin;

20. korostaa, että se ei anna hyväksyntäänsä sellaiselle sopimukselle, joka saattaa suorasti 
tai epäsuorasti heikentää Euroopan unionin tuomioistuimen asemaa unionin oikeutta 
koskevista kysymyksistä päättämisen suhteen; 

Liikkuvuus ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

21. palauttaa mieliin, että EU:ssa asuviin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuviin EU:n kansalaisiin sovelletaan tällä hetkellä 
sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia sääntöjä ja heitä suojelevat erosopimuksen 
nojalla kyseiset säännöt, jotka koskevat sairausetuuksia, äitiys- ja vastaavia 
isyysetuuksia, työkyvyttömyysetuuksia, vanhuusetuuksia, jälkeenjääneiden etuuksia, 
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työtapaturma- ja ammattitautietuuksia, kuolemantapauksen johdosta annettavia 
avustuksia, työttömyysavustuksia, varhaiseläke-etuuksia ja perhe-etuuksia;

22. muistuttaa, että on tärkeää säilyttää asianomaisten henkilöiden nykyiset ja tulevat 
sosiaaliturvaoikeudet kaikissa ulottuvuuksissaan; muistuttaa, että niin EU:ssa kuin 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa kansalaiset, joita asia koskee, vaativat voimakkaasti 
suojelemaan oikeuksiaan; kehottaa sopimuksen neuvottelijoita pitämään näiden 
kansalaisten oikeuksia kaikin tavoin ensisijaisina sosiaaliturvan yhteensovittamisen 
yhteydessä;

23. toteaa, että XI osaston (Luonnollisten henkilöiden liikkuvuus) tarkoituksena on sopia 
osapuolten välisistä liikkuvuusjärjestelyistä, varmistaa kyseisten järjestelyjen täysi 
vastavuoroisuus ja jäsenvaltioiden välinen syrjimättömyys sekä varmistaa osapuolten 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen; panee merkille, että sopimusluonnoksen 
mukaan vastavuoroinen viisumivapaa matkustaminen on mahdollista lyhytaikaista, 
enintään 90 päivän pituista oleskelua varten, mutta molemmat osapuolet voivat 
edellyttää viisumia henkilöiltä, jotka työskentelevät korvausta vastaan oleskelunsa 
aikana; pitää myönteisenä MOBI.5 artiklaa, jossa määrätään EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten ja tapauksen mukaan heidän perheenjäsentensä 
maahantuloa, pitkäaikaista oleskelua ja oikeuksia koskevista vastavuoroisista ehdoista 
tapauksissa, joissa henkilöiden liikkuminen liittyy tutkimukseen, opiskeluun, 
koulutukseen tai nuorisovaihtoon; 

24. on tyytyväinen siihen, että MOBI.6 artiklassa ja sopimusluonnoksen sosiaaliturvan 
yhteensovittamista koskevassa pöytäkirjassa määrätään sosiaaliturvan 
yhteensovittamista koskevien sääntöjen soveltamisen jatkamisesta eräillä sosiaaliturvan 
aloilla (esimerkiksi sairaus-, työkyvyttömyys- ja vanhuusetuuksien sekä työtapaturma- 
tai ammattitautietuuksien osalta); pitää kuitenkin erittäin valitettavana, että 
rajatyöntekijöiden työttömyysavustuksista ei ole erityisiä määräyksiä, ja kannustaa siksi 
osapuolia tarkastelemaan mahdollisuuksia laatia asianmukaisia määräyksiä 
rajatyöntekijöiden työttömyysavustusten osalta, jotta heidän oikeutensa voidaan taata; 
kehottaa neuvottelijoita huolehtimaan sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien 
sääntöjen soveltamisen jatkumisesta kaikissa luvuissa; 

25. pitää myös valitettavana, että sopimusluonnoksen MOBI.6 artiklassa ei määrätä 
kumppanuusneuvostolle asetetusta velvoitteesta muuttaa sosiaaliturvan 
yhteensovittamista koskevaa pöytäkirjaa vaan ainoastaan kumppanuusneuvoston 
mahdollisuudesta muuttaa sitä;

26. korostaa, että sosiaaliturvan yhteensovittamisesta on tärkeää saada aikaan dynaaminen 
sopimus, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan olisi mukautettava 
lainsäädäntöään vastaamaan sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevaan EU:n 
lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia (kuten tuleva asetus sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamiseksi ja asetus 
(EY) N:o 987/2009 asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä); 
korostaa, että henkilöiden liikkuvuutta koskevan lopullisen sopimuksen määräyksiin on 
sisällytettävä sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia oikeasuhteisia ja vankkoja 
oikeuksia poliittisen julistuksen mukaisesti;
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27. kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaan riitojenratkaisumenettelyn sellaisia tapauksia 
varten, joissa toimivaltaisesta viranomaisesta on epäselvyyttä;

28. korostaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen sosiaaliturvan 
yhteensovittamisen toteutuksen kannalta on olennaisen tärkeää, että tietoja vaihdetaan 
asianmukaisesti; kannustaa siksi myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa osallistumaan 
sosiaaliturvatietojen sähköiseen vaihtoon; 

29. kehottaa osapuolia sopimaan määräyksistä, jotka koskevat Erasmus+-ohjelmaan 
molemminpuolisen osallistumisen ja siihen tehtävien taloudellisten investointien 
jatkamista sen mukaisesti, mitä poliittisessa julistuksessa sovittiin unionin ohjelmiin 
osallistumisesta, erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, 
oppisopimusoppilaiden ja vastavalmistuneiden harjoittelun osalta; painottaa, että sekä 
EU:sta että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevat hakijat tarvitsevat riittävän ajoissa 
ennakkotiedot osallistumiseen siirtymäkauden jälkeen sovellettavista ehdoista ja 
aikatauluista;

Loppuyhteenveto

30. pitää valitettavana, että osapuolten välillä on tässä neuvottelujen vaiheessa merkittäviä 
eroja myös neuvoteltavan sopimuksen soveltamisalan ja oikeudellisen rakenteen osalta; 
on vakavasti huolissaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kaavailemasta 
suppeasta kumppanuudesta, ja huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
ehdotukset eivät vastaa sitoumuksia, jotka se antoi poliittisessa julistuksessa; toteaa, että 
meneillään olevan covid-19-pandemian vuoksi neuvottelujen käyminen ja päättäminen 
on haasteellista; kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa työskentelemään ripeästi ja 
rakentavasti EU:n kanssa, jotta ennen siirtymäkauden päättymistä saavutetaan 
kumppanuussopimus, joka johtaa kunnianhimoisen, laaja-alaisen ja tasapainoisen 
suhteen muodostumiseen ja tasapuolisiin toimintaedellytyksiin kaikkien poliittisen 
julistuksen yhteydessä annettujen sitoumusten mukaisesti. 
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KIRJE

David McAllister 
Puheenjohtaja
Ulkoasiainvaliokunta
Bryssel

Bernd Lange
Puheenjohtaja
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Bryssel

Asia: Lausunto suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten 
(2020/2023(INI))

Arvoisat puheenjohtajat

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa on pyydetty 
antamaan edellä mainitussa menettelyssä lausunto ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen 
kaupan valiokunnalle. Valiokunta päätti kokouksessaan 11. maaliskuuta 2020 antaa kyseisen 
lausunnon kirjeen muodossa.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta käsitteli asiaa 
kokouksessaan 4. toukokuuta 2020. Kyseisessä kokouksessa se päätti pyytää asiasta vastaavia 
ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään jäljempänä esitetyt 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät.

