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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-
Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda 
käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta
(05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05022/2021),

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning 
teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu eelnõu (5198/2021), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise 
salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu eelnõu 
(5203/2021),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 217, artikli 218 lõike 6 teisele lõigule ja artikli 218 lõike 8 
teisele lõigule (C9-0086 /2021),

– võttes arvesse oma 12. veebruari 2020. aasta resolutsiooni Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle peetavate läbirääkimiste kavandatud mandaadi 
kohta1,

– võttes arvesse oma 18. juuni 2020. aasta soovitust, mis käsitleb läbirääkimisi uue 
partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigiga 2,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid väliskomisjoni ja rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni ühisarutelusid,

– võttes arvesse õiguskomisjoni, arengukomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, majandus- 
ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kalanduskomisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2020)0033.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2020)0152.
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ning põhiseaduskomisjoni kirju,

– võttes arvesse väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-
0128/2021),

1. annab nõusoleku sõlmida ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühendkuningriigi 
valitsusele ja parlamendile.
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ÕIGUSKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda 
käsitleva lepingu kohta (2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Õiguskomisjoni koordinaatorid otsustasid oma 11. jaanuari 2021. aasta koosolekul esitada 
vastavalt kodukorra artikli 56 lõikele 1 kirja vormis arvamuse ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu1 (edaspidi „kaubandus- ja 
koostööleping“) ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu2 (edaspidi 
„salastatud teabe kaitse leping“) kohta, keskendudes seejuures õiguskomisjoni pädevusele. 
Vastavalt esimeeste konverentsi 24. oktoobri 2019. aasta otsusele määrati mind 11. jaanuaril 
2021 õiguskomisjoni esimehena arvamuse koostajaks.

ETTEPANEKUD

Soovitus

Õiguskomisjon otsustas oma 27. jaanuari 2021. aasta koosolekul 24 poolt- ja ühe 
vastuhäälega (ükski liige ei jäänud erapooletuks)3 soovitada vastutavatel väliskomisjonil ning 

1 ELT L 444, 31.12.2020, lk 14.
2 ELT L 444, 31.12.2020, lk 1463.
3 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Adrián Vázquez Lázara (esimees), Sergey Lagodinsky (aseesimees), Marion 
Walsmann (aseesimees), Ibán Garcia Del Blanco (aseesimees), Raffaele Stancanelli (aseesimees), Manon Aubry, 
Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, 
Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Javier Nart, Jiři Pospíšil, 
Franco Roberti, Ernő Schaller-Baross, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, 
Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
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rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda nõusolek kaubandus- ja koostöölepingu ning 
salastatud teabe kaitse lepingu sõlmimiseks.

Soovitust koostades võttis õiguskomisjon nõuetekohaselt arvesse järgmisi dokumente: 
Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2020. aasta resolutsioon Suurbritannia ja Põhja‑Iiri 
Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle peetavate läbirääkimiste kavandatud mandaadi 
kohta4; nõukogu 25. veebruari 2020. aasta otsus (EL, Euratom) 2020/266, millega antakse 
luba alustada Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga läbirääkimisi uue 
partnerluslepingu üle5, ja selle lisa; Euroopa Parlamendi 18. juuni 2020. aasta soovitus, mis 
käsitleb läbirääkimisi uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigiga6; 
24. jaanuari 2020. aasta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja 
Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (edaspidi „väljaastumisleping“)7 ning 
17. oktoobri 2019. aasta poliitiline deklaratsioon, millega kehtestatakse Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik (edaspidi „poliitiline deklaratsioon“)8; nõukogu 
29. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2252 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva 
lepingu liidu nimel allkirjastamise ja nende ajutise kohaldamise kohta9; ning kaubandus- ja 
koostöölepingu tekst, eelkõige esimene osa „Ühis- ja institutsioonilised sätted“, teise osa 
I jaotis „Kaubavahetus“, III jaotis „Digikaubandus“, V jaotis „Intellektuaalomand“, XI jaotis 
„Avatud ja ausa konkurentsi võrdsed tingimused ning kestlik areng“, kuues osa „Vaidluste 
lahendamine ja horisontaalsed sätted“ ning seitsmes osa „Lõppsätted“; ning salastatud teabe 
kaitse lepingu tekst.

Õiguskomisjoni nimel tahaksin juhtida väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni tähelepanu järgmistele aspektidele, mida tuleb pidada nõusoleku andmisel 
oluliseks.

Institutsioonilised ja horisontaalsed aspektid

1. kiidab kaubandus- ja koostöölepingu heaks ning tunnistab, et sellel on kaugeleulatuvad 
põhiseaduslikud ja õiguslikud tagajärjed nii Ühendkuningriigile kui ka ELile ning see 
mõjutab märkimisväärselt Ühendkuningriigi ja ELi kodanike elu ning ettevõtjaid; 
tunneb seetõttu heameelt, et kaubandus- ja koostöölepingus on mõlemale poolele 
kohustuseks tehtud kaitsta jätkuvalt demokraatia väärtusi ja põhimõtteid, õigusriigi 
põhimõtteid ja austada inimõigusi, mis on poolte sise- ja rahvusvahelise poliitika 
aluseks, ning üldreegleid inimõigustega seotud tingimuste kehtestamise kohta, mis 
võimaldab lepingu täielikku või osalist lõpetamist või peatamist inimõigustega seotud 
põhjustel;

2. tunneb samuti heameelt, et kaubandus- ja koostööleping on kooskõlas poliitilise 
deklaratsiooni volituste ja tingimustega, tagades ühtse üldise institutsioonilise 

4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0033. 
5 ELT L 58, 27.2.2020, lk 53. 
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0152.
7 ELT L 29, 31.1.2020, lk 7. 
8 ELT C 384I, 12.11.2019, lk 178.
9 ELT L 444, 31.12.2020, lk 2.



RR\1229749ET.docx 9/82 PE663.189v03-00

ET

raamistiku kõigis majandus- ja julgeolekukoostöö aspektides, sealhulgas kalanduse ja 
võrdsete tingimuste puhul, mis kehtib kogu partnerluslepingu kohta, kaasa arvatud 
tulevased lisalepingud; märgib sellega seoses, et lisaks kaubandus- ja koostöölepingule 
on siiani sõlmitud üks seotud salastatud teabe kaitse leping, samuti üks täielik 
eraldiseisev tuumakoostöö leping;

3. tunneb heameelt, et rahvusvahelisele avalikule õigusele tuginedes on kaubandus- ja 
koostöölepinguga üldise majanduspartnerluse tarbeks loodud vaidluste lahendamise 
mehhanism, mis hõlmab poliitilisi konsultatsioone, vahekohtumenetlusi ning peatamist 
ja võimalust võtta sektoriüleseid vastumeetmeid, kuid on seisukohal, et tuleks 
täpsustada peamisi mõisteid, nagu olulisus, oluline mõju ja tõendamiskoormis, et tagada 
mehhanismi sujuv toimimine praktikas; rõhutab lisaks, et mehhanism peaks tagama ELi 
õiguse täies ulatuses kehtimise ja sõltumatuse, eriti seoses liikmesriikide õiguse ja 
rahvusvahelise õigusega, ega tohiks olla ELi või Euroopa Kohtu aktide kohtuliku 
kontrolli vahend10; väljendab sellega seoses ühtlasi heameelt, et realiseerus 
väljaastumislepingu artikli 178 lõike 2 punktis b sätestatud võimalus võtta 
vastumeetmeid või tulevasi lepinguid, eelkõige kaubandus- ja koostöölepingut osaliselt 
või täielikult sektoriüleselt peatada, kui väljaastumislepingut rikutakse, ilma et selleks 
oleks eelnevalt vaja läbi viia pikaldasi konsultatsioonimenetlusi (artikkel INST.10);

4. on arvamusel, et arvestades kaubandus- ja koostöölepingus kehtestatud paindlikku 
juhtimissüsteemi, partnerlusnõukogu koosseisu ja sellele usaldatud laialdasi volitusi, 
erikomiteede rohkust ning rakendamistsüklite läbivaatamist iga viie aasta järel, on 
äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament oleks aktiivselt kaasatud otsustusprotsessi, 
rakendamise hindamisse ja järgmistesse etappidesse, sealhulgas läbivaatamisprotsessi, 
et tagada lepingu kohaldamisel ning edaspidistel läbirääkimistel täielik läbipaistvus ja 
demokraatlik legitiimsus; väljendab seetõttu heameelt komisjoni lubaduse üle austada 
nõuetekohaselt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 10 sätestatud õigust, 
mille kohaselt parlamenti teavitatakse viivitamata ja täielikult kõigil rahvusvaheliste 
lepingute sõlmimisega seotud menetluse etappidel kooskõlas institutsioonidevahelise 
parema õigusloome kokkuleppega11 ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
suhete raamkokkuleppega12; väljendab heameelt ka komisjoni lubaduse üle parlamenti 
alati enne ja pärast partnerlusnõukogu ja erikomiteede koosolekuid kokkuvõtlikult 
teavitada ning edastada parlamendile kõik nende ühisorganite dokumendid nõukoguga 
samal ajal, sealhulgas päevakorraprojektid, ettepanekud võtta vastu nõukogu otsus, 
millega kehtestatakse liidu seisukoht jne; peab väga kiiduväärseks sisenõuanderühmade 
ja kodanikuühiskonna foorumi loomist ning rõhutab, kui oluline on ette näha võimalus 
moodustada Euroopa Parlamendi ja Ühendkuningriigi parlamendi liikmetest koosnev 
parlamentaarne partnerlusassamblee, mida tuleks partnerlusnõukogu tööga pidevalt 
kursis hoida ning mis saaks sellele soovitusi anda, et tagada ühisorganite otsuste 
demokraatlik kontroll;

10 Vt selle kohta: Euroopa Liidu Kohtu 18. detsembri 2014. aasta arvamus „Euroopa Liidu ühinemine Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga – Eelnõu kooskõla EL lepingu ja EL toimimise lepinguga, 
c-2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, punkt 184.
11 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. aprillil 2016. aastal sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe, ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
12 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete 20. novembri 2010. aasta raamkokkulepe, ELT L 304, 
20.11.2010, lk 47.
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5. tunneb heameelt Ühendkuningriigile kehtestatud kohustuse üle järgida Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. 
istungjärgul sõlmitud Pariisi kokkulepet (edaspidi Pariisi kokkulepe) ning hoiduda 
tegevusest või tegevusetusest, mis võiks olla vastuolus Pariisi kokkuleppe eesmärgiga 
(artikkel COMPROV.5), ühtlasi sellega ELile kaasneva võimaluse üle täielikult või 
osaliselt lõpetada või peatada kaubandus- ja koostööleping või lisalepingud 
Ühendkuningriigi tegevuse või tegevusetuse korral, mis on oluliselt vastuolus Pariisi 
kokkuleppe eesmärgiga (artikkel INST.35);

6. võtab teadmiseks, et kaubandus- ja koostöölepingus puudub andmekaitse jaoks 
täieulatuslik lahendus ning võtab lisaks teadmiseks komisjoni teadaande protsessi 
algatamise kohta, et hinnata Ühendkuningriigi andmekaitserežiimi piisavust 
isikuandmete kaitse üldmääruse13 ja õiguskaitsedirektiivi14 seisukohalt, et tagada 
õiguskindlus, mida üksikisikud, äriühingud ja riigiasutused õigustatult vajavad; rõhutab 
sellega seoses ka seda, et ettevõtete rolli isikustamata andmete vahetamisel tuleks 
pidada partnerluse hädavajalikuks aspektiks, tehes samas selget vahet selle ja 
isikuandmete kaitse suhtes kohaldatava õiguskorra vahel; rõhutab, et isikuandmete 
edastamine kolmandatele riikidele peab alati vastama isikuandmete kaitse üldmääruse 
V peatükile või õiguskaitsedirektiivi V peatükile; tuletab meelde, et Ühendkuningriigi 
andmekaitseraamistiku piisavuse kinnitamiseks peab komisjon tõendama, et 
Ühendkuningriik tagab ELi õigusraamistikuga pakutavale kaitsele sisuliselt samaväärse 
kaitse, sealhulgas andmete edastamise korral kolmandatele riikidele ja seoses 
eeskirjadega juurdepääsuks isikuandmetele riikliku julgeoleku kaalutlustel; nõuab 
kindlalt, et kui Ühendkuningriigi andmekaitse õigusraamistik ei kvalifitseeru kaitse 
piisavust kinnitava otsuse tegemiseks, tuleks täielikult kasutada liidu 
andmekaitsenormides sätestatud alternatiivseid õigusmehhanisme andmete 
rahvusvahelise edastamise kohta;

7. soovitab rahvusvahelise õiguse tõlgendamise ja kohaldamise eest vastutava 
komisjonina, niivõrd kui see mõjutab Euroopa Liitu, tagada parlamendile võimaluse 
anda oma nõusolek igale tulevasele õigusliku toimega aktile, mille vastuvõtmise 
ettepaneku on teinud kaubandus- ja koostöölepinguga loodud selle valdkonna organid, 
välja arvatud juhul, kui aktiga muudetaks üksnes lepingu vähem olulisi sätteid;

Intellektuaalomand 

8. rõhutab intellektuaalomandi tähtsust ja vajadust tagada regulatiivne järjepidevus nii ELi 
õiguste omajatele kui ka eranditest ja piirangutest kasusaajatele Ühendkuningriigis; 
väljendab sellega seoses heameelt kaubandus- ja koostöölepingus kehtestatud 
intellektuaalomandi õiguste tugevdatud kaitse üle, mis laieneb igat liiki 
intellektuaalomandi õigustele, sealhulgas autoriõigustele ja sellega kaasnevatele 
õigustele, samuti kunstnike edasimüügiõigustele ja kollektiivse esindamise 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist, ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
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organisatsioonide koostööle, kaubamärkidele ning registreeritud ja registreerimata 
disainilahendustele, patentidele, sealhulgas täiendava kaitse tunnistustele ning 
ärisaladustele ja taimesortidele; väljendab samuti heameelt, et lepingus on ette nähtud 
sätted täitmise tagamise ja koostöö kohta, mis hõlmavad paljusid meetmeid, nagu 
tsiviil- ja haldusõiguskaitse, ärisaladusega seotud tsiviilkohtu- ja õiguskaitsemenetlused, 
piirimeetmed, eritolliprotseduuride täiustatud eeskirjad ning tolli-, politsei-, haldus- ja 
kohtuorganite koostöövõimalused;

9. peab aga äärmiselt kahetsusväärseks, et tulevased geograafilised tähised, 
päritolunimetused või traditsioonilised tooted on jäetud kaubandus- ja koostöölepingu 
reguleerimisalast välja, ehkki poliitilises deklaratsioonis on seda aspekti konkreetselt 
mainitud, ning seetõttu ei ole loodud mehhanismi ELi geograafiliste tähiste 
tunnustamiseks Ühendkuningriigis; kutsub seetõttu pooli üles jätkama arutelusid selle 
aspekti üle niipea kui võimalik, et leida asjakohane kord väljaastumislepingus 
sisalduvate olemasolevate geograafiliste tähiste kaitseks;

Äriühinguõigus

10. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et poolte olemasolevad äriühinguliigid, nagu Euroopa 
äriühing või piiratud vastutusega äriühingud, ei ole lepinguga hõlmatud, mistõttu teine 
osapool neid enam ei aktsepteeri; võtab teadmiseks poolte eesmärgi pakkuda 
ettevõtjatele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, prognoositavat 
regulatiivset keskkonda ja tõhusaid menetlusi, et kehtestada ühised 
miinimumstandardid, mis kinnistavad kaubandustavad ja garanteerivad ausa 
konkurentsi, kuid oleks eelistanud konkreetse kokkuleppe sõlmimist; on sellegipoolest 
rahul, et pooled võtsid ettevõtjate kaitsmise kõrval arvesse vajadust tagada kestlik ja 
konkurentsivõimeline arengukliima ning kohustusid töö- ja sotsiaalstandardite puhul 
säilitama kaitse taseme, ühtlasi saavutati kokkulepe konkurentsipoliitikas keelatud 
tavasid, jõustamist ja koostööd käsitlevates sätetes;

Tsiviilõigusalane koostöö, sealhulgas perekonnaasjades

11. peab samuti kahetsusväärseks, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevase partnerluse üle 
peetud läbirääkimistel ei käsitletud tsiviilõigusalast koostööd, mistõttu ei ole see 
kaubandus- ja koostöölepinguga hõlmatud; tuletab sellega seoses meelde, et see 
õigusvaldkond on ülioluline, et tagada tulevastes kodanike ja äriühingute vahelistes 
kaubandus- ja ärisuhetes piiriüleste tehingute puhul õiguskindlus; rõhutab seetõttu 
vajadust jõuda võimalikult kiiresti ühisele arusaamale tsiviilkohtualluvuse ning 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas, et tagada osapoolte kindlus ja piisav 
kaitse piiriüleste tehingute ja muude tegevuste puhul; tunneb sellega seoses heameelt 
asjaolu üle, et Ühendkuningriik andis 28. septembril 2020. aastal uuesti hoiule oma 
ühinemiskirja 2005. aasta Haagi kohtualluvuse kokkulepete konventsiooniga ühinemise 
kohta, kuid märgib, et Haagi režiim on kohaldamise ja reguleerimisala poolest piiratum 
kui uuesti sõnastatud Brüsseli I määruse kohane režiim, kuna seda kohaldatakse ainult 
nende ainupädevuse klauslite suhtes, milles lepiti kokku pärast seda, kui konventsioon 
kohtu valiku klauslis märgitud riigis jõustus; väljendab heameelt ka Ühendkuningriigi 
8. aprilli 2020. aasta taotluse üle jääda pärast üleminekuperioodi lõppu 2007. aasta 
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Lugano konventsiooni osaliseks, kuna see näeb ette Brüsseli määrusega (enne selle 
uuesti sõnastamist) üldjoontes samaväärse režiimi; tuletab siiski meelde, et EL peaks 
selles küsimuses oma otsuse väga hoolikalt läbi mõtlema, pidades eriti silmas nimetatud 
konventsiooni II protokolli selle ühetaolise tõlgendamise kohta ja võimalust säilitada 
üldine tasakaal suhetes kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; on 
veendunud, et niivõrd, kuivõrd see mõjutab Euroopa Liitu, peaks see eelkõige 
tähendama tõhusat koostööd ja dialoogi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi 
vahel, eriti õiguskomisjoniga, kes vastutab rahvusvahelise õiguse tõlgendamise ja 
kohaldamise eest;

12. peab samuti äärmiselt kahetsusväärseks, et kaubandus- ja koostöölepinguga ei ole 
kehtestatud üksikasjalikku ja sisukat lahendust abielu, vanemliku vastutuse ja muude 
perekonnaga seotud küsimuste osas; kordab sellega seoses, et see oli läbirääkimiste 
algusest saati parlamendi läbirääkimissuunis; väljendab sellega seoses heameelt, et 
Ühendkuningriik ühines 28. septembril 2020. aastal laste ja teiste pereliikmete elatise 
rahvusvahelise sissenõudmise 23. novembri 2007. aasta konventsiooniga, mis tagab 
pärast üleminekuperioodi lõppu järjepidevuse konventsiooni rakendamisel; väljendab 
ühtlasi heameelt, et Ühendkuningriigi osalemine vaatlejana tsiviil- ja kaubandusasju 
käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtumistel ning praktilise koostöö 
küsimustes vanemliku vastutuse, lapseröövi ja ülalpidamiskohustuse valdkondades 
pakub võimalusi teha tõhustatud koostööd vähemalt peamistes perekonnaõiguse 
küsimustes.

Usun, et eeltoodu annab kasuliku panuse väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni koostatud raportisse. 

Lugupidamisega

Adrián Vázquez Lázara
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ARENGUKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Arengukomisjonile tehti eespool nimetatud menetluse raames ülesandeks esitada arvamus 
väliskomisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile. Arengukomisjon otsustas 
27. jaanuari 2021. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja vormis.

Nimetatud koosolekul otsustas arengukomisjon paluda vastutavatel väliskomisjonil ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud1: 

Lugupidamisega

Tomas Tobé
ETTEPANEKUD

1. tunnustab Ühendkuningriigi olulist rolli arengu- ja humanitaarabi andjana, arvestades 
tema ametliku arenguabi ulatust (isegi kui see väheneb 0,7 %-lt 0,5 %-le 
kogurahvatulust), asjatundlikkust, projektide rakendamise suutlikkust ning tihedaid 

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Tomas Tobé (esimees ja arvamuse koostaja), Pierrette Herzberger-Fofana 
(esimene aseesimees), Norbert Neuser (teine aseesimees), Chrysoula Zacharopoulou (kolmas aseesimees), Erik 
Marquardt (neljas aseesimees), Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo 
Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle 
Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok.
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suhteid Rahvaste Ühenduse ja teiste arengumaadega; ergutab Ühendkuningriiki aitama 
vähendada Brexiti negatiivset mõju arenguriikidele ja järgima ka edaspidi eesmärki olla 
arenguabi ja humanitaarabi valdkonnas esirinnas; nõuab ELi ja Ühendkuningriigi 
rahastajate tegevuse tihedat koordineerimist ja koostööd, sealhulgas võimalust kasutada 
üksteise suutlikkust, et saavutada võimalikult suur tõhusus, arengu tulemuslikkus ja edu 
kestliku arengu eesmärkide täitmisel.
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EELARVEKONTROLLIKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Eelarvekontrollikomisjon otsustas esitada eespool nimetatud teemat käsitleva arvamuse kirja 
vormis. 

Eelarvekontrollikomisjon palub väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonil kui 
juhtivatel komisjonidel võtta ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingut 
käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse ettevalmistamisel arvesse järgmisi kaalutlusi ja 
soovitusi.

Oleksin eelarvekontrollikomisjoni nimel väga tänulik, kui võiksite tagada, et parlamendi 
resolutsioonis võetakse arvesse eelarvekontrollikomisjoni seisukohta ja kaalutlusi eespool 
nimetatud punktide kohta.

Lugupidamisega,

Monika Hohlmeier

ETTEPANEKUD
A. võttes arvesse oma 11. mai 2020. aasta arvamust soovituste kohta läbirääkimisteks uue 

partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (2020/2023(INI)),
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B. võttes arvesse kaubandus- ja koostöölepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vahel,

Üldised tähelepanekud

1. väljendab heameelt ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning 
teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu 
nimel sõlmimise üle 24. detsembril 2020;

2. kiidab ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juhi Michel Barnier’ ja samuti kogu 
rakkerühma tööd ning seda, kuidas läbirääkimisi Euroopa Liidu poolselt läbi viidi;

3. märgib, et ELi ja Ühendkuningriigi vahelises väljaastumislepingus kindlaks määratud 
üleminekuperiood lõppes 31. detsembril 2020; märgib rahuloluga, et lepinguga tagati 
väiksem häiriv mõju kaubavoogudele võrreldes olukorraga, kus kokkulepe puudub; 
rõhutab samal ajal, et üleminekuperioodi lõpp on siiski toonud kaasa piirikontrolli 
taaskehtestamise ja uued bürokraatlikud menetlused, millel on olnud ettevõtjatele 
tõsised tagajärjed; väljendab heameelt selle üle, et lepinguga säilitatakse ühtse turu 
terviklikkus;

4. võtab teadmiseks, et on saavutatud kokkulepe selle kohta, et Ühendkuningriik jätkab 
alusaktide kohaselt osalemist programmis „Euroopa horisont“ (välja arvatud Euroopa 
Innovatsiooninõukogu fond); Euratomi teadus- ja koolitusprogramm; ELi 
kosmoseprogrammi Copernicuse komponent; ja ITER (tuumasünteesiprojekt). 
Ühendkuningriigil on liidu kosmoseprogrammi raames juurdepääs ka kosmose 
jälgimise ja seire teenustele;

5. võtab teadmiseks, et Ühendkuningriik teeb iga-aastase rahalise sissemakse 
tegevustoetuse vormis, mis põhineb rahastamispõhimõttel, mis on määratletud kui 
Ühendkuningriigi SKP suhe liidu SKPsse turuhindades, mida saab teatavatel 
tingimustel tagasiulatuvalt kohandada, ning et programmi „Euroopa horisont“ suhtes 
kohaldatakse automaatset korrigeerimismehhanismi; väljendab heameelt uue osalustasu 
kehtestamise üle, mis on 4 % iga-aastasest tegevustoetusest koos järkjärgulise 
kasutuselevõtu perioodiga ning mida üldiselt tagasiulatuvalt ei kohandata;

6. juhib tähelepanu sellele, et parlament peaks olema aktiivselt kaasatud lepingu edasisse 
väljatöötamisse, sealhulgas parlamentaarses partnerluslepingus osalemise kaudu ning 
põhjaliku kontrolli ja kaasamise kaudu seoses komisjoni osalemisega 
partnerlusnõukogus ja suures hulgas erikomisjonides, mis lepingut tulevikus haldavad; 
eelarvekontrollikomisjoni tuleks kiiresti ja aktiivselt teavitada tema 
pädevusvaldkondadega seotud arengutest ja eelarvekomisjon tuleks neisse kaasata;

Liidu finantshuvide kaitse

7. rõhutab, et oluline on tagada igakülgselt liidu finantshuvide kaitse ning see, et 
Ühendkuningriik täidab täielikult oma lepingust tulenevaid finantskohustusi;
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8. väljendab heameelt selle üle, et lepinguga tagatakse ELi finantshuvide kaitse, 
kohaldades asjakohast ELi õigusraamistikku, sealhulgas korruptsiooni, pettuste ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastaseid ennetusmeetmeid, tulemuslikke kontrolle ja auditeid, 
ning eeskirjade eiramise avastamise korral tagatakse väljamakstud summade 
sissenõudmine ning tõhusad ja proportsionaalsed haldussanktsioonid ja -karistused;

9. rõhutab vajadust tagada, et täielikult austatakse lepingu rakendamist ning kooskõlas 
pooltevahelise tiheda koostöö sätetega komisjoni talituste, Euroopa Kontrollikoja, 
OLAFi ja Euroopa Prokuratuuri juurdepääsuõigust ning Euroopa Parlamendi 
kontrolliõigust; rõhutab lisaks Euroopa Kohtu pädevuse tähtsust seoses komisjoni 
otsustega;

10. nõuab Ühendkuningriiki jõulist ELi delegatsiooni kooskõlas Euroopa Liidu lepinguga, 
et lihtsustada halduskoostööd ja teabevahetust;

11. väljendab heameelt selle üle, et leping sisaldab protokolli halduskoostöö ning 
maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas, samuti vastastikuse abi 
kohta nõuete sissenõudmisel ning seoses maksude ja tollimaksudega; rõhutab sellega 
seoses vajadust tugeva koostöö järele käibemaksu ja tollimaksude valdkonnas, et tagada 
nõuetekohane maksude kogumine ja nõuete sissenõudmine;

12. rõhutab, et tolliprotseduurid on väga keerulised ning et ELi ja Ühendkuningriigi vahel 
on jätkuvalt vaja kindlustada kiire teabevahetus ja tihe koostöö, et tagada tõhus kontroll 
ja tollivormistus ning asjakohaste õigusaktide jõustamine;

13. rõhutab samal ajal vajadust vältida asjakohaste kontrollide abil tolli- ja 
käibemaksupettusi, sealhulgas ebaseaduslikku kauplemist (salakaubavedu), võttes 
arvesse tõenäosust, et teatavate kaupadega kaubeldakse ebaseaduslikult või nende 
päritolu või sisaldust deklareeritakse valesti.
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MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(COM(2020)0856 –2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Majandus- ja rahanduskomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada 
arvamus väliskomisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile. Arvestades küsimuse 
kiireloomulisust, otsustasid majandus- ja rahanduskomisjoni koordinaatorid kirjaliku 
menetluse teel saata arvamuse kirja vormis.

Majandus- ja rahanduskomisjon vaatas ettepaneku läbi 1. veebruari 2021. aasta koosolekul. 
Nimetatud koosolekul otsustas komisjon paluda vastutavatel väliskomisjonil ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud.

Lugupidamisega

Irene Tinagli
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ETTEPANEKUD

Üldpõhimõtted

1. Märgib, et Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Suurbritannia ja 
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu (edaspidi „leping“) 
rakendamise nimel tuleb veel tööd teha;

2. võtab teadmiseks erilised raskused, mida põhjustab kogu Iirimaa majandusele 
kolmandate riikide kodanike ja teenuste vaba liikumise piiramine Iirimaa saarel;

3. kutsub komisjoni, Euroopa Keskpanka, Euroopa järelevalveasutusi, Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja Ühtset Kriisilahendusnõukogu üles jälgima 
tähelepanelikult lepingu rakendamist ja turu arengut finantsteenuste valdkonnas, et teha 
aegsasti kindlaks võimalikud turuhäired ja ohud finantsstabiilsusele, turu terviklikkusele 
ning investorite kaitsele;

4. kutsub komisjoni üles esitama majandus- ja rahanduskomisjonile tehtud järelevalve 
tulemused, pidades silmas ka lepingus sätestatud läbivaatamisi;

Turulepääs

5. märgib, et lepinguga ei nähta finantsteenustele ette ulatuslikku turulepääsu ning ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelise tegevusloa saamise õigusi ei kohaldata enam pärast 
üleminekuperioodi lõppu; märgib, et juurdepääs finantsturgudele põhineb nüüd ELi ja 
liikmesriikide õigusel, sealhulgas vajaduse korral samaväärsusraamistikul;

6. märgib, et ELi samaväärsusraamistik on sätestatud mitmesugustes valdkondlikes 
finantsteenuste määrustes ja direktiivides ning samaväärsust kinnitavad otsused on 
ühepoolsed ja tuleksid vastu võtta delegeeritud õigusaktidega;

7. rõhutab, et samaväärsuse hindamised peavad olema tulevikku suunatud, st need peavad 
edendama piisavat regulatiivset ühtlustamist ühtse turu reguleeriva raamistikuga, 
tagades seeläbi finantsteenuste ühtse turu terviklikkuse ja kindlad tagatised investorite 
kaitseks;

8. rõhutab vajadust jälgida pidevalt Ühendkuningriigi õigusnormide võimalikku 
lahknevust ELi standarditest, et vältida põhjendamatuid konkurentsieeliseid ja tarbetut 
õiguslikku arbitraaži, mis tuleneb Ühendkuningriigis asuvate ettevõtete regulatiivsetest 
erinevustest, ning tagada võrdsed tingimused;

9. tuletab meelde, et EL võib samaväärsust kinnitava otsuse igal ajal ühepoolselt tühistada, 
kui samaväärse staatuse andmise tingimused ei ole enam täidetud;

10. märgib, et ühisdeklaratsioonis ELi ja Ühendkuningriigi vahelise regulatiivse koostöö 
kohta finantsteenuste valdkonnas nähakse ette, et vastastikuse mõistmise memorandumi 
kokkulepe tuleb sõlmida 2021. aasta märtsiks;
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11. on seisukohal, et vastastikuse mõistmise memorandumi kokkulepe peaks sisaldama 
eraldi koostöökorda, mille eesmärk on edendada õigusnormide vastavusse viimist ning 
tagada, et võimalikest muudatustest Ühendkuningriigi õigusraamistikus ja selle 
rakendamises teatatakse õigeaegselt ELi järelevalveasutustele;

12. rõhutab, et tulevase regulatiivse koostöö raamistik finantsteenuste valdkonnas peaks 
tuginema kindlatele kohustustele, mille eesmärk on ennetada maksudest 
kõrvalehoidumist, agressiivset maksustamise vältimist ja rahapesu;

13. kutsub komisjoni üles tagama vastastikuse mõistmise memorandumi üle peetavate 
läbirääkimiste läbipaistvuse ning kaasama neisse korrapäraselt majandus- ja 
rahanduskomisjoni samal tasemel nõukoguga;

14. palub komisjonil kaaluda, kas ja millistel tingimustel võiks finantsteenuste valdkonna 
regulatiivse koostöö tulevane raamistik strateegiliselt integreerida ELi 
samaväärsusraamistikku maksualase koostöö ja rahapesu vastase võitluse eesmärgid;

Kapitaliturgude liit

15. märgib, et Ühendkuningriigi väljaastumine annab uue võimaluse kapitaliturgude 
reguleerimiseks ning suurendab vajadust reguleerida turvaliselt ja põhjalikult 
kapitaliturge ELi 27 liikmesriigis, et tagada ELi majanduse stabiilne, mitmekülgne ja 
kulutõhus rahastamine;

16. kutsub komisjoni üles võtma vastu seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse 
kehtivat finantsteenuste õigusakti (edaspidi „koondmäärus“), et kohandada seda uue 
olukorraga, kui Ühendkuningriik on lahkunud siseturult ja kõik viited Ühendkuningriigi 
konkreetsetele asjaoludele ei ole enam vajalikud;

17. kinnitab oma seisukohta, et finantsstabiilsuse, turu terviklikkuse ning tarbijate ja 
investorite kaitsega seotud probleemide korral tuleks ELi järelevalveasutustele anda 
otsesed ja suuremad järelevalvevolitused teatavate kolmandate riikide üksuste suhtes, 
mida on tunnustatud ELi samaväärsusraamistikus;

Maksuküsimused

18. märgib, et maksustamise valdkonnas on mõlemad pooled võtnud kohustuse rakendada 
hea valitsemistava põhimõtteid, sealhulgas maksustamise läbipaistvust, teabevahetust ja 
õiglast maksukonkurentsi käsitlevaid rahvusvahelisi standardeid;

19. tuletab meelde, et kooskõlastatud võitlus maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise 
vältimise vastu on endiselt prioriteet ja võrdsete tingimuste tagamise eeltingimus;

20. peab kahetsusväärseks, et üheski vaidluste lahendamise mehhanismis ega 
tasakaalustavas mehhanismis ei ole ette nähtud maksumeetmeid, sealhulgas äriühingute 
maksustamises kaitse taseme säilitamise klauslit, ning kardab, et äriühingute 
maksustamist ja maksustamise läbipaistvust käsitlevate õigusaktide erinevusel on mõju 
maksustamise vältimisele;
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21. tuletab meelde, et kõiki kolmandaid riike, kellel on ELiga tugevad majandussidemed, 
kontrollib nõukogu osana ELi loetellu kandmise protsessist, mille käigus tehakse 
kindlaks maksualast koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid; nõuab seetõttu, et nõukogu 
lisaks Ühendkuningriigi viivitamata korrapäraselt hinnatavate riikide loetellu, et tagada 
kahjulike maksusüsteemide vastu võitlemist käsitlevas ühises poliitilises 
deklaratsioonis1 võetud kohustuste täitmine;

22. kutsub liikmesriike üles kasutama hoolikalt oma käsutuses olevaid maksustamise 
vältimise vastaseid vahendeid, eelkõige välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid 
käsitlevaid reegleid, et kaitsta oma maksutulu, võttes arvesse asjaolu, et 
Ühendkuningriik on nüüd kolmas riik;

23. kutsub ELi üles nägema võrdsete tingimuste tagamiseks ette tugevad kohustused, 
millega hoitakse ära maksudest kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine ning 
agressiivne maksuplaneerimine, sealhulgas tagatakse maksu- ja finantsläbipaistvus 
asjaomastes valdkondades, eelkõige seoses eri maksujurisdiktsioonidega, mis asuvad 
Ühendkuningriigis ja selle ülemereterritooriumidel;

Võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu

24. võtab teadmiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise ja nende vastu 
võitlemise meetmed, eelkõige teabevahetuse ja tegelikult kasusaavate omanike kohta;

25. märgib, et mõlemad pooled kohustusid säilitama tervikliku korra rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastu võitlemiseks ning vaatama korrapäraselt läbi selle tugevdamise 
vajaduse, võttes arvesse rahapesuvastase töökonna soovitusi;

26. peab kahetsusväärseks, et selle kohustuse võimalike rikkumiste suhtes ei kohaldata 
lepingus sätestatud vahekohtumenetlust;

27. avaldab kahetsust, et tasakaalustamise reeglid, mis võimaldavad muutuvate standardite 
ühtlustamist, ei hõlma rahapesuvastaseid norme;

28. nõuab, et Ühendkuningriiki hinnataks põhjalikult vastavalt kõrge riskitasemega riikide 
ELi loetelu kriteeriumidele, sealhulgas tuleb jätkata ülemereterritooriumide ja Briti 
krooni sõltkondade hindamist;

29. kutsub komisjoni üles kasutama olemasolevaid vahendeid, kaaluma rahapesuvastase 
raamistiku eelseisva läbivaatamise käigus uute vahendite kehtestamist ning tagama 
lojaalse koostöö tegelikult kasusaavate omanike läbipaistvuse vallas, et tagada võrdsed 
tingimused ja kaitsta ühtset turgu Ühendkuningriigist lähtuvate rahapesu ja terrorismi 
rahastamise riskide eest;

Konkurents

1 17. oktoobri 2019. aasta poliitiline deklaratsioon, millega kehtestatakse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi 
tulevaste suhete raamistik (ELT C 384I, 12.11.2019, lk 178).
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30. on seisukohal, et aus konkurents kujuneb võrdsete tingimuste olukorras; palub 
komisjonil tagada ELi ja Ühendkuningriigi vahel ausa konkurentsi, et kindlustada 
võrdsed võimalused ja vältida tulevikus dumpingut2;

31. kutsub komisjoni üles keskenduma eelkõige riigiabikavadele, mis hõlmavad 
vabatsoone, majandusvööndeid ja maksualaseid eelotsuseid laiemas tähenduses, 
sealhulgas mitteametlikke kokkuleppeid.
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Teema: Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa 
Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja 
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa 
Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe 
vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise 
kohta (2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon otsustas kõnealuse menetluse raames esitada teie 
komisjonidele arvamuse kirja vormis.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon arutas küsimust oma 1. veebruari 2021. aasta koosolekul. Sellel 
koosolekul otsustas komisjon edastada oma arvamuse vastutavatele väliskomisjonile ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonile.

Lugupidamisega

Lucia Ďuriš Nicholsonová

ETTEPANEKUD

A. arvestades, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi 
„Ühendkuningriik“) väljaastumine Euroopa Liidust (edaspidi „EL“) ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest mõjutab miljoneid kodanikke – nii liidus elavaid, seal 
reisivaid või töötavaid Ühendkuningriigi kodanikke kui ka Ühendkuningriigis elavaid, 
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seal reisivaid või töötavaid liidu kodanikke ning muid inimesi peale liidu ja 
Ühendkuningriigi kodanike;

B. arvestades, et kolmandatel riikidel, kellele ei kehti samad kohustused mis 
liikmesriikidele, ei saa olla samu õigusi ega hüvesid, mis on liikmesriigil; arvestades, et 
teisest küljest on ELi ja Ühendkuningriigi vastastikustes huvides püüelda 
ambitsioonikate, laiaulatuslike ja tasakaalustatud suhete poole kaubandus- ja 
koostöölepingu ning muude võimalike lepingute kaudu;

C. arvestades, et alates 2008. aastast on EL kolmandate riikidega sõlmitavate 
kaubanduslepingute kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevatesse peatükkidesse 
lisanud tööstandardite alased sätted;

D. arvestades, et 19. oktoobri 2019. aasta lepingule Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 
kohta ja Põhja-Iirimaa protokollile (edaspidi koos „väljaastumisleping“) lisatud 
poliitilises deklaratsioonis sätestatakse ELi ja Ühendkuningriigi vahelise tulevase 
partnerluse raamistik, määrates kindlaks parameetrid edasipüüdliku, laiapõhjalise, 
tiheda ja paindliku partnerluse tagamiseks kaubandus- ja majanduskoostöö valdkonnas, 
mille keskmes on kõikehõlmav ja tasakaalustatud vabakaubandusleping;

E. arvestades, et väljaastumislepingu artiklis 184 sätestatakse, et tegutsedes heas usus ja 
austades täielikult teineteise õiguskorda, teevad EL ja Ühendkuningriik oma parima, et 
astuda vajalikke samme, et rääkida kiiresti läbi poliitilises deklaratsioonis osutatud 
lepingud, millega reguleeritakse nende tulevasi suhteid, ja viia läbi nende lepingute 
ratifitseerimiseks või sõlmimiseks vajalikud menetlused, tagamaks, et neid lepinguid 
kohaldataks võimaluste piires alates üleminekuperioodi lõpust;

F. arvestades, et Euroopa Ülemkogu võttis vastu oma läbirääkimissuunised, et alustada 
läbirääkimisi selle üle, milline on üldine arusaam tulevaste suhete raamistikust, mida oli 
kavas täpsustada poliitilises deklaratsioonis;

G. arvestades, et ELi ja Ühendkuningriigi (edaspidi „lepinguosalised“) geograafilise 
läheduse ning majandusliku omavahelise sõltuvuse ja seotuse, samuti suure arvu 
Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ja ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike 
tõttu peaks ELi ja Ühendkuningriigi vaheline partnerlus olema laiaulatuslik, hõlmates 
vabakaubanduslepingut ja tihedamat valdkondadevahelist koostööd sektorites, kus see 
on liidu huvides;

H. arvestades, et kõnealuse partnerluse eesmärk peaks olema eelkõige 
vabakaubanduslepingu sõlmimine, millega tagatakse kindlate kohustuste rakendamise 
kaudu nulltariifid ja -kvoodid ning dumpingu puudumine, sealhulgas sotsiaal- ja 
tööhõivenormide osas;

I. arvestades, et nimetatud kohustused peaksid ennetama kaubandusmoonutuste ja 
ebaausate konkurentsieeliste teket, et tagada lepinguosaliste vahel kestlikud ja 
pikaajalised suhted; arvestades, et partnerlus peaks seetõttu põhinema rangetel normidel 
ning õiguste ja kohustuste tasakaalul, millega tagatakse nelja vabaduse jagamatus ja 
luuakse ajaproovile vastu pidavad võrdsed tingimused;
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J. arvestades, et seetõttu tuleks partnerluse raames säilitada ühised ranged sotsiaal- ja 
tööhõivenormid ning aja jooksul välja töötatavad vastavad kõrged normid, võttes 
võrdlusaluseks ELi sotsiaal- ja tööhõivenormid ja -õigused;

K. arvestades, et partnerlusega tuleks kohustada lepinguosalisi parandama jätkuvalt 
kaitsetaset eesmärgiga tagada vastavad ranged sotsiaal- ja töönormid, et säilitada 
võrdsed tingimused;

L. arvestades, et poliitilises deklaratsioonis võetud võrdsete tingimuste tagamise 
kohustusega seoses tuleks partnerlusega eelkõige tagada, et õigusnormide ja tavadega 
ette nähtud töö- ja sotsiaalkaitse tase ei langeks allapoole taset, mis on ette nähtud ühiste 
normidega, mida kohaldatakse üleminekuperioodi lõpus ELis ja Ühendkuningriigis 
vähemalt järgmistes valdkondades: tööalased põhiõigused; töötervishoid ja -ohutus, 
kaasa arvatud ettevaatuspõhimõte; õiglased töötingimused ja tööhõivestandardid; 
teavitamine, konsulteerimine ja õigused ettevõtte tasandil ning restruktureerimine. 
arvestades, et partnerluse raames tuleks ka kaitsta ja edendada sotsiaaldialoogi töötajate 
ja tööandjate ning nende vastavate organisatsioonide ja valitsuste vahel ning innustada 
tuleks dialoogi kodanikuühiskonnaga;

M. arvestades, et sellega seoses on oluline töö- ja sotsiaalkaitse praeguse ja tulevase taseme 
säilitamise põhimõte; arvestades, et kaubandus- ja koostöölepingu artikli 6.1 ja 6.2 
kohaselt ei tohi kumbki lepinguosaline nõrgendada üleminekuperioodi lõpus 
kohaldatavaid töö- ja sotsiaalseid standardeid viisil, mis mõjutab lepinguosaliste 
vahelist kaubandust või investeeringuid;

N. arvestades, et partnerlusega tuleks tagada, et Ühendkuningriik täidab tulemuslikult oma 
kohustusi ning neid kohustusi kajastavaid õigusnorme ja tavasid piisavate vahenditega 
varustatud riiklike asutuste, tööinspektsioonide mõjusa süsteemi ning tulemuslike 
haldus- ja kohtumenetluste abil;

O. arvestades, et liikuvust käsitlevate kokkulepete aluseks peaks olema täielik vastastikkus 
ning põhimõte, et liidu liikmesriike ei tohi kohelda erinevalt; arvestades, et 
partnerlusega tuleb tagada ka laialdane ja põhjalik sotsiaalkindlustuse koordineerimine;

P. arvestades, et partnerlus peaks hõlmama ka vaidluste lahendamise ja otsuste täitmise 
asjakohast korda ning eelkõige tuleks selle raames asutada juhtorgan, kes vastutab 
partnerluse rakendamise ja toimimise juhtimise ja järelevalve eest ning aitab kaasa 
vaidluste lahendamisele; arvestades, et on oluline, et sotsiaalpartnerid oleksid vajaduse 
korral kaasatud vaidluste lahendamise protsessi;

Q. arvestades, et Euroopa Parlament on läbirääkimiste käigus rõhutanud, et Euroopa Liidu 
Kohus peaks jääma liidu õiguse ainsaks vahekohtunikuks;

R. arvestades, et enne Euroopa Liidu 2020. aasta akti (edaspidi „väljaastumisleping“) 
vastuvõtmist jättis Ühendkuningriigi valitsus välja punktid, mis oleksid pakkunud 
teatavat riiklikul õiguskorral põhinevat piiratud kaitset EList pärinevate töötajate 
õiguste tagamiseks, ja võttis endale kohustuse tuua need sätted üle tulevasse 
tööhõiveseadusesse; arvestades, et kõnealust seadust ei ole veel vastu võetud;

Üldised märkused
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1. väljendab heameelt ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijate intensiivsete ja edukate 
pingutuste üle eesmärgiga sõlmida osaliste vahel kaubandus- ja koostööleping, hoides 
nii ära kokkuleppeta stsenaariumi katastroofilised tagajärjed miljonitele kodanikele ja 
ettevõtjatele; taunib asjaolu, et lepingu sõlmimine viimasel hetkel ei võimaldanud 
nõuetekohast parlamentaarset kontrolli enne üleminekuperioodi lõppu, ning väljendab 
veel kord sügavat kahetsust selle üle, et Ühendkuningriigi valitsus ei võimaldanud 
kokkuleppeni jõudmise tähtaja pikendamise läbi tagada sujuvamat üleminekut; peab 
kahetsusväärseks, et viimasel minutil kokkuleppeni jõudmine on avaldanud vahetut ja 
negatiivset mõju kodanikele ja ettevõtetele, kes peavad toime tulema ja kohanema uute 
eeskirjadega, mis mõjutavad nende elatist ja igapäevaelu;

2. tuletab meelde selle kaubandus- ja koostöölepingu ainulaadsust, kuna selles sätestatakse 
sarnaselt teiste vabakaubanduslepingutega tingimused, mille alusel on aktsepteeritavad 
erinevalt reguleeritavaid tooteid, ning luuakse mehhanismid reguleerimise 
ühtlustamiseks ja tulevase reguleerimise suhtes ühtsete lähenemisviiside edendamiseks, 
kuid samas tuleb lepingus käsitleda ka pikaajaliste kehtivate õiguste, nagu vaba 
liikumise õiguse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise kaotamist; tuletab meelde, et 
erinevalt muudest kaubanduslepingutest alustavad lepinguosalised ulatuslikult 
ühtlustatud õigusraamistike, ühiste õiguste ja sügavalt integreeritud turgudega ning 
kaubandus- ja koostöölepingu eesmärk on kontrollida, kuidas need tegurid võivad 
tulevikus lahkneda, ning piirata sellest lahknemisest tulenevat mõju kodanikele, 
ühiskonnale ja majandusele;

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et hoolimata mõningatest kaubandus- ja koostöölepingu 
puudustest on Euroopa Parlamendi prioriteet kaitsta kodanike õigusi enamikul juhtudel 
saavutatud, kuid peab kahetsusväärseks, et isikute vaba liikumine ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel lõppes 1. jaanuaril 2021, et kogu liikumise suhtes kohaldatakse 
nüüd kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatavaid ELi ja Ühendkuningriigi 
sisserändealaseid õigusakte ning et kodanike sotsiaalkindlustuse koordineerimisest 
tulenevaid õigusi ja kaitset vähendatakse; tuletab siiski meelde, et isikud, kes olid või 
olid olnud piiriüleses olukorras ELi ja Ühendkuningriigi vahel enne 1. jaanuarit 2021, 
on hõlmatud väljaastumislepinguga, mis annab neile jätkuva õiguse riiki jääda või seal 
töötada, tagab mittediskrimineerimise ja kaitseb nende sotsiaalkindlustusõigusi; märgib, 
et teatavat liiki sõidud, sh lühiajalised tööreisid või muul eesmärgil toimuvad külastused 
(nt kuni kolmeaastase kestusega äriühingusisesed üleviimised) on võimalik jätta 
viisavabaks;

4. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Liidu Kohus ei ole enam pädev tõlgendama kõiki 
liidu õigusest tulenevaid kaubandus- ja koostöölepingus sisalduvaid põhimõtteid ning et 
Ühendkuningriigi ülemkohus ja apellatsioonikohtud võivad tulevikus Euroopa Kohtu 
praktikast kõrvale kalduda;

5. rõhutab, et õiguskaitse kättesaadavus on kodanike õiguste rakendamiseks ja 
jõustamiseks hädavajalik; tuletab meelde kaubandus- ja koostöölepingu otsest vahetut 
mõju kodanike õigustele, eelkõige Ühendkuningriigis viibivatele või seal elavatele ELi 
kodanikele ja Ühendkuningriigis viibivatele või seal elavatele Ühendkuningriigi 
kodanikele; kutsub kaubandus- ja koostöölepingu mõlemaid pooli üles andma 
kodanikele juurdepääsu õigusemõistmisele ja õiguskaitse seoses nende õigustega 
Ühendkuningriigi ja ELi kohtutes;
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6. kahetseb asjaolu, et Ühendkuningriigi valitsus ei ole veel täitnud oma kohustust seoses 
uue tööhõiveseadusega; tuletab meelde, et tööhõiveseaduses sisalduvad sotsiaal- ja 
töönormid ei tohiks olla staatilised, vaid peaksid vahetult järgima kõiki ELi sotsiaal- ja 
töönormidesse tehtud täiustusi, et tagada osalistele võrdsed tingimused;

7. tuletab meelde, et kaubandus- ja koostöölepingu kohaselt kujutab sotsiaal- ja 
tööstandardite nõrgendamine kaubandust või investeeringuid mõjutaval moel, sh 
suutmatuse tõttu oma õigusakte ja standardeid mõjusalt jõustada, endast kaitse taseme 
säilitamise põhimõtte ja võrdsete võimaluste sätete rikkumist;

8. avaldab sellega seoses muret seoses viimastel nädalatel saabunud teadetega, et Briti 
ettevõtlusministeerium kaalub dereguleerimismeetmete paketti osana Ühendkuningriigi 
tööturu Brexiti-järgsest ümberkorraldamisest, kusjuures Ühendkuningriigi ettevõtlus-, 
energia- ja tööstusstrateegia minister on kinnitanud, et Ühendkuningriigi valitsus vaatab 
läbi ELi päritoluga tööhõivealaseid õigusakte, millest mõned, eelkõige tööaja direktiiv, 
võidakse kõrvale jätta; tuletab meelde, et selliste meetmete vastuvõtmine võib 
märkimisväärselt vähendada töötajate õigusi Ühendkuningriigis, kuid neil võib olla ka 
oluline mõju võrdsetele võimalustele, mis on lepinguga ette nähtud avatud ja ausaks 
konkurentsiks ning säästvaks arenguks lepinguosaliste vahel; rõhutab, et sellised 
meetmed oleksid vastuolus väljaastumislepingu ning kaubandus- ja koostöölepinguga;

9. taunib sellega seoses eelkõige asjaolu, et Ühendkuningriik ei ole üle võtnud hiljuti vastu 
võetud liidu õigusakte, mille ülevõtmistähtajad langesid üleminekuperioodile, nagu 
direktiiv lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta ning 
direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus; taunib 
asjaolu, et kuigi väljaastumislepingu artikli 127 kohaselt oli Ühendkuningriik 
kohustatud eespool nimetatud direktiivid üleminekuperioodi jooksul üle võtma, ei ole ta 
astunud vajalikke samme nende ülevõtmiseks siseriiklikku õigusesse ja on seega jätnud 
Ühendkuningriigi kodanikud ilma teatavatest uutest õigustest;

10. ergutab Ühendkuningriiki ka edaspidi osalema kolmanda riigi otsustusõiguseta 
vaatlejana asutustes, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjoni 
vastutusalasse, nagu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Norra 
mudeli alusel1), kuna see võimaldab mõlemal lepinguosalisel jagada andmeid, parimaid 
tavasid ja metoodikaid; samuti soovitab tungivalt Ühendkuningriigil teha koostööd 
Euroopa Tööjõuametiga (vastavalt määruse (EL) 2019/1149 artikli 17 lõikele 6 ja 
artiklile 42), et tagada tööjõu liikuvust käsitlevate liidu ja Ühendkuningriigi õigusaktide 
tõhus kohaldamine ja jõustamine, ning halduskomisjoniga vastavalt määrusele 
883/2004/EÜ; peab kahetsusväärseks, et sellist koostööd ei ole kaubandus- ja 
koostöölepingus ette nähtud ning et Ühendkuningriik ei ole seni selle vastu huvi üles 
näidanud;

1 Norral on kahepoolne leping Eurofoundiga ja riik maksab selle eest, et olla kaasatud Euroopa töötingimuste 
uuringusse, milles ta osaleb alates 2000. aastast (neli eelnevat väljaannet). Samuti osales Norra Euroopa 2007.–
2008. aasta elukvaliteedi uuringu teises väljaandes. Norra tegutseb ka Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) vaatlejana Eurofoundi haldusnõukogus. Lisaks haldab Eurofound Euroopa korrespondentide 
võrgustikku, mis hõlmab kõiki ELi liikmesriike ja Norrat ning annab Euroopa teemade aruteluks asjakohaseid 
riiklikke eksperditeadmisi. Euroopa restruktureerimise jälgimise keskus jälgib võrgustiku kaudu ka 
suuremahuliste restruktureerimiste, restruktureerimise toetamise vahendite ja restruktureerimisega seotud 
õigusaktide mõju tööhõivele ELi liikmesriikides ja Norras.
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11. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et tulenevalt ELi ja Ühendkuningriigi 
väljaastumislepingust ei jätka Ühendkuningriik osalemist programmi Erasmus 2021.–
2027. aasta vahetusprogrammis, jättes nii ELi kui ka Ühendkuningriigi üliõpilased ilma 
väärtuslikust õppe- ja töökogemusest välismaal; märgib, et üliõpilasi ja kutseharidust 
hõlmavad liikuvusmeetmed pakuvad võimalust liikuvuseks kolmandates riikides, 
sealhulgas Ühendkuningriigis; soovitab tungivalt Ühendkuningriigil oma lähenemisviis 
selles küsimuses läbi vaadata ja osaleda tulevikus programmis Erasmus kooskõlas 
lepingu V osaga, sealhulgas selle rahastamistingimustega;

12. taunib Ühendkuningriigi diskrimineerivat otsust kohaldada teatavate ELi liikmesriikide 
kodanikele tööviisade eest erinevaid tasusid, näiteks hooajatööviisade ning tervishoiu- 
ja hooldustöötajate viisade puhul; rõhutab, kui oluline on tagada ELi kodanikele võrdne 
juurdepääs Ühendkuningriigi tööturule, ning vajadust kohaldada kõigile ELi kodanikele 
võrdseid tasusid;

13. tuletab meelde, kui olulised on mõlema lepinguosalise loodud mehhanismid 
Ühendkuningriigis elavate ELi liikmesriikide kodanike ja ELis elavate 
Ühendkuningriigi kodanike kogetavate võimalike muutuste ja raskuste jälgimiseks, et 
tuvastada õiguskindlusetust tekitavad olukorrad ja need lahendada; väljendab sellega 
seoses heameelt siseriiklike nõuanderühmade ja kodanikuühiskonna foorumi loomise 
üle;

Võrdsed võimalused

14. tuletab meelde, et lähenevad suundumused reguleerimises üldreeglina ühtlustavad 
konkurentsitingimusi, samal ajal kui lahknevad suundumused võivad 
konkurentsitingimustes põhjustada suhtelisi muutusi; 

15. tuletab meelde, et lepingupoolte geograafilist lähedust ja vastastikust majanduslikku 
sõltuvust silmas pidades oli ELi juhtpõhimõte kogu läbirääkimiste vältel toetada 
kaubandus- ja koostöölepingut kindlate õiguslike kohustustega, millega tagataks 
võrdsed võimalused avatud ja õiglaseks konkurentsiks, muu hulgas töö- ja sotsiaalsete 
standardite osas, et vältida nn võidujooksu madalaimale tasemele ja ebaõiglaste 
konkurentsieeliste saamist kaitsetaseme alandamise või muude regulatiivsete 
lahknevuste kaudu;

16. märgib Ühendkuningriigiga kokku lepitud „tööriistakasti“ põhielemente töö- ja 
sotsiaalküsimuste osas, eelkõige 1) selgesõnalist viidet Euroopa sotsiaalhartale ja ILO 
konventsioonidele, 2) riikliku jõustamise rolli kaitse taseme säilitamise kohustuste 
täitmisel ja 3) tasakaalustamismeetmete süsteemi tulevaste lahknevustega tegelemiseks;

17. tuletab meelde artiklis 6.2 esitatud kaitse taseme säilitamise klauslit, mille suhtes 
kohaldatakse kaubanduse moonutamise testi ning milles nähakse ette, et kumbki pool ei 
nõrgenda ega vähenda pooltevahelist kaubandust või investeeringuid kahjustaval viisil 
tööalast ja sotsiaalset kaitsetaset allapoole tasemeid, mis kehtivad üleminekuperioodi 
lõpus; väljendab sellega seoses kahetsust väga kõrge künnise pärast („kaubandust 
kahjustaval viisil“);

18. rõhutab, et töö- ja sotsiaalstandardite kaitse taseme täielik ja tugev säilitamine on 
ülimalt tähtis nagu ka võimalike tulevaste lahknevuste hoolikas jälgimine mõlema 



PE663.189v03-00 30/82 RR\1229749ET.docx

ET

lepinguosalise poolt, ning kutsub komisjoni üles seda sätet täielikult jõustama ja 
kaasama sotsiaalpartnerid tihedalt nõuete täitmise kontrolli menetlustesse ning hoidma 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu kui kaasseadusandjaid kõigi arengutega kursis;

19. rõhutab sellega seoses, kui oluline on, et mõlemad lepinguosalised nõuetekohaselt 
rakendaksid ja tõhusalt jõustaksid kaitse taseme säilitamise põhimõtet, ning kutsub 
komisjoni üles jälgima tähelepanelikult arenguid selles valdkonnas; märgib, et selliste 
kaitsetasemete rakendamise jõustamine on ette nähtud siseriikliku jõustamise ja 
vaidluste lahendamise sätetega; tuletab meelde, et kui lepinguosaliste vahel tekib 
vaidlus töö- ja sotsiaalstandardite peatüki kohaldamise üle, kasutavad lepinguosalised 
üksnes XI jaotise artiklite 9.1, 9.2 ja 9.3 või II osa alusel kehtestatud menetlusi, mis 
erinevad VI osa I jaotise sätetest vaidluste lahendamise ja horisontaalsätete osas; märgib 
lisaks seoses artikli 9.4 kohaste tasakaalustamismeetmetega, et neid rakendatakse 
üksnes juhul, kui olulised erinevused mõjutavad lepinguosaliste vahelist kaubandust või 
investeeringuid; tunneb siiski muret selle pärast, kuidas Ühendkuningriigi võimalikku 
ühepoolset sotsiaalsete ja tööstandardite alandamist kaubandus- ja koostöölepingu 
raames käsitleda ja vaidlustada, eelkõige arvestades vajadust näidata, et on kahjustatud 
lepinguosaliste vahelist kaubandust või investeeringuid; kordab veel kord, et mis tahes 
ühepoolsele sotsiaalsete ja tööstandardite langetamisele Euroopa töötajate ja ettevõtete 
arvelt tuleb kiiresti reageerida ja see heastada, et säilitada võrdsed tingimused;

20. märgib murega, et need reeglid vaadatakse läbi alles nelja aasta pärast või juhul kui 
tasakaalustavaid meetmeid on kasutatud liiga sageli ja kui lahknevused on kestnud 12 
kuu jooksul; nõuab, et Euroopa Parlament ja sotsiaalpartnerid oleksid 
läbivaatamisprotsessi tihedalt kaasatud;

21. kutsub lepinguosalisi üles pidama läbirääkimisi täiendavate tõlgendavate õigusaktide 
üle, et selgitada võrdseid tingimusi käsitlevat peatükki üleüldiselt ning eelkõige 
parlamendi ja sotsiaalpartnerite rolli selle järelevalves ja rakendamises, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite võimalust esitada ametlikke kaebusi lisaks amicus curiae teatise 
esitamisele ekspertide rühmale; nõuab lisaks, et sisenõuanderühmale eraldataks piisavalt 
vahendeid ja loodaks alaline sekretariaat;

Liikuvus ja sotsiaalkindlustuse koordineerimine

22. tuletab meelde, et väljaastumislepingu kohaselt hõlmasid ja kaitsesid ELis elavaid 
Ühendkuningriigi kodanikke ja Ühendkuningriigis elavaid ELi kodanikke kuni 31. 
detsembrini 2020 sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjad seoses haigushüvitiste, 
rasedus- ja sünnitushüvitiste ning samaväärsete isadushüvitiste, invaliidsushüvitiste, 
vanadushüvitiste, toitjakaotushüvitiste, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud hüvitiste, 
matusetoetuste, töötushüvitiste, eelpensionihüvitiste ja perehüvitistega;

23. märgib, et vastavalt kaubandus- ja koostöölepingule kohaldatakse vajalikke või 
erakorralisi tervishoiuteenuseid käsitlevaid kehtivaid sätteid „põhimõtteliselt“ endist 
viisi ajutise viibimise suhtes Ühendkuningriigis ja ELis;

24. väljendab heameelt seoses asjaoluga, et uus sotsiaalkindlustuse koordineerimise 
koostöömehhanism sarnaneb olemasolevatele eeskirjadele, mis on sätestatud määruses 
(EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määruses (EÜ) 
nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord; 
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väljendab eelkõige heameelt seoses asjaoluga, et kaubandus- ja koostöölepinguga on 
tagatud ELi sätted mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise ja perioodide liitmise 
kohta;

25. avaldab siiski kahetsust sisulise kohaldamisala piirangute ja eelkõige selle üle, et 
arvesse ei ole võetud perehüvitisi, pikaajalist hooldust ja mitteosamakselisi rahalisi 
hüvitisi ning töötushüvitiste ülekantavust;

26. avaldab samuti kahetsust, et kaubandus- ja koostööleping ei näe ette dünaamilist 
vastavusseviimist sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitlevate ELi 
õigusaktide arenguga, eelkõige seoses määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 
käimasoleva läbivaatamisega; kutsub lepinguosalisi üles andma vaba liikumise 
piirangutest mõjutatud kodanikele viivitamata kindlat ja usaldusväärset teavet nende 
elamis- ja töötamis- ning sotsiaalkindlustuse koordineerimise õiguste kohta;

27. võtab teadmiseks, et vastavalt kaubandus- ja koostöölepingule võidakse 
Ühendkuningriiki või Ühendkuningriigist lähetatud töötajate suhtes teatavatel 
tingimustel kohaldada vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustusalaseid õigusakte; rõhutab, et 
see võib avaldada negatiivset mõju nende sotsiaalkindlustuse ajaloole; väljendab sellega 
seoses heameelt üleminekusätte üle, mille kohaselt võivad liikmesriigid pärast Euroopa 
Komisjonile teatamist taotleda 31. detsembril 2020 kehtinud lähetussüsteemi jätkamist 
kuni 15 aasta jooksul;

28. julgustab sotsiaalkindlustuse koordineerimise protokolli nõuetekohast ja järjepidevat 
kohaldamist liikmesriikides, et tagada kõigile asjaomastele kodanikele võrdsed õigused;

Kokkuvõte

29. soovitab Euroopa Parlamendil anda kaubandus- ja koostöölepingule oma nõusolek, kuid 
nõuab, et Euroopa Parlamendile esitataks iga-aastased aruanded selle rakendamise 
kohta, eelkõige seoses võrdsete võimaluste küsimusega sotsiaalsete ja tööstandardite 
valdkonnas.
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon otsustas kõnealuse menetluse raames 
esitada oma arvamuse Teie komisjonidele kirja vormis.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon arutas küsimust ja võttis vastu oma 
arvamuse 27. jaanuaril 2021. aastal. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub 
vastutavatel väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta 
nõusolekumenetluses arvesse käesolevaid kaalutlusi.

Lugupidamisega

Pascal Canfin

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon,

A. võttes arvesse oma 21. jaanuari 2020. aasta arvamust Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 
lepingu sõlmimise kohta (2018/0427(NLE)),

B. võttes arvesse oma 8. mai 2020. aasta arvamust soovituste kohta läbirääkimisteks uue 
partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (2020/2023(INI)),

C. võttes arvesse oma 23. oktoobri 2020. aasta kirja seoses valmisoleku ja vastusega 
Ühendkuningriigiga peetavates läbirääkimistes kokkuleppele mittejõudmise korral 
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seoses keskkonna, rahvatervise ja toiduohutusega,

D. võttes arvesse kaubandus- ja koostöölepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vahel,

Üldised tähelepanekud

1. pooldab asjaolu, et Pariisi kliimakokkulepe moodustab olulise osa kaubandus- ja 
koostöölepingust (edaspidi: leping) ning, et selle olulise komponendi mis tahes rikkumine 
ühe osapoole poolt annab teisele osapoolele õiguse kokkulepe täielikult või osaliselt 
lõpetada või peatada; rõhutab, et seda sätet tuleks dubleerida kõigis tulevastes Euroopa 
Liidu läbiräägitavates kaubanduslepingutes; 

2. pooldab asjaolu, et leping säilitab tagatised, mis on juba sätestatud väljaastumislepingu 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollis, tagades seega, et Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel 
liikuvatele kaupadele ei rakendata regulatiivseid kontrolle; pooldab peale selle asjaolu, et 
leping säilitab ühtse turu terviklikkuse; 

3. kiidab Euroopa liidu ja Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juhi Michel Barnier’ ja 
samuti kogu rakkerühma tööd selle eest, kuidas läbirääkimisi Euroopa Liidu poolselt läbi 
viidi; 

4. pooldab kokkulepet, mille osapooled omavahel saavutasid väljaastumislepingu 
rakendamise osas, mis oli eeltingimuseks sellele, et parlament kaaluks oma nõusoleku 
andmist mis tahes kokkuleppele tulevaste suhete osas; kiidab heaks konkreetsed ajutised 
paindlikkusmeetmed, milles osapooled kokku leppisid, et piirata Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 
protokolli rakendamisest tulenevaid häireid Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahelises 
kaubanduses teatud toodete osas, sealhulgas ravimite ja jahutatud liha ning muude 
toidukaupade tarnes kauplustele; kinnitab vajadust pöörata erilist tähelepanu toodetega 
kauplemisele Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahel, et säilitada ühtse turu terviklikkus ning 
vältida keskkonna, rahvatervise ja toiduohutusega seotud riske ja samuti toidupuudust;

5. nõuab ELi 5 miljardi euro suuruse Brexitiga kohanemise reservi kohest rakendamist, et 
aidata kõige enam mõjutatud sektoreid, mis kannatavad ka COVID-19 mõju all;

6. rõhutab murettekitavat pretsedenti, et Ühendkuningriigi siseturu seaduse eelnõu käsitleb 
ELi ja Ühendkuningriigi vahelisi edasisi kahepoolseid suhteid ja laiemalt 
Ühendkuningriigi panust rahvusvahelise reeglitepõhise süsteemi säilitamisesse;

7. rõhutab vajadust selle järele, et komisjon oleks Ühendkuningriigi asutuste nõuete 
mittetäitmise korral valmis kasutama täielikult vaidluste lahendamise tööriistu, mis on 
kättesaadavad nii lepingus kui ka väljaastumislepingus; võtab teadmiseks, et leping 
sisaldab peatükki õiguskaitse kättesaadavuse kohta, mis tagab huvipooltele õiguskaitse 
kättesaadavuse tõhusa ja läbipaistva kaebuste lahendamise korra kaudu arvatavate 
rikkumiste korral keskkonnaalaste võrdsete võimaluste ja kaitse taseme säilitamise osas; 
nõuab nende sätete nõuetekohast kohaldamist;

8. rõhutab seda, et parlament peaks teostama maksimaalset kontrolli lepingu rakendamise 
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üle, osaledes aktiivselt parlamentaarsel partnerlusassambleel; rõhutab lisaks, et 
parlamendi komisjonid peaksid hoidma Euroopa Komisjoni vastutavana oma osalemise 
eest partnerlusnõukogus, kaubanduse erikomiteedes ja töörühmades; usub, et parlament 
peaks igal juhul olema kaasatud lepingu läbivaatamisse ning, et keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjoniga tuleks komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes 
konsulteerida; 

9. avaldab kahetsust, et parlamendile anti vähe aega lepingu nõuetekohaseks 
kontrollimiseks; avaldab peale selle kahetsust, et lepingut tuli ajutiselt kohaldada, kuigi 
piiratud aja jooksul, enne seda, kui parlamendil oli võimalik oma nõusolek anda; rõhutab 
lisaks, et Brexitist tulenevad asjaolud ei tohiks mingil viisil olla pretsedendiks tulevaste 
Euroopa Liidu läbiräägitavate ja sõlmitavate rahvusvaheliste lepingute jaoks; avaldab 
kahetsust, et ELi jaoks senini kõige olulisem kahepoolne leping oli ühtlasi ka leping, mis 
sai parlamentaarse kontrolli jaoks kõige vähem aega;

10. tunnistab, et see kiireloomulisus tuleneb suurel määral Ühendkuningriigi läbirääkimiste 
strateegiast ja otsusest mitte üleminekuperioodi pikendamist taotleda; 

Võrdsed võimalused, kliima- ja keskkonnasätted

11. pooldab asjaolu, et leping kinnitab uuesti mõlema osapoole eesmärki saavutada 
majandusülene kliimaneutraalsus 2050. aastaks; peab kahetsusväärseks, et kliimakaitse 
baastase seoses kasvuhoonegaasidega on ELi jaoks 40 % majandusülesest eesmärgist 
2030. aastaks, mille hulka kuulub ELi CO2 heite maksustamise süsteem, ja 
Ühendkuningriigi jaoks Ühendkuningriigi majandusülene osa sellest eesmärgist 
2030. aastaks, mille hulka kuulub Ühendkuningriigi CO2 heite maksustamise süsteem; 
taunib seda, et osapooled ei võtnud arvesse muudetud majandusüleseid eesmärke, mis 
varsti vastu võetakse, ja on seisukohal, et lisama oleks pidanud sätteid, et kajastada neid 
peatseid muudatusi ja kõrgemaid eesmärke;

12. tuletab meelde, et 18. detsembril 2020. aastal edastati ELi ja liikmesriikide riiklikult 
kindlaksmääratud panus ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni peasekretariaadile 
uuendatud ja täiustatud eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 
võrreldes 1990. aastaga vähemalt 55 %; võtab teadmiseks Ühendkuningriigi valitsuse 
3. detsembril 2020. aasta avalduse uuendatud 2030. aasta riiklikult kindlaksmääratud 
panuse kohta vähendada kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990. aasta tasemega 68 %; 
märgib lisaks, et Ühendkuningriik ei ole sellel kursil, et täita oma neljandat ja viiendat 
süsinikueelarvet praeguse poliitika ja rahastamise kohaselt; kiidab heaks asjaolu, et 
Ühendkuningriik on teatanud, et ta keelab uute bensiini- ja diiselmootoritega autode 
müügi 2030. aastaks; 

13. tuletab lisaks meelde, et Ühendkuningriik on esitanud ettepanekud oma süsinikuturu, 
Ühendkuningriigi heitkogustega kauplemise süsteemi jaoks, mis plaanitakse kasutusele 
võtta 2021. aasta teises kvartalis; märgib siiski, et on veel ebaselge, kui võrreldav on see 
süsteem Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga, ning toob välja, et 
Ühendkuningriigi heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamine, eesmärgid ja tõhusus 
on veel küsitavad; rõhutab lisaks, et Euroopa Liit plaanib veelgi tugevdada ja laiendada 
oma heitkogustega kauplemise süsteemi ulatust; on seisukohal, et kui kahe süsteemi vahel 
peaks ilmnema olulisi erinevusi, võib see viia võrdsete võimaluste moonutamiseni ja 
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seega tuleks seda arvesse võtta ELi piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi kohaldamisel pärast selle kehtestamist; 

14. peab kahetsusväärseks selgete sätete puudumist selle kohta, kuidas tegeletakse 
lennundus- ja merendussektorite kasvuhoonegaaside heitega;

15. märgib, et lepingu kohaselt on lubatud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu heitkogustega 
kauplemise süsteemi ühendamise võimalus; on arvamusel, et juhul, kui Ühendkuningriik 
peaks taotlema oma heitkogustega kauplemise süsteemi ühendamist Euroopa Liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga, tuleks seda soovi kaaluda ainult juhul, kui on 
selge, et Ühendkuningriigi süsteem ei õõnesta Euroopa Liidu süsteemi terviklikkust ja 
tõhusust, eelkõige selle õiguste ja kohustuste tasakaalu;