Kunnioittavasti

Pascal Canfin

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan yleiset 
huomiot

1. toistaa pyrkivänsä päättäväisesti luomaan mahdollisimman läheisen suhteen 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan; korostaa kuitenkin, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa ei tule tehdä sopimusta hinnalla millä hyvänsä; toistaa tukevansa laajaa ja 
kunnianhimoista vapaakauppasopimusta, jossa ei rajoiteta tuontia tai vientiä ja jossa ei 
sovelleta tulleja eikä kiintiöitä, mutta vain, jos Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu 
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olemaan harjoittamatta polkumyyntiä; korostaa erityisesti, että suunnitellun 
kumppanuuden olennaisina osina olisi oltava ilmastonmuutoksen torjunta, biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ja tämän suuntauksen kääntäminen, 
kestävän kehityksen, ympäristönsuojelu ja merkittävien terveyskysymysten 
edistäminen; 

2. on vahvasti sitä mieltä, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävän sopimuksen 
ehtona olisi kaikin puolin oltava Pariisin sopimuksen noudattaminen; panee merkille, 
että komissio sitoutui Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa 
tiedonannossaan tekemään Pariisin sopimuksen noudattamisesta olennaisen osan 
kaikkia tulevia kattavia kauppasopimuksia; katsoo lisäksi, että molempien osapuolten 
olisi noudatettava ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen lisäksi myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, biologista 
monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta ja aavikoitumisen estämistä koskevaa 
Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta; korostaa, että näiden kansainvälisten 
sopimusten noudattamisen olisi oltava sitovaa ja valvottavissa;

3. korostaa, että on tärkeää tehostaa valmius- ja varautumistoimenpiteitä hyvissä ajoin 
ennen siirtymäkauden päättymistä, erityisesti jos neuvottelut ovat umpikujassa; korostaa 
tarvetta rahoittaa asianmukaisesti valmistautumistoimia ja asettaa etusijalle 
valmistautumisen ja varautumisen terveys- ja turvallisuusnäkökohdat erityisesti 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta;

Tasapuoliset toimintaedellytykset ja kestävyys

4. panee merkille, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma nostaa EU:n ilmastoon ja 
ympäristöön liittyvää tavoitetasoa, minkä vuoksi toimintapolitiikan välineitä on 
mukautettava; katsoo, että tämä voi johtaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
talouksien eroavuuksiin; katsoo, että molempien osapuolten olisi ensisijaisesti 
parannettava ilmaston- ja ympäristönsuojelun tasoaan; korostaa, että tulevaa suojelun 
tasoa koskeva salpalauseke ei ole riittävä, koska se ei tarjoa tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä eikä kannustimia tavoitetasojen nostamiseksi, ja katsoo, että jos 
jompikumpi osapuoli parantaa ilmaston- tai ympäristönsuojelun tasoaan, toisen 
osapuolen olisi varmistettava, että sen normit ja tavoitteet takaavat vähintään 
samantasoisen ilmaston- tai ympäristönsuojelun; korostaa, että luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelu lintu1- ja luontotyyppidirektiivien2 avulla on olennainen osa 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen kannalta; 

5. katsoo, että ennen kuin parlamentti äänestää Euroopan unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välistä uutta kumppanuutta koskevan sopimusluonnoksen 
hyväksymisestä, Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oltava käytössä toimiva 
järjestelmä, jossa riittävillä resursseilla varustettu riippumaton elin valvoo tehokkaasti 
Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön ja käytäntöjen täytäntöönpanoa 
kansallisella tasolla; korostaa olevan tärkeää, että riippumattomalla elimellä on oikeus 
nostaa kanne, myös hallitusta vastaan, toimivaltaisessa tuomioistuimessa 

1 EUVL L 20, 26.1.2020, s. 7.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
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asianmukaisessa oikeudellisessa menettelyssä asianmukaisten oikeussuojakeinojen, 
kuten seuraamusten, täytäntöön panemiseksi; 

6. korostaa komission Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan käynnistämien aiempien ja 
aktiivisten rikkomistapausten suurta määrää ympäristöalalla, myös ilman ja veden 
laatua koskevissa asioissa, ja korostaa tämän alan taantumisen riskiä; korostaa olevan 
tärkeää, että Yhdistynyt kuningaskunta ottaa käyttöön hallinnollisia ja oikeudellisia 
menettelyjä, jotta viranomaiset ja yksityishenkilöt voivat ryhtyä oikea-aikaisiin toimiin 
ympäristölainsäädännön rikkomista vastaan, ja säätää oikeussuojakeinoista, myös 
väliaikaisista toimenpiteistä, sen varmistamiseksi, että seuraamukset ovat tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia ja että niillä on todellinen pelotevaikutus;

7. kannattaa komission esittämää yhteistyö-, seuranta-, täytäntöönpano- ja 
konfliktinratkaisujärjestelmää sekä kumppanuusneuvoston roolia; korostaa, että EU:n 
tasolla on perustettava valvontajärjestelmä, jonka avulla parlamentti ja neuvosto voivat 
aktivoida komission kautta riitojenratkaisujärjestelmän, jos ne katsovat Yhdistyneen 
kuningaskunnan rikkovan sopimusta; korostaa, että riitojenratkaisujärjestelmässä olisi 
määrättävä asteittaisista seuraamuksista sekä oikeussuojakeinoista tapauksissa, joissa 
jompikumpi osapuoli on rikkonut sopimusta; korostaa, että se ei anna hyväksyntäänsä 
sellaiselle sopimukselle, joka voi suoraan tai välillisesti heikentää Euroopan unionin 
tuomioistuimen roolia unionin oikeutta koskevissa kysymyksissä; 

Ilmastonmuutoksen torjunta

8. korostaa, että on tärkeää jatkaa ilmastonmuutoksen torjuntaa sopimuksen tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä ja kestävyyttä koskevassa luvussa; 

9. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi mukauduttava täysin EU:n nykyiseen ja 
tulevaan ilmastopoliittiseen kehykseen, mukaan lukien tarkistetut vuoden 2030 
tavoitteet, vuoden 2040 tavoitteet ja kehityspolut ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
vuoteen 2050 mennessä, sekä Pariisin sopimuksen mukaisiin sitoumuksiin; 

10. on vuoden 2030 tavoitteiden osalta huolissaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
luonnokseen kansallisesta energia- ja ilmastosuunnitelmasta (National Energy and 
Climate Plan, NECP) sisältyvistä seikoista, jotka komission arvion mukaan osoittivat, 
että Yhdistyneen kuningaskunnan energia- ja ilmastopolitiikan tärkeimmät tekijät ovat 
hiilitaseet, eikä niistä käy selvästi ilmi, riittävätkö nykyiset ja suunnitellut politiikat, 
jotka kattavat ainoastaan liikenne- ja rakennusalat, saavuttamaan taakanjakoasetuksen3 
tavoitteen ja maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevan asetuksen4 
mukaisen "ei debetsaldo" -sitoumuksen, jossa huomioon otetut poistumat eivät saa 
ylittää huomioon otettuja päästöjä; kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa esittämään 
lopullisen kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelmansa, jonka oli määrä valmistua 
vuoden 2019 lopussa;

11. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi otettava käyttöön hiilen 
hinnoittelujärjestelmä, joka on laajuudeltaan ja tehokkuudeltaan vähintään sama kuin 

3 EUVL L 156, 19.6.2018, s. 26.
4 EUVL L 156, 19.6.2018, s. 1.
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EU:n päästökauppajärjestelmä, ja sen olisi sovellettava samoja periaatteita ulkoisten 
hyvitysten käyttöön siirtymäkauden loppuun mennessä; katsoo lisäksi, että jos 
Yhdistynyt kuningaskunta pyytää, että sen oma päästökauppajärjestelmä liitetään EU:n 
päästökauppajärjestelmään, tällaisen pyynnön käsittelylle olisi asetettava seuraavat 
edellytykset: Yhdistyneen kuningaskunnan päästökauppajärjestelmä ei saisi heikentää 
EU:n päästökauppajärjestelmän eheyttä eikä etenkään sen oikeuksien ja 
velvollisuuksien tasapainoa; sen olisi heijastettava EU:n päästökauppajärjestelmän 
soveltamisalan ja tehokkuuden jatkuvaa kasvua;

12. korostaa, olevan tärkeää, että molemmat osapuolet nostavat vuoden 2030 tavoitteitaan 
välttämättömänä askeleena kohti niiden sitoutumista hiilestä irtautumiseen vuoteen 
2050 mennessä; korostaa, että hiilen hinnoittelujärjestelmä olisi otettava käyttöön jo 
ennen kuin parlamentti äänestää sopimusluonnoksen hyväksymisestä; korostaa, että 
tarvitaan EU:n hiilirajan mukauttamismekanismia osana laajempaa strategiaa, jotta 
voidaan pitää kiinni EU:n ilmastotavoitteista ja varmistaa, että kolmannet maat 
myötävaikuttavat Pariisin sopimuksen tavoitteen saavuttamiseen; 

13. kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa jatkamaan työtä ICAO:n kansainvälisen 
lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän vahvistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
lentoliikenneala sekä meri- ja maantieliikenneala Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 
muualla maailmassa tehostavat ponnistelujaan päästöjen vähentämiseksi ja liittyvät 
unionin ponnisteluihin meriliikennealan päästöjen hiilen hinnoittelujärjestelmän 
luomiseen ja tehostamiseen;

14. korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan investointipankin (EIP) 
välisten suhteiden edellytyksenä olisi oltava muun muassa se, että Yhdistynyt 
kuningaskunta mukautuu EU:n nykyisiin ja tuleviin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin ja 
noudattaa asetusta kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja EIP:n 
kunnianhimoista uutta ilmastostrategiaa ja energia-alan lainanantopolitiikkaa; 

Ympäristönsuojelu

15. katsoo, että osapuolten olisi varmistettava, että lakeihin, asetuksiin ja käytäntöihin 
perustuva ympäristönsuojelun taso on vähintään unionissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa siirtymäkauden päättyessä sovellettavien yhteisten standardien 
edellyttämällä tasolla unionin koko ympäristöalan säännöstön tällä alalla kattaman 
ympäristönsuojelun osalta; korostaa, että on tärkeää noudattaa täysimääräisesti 
seuraavia periaatteita: ennalta varautumisen periaate, periaate, jonka mukaan olisi 
toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia, periaate, jonka mukaan ympäristövahingot olisi 
torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä, sekä saastuttaja maksaa -periaate; kehottaa 
sitoutumaan siihen, ettei kummankaan osapuolen kauppa- ja investointipolitiikka haittaa 
kestävän kehityksen aikaansaamista;

16. korostaa, että molempien osapuolten olisi varmistettava sitoutumisensa maailman 
biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja ennallistamiseen kansallisella, EU:n ja 
kansainvälisellä tasolla toteutettavin toimenpitein sekä biologista monimuotoisuutta 
koskevan YK:n yleissopimuksen seuraavassa osapuolten konferenssissa (COP15) 
maailmanlaajuiseen oikeudellisesti sitovaan sopimukseen, jonka puitteissa biologinen 
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monimuotoisuus vastaa Pariisin sopimuksen 1,5 celsiusasteen tavoitetta; korostaa myös, 
että on sitouduttava noudattamaan muita kansainvälisiä sopimuksia, kuten 
villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaa 
yleissopimusta;

17. korostaa maan ja merten ekosysteemien säilyttämisen ja ennallistamisen merkitystä; 
muistuttaa, että suojelemalla ja ennallistamalla kaikkia yhteisiä ekosysteemejä voidaan 
saavuttaa suurin molemminpuolinen hyöty;

18. korostaa, ottaen huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut EU:n 
ilmanlaatulainsäädäntöä eikä saavuttanut vesien hyvää tilaa luonnollisissa 
pintavesimuodostumissa ja että nitraattien aiheuttamaan pilaantumiseen liittyy vakavia 
ongelmia, että on tärkeää varmistaa ilman ja veden laadun asianmukainen seuranta ja 
arviointi yhteisten normien ja tavoitteiden hyväksymisen lisäksi; korostaa olevan 
tärkeää, että Yhdistynyt kuningaskunta panee täytäntöön päästörajoitukset ja muut 
kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin5 mukaisesti sovitut säännökset ja noudattaa 
dynaamisesti teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä6 mukaan lukien parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin vertailuasiakirjoihin tehdyt päivitykset;

Kansanterveys ja tavarakauppa

19. korostaa, että jos Yhdistynyt kuningaskunta haluaa tulla sisällytetyksi niiden maiden 
luetteloon, jotka saavat viedä terveys- ja kasvinsuojelutoimien kohteena olevia tavaroita 
unioniin, sen on noudatettava täysimääräisesti kyseisiä tavaroita koskevia EU:n 
vaatimuksia, tuotantoprosesseja koskevat vaatimukset mukaan luettuina; korostaa 
lisäksi, että erityisesti elintarvikkeiden alkuperää koskevia sääntöjä olisi noudatettava 
täysimääräisesti ja että olisi määriteltävä elintarvikkeiden jalostamista Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa koskevat selkeät säännöt, jotta vältetään EU:n vaatimusten 
kiertäminen varsinkin Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisesti muiden maiden 
kanssa tekemien vapaakauppasopimusten tapauksessa; katsoo lisäksi, että osapuolten 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden suojelemiseksi soveltamien terveys- ja 
kasvinsuojelutoimien olisi perustuttava riskinarviointiin ennalta varautumisen 
periaatetta täysimääräisesti noudattaen; 

20. korostaa, että mikrobilääkeresistenssi on vakava rajat ylittävä uhka ihmisten ja eläinten 
terveydelle; korostaa näin olen, että kummankin osapuolen on ponnisteltava 
antibioottien käytön vähentämiseksi eläintuotannossa ja edelleenkin kiellettävä niiden 
käyttö kasvun edistämiseen sekä vähennettävä niiden epätarkoituksenmukaista tai 
tarpeetonta käyttöä ihmisillä;

21. korostaa, että molempien osapuolten on tärkeää säilyttää elintarvikkeiden turvallisuutta, 
eläinten ja kasvien terveyttä sekä näiden alojen korkealaatuisia tarkastuspalveluja 
koskevat korkeimmat standardit ja että niiden on tehtävä yhteistyötä toisen osapuolen 
vastaavien viranomaisten kanssa kestävien elintarvikkeiden tuotantomenetelmien ja 
elintarvikejärjestelmien edistämiseksi, mukaan lukien tieteelliseen tietoon perustuva 
kestävä kalastus ja vesiviljely sekä ekosysteemilähtöinen lähestymistapa 

5 EUVL L 344, 17.12.2016, s. 1.
6 EUVL L 344, 17.12.2016, s. 17.
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kalastuksenhoitoon; korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan on noudatettava 
muuntogeenisiä organismeja ja kasvinsuojeluaineita koskevia EU:n säännöksiä; katsoo, 
että osapuolten olisi pyrittävä vähentämään torjunta-aineiden käyttöä ja niiden 
aiheuttamia riskejä;

22. korostaa, että on tärkeää ehkäistä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutetta; 
kehottaa kansallisia viranomaisia ja sidosryhmiä varmistamaan, että kansallisesti 
hyväksyttyjen lääkkeiden uudelleenjakelu saadaan päätökseen siirtymäkauden loppuun 
mennessä; kehottaa valmistajia varmistamaan, että lääke-erien testauslaitteistot 
siirretään siirtymäkauden loppuun mennessä sen varmistamiseksi, että Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta tuodut lääkkeet voidaan vapauttaa viipymättä;

23. ottaa huomioon, että Euroopan lääkeviraston entiset tilat sijaitsevat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, ja pitää huolestuttavana sitä, että kyseisen viraston, joka on unionin 
kansanterveydestä vastaava virasto, on hallinnoitava kaupallista kiinteistöä kolmannessa 
maassa ja maksettava vuokraa kesäkuuhun 2039 asti; pyytää, että etsitään ratkaisuja, 
joilla virasto vapautetaan sen entisiä tiloja koskevista sopimus- ja rahoitusvastuista; 
katsoo, että järkevä pitkän aikavälin järjestely olisi Euroopan lääkeviraston 
sopimusaseman luovuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle suhteessa sen 
vuokranantajaan Canary Wharf Ltd:hen;

24. korostaa olevan tärkeää, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa edelleen dynaamisesti 
farmaseuttisia tuotteita, lääkinnällisiä laitteita ja kemikaaliturvallisuutta, hormonaaliset 
haitta-aineet mukaan luettuina, koskevaa lainsäädäntöä ja erityisesti REACH-asetusta, 
jotta brittiläiset yritykset voivat edelleen päästä sisämarkkinoille; korostaa, että 
dynaamisesta yhdenmukaistamisesta huolimatta Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksiin 
sovellettaisiin samoja velvoitteita kuin EU:n ulkopuolisiin yrityksiin Euroopan 
talousalueen ulkopuolella; 

25. korostaa, että monet terveysriskitekijät, kuten tupakointi, alkoholinkäyttö ja 
epäterveellinen ravinto, ovat merkittävässä asemassa ei-tarttuvien tautien kehittymisessä 
ja että monet tällaiset sairaudet ovat yleisiä kaikkialla Euroopassa; kehottaa siksi 
toteuttamaan koordinoituja toimia niiden yleisyyden ja terveysvaikutusten 
vähentämiseksi ottaen huomioon rajat ylittävät tekijät, kuten mainonnan, markkinoinnin 
ja tuotteiden laillisen ja laittoman kaupan, sekä laatimaan koordinoitua politiikkaa 
kansanterveysnormien tiukentamiseksi, kuten tehostetut tupakoinnin torjuntatoimet ja 
jämäkämpi lähestymistapa elintarvikkeiden ja juomien merkintöihin; huomauttaa, että 
yhteistyö on olennaisen tärkeää, kun otetaan huomioon tapa, jolla näillä tuotteilla 
käydään säännöllisesti kauppaa maiden välillä; korostaa, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan on noudatettava EU:n toimia tällä alalla, jotta se voi käydä vapaasti 
kauppaa sisämarkkinoilla;

Aihekohtainen yhteistyö 

26. muistuttaa, että vakavat terveysuhat, kuten sellaiset, jotka aiheutuvat 
tartuntatautiepidemioista ja -pandemioista tai ympäristötekijöistä, eivät kunnioita rajoja; 
kehottaa siksi molempia osapuolia tekemään pitkällä aikavälillä yhteistyötä 
terveysturvaan kohdistuvien vakiintuneiden ja uusien uhkien ehkäisemiseksi, 
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havaitsemiseksi, niihin valmistautumiseksi ja niihin reagoimiseksi; kehottaa tässä 
yhteydessä jatkamaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä nykyistä yhteistyötä 
covid-19-pandemian torjumiseksi tehokkaasti erityisesti Irlannin saarella, jolla maaraja 
tekee asiasta vieläkin tärkeämmän; pitää välttämättömänä, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ja unioni ylläpitävät koordinoitua Euroopan laajuista lähestymistapaa 
esimerkiksi hätätilanteisiin varautumisen, riskinarvioinnin, riskinhallinnan ja viestinnän 
aloilla sekä uusien mikrobilääkkeiden ja rokotteiden sekä muiden lääkkeiden 
kehittämisessä; katsoo, että jos jompikumpi osapuoli ei toteuta riittäviä toimenpiteitä 
terveysuhan torjumiseksi, toinen osapuoli voi toteuttaa yksipuolisia toimenpiteitä 
kansanterveyden suojelemiseksi; 

27. kehottaa erityisesti toteuttamaan kohdennettuja toimia, joilla potilaille varmistetaan 
turvallisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden jatkuva ja nopea saanti, myös 
radioisotooppien turvallinen ja jatkuva saanti; katsoo, että potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi pyrittävä 
ammattipätevyyksien vastavuoroiseen tunnustamiseen, jotta voidaan turvata 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten liikkuvuus;

28. kannattaa Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuvaa osallistumista kolmannen maan 
tarkkailijan ominaisuudessa, jolla ei ole päätöksentekoroolia muissa kuin 
sääntelyvirastoissa, kuten Euroopan ympäristökeskuksessa ja Euroopan tautienehkäisy- 
ja -valvontakeskuksessa, koska siten molemmat osapuolet voisivat jakaa parhaita 
käytäntöjä ja menetelmiä; kannustaa lisäksi molempia osapuolia harkitsemaan 
yhteistyösopimusten tekemistä vertaissääntelyvirastojen, kuten Euroopan 
kemikaaliviraston, kanssa tietojen, parhaiden käytäntöjen ja tieteellisen tiedon 
vaihtamiseksi; 

Irlanti/Pohjois-Irlanti

29. korostaa erosopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon merkitystä, mukaan lukien 
sisämarkkinoiden ja tulliliiton yhtenäisyyden säilyttämisen osalta; korostaa, että 
sopimusta tulevasta suhteesta olisi sovellettava rajoittamatta erosopimuksen ja Pohjois-
Irlantia koskevan pöytäkirjan soveltamista; korostaa pöytäkirjan tehokkaan 
soveltamisen merkitystä koko saaren talouden ja pitkänperjantain sopimuksen 
säilyttämiseksi sen kaikissa ulottuvuuksissa ja sisämarkkinoiden eheyden turvaamiseksi; 
korostaa, että Pohjois-Irlannin on edelleen sovellettava unionin tullikoodeksia ja 
mukauduttava asiaa koskeviin sisämarkkinasääntöihin, jotta voidaan välttää kova raja 
Irlannin saarella, mutta myös suojella Irlannin saaren ympäristöä ja biologista 
monimuotoisuutta sekä suojella EU:n kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta EU:n 
sääntöjen mukaisesti.
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TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN KIRJE

David McAllister
Puheenjohtaja
Ulkoasiainvaliokunta
Bryssel

Bernd Lange
Puheenjohtaja 
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Bryssel

Asia: Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunto suosituksista Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta 
kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten (2020/2023(INI))

Arvoisat puheenjohtajat

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa 
menettelyssä lausunto ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle. ITRE-
valiokunnan koordinaattorit päättivät kokouksessaan 18. helmikuuta 2020 lähettää lausunnon 
kirjeen muodossa, ja samana päivänä minut valiokunnan puheenjohtajana nimitettiin 
lausunnon valmistelijaksi. 

ITRE-valiokunnan koordinaattorit tarkastelivat kysymystä 19. toukokuuta 2020 yhdessä 
suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän työryhmän kanssa suljetuin ovin 
pitämässään kokouksessa ja päättivät 27. toukokuuta 2020 kirjallisella menettelyllä pyytää 
asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät.

Parhain terveisin

Cristian-Silviu BUŞOI

EHDOTUKSET

1. on huolissaan siitä, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
neuvotteluvaltuutuksissa hahmotellaan hyvin erilaisia uuden kumppanuuden muotoja 
ja että neuvotteluissa ei ole tähän mennessä onnistuttu riittävästi kaventamaan kuilua; 
pitää lisäksi huolestuttavana sitä, että sopimukseen pääsemiseen on käytettävissä vain 
vähän aikaa ja että meneillään oleva covid-19-kriisi on vaikeuttanut tätä pyrkimystä 
entisestään;
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2. odottaa, että sopimuksessa määrätään tasapuolisista toimintaedellytyksistä, 
vastavuoroisuudesta, suojan tason säilyttämisestä ja oikeudellista valvonnasta 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, korkeista sosiaalisista normeista ja kestävyysnormeista 
sekä kansalaisten ja työntekijöiden oikeuksista tulevaisuudessa ja että määräykset 
koskevat kaikkia politiikan aloja; palauttaa mieliin, että molemmat osapuolet ovat 
sitoutuneet noudattamaan Pariisin sopimusta;

3. katsoo, että sopimuksessa olisi vahvistettava yleiset periaatteet, ehdot ja edellytykset 
Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumiselle EU:n ohjelmiin ja varmistettava, että 
unionin ohjelmiin osallistuvien kolmansien maiden maksamien rahoitusosuuksien ja 
saamien hyötyjen välinen tasapaino on oikeudenmukainen; korostaa, että näihin 
yleisiin periaatteisiin olisi sovellettava asiaan liittyvissä välineissä asetettuja ehtoja;

4. korostaa kuitenkin, että monivuotisen rahoituskehyksen seuraavan sukupolven 
ohjelmat on saatava valmiiksi mahdollisimman pian, jotta ne voidaan käynnistää 
nopeasti tammikuussa 2021; vaatii, että lainsäädännöllisten sopimusten tekemistä ei 
saisi viivästyttää siksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävät neuvottelut 
edistyvät hitaasti; 