16. tuletab meelde, et kogu Ühendkuningriiki hõlmav kaitsemeede eemaldati muudetud 
väljaastumislepingust, mis tähendas, et asjakohased siduvad keskkonnasätted jäeti samuti 
väljaastumislepingust välja; kiidab heaks asjaolu, et ammu kehtestatud ELi 
keskkonnaalased põhimõtted on nüüd lepingusse kaasatud, näiteks põhimõte, et 
keskkonnakaitse peaks olema poliitikaloomesse integreeritud, sealhulgas läbi 
mõjuhindamiste, ennetava tegevuse põhimõte keskkonnakahju ära hoidmiseks, põhimõte, 
et keskkonnakahju tuleks prioriteetsena heastada allikas ning „saastaja maksab“ 
põhimõte; kutsub mõlemat osapoolt üles tõlgendama ja kohaldama ettevaatlikku 
lähenemisviisi samamoodi nagu ettevaatusprintsiipi;

17. avaldab kahetsust, et leping ei tegele Ühendkuningriigi vastavusega Euroopa Liidu 
taksonoomia põhimõtetele ja nende rakendamisele ega nende ühitamisega; on veendunud, 
et võttes arvesse Ühendkuningriigi rolli rahvusvahelise finantskeskusena, on oluline, et 
taksonoomia eesmärke ei õõnestataks ega nõrgendataks; märgib, et Ühendkuningriik 
kavatseb rajada oma rohelise taksonoomia, võttes teaduslikud mõõdikud üle Euroopa 
Liidu taksonoomiast;

18. märgib, et osapooled leppisid kokku kaitse taseme säilitamises tasemetel, mis kehtisid 
üleminekuperioodi lõpus, ning võtsid kohustuseks suurendada oma kaitse tasemeid aja 
jooksul; kutsub osapooli üles püüdlema kliima ja keskkonnakaitse eesmärkide 
dünaamilise ühildamise poole; märgib, et tasakaalustav mehhanism on piiratud 
märkimisväärsete lahknevustega nii üles- kui ka allasuunas, mis mõjutavad oluliselt 
kaubandust ja investeeringuid; kutsub komisjoni üles selgitama märkimisväärsete 
lahknevuste tõlgendamist ja rakendussätteid täielikult rakendama; usub, et seost 
kaubanduse ja investeeringutega tuleks laialt tõlgendada; kutsub osapooli üles tagama, et 
austataks võrdsete võimaluste tingimusi;

19. avaldab lisaks kahetsust elurikkuse kao kui olulise keskkonnaalase väljakutse piiratud 
tähtsustamise pärast ning selle pärast, et ei mainita saabuvat 2020. aasta järgset üleilmset 
looduse kokkulepet;

20. rõhutab, et varasemalt on komisjon esitanud Ühendkuningriigi suhtes mitmeid 
rikkumismenetlusi seoses keskkonnaküsimustega, sealhulgas õhu ja vee kvaliteediga, ning 
et ka Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hetkel oli pooleliolevaid menetlusi; 
tuletab meelde, et Ühendkuningriigi keskkonnakaitseamet on algatanud võimaluse 
tunnistada kehtetuks üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ) ja reformida veepoliitika 
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raamdirektiivi (2000/60/EÜ); rõhutab, et võttes arvesse nende piiriülest laadi, võivad 
kõrvalekalded keskkonnakaitses neis valdkondades ohustada õhu- ja veekvaliteeti 
Euroopa Liidus; võtab teadmiseks, et Inglismaal ja Põhja-Iirimaal kavandatakse 
keskkonnakaitsebüroo loomist; tunneb muret aruannete pärast, mis seavad kahtluse alla 
keskkonnakaitsebüroo iseseisvuse tulevikus, selle võime võtta õiguslikke meetmeid 
keskkonnareeglite rikkumise korral ja selle rahastamise; 

21. tunneb väga suurt muret Ühendkuningriigi mõne keskkonnapoliitika pärast, näiteks 
Ühendkuningriigi kavatsus kõrvaldada piirangud geneetiliselt muundamiselt, mis võib 
kaasa tuua selliste toodete sissetoomise Euroopa Liitu ilma ohutuskontrollide ja 
nõuetekohase märgistuseta;

22. rõhutab, et Euroopa Majanduspiirkonda mitte kuuluva riigina ei ole Ühendkuningriik 
enam osa Euroopa Kemikaaliametist, mida seob Euroopa Liidu kemikaalimäärus 
REACH; rõhutab, et Ühendkuningriigi uus regulatiivne raamistik peab üles näitama 
samasugust stabiilsust ja läbipaistvust nagu REACH; on arvamusel, et Brexit ei vii 
kaugeltki mitte lihtsustamiseni, vaid ELi reeglite dubleerimiseni ja koormuseni, mis toob 
kaasa negatiivsed tagajärjed, eelkõige Ühendkuningriigi väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele; märgib, et leping teeb vähe selleks, et võimaldada kemikaalide kaubandust 
peale regulatiivse koostöö, ainete klassifikatsiooni kordade läbipaistvuse tagamise 
kohustuse ja ÜRO ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise 
süsteemi rakendamise kohustuse sätestamise; pooldab mis tahes edasisi läbirääkimisi, et 
leida tihedama koostöö vormid seoses kemikaalide ohutuse haldamisega;

Terviseküsimused

23. kiidab heaks terviseturbealase koostöö sätted, mis võimaldavad osapooltel ja 
liikmesriikide pädevatel asutustel vahetada asjakohast teavet, kuid avaldab kahetsust, et 
see koostöö on piiratud oluliste rahvatervise riskide hindamisega ning rahvatervise 
kaitsmiseks vajalike meetmete koordineerimisega; rõhutab, et jätkuv COVID-19 
pandeemia on ainult suurendanud vajadust tihedama koostöö järele terviseküsimustes ning 
samuti struktureeritud ja regulaarse kahepoolse suhtluse järele asutuste ja huvirühmade 
vahel, et paremini reageerida kriisiolukordadele; 

24. toetab lepingus sisalduvaid lihtsustamise kokkuleppeid meditsiinitoodete tarne 
hõlbustamiseks, näiteks teise osapoole ametite tehtud kontrollide tulemuste tunnustamine, 
kuna see hoiab ära ebavajalikku kontrollide dubleerimist, et hinnata vastavust heale 
tootmistavale, ning võimalust mõlemal osapoolel ühepoolselt laiendada sellist 
tunnustamist väljaspool väljaandva asutuse territooriumi asuvate tootmisüksuste suhtes 
eritingimuste alusel;

25. avaldab kahetsust, et leping ei sisalda laiaulatuslikku vastastikuse tunnustamise lepingut 
ravimieeskirjade kohta, kuna see oleks piiranud regulatiivse ja kvaliteediga seotud 
tegevuse ja protsesside dubleerimist ettevõtete jaoks, kes turustavad tooteid Euroopa 
Liidus ja Ühendkuningriigis; julgustab Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi asjakohaseid 
ameteid jätkama samalaadseid arutelusid, et leppida kokku vastastikuse tunnustamise 
lepingus, järgides olemasolevate ELi ja kolmandate riikide vaheliste lepingute eeskuju; 
mõistab lisaks hukka, et leping ei käsitle meditsiiniseadmeid, kuna see tähendab teavitatud 
asutuste või nende poolt väljastatavate sertifikaatide vastastikuse tunnustamise puudumist; 
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26. rõhutab, et lepingus on sätestatud, et Ühendkuningriik lõpetab osalemise Euroopa 
Ravimiameti ravimite müügilubade väljaandmise tsentraliseeritud menetlustes; kutsub 
komisjoni üles olema kättesaadav jätkuvaks seireks ja dialoogiks Ühendkuningriigi 
asutustega, sealhulgas Ühendkuningriigi ravimite ja tervishoiutoodete reguleerimise 
ametiga;

27. rõhutab, et võttes arvesse seda, et isikuandmete edastamist meditsiiniuuringuteks 
käsitlevaid määrusi jälgitakse hetkel ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kaudu, on vaja 
täpsemaid selgitusi ELi kliiniliste uuringute määruse sätete ja ELi vere ohutusnõuete 
rakendamise kohta Ühendkuningriigis ning selle tulevase ligipääsu kohta elundidoonorlust 
korraldavatele ELi võrgustikele; 

Toiduohutus

28. märgib, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidu siseturult ja tolliliidust tähendab, et 
mõlemad pooled säilitavad eraldiseisvad režiimid inimeste, taimede ja loomade tervise 
reguleerimiseks; märgib, et sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed kajastavad suures osas WTO 
reegleid neis valdkondades;

29. väljendab heameelt asjaolu üle, et ELi toiduohutuse standardites muudatusi ei tule ning et 
lepingu eesmärk on kaitsta liidu kõrgeid sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete standardeid; 
kordab, et sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetega seotud kaubavood Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vahel on väga suured ning et Euroopa Liidul peaks olema nõuetekohane 
kooskõlastamise protsess, et vältida vastuolulisi kontrolle seoses kaupadega, mis tulevad 
Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu sadamatest;

30. väljendab heameelt asjaolu üle, et leping sisaldab piirkondadeks jaotamise põhimõtet, 
heakskiidetud ettevõtete loetlemise korda ja mitmeid meetmeid, mille eesmärk on piirata 
võimaluse korral sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetega seotud impordiprotseduure, 
säilitades samal ajal ranged sanitaarstandardid; on arvamusel, et impordikontrollide 
aluseks peaksid olema sellise impordiga seotud sanitaar- ja fütosanitaarriskid, kuid 
väljendab heameelt asjaolu üle, et isikutuvastuse ja füüsiliste kontrollide sagedust tuleks 
vähendada, et võtta arvesse, millisel määral poolte sanitaar- ja fütosanitaarreeglid ühtivad; 

31. avaldab kahetsust, et lepingus ei ole eraldi mainitud toidu- ja söödaalast 
kiirhoiatussüsteemi;

32. väljendab heameelt asjaolu üle, et lepingus sätestatakse dialoogi- ja koostööraamistik, et 
tugevdada võitlust antimikroobikumiresistentsuse kujunemise vastu.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon peab äärmiselt oluliseks, et tema vaateid 
ja muresid võetaks nõuetekohaselt arvesse ja nendega tegeletaks ning palub seega vastutavatel 
väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse tema eespool esitatud 
seisukohta. 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon kutsub vastutavaid väliskomisjoni ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni üles soovitama parlamendile anda nõusolek nõukogu 
otsuse eelnõule ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt 
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poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 
sõlmimise kohta. 
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames 
ülesandeks esitada arvamus Teie komisjonidele.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon arutas küsimust oma 14. jaanuari 2021. 
aasta koosolekul. Pärast 29. jaanuaril 2021 lõpule viidud kirjalikku menetlust, milles osalesid 
komisjoni koordinaatorid, otsustas komisjon paluda vastutavatel väliskomisjonil ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada nõusoleku andmise soovitusele järgmine 
arvamus.

Lugupidamisega

Cristian-Silviu Buşoi

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutavatel väliskomisjonil ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada nõusoleku andmise soovitusele järgmine 
arvamus:

1. peab tervitatavaks asjaolu, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid käsitleva 
kokkuleppeni jõuti veel enne üleminekuperioodi lõppu; peab siiski äärmiselt 
kahetsusväärseks, et parlamentaarseks kontrolliks jääb äärmiselt vähe aega, kuna 
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kokkulepe sõlmiti hilja ning selle ajutine kohaldamine on olnud piiratud ja see lõpeb 
2021. aasta veebruari lõpus;

2. toetab kõiki saavutatud kokkuleppeid, rõhutab vajadust valvsalt jälgida, et kaitse taseme 
säilitamise klausleid täielikult järgitaks; rõhutab siiski, et partnerlusnõukogus ja selle 
erikomiteedes tuleb veel täpsustada palju üksikasju; palub komisjonil tagada, et 
Euroopa Parlamenti ja selle valdkondlikke komisjone teavitataks asjakohaselt ja 
kaasataks nad partnerlusnõukogu ja selle komiteede töösse juba algusest peale; nõuab 
lisaks alalist struktuuri, et tagada parlamendi osalemine kaubandus- ja koostöölepingu 
korrapärases läbivaatamises;

3 väljendab muret partnerlusnõukogu autonoomse rolli pärast mitte ainult lepingu 
läbivaatamisel, vaid ka selle muutmisel seoses tulevase osalemisega ELi programmides, 
sealhulgas programmis „Euroopa horisont“ ja muudes ITRE-komisjoni 
pädevusvaldkonda kuuluvates programmides; nõuab seetõttu Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni vahel institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist, tagamaks, et kõik 
partnerlusnõukogus vastu võetud otsused liidu programmides osalemise kohta võetaks 
vastu alles pärast Euroopa Parlamendilt toetuse saamist;

Teadusuuringud

4. peab tervitatavaks, et jätkatakse Euroopa koostööd Ühendkuningriigiga teaduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas; rõhutab, kui oluline on toetada teadlaste 
liikuvust, et tagada teaduslikult põhjendatud teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumine; 
taunib siiski Ühendkuningriigi selektiivset osalemist selles valdkonnas; on seisukohal, 
et programm „Erasmus+“ moodustab lahutamatu osa Euroopa haridussüsteemist, mis 
koolitab tipptasemel teadlasi ja pakub teadlastele ainulaadseid võimalusi; märgib, et 
programm „Euroopa horisont“ ei saa tuua kasu ilma suurepärase hariduseta; on seetõttu 
veendunud, et Ühendkuningriigi osalemine programmis „Euroopa horisont“ peaks 
käima käsikäes programmis „Erasmus+“ osalemisega ning et tuleks tegutseda 
aktiivsemalt, et veenda Ühendkuningriiki ühinema ka programmiga „Erasmus+“; on 
kindel, et Ühendkuningriigi osalemine mõlemas programmis toob kasu mõlemale 
poolele ning aitab veelgi kaasa Euroopa edule teaduse ja tehnoloogia valdkonnas; 

5. peab tervitatavaks Ühendkuningriigi ühinemist programmiga „Euroopa horisont“; 
rõhutab, et tegemist on ajaloolise ühinemisega, sest ühelgi partnerlusel ei ole varem 
olnud nii olulist mõju liidu eelarvele; tuletab meelde, et läbirääkimised programmis 
osalemise üle toimuvad vastavalt kolmandate riikide osalemise tingimustele, mis on 
kehtestatud vastavates programmides; rõhutab, et varasemad assotsieerimislepingud 
kolmandate riikidega on sõlmitud pärast nõusolekumenetlust ELi toimimise lepingu 
artikli 218 lõike 6 alusel; nõuab seetõttu enne I protokolli vastuvõtmist (programmid ja 
tegevused, milles Ühendkuningriik osaleb) täielikku parlamentaarset kontrolli, 
sealhulgas parlamendi nõusolekut;

6. nõuab tungivalt, et Ühendkuningriik ja komisjon jätkaksid dialoogi eesmärgiga luua 
tõhus raamistik akadeemiliste ja kutsekvalifikatsioonide vastastikuseks tunnustamiseks;

Kosmos
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7. peab tervitatavaks Ühendkuningriigi osalemist ELi kosmoseprogrammi Copernicuse 
osas ning seda, et Ühendkuningriigi kasutajatel on jätkuvalt juurdepääs ELi 
kosmoseseire- ja jälgimisteenustele; on veendunud, et EL ja Ühendkuningriik peaksid 
kosmosevaldkonnas tihedat koostööd tegema ning märgib sellega seoses, et 
Ühendkuningriik võiks osaleda kosmoseprogrammi muudes osades kolmandate 
riikidega sõlmitavate sarnaste lepingute alusel, mis räägitakse iga programmi või 
komponendi osas eraldi läbi, ning säilitades asjakohast tasakaalu kohustuste ja õiguste 
vahel, austades samas ELi strateegilist sõltumatust kosmosesektoris;

Tööstus ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

8. toetab sätteid võrdsete võimaluste loomiseks avatud ja ausaks konkurentsiks ning 
kestlikuks arenguks, mille eesmärk on tagada Euroopa tööstusharudele võrdsed 
tingimused; väljendab heameelt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEde) 
kohaldatavate erisätete üle, mille eesmärk on suurendada nende suutlikkust kasutada 
täiel määral ära lepingu kaubandussätteid, näiteks luua VKEde jaoks spetsiaalsed 
kontaktpunktid; nõuab tungivalt, et komisjon kaitseks Euroopa tööstuse tarneahelaid 
valvsalt Brexiti otsese ja kaudse mõju eest; nõuab eelkõige selle üleminekuprotsessi ajal 
abi andmist VKEdele, kes on integreeritud suurettevõtete väärtusahelatesse;

9. rõhutab, kui oluline on vältida regulatiivset ebakindlust, halduskoormust ja menetluste 
keerukust, eelkõige seoses vaidluste lahendamise, sertifitseerimisnõuete karmistamise ja 
testimisega, et vastata nii ELi kui ka Ühendkuningriigi standarditele, sest see suurendab 
keerukust ja kulusid; kutsub seetõttu partnerlusnõukogu üles tähelepanelikult jälgima 
dumpinguohtu ning ettevõtete, energia- ja teadusringkondade halduskoormust ning 
tagama, et kaupade eksportimisel või teenuste osutamisel esineks võimalikult vähe 
formaalsusi; on siiski mures, et VKEdel on raske uusi eeskirju kiiresti täita, ning on 
veendunud, et VKEde toetamiseks selles valdkonnas on vaja rohkem ära teha;

10. peab tervitatavaks eelkõige keskkonnakaitse valdkonna tagatisi, mis on ulatuslikumad 
kui keskkonna-, kliima- ja töökaitse suhtes kohaldatavad kaitse taseme säilitamise 
sätted; rõhutab, et neid tuleks jälgida ja neist kinni pidada, et tagada lepinguosalistele 
tulevikus võrdsed võimalused ning vältida olukorda, kus ettevõtjad paigutavad oma 
tegevuse ümber territooriumile, kus tootmiskulud on leebemate keskkonnaeeskirjade 
või sotsiaalsete standardite tõttu väiksemad, vähendades seeläbi ühe lepinguosalise 
konkurentsivõimet;

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

11. toetab telekommunikatsioonivõrkude ja -teenuste pakkumise osas saavutatud 
kokkulepet, mis suures osas kaitseb olemasolevat õigustikku; peab siiski 
kahetsusväärseks, et rändlusteenuse määruse ülevõtmises ei suudetud kokku leppida; 
kutsub seetõttu mobiilsideoperaatoreid üles jätkama põhimõtte „rändle nagu kodus“ 
kohaldamist nii ELis kui ka Ühendkuningriigis;

12. rõhutab andmete vaba liikumise tähtsust nii kodanike kui ka ettevõtjate jaoks; tunneb 
seetõttu heameelt sätete üle, millega tagatakse piiriülene andmevoog, et hõlbustada 
kaubandust digitaalmajanduses, tagades samal ajal ELi õigustiku nõuetekohase 
kohaldamise; rõhutab, et andmete koostalitlusvõime tagamiseks on vaja teha 
intensiivselt koostööd; rõhutab vajadust pidada korrapärast dialoogi tehisintellekti 
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probleemide ja võimaluste üle; nõuab kiiresti muutuva tehnoloogilise ja regulatiivse 
keskkonna tõttu nende sätete järjepidevat kontrollimist ning kutsub partnerlusnõukogu 
üles tagama, et Ühendkuningriik jätkaks oma õigusaktide vastavusse viimist 
isikuandmete kaitse üldmäärusega;

13. väljendab heameelt küberturvalisuse sätete üle, millega nähakse ette ELi ja 
Ühendkuningriigi vaheline korrapärane dialoog, jätkuv teabevahetus 
infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade vahel, Ühendkuningriigi osalemine võrgu- 
ja infosüsteemide koostöörühma spetsiifilises tegevuses ning Ühendkuningriigi koostöö 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametiga, ning märgib, et selles valdkonnas on vaja 
teha rohkem koostööd;

Energeetika

14. märgib, et energeetikapeatükk kaotab kehtivuse 30. juunil 2026, välja arvatud juhul, kui 
nii EL kui ka Ühendkuningriik lepivad kokku selle iga-aastases pikendamises; rõhutab, 
et koostööd kõigis energiaküsimustes on vaja jätkata ka pärast seda kuupäeva, kuna 
nende energiaturud on omavahel seotud ja Põhja-Iirimaa jääb ELi energia siseturule; 
nõuab, et Euroopa Parlamendil oleks nimetatud pikendamise üle otsustamisel oluline 
roll;

15. nõuab, et ühist huvi pakkuvates projektides ja üleeuroopalise energiataristu suunistes 
(TEN-E suunised) tuleb võtta arvesse Iirimaa ees seisvaid spetsiifilisi probleeme;

16. soovitab Ühendkuningriigil sõlmida koostöökokkulepped Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite 
võrgustikuga (ENTSO-E ja ENTSO-G) ning Euroopa Liidu Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostöö Ametiga (ACER); kutsub komisjoni üles rakendama 
energiakoostöö tava, muuhulgas eesmärgiga vältida energia lõpphindade tõusu;

17. peab tervitatavaks ELi elektrituru korralduse mõne põhimõtte integreerimist lepingusse; 
rõhutab, et kõigi peamiste põhimõtete lisamine oleks tulevase koostöö jaoks vastastikku 
kasulik; nõuab lisaks käimasolevate energiaprojektide jätkamist;

18. peab oluliseks ja innustab pingutama selle nimel, et ühendada ELi heitkogustega 
kauplemise süsteem ja Ühendkuningriigi tulevane riiklik süsteem, et ühiselt töötada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise nimel ja järgida Pariisi kokkulepet;

19. nõuab vastastikuse mõistmise memorandumit, mis põhineks Põhjamere energiakoostöö 
(NSEC) raamistikul ja hõlmaks vähemalt ühisprojekte, mereala ruumilist planeerimist, 
avamere energia integreerimist energiaturgudele, sealhulgas parimaid tavasid mõlema 
osapoole avamere- ja maismaavõrgu planeerimisel, toetusraamistikku ja rahastamist, 
mida mõlemad pooled piisavalt kontrollivad;

20. tuletab meelde ELi ja Ühendkuningriigi tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist 
kasutamist käsitlevat koostöölepingut ja peab kahetsusväärseks, et see ei kuulu 
nõusolekumenetlusse, kuna Euratomi asutamislepingus ei ole Euroopa Parlamendi rolli 
sätestatud; ergutab kiiresti vastu võtma I protokolli [programmid ja tegevused, milles 
Ühendkuningriik osaleb], mis võimaldaks Ühendkuningriigil osaleda rahvusvahelise 
katsetermotuumareaktoriga (ITER) seotud tegevuses kui ühisettevõttega Fusion for 
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Energy assotsieerunud kolmas riik;

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub seega vastutaval väliskomisjonil ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil soovitada Euroopa Parlamendil anda ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelisele kaubandus- ja koostöölepingule nõusolek.
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SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(COM(2020)0856 – C9-0432/2020 – 2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada 
kirja vormis arvamus Teie komisjonile.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon arutas küsimust oma 28. jaanuari 2021. aasta koosolekul. 
Nimetatud koosolekul1 otsustas komisjon paluda vastutavatel väliskomisjonil ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud.

Lugupidamisega

Anna Cavazzini

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Anna Cavazzini (esimees, arvamuse koostaja), Andrus Ansip (aseesimees), 
Maria Grapini (aseesimees), Maria Manuel Leitão Marques (aseesimees), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen 
Jurzyca, Beata Mazurek, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Miroslav Radačovský, Marco Zullo, Pablo Arias 
Echeverría, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Vlad-Marius 
Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Kateřina 
Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak, Hynek 
Blaško, Virginie Joron ja Jean-Lin Lacapelle.
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Esimees
ETTEPANEKUD

1. On seisukohal, et siseturg on liidu peamine saavutus, see on olnud kõigi osapoolte 
majandusele väga kasulik ja loonud aluse kodanike elukvaliteedi parandamiseks; 
rõhutab, et see majanduspartnerluse uus ajastu peaks olema suunatud vastastikku 
kasulike võimaluste loomisele ning see ei tohiks mingil juhul viia siseturu ja tolliliidu 
terviklikkuse ja toimimise vähenemiseni; rõhutab sellega seoses, et kolmandatel riikidel 
ei saa olla samasuguseid õigusi ja hüvesid nagu liikmesriikidel ning et lepingu 
tingimuste raames tuleks nii palju kui võimalik vältida kaupade ja teenustega 
kauplemise moonutusi, kõlvatut konkurentsi ja ebavõrdseid tingimusi; tunnistab, et 
volitatud ettevõtjatele antud soodustuste laiendamine on sobiv viis kaubanduse 
moonutuste vältimiseks;

2. kinnitab, et tugev turujärelevalve- ja tollikontrollisüsteem ning ELi tarbijate õiguste 
kõrgetasemeline kaitse tänu tõhusale turujärelevalvele, toodete jälgitavusele, 
tooteohutusele, kõrgetele kvaliteedistandarditele ja jõustamismehhanismidele on 
siseturu ja liidu kodanike kaitse põhielemendid; on seisukohal, et kõnealuse lepingu 
sätete kohased vaidluste lahendamise mehhanismid peavad toimima tõhusalt ja 
automaatselt ning olema kiiresti jõustatavad, et lepingust kõrvalekaldumist tõhusalt ära 
hoida;

3. rõhutab, et väljaastumislepingu sätete, eelkõige Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli 
täielik rakendamine on siseturu ja tolliliidu – siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
vastutusvaldkondade – terviklikkuse seisukohast äärmiselt oluline; toonitab, et selle 
rakendamist tuleb pidada tulevaste suhete nurgakiviks Ühendkuningriigiga ning ELi ja 
Ühendkuningriigi uute suhete lahutamatuks osaks ning seetõttu tuleks seda 
tähelepanelikult jälgida, kontrollida ja nõuetekohaselt jõustada;

4. peab väga oluliseks tuua selgust süsteemi, millega määratakse kindlaks kaubad, mille 
suhtes on oht, et need liitu edasi imporditakse, ning tagada liidu esindajatele, kes 
vastutavad tolli, julgeoleku ja ohutuse ning turujärelevalve valdkonnas kohaldatavate 
õigusaktide nõuete järgimise kontrollimise eest, takistamatu juurdepääs vajalikule 
teabele ja füüsilistele asukohtadele, et nad saaksid oma ülesandeid täita;

5. rõhutab seetõttu, et protokolli järgimist tuleb pidada tulevaste suhete lepingus ette 
nähtud lihtsustuste saamise tingimuste lahutamatuks osaks ning et protokollis sätestatud 
poolte kohustuste täitmata jätmist tuleb pidada vahekohtumenetluse ja vajaduse korral 
tasakaalustamismehhanismi algatamise põhjuseks, mis võimaldab kummalgi poolel 
kehtestada parandusmeetmeid, et võidelda ebaõiglase ja ebasoodsa olukorra vastu, mis 
kahjustab nende ettevõtteid ja kodanikke;

6. märgib, et teenuskaubandus on oluline panus Euroopa majandusse, ning tunnistab, et 
ELi ja Ühendkuningriigi vahel on kehtestatud asjakohane teenuskaubanduse kord, mis 
hõlmab turulepääsu ja võrdset kohtlemist vastuvõtva riigi eeskirjade alusel, millega 
tagatakse ELi teenuseosutajate mittediskrimineeriv kohtlemine; tunnistab, et see kord 
annab selge raamistiku kutsekvalifikatsioonide vastastikuseks tunnustamiseks, mis 
vastab Euroopa Parlamendi soovitustele, säilitades samas ELi regulatiivse autonoomia 
selles valdkonnas; väljendab heameelt võimaluse üle esitada partnerlusnõukogule 
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ühiseid soovitusi, mis võivad olla konkreetsete kutsealade kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise korra aluseks, ilma et alandataks riiklikke haridustasemeid; on kindlalt 
veendunud, et tulevikus tuleks liidu ainupädevust täielikult austada ning seetõttu tuleks 
vältida üksikute liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vaheliste kahepoolsete lepingute 
sõlmimist kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise kohta;

7. on nördinud, et selle lepingu äärmiselt hilise sõlmimisega kaasnes tarbijate ja ettevõtjate 
jaoks ELi siseturul ja Ühendkuningriigis suur ebakindlus ning see mõjutas negatiivselt 
parlamendi kontrollitegevust; toonitab, et ainus viis tagada lepingu eesmärkide 
saavutamine on tagada selle täielik rakendamine ja tõhus jõustamine, ning rõhutab, kui 
oluline on parlamendi roll selle rakendamise jälgimisel; nõuab, et komisjon võtaks 
parlamendi ees kindla ja selge kohustuse tagada tõhus koostöö parlamendiga ja 
parlamendi aktiivne kaasamine seoses kontrolli ja järelevalvega ning anda kiiret ja 
ammendavat teavet lepingu rakendamise ja võimaliku kohandamise kohta; kutsub lisaks 
komisjoni üles tagama, et Euroopa Parlament saab enne ja pärast partnerlusnõukogu 
asjaomaseid kohtumisi ja õigusloomealast koostööd käsitlevat asjakohast ja õigeaegset 
teavet;

8. rõhutab, et EL peaks rakendamisprotsessis pöörama erilist tähelepanu enne kaupade 
sisenemist siseturule (kas Ühendkuningriigist või muudest kolmandatest riikidest 
Ühendkuningriigi kaudu) tehtud tollikontrollide nõuetele vastavusele, nagu on lepingus 
ette nähtud, ning et on äärmiselt tähtis tagada, et kaubad vastaksid siseturu eeskirjadele; 
rõhutab, et tollikontrolli rajatistesse on vaja teha suuremaid investeeringuid ning et 
poolte vahel on vaja paremat koordineerimist ja teabevahetust, selleks et nii palju kui 
võimalik vältida kaubandushäireid ning säilitada tolliliidu terviklikkus tarbijate ja 
ettevõtjate huvides; on seisukohal, et tolli- ja turujärelevalveasutuste vaheline sujuv 
koostöö on hädavajalik, ning tunneb eelkõige muret selle pärast, kas ELi Belfasti bürool 
on vajalik tegevussuutlikkus; 

9. märgib seoses digitaalkaubanduse kokkuleppega, et oluline on hõlbustada 
internetikaubanduse piiriüleste vaidluste lahendamist ning et veebis oste tegevaid 
tarbijaid tuleb nõuetekohaselt teavitada kõikidest täiendavatest tasudest või 
tollimaksudest, mida nad peavad maksma, kui nad ostavad Ühendkuningriigi kauplejalt; 
loodab, et Ühendkuningriik järgib ka edaspidi ELi andmestandardeid ja ka edaspidi 
võib pidada liidust pärinevaid andmeid seal piisavalt kaitstuks; 

10. on seisukohal, et lepingus kokku lepitud riigihangete kord suudab tagada vajalikud 
vastastikkuse ja mittediskrimineerimise sätted ELi ettevõtjate ja tarbijate huvides;

11. märgib, et Iirimaa kogu saare majandust silmas pidades võib rändlustasudel olla 
piirialadel märkimisväärne negatiivne mõju;

12. märgib, et leping ei sisalda dünaamilise ühtlustamise sätet, mis oleks võinud aidata luua 
võrdseid tingimusi tarbijakaitse, kestlike standardite ja konkurentsieeskirjade 
valdkonnas; väljendab siiski heameelt lepingu kaitse taseme säilitamise klausli üle, 
eelkõige tarbijakaitse valdkonnas, aga ka muudes asjakohastes valdkondades, samuti 
ühepoolsete tasakaalustavate meetmete üle, mis toimiksid märkimisväärsete 
lahknevuste korral valdkondades, kus sellised lahknevused mõjutavad oluliselt 
kaubandust või investeeringuid; rõhutab, kui oluline on kaitsta ELi tulevikus 
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Ühendkuningriigi võimalike regulatiivsete lahknevuste eest;

13. kutsub komisjoni üles hindama, kuidas saaks vältida üha erinevamaks muutuvatest 
regulatiivsetest süsteemidest tulenevaid ebaõiglasi konkurentsieeliseid, ning tagama 
kõrgemate ELi standardite, näiteks digiülemineku ja kestlikkusega seotud tarbijaõiguste 
pideva arendamise; nõuab vaidluste lahendamise ja parandusmeetmete kiiret, 
tulemuslikku ja õiglast jõustamist, et säilitada siseturu terviklikkus ning tagada vaba ja 
aus konkurents, mis ei kahjusta ELi standardite ja tarbijakaitse kõrget kvaliteeti, et 
tagada tarbijatele ja ettevõtjatele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
(VKEd) asjakohased ja proportsionaalsed haldusnõuded;

14. märgib, et tarbijate harjumusi ja tarbijate usaldust piiriüleste ostude suhtes on juba 
negatiivselt mõjutanud ebakindlus kohaldatavate eeskirjade tõttu, ning kutsub 
Ühendkuningriigi valitsust, komisjoni ja liikmesriike üles kiiresti rakendama 
tarbijakaitse kokkuleppes sätestatud meetmeid ning tugevdama ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelist koostööd mitmesuguste valdkondlike poliitikameetmete osas, mis on seotud 
kestlike tootmismeetodite ja tooteohutusega; nõuab tarbijate huvides toodete ja teenuste 
tarneahela läbipaistvust ning kinnitab, et pingete vältimiseks ja tarbijate usalduse 
suurendamiseks piiriüleste ostude tegemisel on kõige tähtsam, et hinnad kajastaksid 
ostu kogumaksumust, sealhulgas kõiki asjakohaseid kohaldatavaid tasusid ja lõive, ning 
et kohaldatavad tarbijaõigused oleksid selgelt mõistetavad.
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange 
Esimees 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus nõusoleku andmise kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimiseks 
(2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Eespool nimetatud menetluse kohaselt otsustas transpordi- ja turismikomisjon taotleda 
kodukorra artikli 56 lõike 1 kohaldamist, et esitada väliskomisjonile ja rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonile käesoleva kirja vormis arvamus.

Transpordi- ja turismikomisjon soovib esitada järgmised märkused:
ETTEPANEKUD

1. peab tervitatavaks asjaolu, et kaubandus- ja koostööleping (edaspidi „leping“) 
kindlustab õhu-, maantee- ja meretranspordi jaoks jätkuva ja takistamatu ühenduvuse 
ning tagab ELi ja Ühendkuningriigi transpordiettevõtjate vahel ausa konkurentsi; 
väljendab sellega seoses heameelt asjaolu üle, et lepinguga kehtestatakse paljudes 
valdkondades vastastikune turulepääs ning ühised eeskirjad ja standardid, mis tagab 
nendes valdkondades transpordiohutuse, töötajate ja reisijate õiguste ning 
keskkonnakaitse kõrge taseme; väljendab heameelt ka selle üle, et lepinguga tagatakse 
ühenduvus, kuid ei anta Ühendkuningriigile samal tasemel õigusi, nagu pakub ühtne 
turg;

2. rõhutab, et EL peab säilitama valvsuse seoses asjaoluga, et Ühendkuningriik ei ole 
võtnud endale kohustust dünaamiliselt ühtlustada oma eeskirju mitmes 
poliitikavaldkonnas; toonitab, et seetõttu ei too eeskirjade ja standardite ühepoolne 
karmistamine ELi poolt automaatselt kaasa Ühendkuningriigi vastavate eeskirjade ja 
standardite ühtlustamist;

3. väljendab heameelt lepingusse õhutranspordi teemalise tervikliku peatüki lisamise üle, 
mis peaks tagama ELi strateegiliste huvide kaitse ning mis sisaldab asjakohaseid sätteid 
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turulepääsu, liiklusõiguste, koodijagamise ja reisijate õiguste kohta; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et lennunduse peatükk sisaldab konkreetseid sätteid võrdsete tingimuste 
kohta, millega tagatakse, et ELi ja Ühendkuningriigi lennuettevõtjad konkureerivad 
võrdsetel alustel; võtab teadmiseks omandi- ja kontrollieeskirjade asjus leitud 
lahenduse, mis reguleerib juurdepääsu siseturule, jättes samas ruumi edaspidiseks 
liberaliseerimiseks;

4. peab kiiduväärseks, et lennundusohutust käsitletakse eraldi peatükis; märgib, et 
kokkulepitud tekstis on sätestatud tihe koostöö lennuohutuse ja lennuliikluse 
korraldamise valdkonnas; on seisukohal, et selline koostöö ei tohiks piirata ELi õigust 
kindlaks määrata kaitse taseme, mida ta peab ohutuse seisukohast asjakohaseks; 
rõhutab, kui oluline on tulevikus tihe koostöö Ühendkuningriigi tsiviillennundusameti ja 
Euroopa Liidu Lennundusohutusameti vahel;

5. peab tervitatavaks asjaolu, et lepinguga tagatakse autoveo-ettevõtjatele ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel kvoodivaba ühenduvus ning antakse mõlemale lepinguosalisele 
üksteise territooriumil täielikud transiidiõigused, ehk maismaasild; väljendab heameelt 
maanteetranspordi läbirääkimistel saavutatud tugevate võrdsete tingimuste ja 
konkreetsete sätete üle, mis seovad Ühendkuningriigi ELi autoveosektoris kehtivate 
kõrgete standarditega; rõhutab sellega seoses, et leping sisaldab muu hulgas standardeid 
kutsealale juurdepääsu, sõidukijuhtide lähetamise, sõidu- ja puhkeaja, sõidumeerikute 
ning sõidukite massi ja mõõtmete kohta; märgib, et need standardid tagavad ausa 
konkurentsi, ning samas kindlustavad sõidukijuhtidele head töötingimused ja 
liiklusohutuse kõrge taseme; väljendab heameelt Põhja-Iirimaad käsitlevate erisätete 
üle, mis võeti vastu Iirimaa ainulaadset olukorda silmas pidades, ning mis tulevikus 
vähendavad Iirimaa saare majandusele tekkida võivaid häireid;

6. märgib, et reisijate maanteevedu (ainult juhuvedude osas) hakatakse ajutiselt 
reguleerima Interbusi kokkuleppega, mis tagab reisijate õigused ja kõrge ohutustaseme; 
rõhutab seetõttu, et tuleks võimalikult kiiresti sõlmida Interbusi kokkuleppe protokoll, 
mis käsitleb tavalisi ja eriotstarbelisi liinivedusid bussiga, et ära hoida võimalikud 
häired ELi ja Ühendkuningriigi vahelises ühenduvuses;

7. märgib, et kuigi leping ei hõlma raudteed, on Prantsusmaa ja Ühendkuningriik astunud 
kahepoolselt vajalikke samme La Manche’i tunneli konkreetse olukorra lahendamiseks; 
on seisukohal, et pärast eriolukorra meetmete vastuvõtmist 2020. aasta lõpus1 on 
kehtestatud asjakohane ajutine ohutuse ja lubade andmise kord;

8. rõhutab vajadust jätkata Ühendkuningriigiga koostööd eesmärgiga suurendada 
transpordi kestlikkust;

9. peab tervitatavaks asjaolu, et lepinguga tagatakse rahvusvahelisele 
meretranspordisektorile vastastikune ja võrdne juurdepääs ELi ja Ühendkuningriigi 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2222 raudteeohutuse ja -
ühenduse teatavate aspektide kohta seoses piiriülese taristuga, mis ühendab liitu ja Ühendkuningriiki La 
Manche’i väina püsiühenduse kaudu (ELT L 437, 28.12.2020, lk 43).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2020. aasta otsus (EL) 2020/1531, millega antakse Prantsusmaale 
luba pidada läbirääkimisi lepingu üle, millega täiendatakse Prantsusmaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelist lepingut, mis käsitleb La Manche’i väina püsiühenduse ehitamist ja käitamist 
eraõiguslike kontsessionääride poolt, ning see allkirjastada ja sõlmida (ELT L 352, 22.10.2020, lk 4).



PE663.189v03-00 50/82 RR\1229749ET.docx

ET

sadamatele koos asjakohaste võrdsete võimalustega ohutuse, julgeoleku, keskkonna ja 
sotsiaalvaldkonnas, ilma et see kahjustaks neis valdkondades kehtivaid kõrgeid ELi 
standardeid; rõhutab, kui oluline on tagada ELi ja Ühendkuningriigi sadamate vahel 
tõhus tollikontroll ning sujuv ekspordi- ja imporditegevus, põhjustamata häireid 
transpordialastes kaubandussidemetes ja kahjustamata ELi laevastiku 
konkurentsivõimet;

10. rõhutab ELi ja Ühendkuningriigi teadus- ja arendustegevuse partnerlussuhete tähtsust 
kõigis transpordiliikides ning väljendab heameelt Ühendkuningriigi osalemise üle 
vastastikust huvi pakkuvates piiriülestes transpordiprojektides, sealhulgas jätkuva 
koostöö üle TEN-T võrgu raames ja jõupingutusi koostalitlusvõime loomiseks kõigis 
transpordikoridorides, näiteks seoses alternatiivkütuste ja laadimistaristu sujuva 
kasutuselevõtuga;

11. toonitab lepingu nõuetekohase rakendamise tähtsust; väljendab sellega seoses heameelt 
transpordi valdkonna erikomiteede loomise üle, eelkõige õhutranspordi, lennuohutuse 
ja maanteetranspordi alal, mis tegelevad lepingu rakendamise järelevalve ja 
läbivaatamisega; kutsub komisjoni üles looma sihtotstarbelise struktuuri, mis 
võimaldaks kaasata lepingu järelevalvesse ja rakendamisse tööturu osapooli ning annaks 
neile võimaluse esitada kaebusi; nõuab tungivalt, et kui Ühendkuningriik ei täida 
nõudeid, oleks komisjon valmis kasutama täiel määral ära vaidluste lahendamise 
mehhanisme ja võtma lepingus sätestatud parandusmeetmeid; rõhutab, et Euroopa 
Parlament peaks tulevikus lepingu rakendamise suhtes teostama rangeimat kontrolli 
ning osalema aktiivselt ja pidevalt lepinguga loodud parlamentaarses 
partnerlusassamblees.

Eespool nimetatud märkusi arvesse võttes soovitab transpordi- ja turismikomisjon 
väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda oma nõusolek ühelt poolt 
Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimiseks.

Lugupidamisega

((allakirj.)) [Karima Delli] [Johan Danielsson]

Koopia: D. Sassoli, president
A. Tajani, komisjonide esimeeste konverentsi esimees
Õigusloome koordineerimine
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REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning 
teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda 
käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (COM(2020)0856 – 
2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Regionaalarengukomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus 
väliskomisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile. Regionaalarengukomisjon 
otsustas 1. veebruari 2021. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja vormis (arvamuse 
koostaja: Pascal Arimont) 37 poolt- ja 0 vastuhäälega, erapooletuid oli 2.

* * *

Regionaalarengukomisjon väljendab rahulolu selle üle, et 24. detsembril 2020 jõuti 
Ühendkuningriigiga kokkuleppele tulevaste suhete üle, millega välditi lisaprobleeme, mis 
oleksid tekkinud kokkuleppe puudumisest. Komisjon peab aga kahetsusväärseks, et liidu ja 
Ühendkuningriigi tulevased sidemed on suhteliselt nõrgad, seda ka olulises regionaalarengu 
valdkonnas.

Kuigi need sidemed on lõdvemad kui ELi praegused sidemed teatavate assotsieerunud 
riikidega, on selge, et kui seda lepingut ei sõlmita, oleks majanduslik ja sotsiaalne kahju 
suurem. Koos asjaoluga, et ELi regulatiivne vabadus säilib täielikult, on see piisav põhjus 
lepingu ratifitseerimist toetada.

On aga oluline, et Euroopa Komisjon kaasaks Euroopa Parlamendi ning piirkondlikud ja 
kohalikud ametiasutused lepingu rakendamisega seotud kontrolli- ja 
järelevalveprotsessidesse. Sellega seoses on eriti tähtis, et kumbki pool ei langetaks töö-, 
sotsiaal- ja keskkonnastandardeid.

Liidu ühtekuuluvuspoliitikal on ilmselgelt oluline roll majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel. On tuntud tõsiasi, et teatavad Ühendkuningriigi piirkonnad on 
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palju aastaid olnud ühtekuuluvuspoliitika suured toetusesaajad. Kuigi Ühendkuningriik on 
kahjuks otsustanud loobuda osalemast liidu ühtekuuluvuspoliitikas täies ulatuses, hindab 
regionaalarengukomisjon positiivselt seda, et kaubandus- ja koostööleping annab 
üldraamistiku Ühendkuningriigi tulevaseks osalemiseks liidu programmides.

Ühendkuningriik jätkab siiski osalemist programmis PEACE+, mis on osa Interregi 
programmist. Regionaalarengukomisjon on korduvalt rõhutanud, et see programm on Põhja-
Iirimaa rahuprotsessi ja sealsete kogukondade jaoks ülimalt tähtis ega tohi langeda Brexiti 
ohvriks1. Seetõttu on komisjon rahul, et selle jätkumine on tagatud mõlemapoolse 
rahastamisega.

Komisjon kutsub üles edaspidi kaaluma Ühendkuningriigi võimalikku laiemat osalemist 
ühtekuuluvuspoliitika programmides selle lepinguga loodud raamistikus. Eelkõige võiks ette 
näha Ühendkuningriigi muude osade kui Põhja-Iirimaa osalemise Interregis. 2018. aasta 
aprillis avaldatud seisukohavõtus ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta esitas 
Ühendkuningriigi valitsus näiteks kavatsuse Interregi rahastust Ühendkuningriigis laiemalt 
jätkata (lisaks programmile PEACE+). Ühendkuningriigi osalemine ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkides ja programmides teeniks ELi ja Ühendkuningriigi vastastikuseid huve. 

Lisaks märgib regionaalarengukomisjon, et Šotimaa valitsus on väljendanud huvi Šotimaa 
osalemise vastu teatavates liidu programmides, mis võivad hõlmata ka ühtekuuluvuspoliitikat.

Komisjon peab veel tervitatavaks, et ELi ja Ühendkuningriigi esialgne raamkokkulepe 
Gibraltari kohta väljendab ka poliitilist tahet kavandada ühtekuuluvuspoliitikast inspireeritud 
finantsmehhanism Gibraltari ja Campo de Gibraltari vahel, keskendudes koolitusele, 
oskustele ja tööhõivele2, mida võiksid täiendada ELi struktuurifondid, eelkõige Interregi 
programmide kaudu.

* * *

Eespool nimetatud põhjustel palub regionaalarengukomisjon väliskomisjonil ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil soovitada, et Euroopa Parlament annaks oma 
nõusoleku ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning 
Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe 
vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta.

Lugupidamisega

Younous Omarjee

1 Vt Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-
Iirimaale, ELT C 433, 23.12.2019, lk 2.
2 Vt 31. detsembril 2020 Hispaania ja Ühendkuningriigi poolt mitteametlikult kokku lepitud ettepanekut ELi ja 
Ühendkuningriigi õigusakti kohta, milles sätestatakse Gibraltari tulevased suhted ELiga, punkt 23.
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PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning 
teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda 
käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (COM(2020)0856 – 
2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Viitan siinkohal ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- 
ja koostöölepingu sõlmimise kohta (COM(2020)0856).

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni (AGRI) koordinaatorid arutasid seda küsimust 
oma 26. jaanuari koosolekul. Nad tunnistasid lepingu kasulikkust põllumajandusele ja 
põllumajanduslikule toidutööstusele, kuna see sektor oleks märkimisväärselt kannatanud, kui 
mõlemad partnerid oleksid oma kaubavahetuse korraldanud WTO reeglite alusel. 

Koordinaatorid pidasid aga kahetsusväärseks asjaolu, et lepinguga ei tagata alates 1. jaanuarist 
2021 heakskiidetud geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset, ning kutsusid üles looma 
kahepoolseid koostöömehhanisme nende vastastikuseks tunnustamiseks. Koordinaatorid 
rõhutasid ka veel kord, et ühtse turu ja tolliliidu terviklikkuse tagamiseks on vaja 
Ühendkuningriigi väljaastumislepingut täielikult ja mõjusalt rakendada ning et parlamenti 
tuleks nõuetekohaselt teavitada lepingu kohaldamise järelevalvest ja parlament peaks sellega 
seoses kasutama oma kontrolliõigust.

Nendest reservatsioonidest hoolimata andsid põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 
koordinaatorid ühehäälselt nõusoleku, et EL sõlmiks eespool nimetatud lepingu 
Ühendkuningriigiga, ning palusid mul vastavalt kodukorra artiklile 56 selle arvamuse teile 
edastada.

Lugupidamisega,
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Norbert Lins
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KALANDUSKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees 
Väliskomisjon
ASP 15E201
Brüssel

Bernd Lange
Esimees 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
ASP 12G301
Brüssel

Teema: Kalanduskomisjoni arvamus ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu sõlmimise kohta (2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Kalanduskomisjonil paluti esitada eespool nimetatud menetluse kohaselt arvamus ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu heakskiitmise kohta, mis on ajutiselt 
jõus alates 1. jaanuarist 2021 kuni Euroopa Parlamendi nõusolekumenetluse lõpuleviimiseni.