5. korostaa, että ohjelmiin osallistumisen ehdoksi on asetettava asiaan liittyviin 
politiikkoihin, kuten ilmasto- tai kyberpolitiikkaan, mukautuminen; korostaa lisäksi, 
että osallistuminen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan tai Erasmus+-ohjelmaan 
edellyttää henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen noudattamista;

6. korostaa covid-19-kriisin osoittaneen, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
välisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön jatkaminen on elintärkeää, ja odottaa siksi, 
että sopimuksessa määrätään yleisistä ehdoista Yhdistyneen kuningaskunnan 
osallistumiselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmiin ilman, että luodaan 
räätälöityjä järjestelyjä, jotka eivät ole muiden kolmansien maiden käytettävissä; 
odottaa lisäksi, että sopimuksessa määritetään yksityiskohtaiset järjestelyt, joita 
sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumiseen niihin Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan perustuviin eurooppalaisiin tutkimus- ja innovointi-kumppanuuksiin, 
joiden täytäntöönpano ulottuu vuoteen 2024; muistuttaa periaatteesta, jonka mukaan 
minkään kolmannen maan saaman taloudellisen hyödyn ei pitäisi voida ylittää sitä, 
minkä se on itse antanut;

7. korostaa, että jotta varmistetaan sähkön sisämarkkinoiden jatkuvuus Irlannin saarella 
Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen, EU:n energia-alan säännöstön soveltamista 
on jatkettava Pohjois-Irlannissa;

8. katsoo, että on tarpeen varmistaa yhteiset säännöt merellä sijaitsevalle uusiutuvan 
energian infrastruktuurille ja putki-infrastruktuurille, joiden kumppaniksi Yhdistynyt 
kuningaskunta voisi tulla tekemällä asiaa koskevia kaupallisia sopimuksia;

9. odottaa, että sopimuksessa käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan suhdetta 
Euratomiin ja ITER-hankkeeseen sekä maan eroamisen vaikutuksia varoihin ja 
vastuisiin; edellyttää myös, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa mahdollisimman 
tiukkoja ydinturvallisuutta, turvajärjestelyjä ja säteilysuojelua koskevia normeja;
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10. katsoo, että energiayhteistyötä koskeva sopimus, joka on tulevaa suhdetta koskevan 
kokonaisvaltaisen sopimuksen mukainen ja joka perustuu vankkaan hallintoon ja 
tasapuolisiin toimintaedellytyksiin, olisi osapuolten molemminpuolisen edun 
mukainen;

11. katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi olla myös jatkossa todellinen kumppani 
strategisesti tärkeillä teollisuuden aloilla, ja odottaa, että sopimuksessa määrätään 
erityisestä tuesta pk-yrityksille, jotta ne voivat hyötyä täysimääräisesti tulevasta 
kumppanuudesta; korostaa lisäksi vakaiden, luotettavien ja kestävien arvoketjujen 
tarvetta erityisesti muun muassa lääkkeiden alalla; korostaa kuitenkin tarvetta säilyttää 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja Euroopan unionin strateginen riippumattomuus 
erityisesti keskeisten teollisuudenalojen osalta;

12. katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi pysyä EU:n avaruuspolitiikan tärkeänä 
kumppanina, ja korostaa, että neuvotteluissa on käsiteltävä unionin eduista kiinni 
pitäen Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa pääsyä EU:n avaruusohjelmaan; toteaa, 
että tällöin on noudatettava voimassa olevaa kolmansien maiden osallistumista EU:n 
avaruusohjelmaan koskevaa oikeudellista kehystä;

13. korostaa, että turvallisuus- ja puolustusalan yhteistyö hyödyttää niin EU:ta kuin 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja että jos sen halutaan jatkuvan Euroopan 
puolustusrahaston tai mahdollisten tulevien aloitteiden puitteissa, sen on perustuttava 
tulevaa suhdetta koskevan kokonaisvaltaisen sopimuksen periaatteisiin;

14. odottaa, että Yhdistynyt kuningaskunta voi jatkaa vakiintunutta yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten kanssa kyberturvallisuuden alalla; kehottaa 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa osallistumaan aktiivisesti unionin toimiin kyberuhkien 
sietokyvyn parantamiseksi Euroopassa;

15. odottaa, että sopimuksessa tarkastellaan Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollista 
osallistumista Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan, ja odottaa, että EU ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voisivat ryhtyä pitkälle menevään yhteistyöhön tekoälyn alalla; katsoo 
lisäksi, että on molempien osapuolten edun mukaista pyrkiä Yhdistyneen 
kuningaskunnan sääntelyn yhdenmukaistamiseen unionin tulevan yhteisen 
eurooppalaisen data-avaruuden sekä tulevien tekoälyä koskevien sääntelytoimien 
kanssa;

16. katsoo, että on EU:n kansalaisten edun mukaista, että Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa 
verkkovierailuasetuksen soveltamista, mikä helpottaisi myös ihmisten rajat ylittävää 
liikkuvuutta Irlannin saarella; aikoo kuitenkin kehottaa operaattoreita myöntämään 
asiakkailleen niin EU:ssa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa samat ehdot, mikäli 
asiasta ei päästä sopimukseen.
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MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN KIRJE

Antonio Tajani
Puheenjohtaja
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Bryssel

Asia: Lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (COM(2019/0194); 
COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-xxx – 
2018/0427(NLE))

Arvoisa puheenjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa 
kokouksessaan 22. tammikuuta 2020. Viimeksi mainitussa kokouksessa se päätti pyytää 
asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

(allek.) Norbert Lins

EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta haluaa korostaa seuraavia keskeisiä 
seikkoja, jotka koskevat brexitin vaikutuksia maatalouteen sekä erosopimuksessa ja 
poliittisessa julistuksessa ehdotettuja ratkaisuja.

1. Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta ei näyttäisi aiheuttavan ylitsepääsemättömiä 
ongelmia varsinaiselle maatalouspolitiikalle, koska yhteisen maatalouspolitiikan 
mekanismien soveltaminen ja YMP:n mukaisten tukien maksaminen Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle voidaan keskeyttää suhteellisen helposti. Erosopimuksessa 
vahvistetun siirtymäkauden päättyminen samaan aikaan kuin nykyinen monivuotinen 
rahoituskehys (2014–2020) helpottaa tätä;

2. Haluaisimme kuitenkin huomauttaa, että jos siirtymäkautta pidennetään, sopimuksen 
132 artiklan mukaisesti tätä varten on oltava asiaankuuluvat rahoitusta koskevat 
määräykset ja tilinpäätökset on selvitettävä asianmukaisesti kyseisen kauden lopussa, 
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siitä huolimatta, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään kolmantena maana vuodesta 
2021 alkaen sovellettavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

3. Sopimusneuvotteluja käytäessä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on 
ollut vakavasti huolestunut EU:sta peräisin oleviin maatalous-, elintarvike- ja 
juomatuotteisiin sovellettavien maantieteellisten merkintöjen (joita on yli 3 000) 
suojelun jatkumisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän vuoksi valiokunta on 
tyytyväinen, että nykyisellä sopimustekstillä varmistetaan EU:n maantieteellisten 
merkintöjen suojelu Pohjois-Irlannissa ja siirtymäkauden loppuun mennessä 
hyväksyttyjen EU:n maantieteellisten merkintöjen suojelu Yhdistyneen kuningaskunnan 
muissa osissa;

4. Haluaisimme korostaa, että on tärkeää säilyttää tämä suojelu EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevissa järjestelyissä. Sen lisäksi, että näiden 
järjestelyjen olisi katettava kaikki EU:n maantieteelliset merkinnät, niihin olisi 
mielestämme kuuluttava myös kahdenvälisiä yhteistyömenettelyjä, joiden mukaisesti 
Yhdistynyt kuningaskunta ja 27 jäsenvaltion unioni tunnustavat vastavuoroisesti 
maantieteelliset merkinnät, jotka on hyväksytty siirtymäkauden jälkeen tai tarpeen 
vaatiessa siinä tapauksessa, että Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 
soveltaminen lakkaisi kyseisen pöytäkirjan 18 artiklan mukaisesti;