Arvestades tihedat ajakava, mille jooksul Euroopa Parlament peab selle äärmiselt olulise 
lepingu suhtes seisukoha võtma, otsustasid kalanduskomisjoni koordinaatorid esitada oma 
arvamuse kirja vormis (kodukorra artikli 56 lõike 1 teine lõik), mis tuleb täielikult lisada 
parlamendi nõusoleku andmise soovitusele. Kõnealust arvamust, mille koostas 
kalanduskomisjoni Brexitiga seotud küsimuste alaline raportöör Xavier Bellamy, tutvustati ja 
arutati kalanduskomisjonis 25. jaanuaril ja mitmel koordinaatorite koosolekul. 

Kalanduskomisjoni nimel edastame Teile lisas oma arvamuse ELi ja Ühendkuningriigi vahelise 
kaubandus- ja koostöölepingu kohta, mille koordinaatorid võtsid suure häälteenamusega vastu 
2. veebruaril 2021 kirjaliku menetluse teel.

Lugupidamisega

Pierre Karleskind
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Koopia: Õigusloome koordineerimine

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 18. juuni 2020. aasta soovitust, mis käsitleb 
läbirääkimisi uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigiga (A9-
0117/2020), eelkõige kalanduse valdkonnas,

A. arvestades, et katastroofilist olukorda, kus kokkulepet ei saavutata, suudeti vaid napilt 
vältida, hoides nii ära kohese ja märkimisväärse kahju sadadele tuhandetele otsestele ja 
kaudsetele töökohtadele liidu kalandus-, vesiviljelus- ja töötlemissektoris, arvukatel 
rannikuterritooriumidel ja -kogukondades, mida liit toetab, ning mereliikide ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset käsitlevate kestlikkuse eeskirjade rakendamisele; 
arvestades, et leping avaldab endiselt negatiivset mõju kaluritele ja 
kalurikogukondadele, kuna mõned sektorid ja kogukonnad seisavad silmitsi tohutu 
negatiivse mõjuga;

B. arvestades kalandusvaldkonna suurt tähtsust lepingu üle peetud aruteludes;

Kalanduskomisjon

1. tunneb kergendust, et kalandusleping sõlmiti ulatusliku lepingu lahutamatu osana, 
millega säilitatakse asjaomaste poolte vetele, kalavarudele ja turgudele juurdepääsu 
võimalus; tunnustab ELi läbirääkimisrühma tööd mitme aastakümne jooksul 
Ühendkuningriigiga jagatud püügitegevuse ja kalavarude säästva majandamise 
põhimõtte säilitamisel ning tänab teda pideva pühendumise eest Euroopa 
kalandussektorile;

2. peab siiski kahetsusväärseks, et Euroopa kalalaevad kaotasid lõpuks 25 % neile 
Ühendkuningriigi vetes antud ajalooliste kalapüügiõiguste väärtusest; tuletab meelde, et 
see vähendamine on küll vähem kahjulik kui Ühendkuningriigi vete täielik sulgemine, 
kuid kujutab endast siiski suurt kahju sektori ettevõtjatele, eelkõige nendest 
püügipiirkondadest kõige enam sõltuvatel territooriumidel ja kogukondades;

3. kinnitab oma suurt muret olukorra pärast, mis järgneb viie ja poole aastasele 
üleminekuperioodile, mille järel 25 % vähendamine jõustub täielikult; kutsub komisjoni 
üles kindlustama kõik vajalikud tagatised, et selle perioodi lõpus ei seataks kahtluse alla 
Ühendkuningriigiga saavutatud tasakaalu, ja eelkõige seda, et 25 % vähendamise 
künnist ei ületata kunagi ja et vastastikune juurdepääs säilib; on sellega seoses mures 
asjaolu pärast, et partnerlusnõukogul on lubatud muuta lisasid FISH 1, 2 ja 3; nõuab, et 
enne selliste muudatuste tegemist konsulteeritaks Euroopa Parlamendiga; kutsub 
komisjoni üles avaldama ja vajaduse korral kiiresti aktiveerima kõik tema käsutuses 
olevad vahendid, et tagada kõnealuse lepingu klauslite pidev järgimine;

4. rõhutab, et nüüd on oluline tagada kaluritele prognoositavad ja pikaajalised tingimused 
ning nähtavus, mis on hädavajalik nende tegevuse juhtimiseks ja vajalike 
investeeringute tegemiseks, millest paljud olid läbirääkimiste perioodi tõttu tekkinud 
ebakindluse tõttu juba neli aastat peatatud;
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5. on eriti mures ohtude pärast, mis on seotud lepingu rakendamisega pärast 
kohanemisperioodi lõppu, kuna vetele juurdepääsu kohta on vaid sätestatud, et pooled 
peavad iga-aastaseid läbirääkimisi „heas usus ja eesmärgiga tagada vastastikku rahuldav 
tasakaal mõlema poole huvide vahel“; tuletab samuti meelde Ühendkuningriigi lipu all 
sõitvatesse laevadesse investeeritud Euroopa kapitali tähtsust ning vajadust jätkata ELi 
ja Ühendkuningriigi vahelisi investeerimisvõimalusi kalandusega seotud ettevõtetesse, 
pidades silmas sellest mõlemale poolele tulenevat tööhõivealast ja majanduslikku kasu; 
on seetõttu mures laevade lipu kandmise õiguse võimalike piirangute pärast, nõude 
pärast, et kogusaak või osa sellest lossitaks Ühendkuningriigi sadamates, või muude 
kalandussektori investeeringutega seotud riskide pärast, võttes eelkõige arvesse 
Ühendkuningriigi poolt lepingu lisasse SERVIN-2 tehtud reservatsiooni nr 13 
(„Kalandus ja vesi“) võimalikku mõju;

6. on väga mures tagajärgede pärast, mis kaasnevad Ühendkuningriigi võimalusega 
kalduda kõrvale tehnilisi meetmeid käsitlevatest liidu õigusaktidest ja muudest sellega 
seotud liidu keskkonnaalastest õigusaktidest; tuletab meelde, et leping kohustab pooli 
täpselt põhjendama selle valdkonna mis tahes arengu mittediskrimineerivat laadi, ning 
vajadust tagada teaduslikult tõestatavate andmete alusel pikaajaline 
keskkonnasäästlikkus; kutsub komisjoni üles olema eriti valvas nende tingimuste 
täitmise suhtes ja reageerima jõuliselt, kui Ühendkuningriik käitub diskrimineerivalt;

7. rõhutab turumoonutuste ja ebavõrdsete tingimuste ning ökoloogiliste riskide tekkimise 
ohtu, mis tuleneb Ühendkuningriigi ja ELi võimalikest kestlikkusega seotud 
erinevustest; kutsub komisjoni üles tagama, et Ühendkuningriik ei kalduks kõrvale ELi 
eesmärgist lõpetada ülepüük;

8. kutsub komisjoni üles tagama, et püügiload antaks mõistliku aja jooksul, et vältida 
diskrimineerimise ohtu Ühendkuningriigi vetele juurdepääsu säilitamisel; on seisukohal, 
et erilist tähelepanu tuleks pöörata 6–12 miilise ala juurdepääsu lubadele, selliste 
eeskirjade ja menetluste selgitamisele, mis puudutavad laevu, mis ei tegutsenud enne 
2016. aastat, ning võimalusele anda juurdepääsuõigused üle uuele laevale, kui mõni 
teine laev lahkub laevastikust;

9. väljendab muret Ühendkuningriigi eristaatusega territooriumide, eelkõige Briti kroonile 
alluvate alade ja ülemereterritooriumide suhtes erinevate õigusnormide kohaldamisest 
tulenevate tagajärgede pärast; kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu 
Guernsey sõltkonna, Jersey sõltkonna ja Mani saare eripärale seoses lepingu 
rakendamisega ning eelkõige tagama tasakaalustatud, kestliku ja pikaajalise lahenduse 
juurdepääsuks nendele vetele, mis on samaväärne Granville’i lahe lepinguga; peab 
kahetsusväärseks, et ELi kapitaliga laevastik ja segakapitaliga kalalaevastik, mis 
tegutsevad Ühendkuningriigi ülemereterritooriumidel, näiteks Falklandi saartel, peavad 
saagi liitu eksportimisel tasuma tollimakse, ning nõuab tungivalt, et komisjon ja 
nõukogu hindaksid kõiki võimalusi, et tagada soodustingimustel juurdepääs ELi 
kalandusturgudele kooskõlas Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelises lepingus 
sätestatud tingimustega;

10. väljendab muret ELi tulevasi püügivõimalusi puudutavate võimalike oluliste 
piirangutega seotud riskide ja mõju pärast, eriti segapüügi puhul, võttes arvesse eelkõige 
kvoodiväliste liikide suhtes kohaldatavaid sätteid;
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11. nõuab poolte ja tootjaorganisatsioonide vahelise lihtsa kvootide vahetamise mehhanismi 
säilitamist;

12. tuletab meelde, et lepingu tulemusel kannatab ELi kalandussektor märkimisväärset 
majanduslikku kahju; on seetõttu seisukohal, et esmajärjekorras peab Brexitiga 
kohanemise reservis ette nähtud hüvitis olema vastavuses sektorile ja 
kalurikogukondadele tekitatud kahjuga, võttes arvesse kõiki lepingu otseseid ja 
kaudseid tagajärgi;

13. rõhutab, et ajutiselt kohaldatuna on leping juba põhjustanud konflikte ja kahetsusväärset 
segadust, lisakulusid ja rahalist kahju kaluritele, eriti neile, kes tegutsevad Briti kroonile 
alluvate alade vetes, ning nõrgestanud tarneahelaid ja jaemüüjaid; rõhutab, et selleks, et 
võimalikest raskustest oleks võimalik teatada ja need lahendada, tuleb kõnealuse sektori 
sidusrühmad kaasata käesoleva lepingu rakendamisse ja selle tulevastesse 
hindamistesse;

14. väljendab heameelt asjaolu üle, et kalanduse erikomitee kaudu toimiv 
konsultatsioonimehhanism võimaldab jälgida käesoleva lepingu rakendamist, ning 
nõuab selle kiiret loomist pärast seda, kui on esitatud üksikasjad selle rolli ja koosseisu 
kohta; märgib, et Euroopa Parlament peab olema sellesse organisse kaasatud ja teda 
tuleb lepingu hindamisest korrapäraselt teavitada; kutsub komisjoni tungivalt üles 
andma kalanduskomisjonile korrapäraselt aru lepingu rakendamise kohta, sealhulgas 
kalapüügivõimalusi ja vetele juurdepääsu käsitlevatel iga-aastastel läbirääkimistel 
toimunud arengute kohta;

15. nendest ebamäärasustest hoolimata säilitatakse lepinguga üldiselt kalandust soodustav 
raamistik; kalanduskomisjon kutsub seetõttu vastutavaid väliskomisjoni ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni üles soovitama parlamendil ühelt poolt Euroopa 
Liidu ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vaheline 
kaubandus- ja koostööleping heaks kiita.
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KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(COM(2020)0856 – C9-XXXX/2021 – 2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Kultuuri- ja hariduskomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus 
väliskomisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile. Komisjon otsustas 21. jaanuari 
2021. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja vormis.

Kultuuri- ja hariduskomisjon arutas küsimust oma 26. jaanuari 2021. aasta koosolekul. 
Nimetatud koosolekul otsustas komisjon paluda vastutavatel väliskomisjonil ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud.

Lugupidamisega

Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees
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ETTEPANEKUD

1. peab äärmiselt kahetsusväärseks Ühendkuningriigi otsust mitte osaleda programmis 
„Erasmus+“ 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku raames; rõhutab, et selle 
otsuse tulemusel kaotavad kõik osapooled ning nii Euroopa Liidu kui ka 
Ühendkuningriigi inimesed ja organisatsioonid jäävad ilma elumuutvatest võimalustest, 
mida pakuvad vahetus- ja koostööprojektid; on väga üllatunud, et Ühendkuningriik tõi 
oma otsuse põhjusena välja liiga suured osaluskulud; nõuab tungivalt, et 
Ühendkuningriik kasutaks liidu programmides osalemist käsitlevas ühisdeklaratsioonis 
ette nähtud järelemõtlemisaega oma seisukoha uuesti kaalumiseks;

2. väljendab heameelt Iirimaa valitsuse teate üle, et ta rahastab programmi „Erasmus+“ 
raames Põhja-Iirimaa ülikoolide üliõpilaste vahetusprojekte olenemata tudengite 
kodakondsusest ning kehtestab selleks vajaliku ülikoolides registreerumise korra; 
tuletab meelde, et programmi „Erasmus+“ raames on programmiga liitumata riikide 
üksustel õigus osaleda üksikutes meetmetes, ning kutsub komisjoni üles kehtestama 
vajaliku korra, et võimaldada Ühendkuningriigi asutustel nende sätete alusel osaleda; 

3. märgib, et kaubandus- ja koostöölepingus on sätestatud, et Ühendkuningriik osaleb 
programmis „Euroopa horisont“; tuletab meelde, et haridus ja teadus on mõlemad 
akadeemilise koostöö lahutamatud osad ning et programmi „Euroopa horisont“ ja 
programmi „Erasmus+“ vaheline koostoime on uue programmipõlvkonna oluline 
mõõde; rõhutab, et ta jälgib olukorda tähelepanelikult tagamaks, et diferentseeritud 
lähenemisviis Ühendkuningriigi osalemisele liidu kahes akadeemilises 
koostööprogrammis ei kahjustaks nende tõhusust ega varasema koostöö tulemusi; 

4. peab endiselt kahetsusväärseks Ühendkuningriigi varasemat otsust mitte osaleda alates 
1. jaanuarist 2021 ei programmis „Loov Euroopa“ ega Euroopa solidaarsuskorpuses; 
väljendab muret, et see otsus ohustab aastatepikkust koostööd, jättes nii 
Ühendkuningriigi kui ka ELi ilma võimsast loovuse, muutuste ja innovatsiooni allikast;

5. väljendab pettumust, et kaubandus- ja koostööleping ei näe ette viisavabadust õppimise 
eesmärgil, mis tähendab, et viisat nõutakse nii ELi õppijatelt, kes soovivad õppida 
Ühendkuningriigis, kui ka Ühendkuningriigi õppijatelt, kes soovivad õppida ELis; juhib 
lisaks tähelepanu asjaolule, et võrdse kohtlemise nõuete lõppemine tähendab, et 
Ühendkuningriigis õppida soovivate ELi õppijate suhtes ei kohaldata õppemaksu ja 
õppelaenu saamise suhtes sama korda kui nende Ühendkuningriigi õpingukaaslaste 
suhtes ja vastupidi; peab kahetsusväärseks, et Ühendkuningriik ei osale algatustes ja 
meetmetes, mille eesmärk on luua 2025. aastaks tõeline Euroopa haridusruum, sest see 
otsus pärsib koostööd veelgi; 

6. tuletab meelde, et direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 
Ühendkuningriigi suhtes enam ei kohaldata, ning peab kahetsusväärseks, et kaubandus- 
ja koostööleping ei sisalda sätteid, mis võimaldaksid kutsekvalifikatsioonide 
vastastikust tunnustamist; nõuab tungivalt, et Ühendkuningriik ja komisjon jätkaksid 
dialoogi eesmärgiga luua tõhus raamistik akadeemiliste ja kutsekvalifikatsioonide 
vastastikuseks tunnustamiseks; 
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7. on pettunud, et ei suudetud leida mõlemale poolele vastuvõetavat lahendust, mis võimaldaks 
kunstnikel ja kultuuritöötajatel viisavabalt riiki siseneda ja seal viibida, eriti arvestades, kui 
olulised on ringreisid kultuurisektorile ja kultuurivahetusele üldiselt; rõhutab, et sätted, mis 
reguleerivad füüsiliste isikute riiki sisenemist ja seal ajutist viibimist ärilisel eesmärgil, on 
kultuuri- ja loomesektori jaoks sobimatud ning võivad põhjustada ringreisidel käivatele 
kunstnikele ja kultuuritöötajatele koormavaid ja potentsiaalselt ületamatuid viisanõudeid; 
rõhutab, et viisavabadus on nii ELi kui ka Ühendkuningriigi kultuurisektori huvides, ning 
nõuab tungivalt, et mõlemad pooled töötaksid kokkuleppe saavutamise nimel;

8. on seisukohal, et Ühendkuningriigi otsus mitte osaleda asjaomastes liidu programmides 
takistab koosmõjus õppijate ja kunstnike liikuvust reguleerivate sätetega paratamatult liidu 
ja Ühendkuningriigi vahelise dialoogi ja koostöö jätkumist hariduse ja koolituse, noorte ja 
kultuuri valdkonnas; tuletab meelde, et kaubandus- ja koostöölepingus sätestatud kord on 
vastuolus nii ELi kui ka Ühendkuningriigi vastavate sektorite poolt väljendatud soovidega; 

9. väljendab heameelt asjaolu üle, et kaubandus- ja koostöölepingus kohaldatakse kultuuriga 
seotud erandit (exception culturelle) ja et seetõttu on audiovisuaalteenused selle 
kohaldamisalast välja jäetud; 

10. tuletab meelde, et kuna Ühendkuningriik on piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni 
osaline, käsitatakse Ühendkuningriigist pärit audiovisuaalteoseid põhimõtteliselt Euroopa 
päritolu teostena kooskõlas audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi artikli 1 lõike 1 
punktiga n ja lõikega 3; rõhutab sellega seoses, et neid võib kasutada selleks, et täita Euroopa 
päritolu teoste 30% osakaalu nõuet liikmesriikides tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste 
osutajate kataloogides; on seisukohal, et olukorda tuleks tähelepanelikult jälgida; 

11. märgib rahuloluga, et kaubandus- ja koostööleping näeb ette jätkuva koostöö tagastamaks 
päritoluriiki kultuuriväärtused, mis on ebaseaduslikult välja viidud ja millega on 
ebaseaduslikult kaubitsetud, kooskõlas UNESCO kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, 
väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioonis 
sätestatud põhimõtetega; ootab selles valdkonnas aktiivset koostööd; 

12. on seisukohal, et haridusalane, kultuuri- ja noortevahetus on partnerite heade suhete alustala; 
usub, et tihe koostöö ja dialoog nendes valdkondades peaks jätkuma kõigi võimalike 
vahendite abil, ning kutsub osapooli üles uurima sellega seoses edasisi võimalusi; nõuab 
tungivalt, et mõlemad pooled kasutaksid kaubandus- ja koostöölepingut alusena, millele 
tuginedes säilitada ja luua sidemeid hariduse, kultuuri, meedia, noorte ja spordi valdkonnas 
nii ELi kui Ühendkuningriigi kodanike hüvanguks; rõhutab, et pärast 2021.–2027. aasta 
mitmeaastast finantsraamistikku on Ühendkuningriigile liidu programmides osalemine 
jätkuvalt avatud.
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KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI KIRI

David McAllister
Esimees
Väliskomisjon
BRÜSSEL

Bernd Lange
Esimees
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
BRÜSSEL

Teema: Kodanikuvabaduse, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamus ettepaneku kohta 
võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Mul on hea meel teile teatada, et esimeeste konverentsi 28. detsembri 2020. aasta otsuse alusel 
otsustas kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 11. jaanuaril 2021. aastal taotleda 
heakskiitu väliskomisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile eespool viidatud korra 
kohaselt vastavalt kodukorra reegli 56 lõikele 1 kirja vormis arvamuse esitamiseks. 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon võttis nimetatud arvamuse vastu 
4. veebruari 2020. aasta koosolekul. Nimetatud koosolekul otsustas komisjon paluda 
vastutavatel väliskomisjonil ning rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma soovituse 
projekti järgmised ettepanekud.

Seega edastan komisjoni arvamuse, mis koosneb kahest osast: A osa (üldised tähelepanekud), 
sealhulgas I osa III jaotise kohta (institutsioonilised sätted) ja B osa (temaatilised 
tähelepanekud, mis on seotud kõigi LIBE-komisjoni pädevusaladega). Viimases osas 
käsitletakse küsimusi, mis jäävad LIBE-komisjoni pädevusalasse, eelkõige kaubandus- ja 
koostöölepingus selgelt käsitletud teemasid: isikuandmete kaitse, julgeolek, 
õiguskaitsekoostöö ning õigusalane koostöö kriminaalasjades ning teised asjaomased III osa 
sätted, mida kaubandus- ja koostöölepingus käsitletakse, samuti varjupaiga-, rände ja 
piirihalduse ning liikuvuse küsimused, mida käsitletakse kaubandus- ja koostöölepingu tekstis 
ainult vähesel määral või ei käsitleta üldse. 

Lugupidamisega
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Juan Fernando López Aguilar

ETTEPANEKUD

A. Üldised märkused

1. On arvamusel, et kaubandus- ja koostöölepinguga püütakse luua ELi ning 
Ühendkuningriigi vahelise erilise suhte jaoks ainulaadne raamistik, arvestades piisavalt 
kahe poole vahel Ühendkuningriigi 47 aasta pikkuse ELi kuulumise perioodi jooksul 
loodud suhet ning ka asjaolu, et Ühendkuningriik on alates 1. veebruarist 2020 kolmas 
riik ning et väljaastumislepinguga sätestatud üleminekuperiood lõppes 31. detsembril 
2020. aastal; 

2. peab väga kahetsusväärseks, et kaubandus- ja koostöölepingut on tinglikult rakendama 
hakatud, mis õõnestab parlamendi õigust see vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 218 enne nõusoleku andmist üle vaadata; 

3. tunnistab, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 17 esindab ELi välissuhetes 
komisjon; nõuab, et parlamendile antaks luba osaleda partnerlusnõukogu ja teiste 
kaubandus- ja koostöölepinguga moodustatud ühiste organite, näiteks õiguskaitse- ja 
õigusalase koostöö erikomitee koosolekutel; nõuab igal juhul kindlalt, et parlamendil 
peaks olema uues institutsioonilises raamistikus järelevalvaja roll ning tal peaks olema 
võimalik valvata nii kaubandus- ja koostöölepingu kui väljaastumislepingu täitmise üle; 
nõuab tungivalt, et kiiresti loodaks parlamentaarne partnerlusassamblee, milles Euroopa 
Parlamendi liikmetel oleks võimalik jälgida kaubandus- ja koostöölepingu ning kõigi 
tulevaste lepingute täitmist ja esitada partnerlusnõukogule soovitusi; palub tungivalt 
komisjonil tagada, et partnerlusnõukogu ja teiste ühiste organite tulevaste koosolekute 
kogu teavet ja dokumente jagataks nõukoguga võrdsetel alustel ka parlamendiga, et 
komisjon konsulteeriks parlamendiga ELi seisukohtade osas kõigi nende koosolekute 
päevakorras olevate teemate kohta ning et nende koosolekute protokolle ja nendel vastu 
võetud dokumente jagataks parlamendiga sõltuvalt käsitletud teemadest; märgib, et 
parlamendi vastutavad komisjonid on parimal positsioonil tagamaks, et parlamendi rolli 
täidetakse selles osas täiesti läbipaistvalt ning tõhusalt; nõuab tungivalt, et 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni hoitaks täielikult kursis eelkõige, 
nagu eespool mainitud, seoses õiguskaitse ja õigusalase koostöö erikomitee tööga, ning 
et komisjoniga konsulteeritaks asjaomastes küsimustes; 

4. taunib asjaolu, et Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vaheline julgeolekukorda ning salastatud teabe kaitsmist käsitlev leping ei hõlma 
parlamenti1, ning asjaolu, et Ühendkuningriik peab andma seesuguse teabe 
parlamendiga jagamiseks selgesõnalise nõusoleku;

5. võtab teadmiseks komisjon 19. jaanuari 2021. aasta otsuse moodustada ELi-
Ühendkuningriigi suhete rakkerühm;