5. Olemme hyvin tietoisia siitä, että Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva kysymys vaikuttaa 
maatalousalan lisäksi muihinkin aloihin. Tämän kysymyksen ratkaisu on kuitenkin 
erityisen tärkeää kyseisellä alalla, kun otetaan huomioon tulliesteiden ja muiden kuin 
tulliesteiden merkittävyys maatalousalalla, Irlannin ja Pohjois-Irlannin 
maatalousmarkkinoiden yhtenäisyys ja riippuvuus toisistaan sekä elävien eläinten, 
valmiiden tuotteiden ja jatkojalostusta vaativien tuotteiden jatkuva vienti rajan yli. 
Tämän vuoksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta suhtautuu 
myönteisesti vallitsevan tilan, nykyisen näkymättömän rajan ja pitkänperjantain 
sopimuksen mukaisen pohjoisen ja etelän välisen yhteistyön säilyttämiseen Irlannin 
saarella, mikäli Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artiklassa mainittu 
demokraattinen suostumus taataan;

6. Samalla haluamme korostaa, että pöytäkirjan asianmukainen täytäntöönpano on 
ehdottomasti varmistettava, jotta voidaan paitsi säilyttää edellä mainittu vallitseva tila 
myös estää aukkojen syntyminen EU:n tullisuojeluun ja muuhun kuin tulleihin 
perustuvaan suojeluun. Sekakomitean työ pöytäkirjan mukaisten järjestelyjen 
viimeistelyssä on ratkaisevan tärkeää. Nämä kaksi tavoitetta olisi otettava huomioon ja 
pantava täytäntöön missä tahansa tulevaa suhdetta koskevissa järjestelyissä, mikäli 
pöytäkirjan soveltaminen lakkaisi 18 artiklan mukaisesti;

7. Brexitin aiheuttamat merkittävimmät haasteet maatalousalalla liittyvät kaupankäyntiin. 
Maatalous- ja elintarviketuotteet ovat tehokkaimmin tulleilla ja muilla toimilla 
suojattuja tuotteita EU:ssa ja useimmissa maailman maissa. Näin tulee oletettavasti 
olemaan myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Erityisesti koska maatalousalalla 
käytävän kaupan määrä on merkittävä, se joutuu kärsimään eniten Yhdistyneen 
kuningaskunnan erotessa tulliliitosta ja sisämarkkinoilta siirtymäkauden loputtua: 
nykyisten kauppavirtojen perusteella Yhdistyneestä kuningaskunnasta voi tulla brexitin 
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jälkeen 27 jäsenvaltion EU:n tärkein maatalous- ja elintarvikealan vienti- ja 
tuontikumppani;

8. Haluamme sen vuoksi huomauttaa, että jos sopimus tulee voimaan, on erittäin tärkeää 
hyödyntää siirtymäkausi sellaisista kattavista järjestelyistä neuvottelemiseksi, joiden 
avulla luodaan vapaakauppa-alue poliittisen julistuksen mukaisesti. Ellei tämä onnistu, 
maatalousalan kahdenvälinen kauppa joutuisi todella vaikeaan tilanteeseen, kun 
Yhdistynyt kuningaskunta ja 27 jäsenvaltion EU kävisivät kauppaa Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti ilman etuuskohteluun perustuvaa pääsyä toistensa 
markkinoille, ja näiden sääntelypuitteet alkaisivat mahdollisesti poiketa toisistaan. 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta haluaa korostaa erityisesti, että 
tällaisen tilanteen välttämiseksi olisi ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta vaatii 
komissiota kohdentamaan riittävästi resursseja lieventämään tämän todella vaikean 
tilanteen vaikutuksia maanviljelijöihin ja maatalous- ja elintarvikealaan, mikäli siihen 
joudutaan siirtymäkauden lopussa, kuten on myös suunniteltu toimittavan siinä 
tapauksessa, että erosopimusta ei ratifioida;

9. Uudella kansallisella maatalouspolitiikalla, jota Yhdistynyt kuningaskunta alkaa 
soveltaa erottuaan EU:sta, ja uusilla kauppasopimuksilla, joita se tekee muiden 
kolmansien maiden kanssa, on myös ratkaiseva vaikutus alaan. Nämä eivät kuitenkaan 
kuulu tämän sopimusta koskevan lausunnon alaan;

10. Näin ollen maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta tukee voimakkaasti 
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijoiden sopimaa erosopimusta, joka 
toimitettiin parlamentin käsiteltäväksi hyväksyntää varten, ja toivoo, että sopimuksen 
voimaantulo ja asianmukainen täytäntöönpano mahdollistavat EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevat järjestelyt, joilla suojellaan mahdollisimman 
hyvin EU:n maatalouden etuja.
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KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN KIRJE

David McAllister
Puheenjohtaja
Ulkoasiainvaliokunta
Bryssel

Bernd Lange
Puheenjohtaja 
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Bryssel

Asia: Lausunto suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten 
(2020/2023(INI))

Arvoisat puheenjohtajat

Toimitan Teille kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
kirjeen muodossa antaman lausunnon edellä mainitusta mietinnöstä. Lausunto laaditaan 
pyydetysti osaksi päätöslauselmaa.

Jos Teillä on kysyttävää lausunnostamme tai jos haluatte keskustella siihen sisältyvistä 
seikoista, voitte ottaa minuun yhteyttä.

Kunnioittavasti

Sabine Verheyen
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja

EHDOTUKSET

A. katsoo, että kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden suojelun ja edistämisen on 
oltava Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulevaisuudessa tehtävän sopimuksen 
kulmakivi;

B. katsoo, että yhteistyö koulutuksen, kulttuurin ja nuorisovaihdon alalla on erottamaton 
osa läheistä, yhteistyöhön perustuvaa ja hedelmällistä suhdetta minkä tahansa 
kolmannen maan kanssa; ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta on unionin 
keskeinen kumppani koulutuksen, kulttuurin, nuorison ja kielten oppimisen alalla; 
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katsoo, että vaikka uuden sopimuksen tarkoituksena on hallinnoida eriytymisprosessia, 
unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi pyrittävä hyödyntämään näillä aloilla jo 
olemassa olevaa erittäin tiivistä yhteistyötä, joka perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan 
47-vuotisen unionin jäsenyyden myötä vakiintuneisiin yhteisiin juuriin; ottaa huomioon, 
että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen Erasmus+-ohjelmaan, Luova 
Eurooppa -ohjelmaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeviin ohjelmiin auttaisi 
tukemaan ja edistämään jatkuvaa tiivistä yhteistyötä ja tehokkaita verkostoja;

 C. katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuva osallistuminen Erasmus+-ohjelmaan 
olisi selvästi hyödyllistä ohjelman edunsaajien kannalta Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja kaikkialla unionissa; katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
osallistumisessa Erasmus+-ohjelmaan on noudatettava kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä 
ja osallistumisen ehtoja, jotka on vahvistettu ohjelmaa koskevassa asetuksessa; katsoo, 
että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei voi olla minkäänlaista päätösvaltaa ohjelman 
osalta; ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa 
neuvotteluvaltuutuksessaan harkitsevansa osallistumista tiettyihin Erasmus+-ohjelman 
osa-alueisiin rajoitetuksi ajaksi;

D. ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole tähän mennessä vielä ilmoittanut 
aikomuksestaan jatkaa osallistumista Luova Eurooppa -ohjelmaan tai Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskeviin ohjelmiin;

E. ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta toteaa neuvotteluvaltuutuksessaan, että 
unionin kanssa tehtävällä sopimuksella voitaisiin ”edistää audiovisuaalisten palvelujen 
kauppaa”; ottaa huomioon, että kulttuurista poikkeusta on aina sovellettu unionin 
vapaakauppasopimuksissa kolmansien maiden kanssa, eikä ole olemassa 
ennakkotapausta unionin vapaakauppasopimuksesta, jossa määrätään Euroopan 
talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitsevien audiovisuaalisten mediapalvelujen 
tarjoajien yhtäläisestä pääsystä sisämarkkinoille;