B. Temaatilised tähelepanekud (kaubandus- ja koostöölepingu kolmas osa)

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_security_of_information_agreement.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft_eu-uk_security_of_information_agreement.pdf
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Põhiõigused ja õigusriik, sealhulgas peatamist ja lõpetamist käsitlevad sätted
6. tunneb heameelt, et kolmanda osa üldsätetes (artikkel LAW.GEN.3) viidatakse 

sõnaselgelt, et pooled ja liikmesriigid austavad pikaajaliselt demokraatiat, õigusriiki 
ning isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitset, sealhulgas vastavalt inimõiguste 
ülddeklaratsioonis ning Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatule, ning selles 
konventsioonis kirjeldatud õiguste ja vabaduste siseriiklikult rakendamise olulisusele; 
tuletab juhtivatele komisjonidele meelde, et parlament pidas nii oma 12. veebruari 
2020. aasta2 kui 18. juuni 2020. aasta3 resolutsioonis (edaspidi: 2020. aasta veebruari ja 
juuni resolutsioonid) ELi ja Ühendkuningriigi koostöö vajalikuks eeltingimuseks, et 
Ühendkuningriik järgiks ja rakendaks jätkuvalt Euroopa inimõiguste konventsiooni ning 
järgiks õigusriigi põhimõtet; tunneb heameelt ka kolmanda osa erinevatesse jaotistesse 
spetsiaalsete lõpetamise, kohaldamata jätmise, peatamise ning vaidluste lahendamise 
sätete lisamise üle, eelkõige selle osa kiirendatud korras lõpetamise sätte lisamise üle 
(artikkel LAW.OTHER.136: lõpetamine), mida rakendatakse juhu, kui Ühendkuningriik 
või mõni liikmesriik jätab Euroopa inimõiguste konventsiooni kohaldamata, ning selle 
osa täitmise peatamise sätte üle (artikkel LAW.OTHER.137: peatamine), mida 
rakendatakse juhul, kui ühel poolel on tõsiseid ja süsteemseid vajakajäämisi põhiõiguste 
austamise, sealhulgas isikuandmete kaitse ning õigusriigi põhimõtte järgimisega; 
rõhutab, et parlament ja selle kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
peaksid olema asjaomase tulevase institutsioonidevahelise korra alusel täielikult 
kaasatud ELi sisesesse lepingute lõpetamise ja/või peatamise üle otsustamise 
mehhanismi; taunib ka asjaolu, et kolmandas osas (XIII jaotises) kirjeldatud vaidluste 
lahendamise mehhanism on poliitiline mehhanism, milles Euroopa Liidu Kohtul ei ole 
mingit rolli; peab väga kahetsusväärseks, et kaubandus- ja koostöölepinguga ei nähta 
parlamendile ega selle kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ette mingit 
rolli, eelkõige vaidluste lahendamise mehhanismi raames; palub, et komisjon ja 
nõukogu tagaksid tulevase asjaomase institutsioonidevahelise korraga parlamendile 
võimaluse täielikult osaleda vaidluste lahendamise mehhanismi erinevates etappides 
Euroopa Liidu seisukoha üle otsustamisel; kustub komisjoni üles esitama vaidluste 
lahendamise mehhanismi ELi poolse käivitamise korra kohta ettepanekuid, mis näeksid 
ette parlamendi täieliku kaasamise; nõuab tungivalt, et komisjon annaks hiljemalt 
parlamendi nõusoleku andmise hääletuse ajaks vähemalt ja tulevastest sätetest sõltumata 
avaliku poliitilise lubaduse, et ta teeb nõukogule ettepaneku kaubandus- ja 
koostöölepingu osade või jaotiste peatamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks, kui 
parlament nõuab nende peatamist, muutmist või lõpetamist; on arvamusel, et enne, kui 
Euroopa Liit teeb otsuse kaubandus- ja koostöölepingut muuta või see lõpetada, tuleks 
küsida parlamendi nõusolekut, kohaldades analoogia alusel ELi toimimise lepingu 
artikli 218 lõiget 6, kui komisjon sellise algatuse teeb;

Andmekaitse
7. on andmekaitse küsimuses nõus väljaastumislepingus toodud eesmärgiga tagada pärast 

väljaastumise kuupäeva nendele isikutele, kelle isikuandmeid hakatakse 
Ühendkuningriigis töötlema, neile Euroopa Liidus tagatud kaitse jätkumine; 

8. võtab teadmiseks poolte võetud kohustuse (artikkel COMPROV.10) tagada kõrgel 
tasemel isikuandmete kaitse ning tunnistamise, et isikutel on õigus isikuandmete 

2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0033.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0152.
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kaitsele ja eraelu puutumatusele, ent avaldab kahetsust asjaolu pärast, et leping sõlmiti 
enne, kui komisjon jõudis lõpetada Ühendkuningriigi andmekaitseraamistiku piisavuse 
hindamise;

9. võtab ka teadmiseks pretsedenditu ajutise sätte isikuandmete Ühendkuningriiki 
edastamiseks (artikkel FINPROV.10A), mis kehtib neli kuud ja mida võib ühe korra 
kahe kuu võrra pikendada, kui Ühendkuningriik või komisjon ei ole selle vastu, ning 
mille järgi ei tohi seesugust edastamist käsitleda ELi õiguse kohaselt andmete 
kolmandasse riiki edastamisena, tingimusel, et kehtivad Ühendkuningriigis 
31. detsembril 2020. aastal kehtinud andmekaitse alased õigusaktid, ning tingimusel, et 
Ühendkuningriik ei muuda oma andmekaitseraamistikku, andmete rahvusvahelise 
edastamise reegleid ega teisi asjaomaseid mittesiduva iseloomuga tekste, kui EL ei ole 
andnud kavandatava muudatuse tegemiseks partnerlusnõukogu raames nõusolekut, 
sealhulgas vaikivat nõusolekut, kui viie tööpäeva jooksul ei esitata vastuväited;

10. märgib, et selle ajutise sätte eesmärk on jätkata isikuandmete vahetamist, kuni komisjon 
lõpetab Ühendkuningriigi andmekaitse alase õigusraamistikuga tagatava kaitse taseme 
piisavuse hindamise ning võtab seejärel vastu asjaomased otsused; väljendab siiski suuri 
kahtlusi, kas ajutine kord tagab Ühendkuningriiki edastavate isikuandmete vajalikul 
tasemel kaitse, kuna see põhineb eeldusel, et praegu Ühendkuningriigis kehtivas 
andmekaitse alases õiguses on nõuetekohaselt ja õigesti rakendatud Euroopa Liidu 
andmekaitseõigust, eelkõige määrust (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja 
direktiivi (EL) 2016/680 (õiguskaitsedirektiiv), ja et Ühendkuningriigis on praegu 
tagatud samal tasemel kaitse, nagu nõuab Euroopa Liit; tuletab selles küsimuses meelde 
parlamendi 2020. aasta veebruari ja juuni resolutsioone, osutades Ühendkuningriigi 
andmekaitseseaduse üldisele ja laiale erandile, mis kehtib isikuandmete töötlemisele 
rände eesmärkidel, ning Ühendkuningriigi õigusraamistikule elektroonilise 
telekommunikatsiooni andmete säilitamise osas; 

11. tuletab Ühendkuningriigi õigusraamistiku piisavuse osas meelde ka parlamendi 
2020. aasta veebruari ja juuni resolutsioone, rõhutades, et vastavalt isikuandmete kaitse 
üldmäärusele ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktikale4 peab komisjon 
Ühendkuningriigi andmekaitseraamistiku piisavaks tunnistamiseks näitama, et 
Ühendkuningriik tagab andmekaitse tasemel, mis on põhimõtteliselt sarnane ELi 
õigusraamistikuga tagatavaga, sealhulgas andmete kolmandatesse riikidesse edastamise 
osas; on peale selle seisukohal, et elektroonilise telekommunikatsiooni andmete 
säilitamist käsitlev Ühendkuningriigi õigusraamistik ei vasta liidu asjaomase õigustiku 
tingimustele, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu Kohus, ega vasta seetõttu praegu 
ka piisavuse tingimustele; on seisukohal, et Ühendkuningriigi andmekaitseseaduse 
üldist ja laia erandit, mis kehtib isikuandmete töötlemisele rände eesmärkidel, ning 
Ühendkuningriigi õigusraamistikku elektroonilise side andmete säilitamise osas tuleb 
enne piisavuse osas põhjendatud otsuse tegemist muuta;

12. on arvamusel, et komisjon peab Ühendkuningriigi andmekaitse alast õigusraamistikku, 
sealhulgas Ühendkuningriigi isikuandmete edastamist puudutavaid rahvusvahelisi 
kokkuleppeid, näiteks Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi andmetele 

4 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. oktoober 2015, Maximillian Schrems vs. andmekaitse eest vastutav volinik, C-
362/14, ECLI:EU:C:2015:650.
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juurdepääsu lepingut ning Ühendkuningriigi-Jaapani kõikehõlmava 
majanduspartnerluslepingu andmekaitse ja digitaalse kaubanduse alaseid sätteid 
hoolikalt hindama ning pöörama erilist tähelepanu Ühendkuningriigi õigusraamistikule 
riikliku julgeoleku ja isikuandmete õiguskaitseasutuste poolse töötlemise vallas; tuletab 
meelde, et massandmete kogumist hõlmavad massilise järelevalve programmid ei 
pruugi olla ELi õiguse kohaselt aktsepteeritavad ning julgustab komisjoni tungivalt 
võtma hindamisel arvesse Euroopa Liidu Kohtu seda valdkonda puudutavat 
kohtupraktikat, näiteks Schremsi I ja II ja Privacy Internationali5 juhtumeid, samuti 
Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat; tuletab ka meelde Ühendkuningriigi 
poolseid järjepidevaid Schengeni infosüsteemi rikkumisi ja rõhutab, et komisjonil ei ole 
õnnestunud neid rikkumisi Ühendkuningriigi asutustega piisavalt ja õigeaegselt 
lahendada; juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi kaubandus- ja koostöölepinguga ei anta 
Schengeni infosüsteemile juurdepääsu, on need rikkumised näidanud, et ELi kodanike 
andmeid ei saanud Ühendkuningriigi asutuste hoolde usaldada siis, kui 
Ühendkuningriik oli veel ELi liikmesriik, ning et Ühendkuningriik peaks seega need 
probleemid kiiresti lahendama ja näitama, et teda saab selle lepinguga sätestatud 
õiguskaitse alases koostöös usaldada; rõhutab, et otsust piisavaks tunnistamise kohta ei 
tohiks teha enne, kui need rikkumised on kõrvaldatud;

13. palub, et komisjon tagaks enne Ühendkuningriigi andmekaitseõiguse Euroopa Liidu 
õigusega vastavalt Euroopa Kohtu tõlgendusele piisavalt kooskõlas olevaks tunnistamist 
selles arvamuses välja toodud probleemide Ühendkuningriigi poolt lahendamise6; nõuab 
ka Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuste 
küsimist ning neile nende ülesannete täitmiseks kogu asjaomase teabe esitamist ning 
piisava tähtaja määramist; on kindlalt seisukohal, et juhul kui Ühendkuningriigi 
andmekaitse alane õigusraamistik ei vasta piisavaks tunnistamise otsuse tegemiseks 
vajalikele tingimustele, peaks EL rõhutama vajadust kasutada ELi andmete 
rahvusvahelist edastamist puudutava andmekaitse alase õigusega sätestatud 
alternatiivseid õiguslikke mehhanisme; 

14. kutsub ka liikmesriikide andmekaitseameteid üles ajutise korra ning kõigi sellele 
järgnevate sammude rakendamist aktiivselt jälgima, et aidata tagada ELi 
andmesubjektide õiguste jätkuv järgimine; 

Õiguskaitsekoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades
15. väljendab heameelt asjaolu üle, et õiguskaitsekoostöö ja õigusalane koostöö 

kriminaalasjades kuulub vastavalt parlamendi 12. veebruari 2020. aasta resolutsioonis 
rõhutatule ainsa ELi ja Ühendkuningriigi tulevast suhet reguleeriva lepingu alla; võtab 

5 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. oktoober 2020, Privacy International vs. välis- ja Rahvaste Ühenduse asjade 
minister ning teised, C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790,
6 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. oktoober 2015, Maximillian Schrems vs. andmekaitse eest vastutav volinik, C-
362/14, ECLI:EU:C:2015:650; arvamus 1/15, 26. juuli 2017, PNR Canada, ECLI:EU:C:2017:592; kohtuotsus, 
Euroopa Kohus, 8. aprill 2014, Digital Rights Ireland Ltd vs. kommunikatsiooni-, energeetika- ja loodusvarade 
minister, justiits-, võrdõiguslikkuse ja õigusreformi minister, Iirimaa Garda Síochána volinik, liidetud 
kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12, EU:C:2014:238; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. detsember 2016, Tele2 
Sverige AB vs. Post- och telestyrelsen ja siseministeeriumi minister vs. Tom Watson jt, liidetud kohtuasjades C-
203/15 ja C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. detsember 2020, La Quadrature du 
Net jt vs. Premier ministre jt, liidetud kohtuasjades C-511/18, C-512/18, C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791; ja 
kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. oktoober 2020, Privacy Internationalvs. Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs jt, C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790.



PE663.189v03-00 68/82 RR\1229749ET.docx

ET

teadmiseks asjaolu, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta on saavutatud 
ühine kokkulepe DNA, sõrmejälgede ja sõidukite registreerimisandmete vahetamise, 
broneeringuinfo edastamise ja töötlemise, operatiivteabe alase koostöö, Europoli ja 
Eurojustiga tehtava koostöö, üleandmiskorra, vastastikuse abistamise, karistusregistrite 
andmete vahetamise, rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase tegevuse, arestimise 
ning konfiskeerimise vallas koos konkreetse punktiga lepingu lõpetamise ja peatamise 
kohta ning spetsiifilise vaidluste lahendamise mehhanismiga, ning terrorismivastase 
koostöö tugevdamise vallas (artikkel COMPROV.9), sätestades, et „pooled teevad 
kahepoolsel, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil koostööd mis tahes vormis 
terroriaktide tõkestamiseks ja nende vastu võitlemiseks kooskõlas kehtiva 
rahvusvahelise õigusega, sh vajaduse korral kooskõlas terrorismivastast võitlust 
käsitlevate rahvusvaheliste lepingute, rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigusi 
käsitleva rahvusvahelise õigusega ning ka ÜRO põhikirja põhimõtetega“; on arvamusel, 
et kaubandus- ja koostööleping annab vajaliku aluse EL ja Ühendkuningriigi 
õiguskaitsekoostöö ja õigusalase koostöö jätkamiseks kriminaalasjades, arvestades 
Ühendkuningriigi uut staatust Schengenisse mittekuuluva kolmanda riigina, millele ei 
kehti liikumisvabaduse õigus; 

16. märgib, et kaubandus- ja koostöölepinguga luuakse Ühendkuningriigi ja liikmesriikide 
pädevate õiguskaitseasutuste vaheline vastastikune koostöö Prümi õigusraamistiku 
raames igasuguste andmete automaatse edastamise osas (DNA profiilid, 
daktüloskoopilised andmed ja teatud siseriiklikud sõidukite registreerimisandmed); 
osutab asjaolule, et see on esimene ELi rahvusvaheline leping, millega lubatakse 
seesuguste delikaatsete andmete vahetamist kolmanda riigiga; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et kaubandus- ja koostöölepingu pooled on võtnud kohustuse vahetada 
teavet kõigi siseriiklikult kättesaadavate DNA ja daktüloskoopiliste andmete kohta, 
sealhulgas süüdi mõistetud isikute ning kahtlusaluste andmeid, nagu 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palus oma raporti (nõukogu 
rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud 
andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga, A9-0100/2020) seletuskirjas, 
mille osas parlamendiga on konsulteeritud7; juhib tähelepanu asjaolule, et 
Ühendkuningriik ei osalenud liikmesriigina ELi õiguse alusel sõidukite 
registreerimisandmete automaatses edastamises, ning peab kahetsusväärseks, et 
kolmanda riigi staatuses Ühendkuningriigiga on kaubandus- ja koostöölepinguga 
sellises vahetuses kokku lepitud parlamendiga konsulteerimata; nõuab kindlalt 
parlamendi nõuetekohast teavitamist vastavalt artiklile LAW.PRUM.18 läbiviidava 
hindamise tulemusest (eelhindamine); rõhutab, et vahetatavad andmed on tundlikud ja 
tuleb tagada kõrgel tasemel andmekaitse; võtab teadmiseks ka asjaolu, et kaubandus- ja 
koostöölepinguga sätestatakse ELi Prümi õigusraamistiku võimalikke tulevasi 
muudatusi silmas pidades kord selle jaotise muutmiseks (artikkel LAW.PRUM.19.1); 

17. võtab teadmiseks korraldused, millega sätestatakse vastastikune koostöö 
broneeringuinfo vahetamisel ja töötlemisel ja õiguslik alus ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelisi lende korraldavate lennuettevõtjate poolseks andmete edastuseks; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et see kord peegeldab Euroopa Liidu Kohtu kõige hiljutisemat 
kohtupraktikat selles vallas ning hõlmab olemasolevate, teiste kolmandate riikidega 
sõlmitud lepingutega võrreldes täiendavaid kaitsemeetmeid; tuletab meelde, et Euroopa 

7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0068. 
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Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016 direktiiv (EL) 2016/681, mis käsitleb 
broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks8, on praegu kolme 
Euroopa Kohtule esitatud juhtumi raames õiguslikus kontrollis võimaliku põhjendamatu 
sekkumise tõttu eraelu puutumatuse ja andmekaitse põhiõigustesse9; avaldab siiski 
muret asjaolu pärast, et artiklis LAW.PNR.20 (broneeringuinfo kasutamise eesmärgid) 
tuuakse sisse ainult Ühendkuningriigile lehtiv broneeringuinfo kasutamise eriotstarve, 
surma või raskete kehavigastuste oht või oluline oht rahvatervisele, mis ei ole kooskõlas 
broneeringuinfo liikmesriikide vahel vahetamise eesmärkidega ning mis ei vasta 
riikidevahelisele vastastikkuse põhimõttele; peab lisaks ka kahetsusväärseks asjaolu, et 
vastavalt artiklile LW.PNR.28: broneeringuinfo säilitamisel võib Ühendkuningriik 
kalduda kõrvale oma kohustustest reisijate broneeringuinfo pärast nende riigist 
lahkumist kustutada, kui riskihindamine viitab selle broneeringuinfo säilitamise 
vajadusele, ja võivad seda ajutiselt teha ka ühe aasta pikkuse perioodi jooksul, mis on 
pikendatav veel ühe aasta võrra, millega võib kaasneda olukord, milles õiguskaitse 
eesmärgil mittevajalikke reisijate andmeid võidakse Ühendkuningriigis enne 
kustutamiskohustuse täitmist säilitada kuni kolm aastat;

18. juhib tähelepanu asjaolule, et operatiivteabe alast koostööd käsitlev IV jaotis ei 
võimalda juurdepääsu Schengeni infosüsteemile, nagu parlament on oma varasemate 
resolutsioonidega nõudnud; rõhutab, et selles valdkonnas tehtav koostöö hõlmab sätteid 
õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse kohta tagaotsitavate või kadunud isikute ja 
esemete kohta kriminaalkuritegude ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks ja 
kurjategijate vastutusele võtmiseks ning kriminaalkaristuste rakendamiseks, avaliku 
julgeoleku ohtude ennetamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamiseks 
ning nende vastaseks võitluseks, samuti sätet, millega on lubatud Europoli kaudu teabe 
edastamiseks kasutada turvalist sideliini, mis lihtsustab teabe vahetamist 
Ühendkuningriigiga; juhib tähelepanu asjaolule, et selle kaubandus- ja koostöölepingu 
jaotise alusel on lubatud Ühendkuningriigi ja liikmesriikide vaheliste kahepoolsete 
kokkulepete sõlmimine tingimusel, et liikmesriigid järgivad ELi õigust; rõhutab, et on 
oluline, et liikmesriigid kasutaksid oma suhetes õiguskaitse- ja õigusalase koostöö 
vallas Ühendkuningriigiga ühtset ning läbipaistvat lähenemist; 

19. väljendab rahulolu asjaolu üle, et kaubandus- ja koostöölepinguga on sätestatud 
Ühendkuningriigi ning Europoli ja Eurojusti vaheline tihe koostöö, mis oleks kasulik nii 
Ühendkuningriigile kui liikmesriikidele, kuna Ühendkuningriik jääb oma geograafilise 
läheduse ja mõõtmete tõttu piiriülese organiseeritud kuritegevuse ja ühiste 
julgeolekuohtude vastu võitlemisel ELi jaoks tähtsaks strateegiliseks partneriks; rõhutab 
selles kontekstis, et kaubandus- ja koostöölepinguga sätestatakse kõige kiirem võimalik 
kolmanda riigi ja Europoli vaheline teabevahetuse viis; märgib, et kaubandus- ja 
koostöölepingut täiendatakse Europoli ja Eurojusti ning Ühendkuningriigi vahel 
sõlmitavate töö- ja halduskorraldustega; kutsub selles kontekstis pooli üles püüdma teha 
tihedat koostööd, järgides samal ajal nii selle koostöö tehnilisi ja õiguslikke piiranguid 
kui ka põhiõigusi; rõhutab, et tema kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
jätkab oma mõlema ELi asutusega seotud järelevalvevolituste kaudu selle protsessi ning 
tegeliku koostöö asjaomaste aspektide tähelepanelikku jälgimist; väljendab muret 

8 ELT L 119, 4.5.2016, lk 132.
9 Vt kohtuasi C-817/19, Ligue des droits humains vs. Conseil des ministres.
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asjaolu pärast, et lepinguga lubatakse Ühendkuningriigil isikuandmeid edastada 
Europoli määrusega sätestatud töötlemise eesmärkide kõrval ka teistel eesmärkidel 
peale nende, mille jaoks need esitati, kui edastav pädev asutus annab selleks loa; võtab 
teadmiseks asjaolu, et Europoliga vahetatavaid isikuandmeid võib töödelda seoses 
kriminaalkuritegude ohvritega, tunnistajatega ning teiste isikutega, kes võivad seoses 
krimimaalkuritegudega teavet esitada, ning peab kahetsusväärseks, et kategooriat teised 
isikud ei määratleta lepingus täpsemalt; väljendab muret asjaolu pärast, et Europolil ei 
pruugi olla võimalik vahetada kahtlustatute hulka mittekuuluvate isikute isikuandmeid; 

20. tunneb heameelt asjaolu üle, et kaubandus- ja koostööleping hõlmab üleandmiskorda 
ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid sätteid, mis võivad luua aluse 
Ühendkuningriigi kui kolmanda riigiga kriminaalasjades võimalikult tiheda õigusalase 
koostöö tegemiseks; väljendab rahulolu asjaolu üle, et kokkuleppele on jõutud 
üleandmiskorra osas, mis võimaldab teha tihedamat ja tõhusamat koostööd, kui oleks 
olnud võimalik Euroopa Nõukogu väljaandmise konventsiooni alusel;

21. avaldab tunnustust töö eest Euroopa Nõukogu konventsiooni täiendandamiseks 
vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades, mille tulemusena on kehtestatud 
spetsiifilised sätted, et tagada krimimaalasjades liikmesriikide ja Ühendkuningriigi 
õigusasutuste vaheline tõhusam koostöö; väljendab heameelt kaubandus- ja 
koostöölepingu rahepesuvastase võitluse jaotisesse kõikehõlmava majanduslik 
omandiõiguse määratluse lisamise üle; väljendab heameelt asjaolu üle, et pooled 
leppisid ka kokku lisada kaubandus- ja koostöölepingusse arestimist ja konfiskeerimist 
puudutavad sätted, mis võimaldab teha tihedamat koostööd kui on sätestatud Euroopa 
Nõukogu asjaomaste vahenditega;

Varjupaiga, rände ja piirihalduse valdkond
22. tuletab meelde oma 2020. aasta veebruari ja juuni resolutsioonides avaldatud seisukohta 

Ühendkuningriigi ja liikmesriikide vahelise tulevase koostöö kohta varjupaiga- ja 
rändepoliitika vallas, ning kordab, et see koostöö oleks vähemalt pidanud hõlmama 
korraldusi rahvusvahelise kaitsele juurdepääsemiseks turvaliste ja seaduslike teede 
tugevdamiseks, sealhulgas perekondade taasühinemise kaudu, arvestades, et perekonna 
taasühinemine on Ühendkuningriigis elavate ning ELis pereliikmeid omavate 
varjupaigataotlejate jaoks endiselt oluline, ja julgustab vastu võtma perekondade 
taasühinemise kava, mis oleks pidanud jõustuma pärast üleminekuperioodi lõppu, et 
vältida lünkade teket, millega kaasnevad seotud isikutele reaalsed negatiivsed tagajärjed 
ning humanitaarmõjud, ja tagama, et austatakse nende õigust perekonnaelule vastavalt 
Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklile 8; taunib seetõttu asjaolu, et ehkki 
ebaseadusliku rände vastu võitlemiseks tehtav koostöö oli läbivaadatud poliitilise 
deklaratsiooni osa ning komisjon küsis varjupaigaküsimuste vallas tegutsemiseks 
nõukogult pärast Ühendkuningriigi asjaomaste ettepanekute esitamist vastavalt oma 
varjupaigaalasele avaldusele10 volitusi, ei ole ELi ja Ühendkuningriigi koostöö 
varjupaiga, rände ja piirihalduse valdkonnas – milles EL on pädev tegutsema ning mis 
mõjutab kõige haavatavamate isikute õigusi – teoks saanud ning see ELi poliitika 
valdkond sõltub nüüd kahepoolsest koostööst, võttes arvesse ka ühist poliitilist 
deklaratsiooni varjupaiga ja tagasisaatmise kohta; rõhutab veel kord, et on oluline, et 