F. ottaa huomioon, että audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä säädetään 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan 
varmistaa audiovisuaalisten mediapalvelujen esteetön uudelleenlähettäminen 
alkuperämaaperiaatteen mukaisesti;

G. ottaa huomioon, että tavaroiden vapaa liikkuvuus on sovitettu yhteen taiteellista, 
historiallista tai arkeologista arvoa omaavien kulttuuriesineiden suojelun kanssa unionin 
sääntöjen avulla; ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ei 
neuvotteluvaltuutuksessaan anna viitteitä siitä, miten se aikoo tehdä vastaisuudessa 
yhteistyötä kulttuuriesineiden suojelun alalla;

1. katsoo, että sopimuksessa olisi tehtävä selväksi, että siinä säilytetään kulttuurinen ja 
kielellinen monimuotoisuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen mukaisesti;

2. suhtautuu myönteisesti unionin neuvotteluohjeisiin sisältyvään selkeään toteamukseen, 
jonka mukaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleviin suhteisiin olisi sisällyttävä 
myös vuoropuhelu ja vaihto koulutuksen ja kulttuurin aloilla; pitää valitettavana, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutukseen ei sisälly vastaavia tavoitteita; 
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katsoo, että tiivis yhteistyö, joka perustuu olemassa oleviin läheisiin siteisiin, on 
edellytys unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle terveelle suhteelle, ja 
kehottaa suhtautumaan tähän asiaan kunnianhimoisesti; muistuttaa, että henkilöiden 
liikkuvuus on olennaisen tärkeää vaihdon edistämiseksi, ja suhtautuu myönteisesti 
komission julkaisemaan sopimusluonnokseen sisältyviin määräyksiin, jotka koskevat 
liikkuvuutta opiskelua, koulutusta ja nuorisovaihtoa varten; pitää kuitenkin 
huolestuttavana sitä, että luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua 
liiketoimintaa varten koskevat säännökset eivät vastaa kulttuurialan ja luovien 
toimialojen tarpeita ja että ne saattavat haitata jatkuvaa kulttuurivaihtoa;

3. suhtautuu myönteisesti Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ilmoitukseen, jonka 
mukaan se on edelleen sitoutunut kansainväliseen koulutusvaihtoon; toistaa tukevansa 
Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuvaa osallistumista Erasmus+-ohjelmaan; muistuttaa, 
että ohjelmaan osallistuminen edellyttää Yhdistyneeltä kuningaskunnalta täysimääräistä 
ja oikeudenmukaista rahoitusosuutta; korostaa, että jos Yhdistynyt kuningaskunta 
osallistuu Erasmus+-ohjelmaan, sen on osallistuttava ohjelmaan täysimääräisesti ja 
ohjelman monivuotisen rahoituskehyksen mukaisen koko keston ajan; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa tarvittavat edellytykset Erasmus+-ohjelman mukaiselle oppimiseen 
liittyvälle liikkuvuudelle sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että EU:ssa, mukaan 
lukien opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu vaihdossa esimerkiksi lukukausimaksujen 
osalta, peruspalvelujen helppo saatavuus ja perusteettomien taloudellisten tai 
hallinnollisten rasitteiden välttäminen;

4. ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole tähän mennessä vielä ilmoittanut, 
aikooko se jatkaa osallistumista Luova Eurooppa -ohjelmaan tai Euroopan 
solidaarisuusjoukkoja koskeviin ohjelmiin; toteaa, että tämä haittaa tiivistä yhteistyötä 
kulttuurin ja nuorisovaihdon aloilla;

5. kannattaa varauksetta unionin neuvotteluohjeiden selkeyttä siinä, että audiovisuaaliset 
palvelut olisi jätettävä talouskumppanuuden ulkopuolelle, ja kehottaa komissiota 
pysymään vakaasti kannassaan;

6. korostaa, että pääsy unionin audiovisuaalisten palvelujen markkinoille voidaan taata 
vain, jos audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön siten, että molemmille osapuolille myönnetään samat 
uudelleenlähetysoikeudet; muistuttaa, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin 
oleva sisältö luokitellaan siirtymäkauden päätyttyä edelleen ”eurooppalaisiksi teoksiksi” 
niin kauan kuin rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen osapuolina olevista kolmansista maista ja ETA:n ulkopuolisista 
valtioista peräisin olevat teokset sisältyvät ”eurooppalaisten teosten” sisältökiintiöön;

7. pitää myönteisenä, että unionin neuvotteluohjeisiin on sisällytetty kysymyksiä, jotka 
liittyvät laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamiseen niiden alkuperämaihin; 
muistuttaa toimista, joita unioni on viime vuosina toteuttanut kulttuuriesineiden 
suojelemiseksi ja säilyttämiseksi, ja korostaa, että on tärkeää jatkaa yhteistyötä 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tällä alalla.
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Asia: Oikeudellisen asioiden valiokunnan lausunto suosituksista Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta 
käytäviä neuvotteluja varten (2020/2023(INI))

Arvoisat puheenjohtajat

Oikeudellisten asioiden valiokunnan koordinaattorit päättivät kokouksessaan 18. helmikuuta 
2020 antaa työjärjestyksen 56 artiklan 1 kohdan mukaisesti kirjeen muodossa olevan 
lausunnon mietinnöstä, jossa käsitellään ehdotettua valtuutusta Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa käytäviin neuvotteluihin (2020/2023(INI)). Lausunnossa keskitytään valiokunnan 
toimivaltaan kuuluviin asioihin. Samana päivänä minut valiokunnan puheenjohtajana 
nimitettiin lausunnon valmistelijaksi.

Ehdotuksia

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 7. toukokuuta 2020 pitämässään kokouksessa äänin 
20 puolesta, 2 vastaan ja 2 tyhjää1 pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja 
kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät. 

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Adrián Vázquez Lázara (puheenjohtaja), Ibán García 
Del Blanco (varapuheenjohtaja), Sergey Lagodinsky (varapuheenjohtaja), Raffaele Stancanelli 
(varapuheenjohtaja), Marion Walsmann (varapuheenjohtaja), Manon Aubry, Daniel Buda, Gunnar Beck, 
Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, 
Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Marie 
Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos. 



PE650.385v02-00 136/140 RR\1207540FI.docx

FI

Oikeudellisten asioiden valiokunta ottaa ehdotuksissaan asianmukaisesti huomioon Euroopan 
parlamentin 12. helmikuuta 2020 antaman päätöslauselman2 ehdotuksesta valtuutuksen 
antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, Valtuutusta neuvotella Yhdistyneiden kuningaskunnan 
kanssa koskevan neuvoston 13. helmikuuta 2020 antaman päätöksen3 ehdotetusta 
valtuutuksesta neuvotella uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, 24. tammikuuta 2020 tehdyn sopimuksen Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisesta unionista, poliittisen julistuksen tulevien suhteiden kehyksestä4 
ja 19. maaliskuuta 2020 annetun uutta kumppanuutta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
koskevan sopimusluonnoksen5.

Institutionaaliset ja horisontaaliset näkökohdat

1. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävillä 
neuvotteluilla uudesta kumppanuudesta on kauaskantoisia perustuslaillisia, perussopimuksiin 
liittyviä ja oikeudellisia vaikutuksia sekä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan että EU:hun, ja 
suunnitellun sopimuksen määräyksillä on huomattava pitkän aikavälin vaikutus kansalaisten 
elämään ja liike-elämään Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa. Neuvotteluprosessin ja 
neuvottelujen sisällön olisi näin ollen perustuttava oikeusvaltion arvoihin ja takeisiin 
avoimuudesta, oikeusvarmuudesta ja oikeudenkäytön saatavuudesta. 

2. Tässä suhteessa on erityisen painokkaasti korostettava, että uusi sopimus EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevasta suhteesta voi perustua ainoastaan erosopimuksen 
kirjaimelliseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon, ja tätä olisi pidettävä hedelmällisen 
yhteistyön välttämättömänä ennakkoedellytyksenä ja vähimmäistakeena molempien 
osapuolten vilpittömyydestä ja keskinäisestä luottamuksesta. 

3. Muistuttaa molempien osapuolten sitoutuneen poliittisessa julistuksessa6 siihen, että 
tulevan sopimuksen olisi perustuttava yleiseen institutionaaliseen kehykseen, joka kattaa 
yksittäisiä yhteistyöaloja koskevat luvut ja niihin liittyvät sopimukset. Tällaisten täydentävien 
sopimusten on oltava erottamaton osa tulevalla sopimuksella säänneltyjä yleisiä kahdenvälisiä 
suhteita ja osa yleistä kehystä. 

4. Näin ollen suunnitellussa sopimuksessa olisi luotava kattava hallintokehys, jossa on 
mukana myös vahva riitojenratkaisumekanismi. Tulevassa kumppanuussopimuksessa onkin 
ensiarvoisen tärkeää taata unionin oikeusjärjestelmän kulmakivi eli Euroopan unionin 
tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettely, jolla pyritään varmistamaan unionin oikeuden 
yhdenmukainen tulkinta, johdonmukaisuus, täysi oikeusvaikutus ja itsenäisyys suhteessa 
jäsenvaltioiden oikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen. Näin varmistetaan, että mikään 
suunnitellulla sopimuksella perustettu elin, jonka tehtävänä on taata kyseisen sopimuksen 

2 P9_TA(2020)0033. 
3 Neuvoston päätös luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa uuden kumppanuussopimuksen tekemiseksi (5870/20) ja liite neuvoston päätökseen 
luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
uuden kumppanuussopimuksen tekemiseksi (5870/20 ADD 1 REV 3). 
4 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja 
Euroopan atomienergiayhteisöstä (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7). 
5 UKTF(2020)14. 
6 Poliittinen julistus kehyksestä Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle.
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yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen, ei ole toimivaltainen tutkimaan ja tulkitsemaan 
unionin oikeuden käsitteitä eikä voi sisäistä toimivaltaansa käyttäessään sitoa unionia ja 
toimielimiä unionin oikeuden sääntöjen tiettyyn tulkintaan7. Kaikki tällaiset EU:n oikeuteen 
liittyvät seikat on siis saatettava Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäviksi. 

Teollis- ja tekijänoikeudet 

5. Erosopimuksessa vahvistetaan mekanismi, joka takaa, että siirtymäkauden päättyessä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa varmistetaan, että unionissa erityisin asetuksin suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen, alkuperänimitysten ja aitojen perinteisten tuotteiden 
korkeatasoinen suoja säilyy sellaisena kuin se on siirtymäkauden viimeisenä päivänä ilman 
lisätutkimuksia8. Vastaavasti tulevaa kumppanuutta koskevassa suunnitellussa sopimuksessa 
olisi määrättävä mekanismista, jolla unionin tulevan oikeudellisen kehyksen mukaisia 
maantieteellisiä merkintöjä, alkuperänimityksiä ja perinteisiä tuotteita suojataan 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa dynaamisesti, ja siihen olisi sisällytettävä mahdollisuus 
tiiviiseen kahdenväliseen yhteistyöhön Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan teollisoikeuksien virastojen välillä.

6. Suunniteltuun sopimukseen olisi lisäksi sisällytettävä vahvat ja täytäntöönpanokelpoiset 
toimenpiteet, jotka kattavat immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 
sekä tavaramerkkien ja teollismallien, patenttien ja liikesalaisuuksien, tunnustamisen ja 
korkeatasoisen suojan EU:n nykyisen ja tulevan oikeudellisen kehyksen perusteella. Tässä 
yhteydessä ja ottaen huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole virallisesti vetäytynyt 
yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevasta sopimuksesta, olisi tarkasteltava ja arvioitava 
tarkkaan, voiko Yhdistynyt kuningaskunta olla yhtenä isäntävaltiona suunnitellussa 
yhdistetyssä patenttituomioistuimessa ja osallistua EU:n yhtenäispatentin luomiseen. 

Yhtiöoikeus

7. Jottei vaatimustasoa madallettaisi ja jotta varmistettaisiin asiavaltuus Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja EU:ssa, on toivottavaa, että suunniteltuun sopimukseen sisällytetään 
yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat toiminnan aloittamista ja toteuttamista, 
osakkeenomistajien, velkojien tai työntekijöiden suojelua, yritysten raportointia ja 
tilintarkastusta ja avoimuutta koskevia sääntöjä sekä uudelleenjärjestelyä ja konkurssia tai 
maksukyvyttömyyttä koskevien tuomioistuinten päätösten vastavuoroista tunnustamista.

Siviilioikeudellinen yhteistyö, myös perheasioissa

8. Siviilioikeudellinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta tulevaisuudessa voidaan 
varmistaa kansalaisten ja yritysten välinen vuorovaikutussuhde kaupan ja liiketoiminnan 
alalla ja tarjota osapuolille varmuutta ja riittävä suoja rajat ylittävissä liiketoimissa ja muussa 
toiminnassa. Tätä taustaa vasten ja unionin etuja suojellen sekä ottaen huomioon Luganon 
yleissopimuksen asianmukainen toiminta olisi arvioitava huolellisesti, voisiko tämä 
yleissopimus, jonka teksti vastaa vuonna 2007 voimassa ollutta siviilioikeudellista 

7 Vrt. unionin tuomioistuimen lausunto 2/13: Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen, ECLI:EU:C:2014:2454, 184 kohta. 
8 Ks. IV osasto, 54 artikla, ”Rekisteröityjen tai myönnettyjen oikeuksien suojan jatkuminen Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa”.
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lainkäyttövaltaa ja tuomioiden tunnustamista koskevaa EU:n yleistä lainsäädäntöä ja joka 
koskee myös Norjaa, Islantia ja Sveitsiä, olla asianmukainen ratkaisu Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa suunnitellulle kumppanuudelle ja olisiko EU:n jäsenvaltioille, jotka 
eivät osallistu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen, annettava mahdollisuus 
osallistua tähän yleissopimukseen erillisinä sopimuspuolina. Tässä tarkoituksessa olisi myös 
tarkasteltava, voisiko Yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Luganon järjestelmään 
itsenäisenä osapuolena auttaa EU:ta säilyttämään yleisen tasapainon suhteissa kolmansiin 
maihin ja kansainvälisiin järjestöihin, vai olisiko parempi löytää uusi ratkaisu, jolla voitaisiin 
varmistaa ”dynaaminen yhdenmukaistaminen” kahden osapuolen välillä. Jälkimmäisessä 
tapauksessa ulkosuhteet unionin kansainvälisen siviilioikeuden kattamilla aloilla kuuluisivat 
unionin yksinomaiseen toimivaltaan ja olisivat erottamaton osa unionin oikeusjärjestystä ja 
niihin sovellettaisiin ennakkoratkaisumekanismia.

9. Suunnitellussa sopimuksessa olisi löydettävä mielekäs ja kattava ratkaisu erityisesti 
avioliitto-, huoltajuus- ja muihin perhe-asioihin. Yhdistyneen kuningaskunnan aikomus liittyä 
lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä vuonna 2007 tehtyyn 
Haagin yleissopimukseen on tervetullut. Muistuttakoon kuitenkin, että joissakin 
siviilioikeudellisissa kysymyksissä EU on mennyt Haagin konferenssia pidemmälle antamalla 
lainsäädäntöä, jossa käsitellään yksityiskohtaisemmin siviilioikeudellista lainkäyttövaltaa, 
lainvalintaa ja tuomioiden tunnustamista maiden välillä. Tässä yhteydessä suunnitellun 
sopimuksen perheasioita koskevien määräysten, jotka on määrä panna täytäntöön 
vastavuoroisesti, olisi perustuttava paitsi oikeusjärjestelmien keskinäisen luottamuksen 
periaatteeseen myös tiettyjen perustuslaillisten takeiden ja yhteisten perusoikeusnormien 
olemassaoloon. 

Toivon, että edellä mainitut seikat tarjoavat hyödyllisen panoksen ulkoasiainvaliokunnan ja 
kansainvälisen kaupan valiokunnan yhdessä laatimaan päätöslauselmaesitykseen. 

Kunnioittavasti

Adrián Vázquez Lázara
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