10 Komisjoni avaldus varjupaiga kohta, nõukogu otsus Ühendkuningriigiga läbirääkimiste alustamise kohta, 
lisa D.
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liikmesriigid kasutaksid rände valdkonda puudutavates suhetes Ühendkuningriigiga 
Ühendkuningriigi suhtes ühtset ning läbipaistvat lähenemist; kutsub komisjoni üles 
kontrollima ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile regulaarselt 
teatama, kuidas liikmesriigid asjaomaseid ELi õigusakte oma suhetes 
Ühendkuningriigiga rakendavad, ning tagama nende järjepideva rakendamise; tuletab 
liikmesriikidele ja Ühendkuningriigile meelde nende kohustust kaitsta kõiki oma 
territooriumil viibivaid lapsi sõltumata nende staatusest, suhetest või peresidemetest, 
sealhulgas saatjata alaealisi, ning nende kohustust kaitsta kõigi laste juurdepääsu 
õigusele kaitsele, pereelule ja heaolule, et arvestada vastavalt 2. septembri 1990. aasta 
ÜRO lapse õiguste konventsioonile nende huvidega; väljendab heameelt 
Ühendkuningriigi ühepoolsete meetmete üle, millega tagatakse ka pärast 1. jaanuari 
2021 perekonna taasühinemise võimaldamiseks lahendamata Ühendkuningriiki 
ületoomise taotluste töötlemine (2019. aasta rände-, rahvuse ja varjupaigamäärus (EList 
väljaastumine), SI 2019/745, 2. jao 3. osa 9. lõige); nõuab kiiret ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelise lepingu sõlmimist, millega asendatakse Dublini kokkulepe 
ning tegeletaks varjupaigataotlejate ja põgenike perekondade taasühinemise, 
ümberpaigutamise ning tagasivõtmise korralduse küsimustega; kutsub ka komisjoni üles 
andma oma panuse ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste ohutute seaduslike rändeteede 
ning -kavade loomisesse; rõhutab selles kontekstis, et Ühendkuningriigi Euroopa 
Liidust väljaastumise tulemusena tekkinud välise maismaa- või merepiiriga 
liikmesriikidelt ei saa oodata Ühendkuningriigi eest piirivalve ülesannete täitmist; 
märgib ka, et kaubandus- ja koostöölepinguga ei sätestata Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ameti ja Ühendkuningriigi piirivalveameti vahelist koostööd, ning nõuab 
seesuguse Ühendkuningriigi kui kolmanda riigi ja Frontexi vahelise koostöö tingimuste 
selgitamist vähemalt tulevaste töökorralduste või staatust puudutavate kokkulepete 
kaudu; rõhutab, et see koostöö peaks olema kooskõlas endiselt Ühendkuningriigi ja ELi 
vahelisele piirile kehtiva ELi ning rahvusvahelise õigusega, kaasa arvatud inimõiguste 
ja põhivabaduste tagamise osas; 

Kodanike õigused ja liikuvus
23. rõhutab ka kahe poole vaheliste mõlema poole kodanike õiguste ja nende pereliikmete 

õiguste täielikult jõusse jäämise eesmärgil läbi viidavate läbirääkimiste äärmist tähtsust 
ning et nii Ühendkuningriigi kui liikmesriikide elamisloa saamise kavad peaksid olema 
selle protsessi hõlbustamiseks kasutajasõbralikud, läbipaistvad ning tasuta; tuletab 
meelde oma 2020. aasta veebruari ja juuni resolutsioone ning kordab veel kord, et 
täiendavad kodanike õigusi puudutavad sätted, sealhulgas sätted, mis puudutavad 
Ühendkuningriigi kodanike vaba liikumist ELis vastastikkuse põhimõtte alusel, oleks 
pidanud olema ELi ja Ühendkuningriigi vahelise tulevase rahvusvahelise lepingu teksti 
alustala ja lahutamatu osa; tuletab lisaks meelde varem rõhutatut, et mis tahes tulevane 
liikuvuskord peaks põhinema mittediskrimineerimisel liikmesriikide vahel ja täielikul 
vastastikkusel; tunneb endiselt muret piirialatöötajate olukorra pärast ja tuletab meelde, 
et nende õigused tuleb viivitamata kindlustada; kutsub Ühendkuningriiki üles hoiduma 
nii seoses Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise 
programmis registreerimise kui ka liikuvuse ja viisaküsimustega ELi kodanike nende 
kodakondsuse alusel diskrimineerimisest ning liikmesriikide kodanikele 
diskrimineerivate viisahindade rakendamisest; kutsub komisjoni üles rakendama rangelt 
vastastikkuse põhimõtet;

24. võtab selles osas teadmiseks kodanike õiguste komitee töö ja eelkõige selle kaks 
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ühisaruannet elamisõiguste rakendamise kohta; palub, et komisjon edastaks 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile regulaarselt teavet 
väljaastumislepingu teise osa rakendamise kohta, eelkõige kuna Ühendkuningriigi ning 
liikmesriikide asjaomaste programmide taotluste esitamise lõpptähtajad saabuvad 
2021. aasta juunis või detsembris ning täheldatud on mitmeid vajakajäämisi ja viivitusi; 
avaldab muret asjaomastest tähtaegadest kinnipidamata jätmisega kodanikele 
kaasnevate tagajärgede pärast; tuletab meelde vajadust kõigist suure reede kokkuleppe 
osadest igakülgselt kinni pidada, nagu väljaastumislepinguga sätestati, ning nõuab 
tungivalt, et Ühendkuningriigi asutused tagaksid, et Põhja-Iirimaa kodanike õigusi ei 
piirata; väljendab heameelt lühiajaliste külastuste jaoks väljastatavaid viisasid 
puudutavate sätete üle, eriti mõlema poole võetud kohustuse üle võimaldada lühiajaliste 
külastuste eesmärgil viisavaba reisimist, ning mitte ühegi liikmesriigi diskrimineerimise 
sätte lisamise üle juhuks, kui Ühendkuningriik otsustab kehtestada mõne liikmesriigi 
kodanikele lühiajalise viisa nõude (artikkel VSTV.1, lõiked 1 ja 2); avaldab kahetsust, 
et isikute Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel vabalt liikumise põhimõte ei kehti 
enam, ning on pettunud, et liikuvuse küsimust käsitletakse kaubandus- ja 
koostöölepingus väljaastumislepingu väliselt Ühendkuningriigi poole kaasatulematuse 
tõttu piiratult;

°

° °

25. palub seega, et väliskomisjon ja rahvusvahelise kaubanduse komisjon kui vastutavad 
komisjonid soovitaksid parlamendil anda nõusoleku nõukogu otsuse eelnõu 
vastuvõtmiseks ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning 
teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu sõlmimise kohta (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE)).
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Teema: Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta 
(COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Austatud esimehed

Mul on hea meel teile teatada, et vastavalt esimeeste konverentsi 26. novembri 2020. aasta 
otsusele otsustas põhiseaduskomisjon (AFCO) 27. jaanuaril 2021 esitada väliskomisjonile 
(AFET) ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile (INTA) kirja vormis arvamuse vastavalt 
kodukorra artikli 56 lõikele 1.

Meie komisjon võttis selle arvamuse vastu 4.veebruari 2021. aasta koosolekul1, olles 
otsustanud paluda eespoolnimetatud vastutavatel komisjonidel lisada soovituse projekti 
järgmised ettepanekud.

Seetõttu edastan käesolevaga AFCO-komisjoni arvamuse, milles käsitletakse AFCO-
komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi ning eelkõige ELi ja Ühendkuningriigi vahelise 
kaubandus- ja koostöölepingu haldamist ja institutsioonilisi sätteid.

Lugupidamisega

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Antonio Tajani (esimees), Gabriele Bischoff (aseesimees), Charles Goerens 
(aseesimees), Giuliano Pisapia (aseesimees), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, 
Leila Chaibi, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice 
Hortefeux, Laura Huhtasaari, Juan Fernando López Aguilar (Włodzimierz Cimoszewiczi asemel), Maite 
Pagazaurtundúa (Pascal Durandi asemel), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek 
Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt 
Vincze, Rainer Wieland.
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Antonio Tajani

ETTEPANEKUD

Üldised märkused

24. detsembril 2020 viisid ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijad lõpule läbirääkimised 
kaubandus- ja koostöölepingu üle. Kaubandus- ja koostööleping, salastatud teabe vahetamise 
ja kaitse julgeolekukorda käsitlev leping ning nõukogu 29. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 
2020/22522 mõlema lepingu allkirjastamise kohta avaldati Euroopa Liidu Teatajas 31. 
detsembril 2020 (L 444).

Kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimine Ühendkuningriigiga on tervitatav, kuna see tuleneb 
liidu kindlast kavatsusest luua Ühendkuningriigiga võimalikult lähedased suhted, kuna 
tegemist on naaberriigiga, kellel on ELiga palju ühiseid huve. Kaubandus- ja koostöölepingu 
sõlmimine on nii ELi kui ka Ühendkuningriigi ning mõlema lepinguosalise kodanike, tarbijate 
ja ettevõtjate huvides.

Parlament tegi oma seisukoha tulevase partnerluse üle peetavate läbirääkimiste põhimõtete ja 
eesmärkide kohta teatavaks 12. veebruari 2020. aasta resolutsioonis Suurbritannia ja Põhja-
Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle peetavate läbirääkimiste kavandatud mandaadi 
kohta3 ning 18. juuni 2020. aasta soovituses läbirääkimiste kohta uue partnerluse üle 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga4.

Kaubandus- ja koostöölepingu ajutine kohaldamine

Kaubandus- ja koostöölepingu artikli FINPROV.11 lõikes 2 (Jõustumine ja ajutine 
kohaldamine) on sätestatud, et pooled on nõus käesoleva lepingu ajutise kohaldamisega alates 
1. jaanuarist 2021 kuni 28. veebruarini 2021 või mõne muu partnerlusnõukogu valitud 
kuupäevani.

Nagu Euroopa Parlamendi esimeeste konverents 28. detsembril 2020 märkis, oli ajutise 
kohaldamise otsus tingitud üksnes kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimise ainulaadsetest ja 
eripärastest asjaoludest, kuna see oli muutunud vältimatuks, et leevendada kodanikele ja 
ettevõtjatele tekitatavaid häireid ning vältida kokkuleppeta stsenaariumi kaost. AFCO-
komisjon kooskõlas esimeeste konverentsi seisukohtadega rõhutab, et see konkreetne ajutine 
kohaldamine ei saa luua pretsedenti ega avada uuesti ELi institutsioonide vahel juba kokku 
lepitud kohustusi, samuti ei saa see olla tulevaste nõusolekumenetluste aluseks.

Peame kahetsusväärseks, et parlamendile kaubandus- ja koostöölepingu kontrollimiseks 

2 Nõukogu 29. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2252 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe 
vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise ja nende ajutise kohaldamise 
kohta (ELT L 444, 31.12.2020, lk 2).
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0033.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0152.
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jäetud aeg ei ole piisav nõuetekohaseks ja põhjalikuks parlamentaarseks kontrolliks, 
arvestades lepingu olemust ja keerukust.

Lisaks väljendame muret selle üle, et kaubandus- ja koostöölepingu tõlkimine 24 ametlikku 
keelde enne ajutise kohaldamise perioodi lõppu osutub tõenäoliselt võimatuks, mis võib kaasa 
tuua olukorra, kus nõukogu ei saa kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimist käsitlevat otsust 
vastu võtta kohe pärast nõusoleku andmise hääletust parlamendis 23. veebruaril 2021. 

Resolutsioonides ja arvamuste vahetuses komisjoniga on Euroopa Parlament korduvalt 
rõhutanud oma kontrollifunktsiooni tähtsust nõusolekumenetluses ning vastavalt 
aluslepingutele ja Euroopa Kohtu asjakohasele kohtupraktikale oma vajadust olla täielikult 
kaasatud Ühendkuningriigiga sõlmitava kaubandus- ja koostöölepingu üle peetavate 
läbirääkimiste kõikidesse etappidesse. Samuti tuleks meenutada kohustusi, mis komisjon on 
varem sellega seoses võtnud.

Ühtne juhtimissüsteem – Euroopa Parlamendi roll

Peame tervitatavaks ühtse juhtimissüsteemi loomist (nagu Euroopa Parlament on varasemates 
resolutsioonides soovitanud), mis moodustab üldraamistiku, mida saab kohaldada suhetes 
kogu Ühendkuningriigiga ning mis hõlmab kaubandus- ja koostöölepingu, samuti seda 
täiendavate lepingute täitmise ühist pidevat järelevalvet ja haldamist. Siiski peame 
kahetsusväärseks, et tegemist on väga keeruka süsteemiga, mis hõlmab mitmesuguseid 
erinevaid juhtimismehhanisme ja vaidluste lahendamise kordasid.

Oma 12. veebruari 2020. aasta resolutsioonis leidis parlament, et juhtimiskorra ülesehitus 
peaks olema vastavuses tulevaste suhete olemuse, ulatuse ja tihedusega ning võtma arvesse 
vastastikuse seotuse, koostöö ja läheduse taset, tagades samal ajal kogu tulevase lepingu 
tulemusliku ja tõhusa kohaldamise. Demokraatia põhimõttel rajanevas liidus ning võttes 
arvesse kaubandus- ja koostöölepingu (mis ei ole standardne kaubandus- ja koostööleping) 
keerukust ja ulatust, on parlamendi roll selle lepingu rakendamisel veelgi olulisem ja seda 
tuleb jätkuvalt suurendada.

Lisaks on parlament korduvalt kinnitanud oma õigust osaleda ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu rakendamise kõikides etappides (sh lepingu 
läbivaatamises) ja saada nende kohta teavet. Seetõttu rõhutas parlament oma 12. veebruari 
2020. aasta resolutsioonis ka seda, et ELi esindajate suhtes mis tahes juhtorganis, mis vastutab 
ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöö lepingu rakendamise järelevalve 
eest, tuleks kohaldada asjakohaseid vastutusmehhanisme, kuhu on kaasatud ka parlament.

Sellest hoolimata ei vasta ei kaubandus- ja koostöölepingu juhtimist käsitlevad sätted ega 
nõukogu 29. detsembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/2252 kaugeltki nendele nõuetele ja 
nõudmistele, mis on seotud parlamendi osalemisega juhtimisstruktuurides ja -mehhanismides. 
Kaubandus- ja koostöölepingu sätted parlamentaarse kontrolli ja järelevalve kohta on 
ilmselgelt ebapiisavad.

Nõukogu otsuses (EL) 2020/2252 on sätestatud, et komisjon tagab, et nõukogu saab 
kaubandus- ja koostöölepingu kõigi ühisorganite koosolekutega või kõigi kirjaliku menetluse 
teel vastu võetavate aktidega seotud teabe ja kõik dokumendid piisavalt aegsasti enne 
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asjaomase koosoleku toimumist või kirjaliku menetluse kasutamist. Kuigi kaubandus- ja 
koostööleping sõlmiti üksnes ELi nimel sõlmitava lepinguna, mis peaks õigustama Euroopa 
Parlamendi suuremat rolli, on selles sätestatud, et parlamendil „võimaldatakse kasutada täiel 
määral oma institutsioonilisi õigusi kogu protsessi jooksul kooskõlas aluslepingutega“ 
(nõukogu otsuse (EL) 2020/2252 artikli 2 lõige 3), samal ajal kui liikmesriikidel on 
automaatne õigus osaleda partnerlusnõukogu ja muude ühisorganite koosolekutel (nõukogu 
otsuse (EL) 2020/2252 artikli 2 lõike 1 teine lõik). 

Vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2020/2252 on kaubandus- ja koostööleping erakordne ja 
ainulaadne, kuna tegemist on liidust väljaastunud riigiga sõlmitava ulatusliku lepinguga. See 
ainulaadne iseloom ja nõukogu otsuse põhjenduses 11 tunnustatud lojaalse koostöö põhimõte 
institutsioonide vahel nõuavad parlamendi tulemuslikku kaasamist sellise lepingu 
rakendamisse, millega antakse ulatuslikud volitused tema loodavatele ühisorganitele.

Selleks et austataks parlamendi rolli kaasseadusandjana ja tema kontrollivolitusi, nõuame 
niisiis, et komisjon võtaks institutsioonidevahelise kokkuleppe raames üksikasjalikud ja 
selged kohustused, millega nähakse ette:

 parlamendi ulatuslik osalemine partnerlusnõukogu poolt vastu võetavate ELi 
seisukohtade ettevalmistamisel kaubandus- ja koostöölepingu muutmise kohta;

 parlamendi põhjalik ja õigeaegne teavitamine enne ja pärast kõigi kaubandus- ja 
koostöölepinguga seotud ühisorganite otsuseid;

 parlamendi nõusolek kõikide otsuste kohta, mis hõlmavad kaubandus- ja 
koostöölepingu olulist muutmist kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 218 või 
lepingu kohaste kohustuste ja muude meetmete peatamist ja lõpetamist, kui need 
puudutavad küsimusi, mis kuuluvad tema aluslepingutest tulenevate pädevuste hulka, 
näiteks võrdsete tingimuste tagamine;

 komisjoni kohustus võtta tema käsutuses olevate vahendite kaudu meetmeid, kui 
parlament tuvastab kaubandus- ja koostöölepingu rikkumisi, ning juhul, kui komisjon 
ei järgi parlamendi seisukohta, kohustus selgitada, mis põhjusel ta seda ei teinud;

 Euroopa Parlamendi esindajate kaasamine ELi delegatsioonidesse partnerlusnõukogu 
ja muude kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud ühisorganite koosolekutele.

Seetõttu palume komisjonil tõsiselt kinnitada oma kohustust tagada kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikli 218 lõikega 10 viivitamata ja täielikult parlamendi teavitamine nii 
partnerlusnõukogu kui ka kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud erikomiteede tööst. 
Rõhutame, kui oluline on parlamendi teavitamine nõukoguga võrdsetel alustel, et parlament 
saaks täiel määral teostada oma institutsioonilisi õigusi.

Ühtne juhtimissüsteem – institutsioonilised erisätted

Viidata tuleks konkreetsetele juhtimissätetele, näiteks kaubandus- ja koostöölepingu artiklile 
INST.5 (Parlamentaarne koostöö), millega nähakse Euroopa Parlamendile ja 
Ühendkuningriigi parlamendile ette parlamentaarse partnerlusassamblee loomise võimalus. 
Nagu on märgitud parlamendi 18. juuni 2020. aasta resolutsioonis, tervitame seda 
ettepanekut, kuid peame väga kahetsusväärseks, et see ei ole siduv säte. AFCO-komisjon 
kinnitab oma pühendumust parlamentaarsele koostööle Ühendkuningriigi parlamendiga 
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kaubandus- ja koostöölepingu rakendamist puudutavates küsimustes, nagu väljendas president 
Sassoli 21. jaanuari 2021. aasta kirjas Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja esimehele Sir 
Lindsay Hoyle’ile.

Lisaks võib parlamentaarne partnerlusassamblee vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu 
artikli INST.5 sätetele nõuda partnerlusnõukogult teavet ning teda tuleb teavitada 
partnerlusnõukogu otsustest ja soovitustest. See säte ei hõlma siiski kaubandus- ja 
koostöölepingu raames loodud erikomisjone, kellel on lepingu rakendamisel ulatuslikud 
volitused, mille tulemusena võib nende tegevus tekitada tõsiseid läbipaistvusprobleeme. 

Märgime, et kaubandus- ja koostöölepingus on sätted, mis käsitlevad dialoogi ja 
konsulteerimist kodanikuühiskonna organisatsioonidega, samuti selliste sisenõuanderühmade 
loomist, kellega tuleb korrapäraselt konsulteerida teemadel, mis käsitlevad kaubandus- ja 
koostöölepingut ning seda täiendavat lepingut, ning seetõttu nõuame mõjusamate meetmete 
võtmist kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamiseks. 

Võttes arvesse, et kaubandus- ja koostöölepingu artiklis INST.8 on sätestatud, et pooled 
hõlbustavad kodanikuühiskonna foorumi korraldamist, mis tuleb kokku vähemalt kord aastas, 
usume, et parlament peaks innustama komisjoni tagama, et partnerlusnõukogu võtab 
võimalikult kiiresti vastu tegevussuunised foorumi läbiviimiseks, et kodanikuühiskond saaks 
õigeaegselt valmistuda 2021. aasta koosolekuks. 

Vaidluste lahendamine

Euroopa Parlament juhtis oma resolutsioonides tähelepanu sellele, et vaidluste lahendamise 
mehhanism peab olema läbipaistev ja kindel, et sellega tuleks ette näha järkjärgulised 
sanktsioonid ja õiguskaitsevahendid, kui tehakse kindlaks, et üks pooltest on oma kohustused 
täitmata jätnud, ning et mehhanism peaks tagama tõhusad, kiiresti rakendatavad ja hoiatavad 
õiguskaitsevahendid.

Peame tervitatavaks asjaolu, et kaubandus- ja koostöölepinguga kehtestatakse siduv üldine 
vaidluste lahendamise süsteem, kuigi teatavad valdkonnad on selle kohaldamisalast välja 
jäetud. Nende suhtes kohaldatakse spetsiifilisi vaidluste lahendamise või täitmise tagamise 
mehhanisme, mis on kooskõlas sarnaste rahvusvaheliste lepingute tavapraktikaga.

Märgime, et üldisest vaidluste lahendamise süsteemist välja jäetud valdkondades 
kohaldatakse erinevaid jõustamismeetmeid, mis vastavad erinevatele vajadustele, sõltuvalt 
asjaomasest valdkonnast. Need hõlmavad spetsiaalseid vaidluste lahendamise mehhanisme 
(Kolmas osa. Õiguskaitse- ja õigusalane koostöö kriminaalasjades), mis ei ole vaidluste 
lahendamise mehhanism kui selline (Viies peatükk. Maksustamine, XI jaotis. Avatud ja ausa 
konkurentsi võrdsed tingimused ning kestlik areng) või siseriiklik jõustamine mõlema 
lepinguosalise ametiasutuste ja kohtute poolt (3. peatükk. Subsiidiumide kontroll, XI jaotis. 
Avatud ja ausa konkurentsi võrdsed tingimused ning kestlik areng) ning heastamis- ja 
tasakaalustavad meetmed, samuti peatamise ja lõpetamise võimalused juhul, kui teine 
lepinguosaline ei täida kohustusi. 

Kordame, et Euroopa Parlament tuleks kaasata selliseid meetmeid käsitlevate ELi otsuste 
ettevalmistamisse, millel on suur mõju kaubandus- ja koostöölepingu rakendamisele, ning 
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rõhutame eelkõige, et Euroopa Parlamendile tuleb vahekohtu valimise protsessis tagada 
komisjoni ja nõukoguga võrdsed tingimused. 

Euroopa Liidu Kohtu roll

Euroopa Parlament on oma resolutsioonides järjekindlalt leidnud, et ELi ja Ühendkuningriigi 
vaheline leping peaks olema rangelt kooskõlas ELi otsustusprotsessi sõltumatuse säilitamise 
ja ELi õiguskorra ning Euroopa Liidu Kohtu kui ELi õiguse tõlgendamise eest vastutava 
lõpliku instantsi rolli kaitsmise põhimõtetega. Sellega seoses leidis parlament, et ELi õiguse 
mõistetel põhinevate sätete puhul peaks juhtimiskord nägema ette Euroopa Liidu Kohtusse 
pöördumise.

Peame kahetsusväärseks, et kaubandus- ja koostööleping ei omista Euroopa Liidu Kohtule 
praktiliselt mingit rolli, hoolimata tõsiasjast, et poliitilises deklaratsioonis, milles 
lepinguosalised kokku leppisid, kohustusid lepinguosalised tagama, et vahekohus pöördub 
siduva otsuse tegemiseks Euroopa Liidu Kohtusse, kui vaidlus puudutab ELi õiguse mõistete 
tõlgendamist.

Me mõistame, et ELi õiguse põhimõtetele sarnanevate kaubandus- ja koostöölepingu tekstide 
puhul ei kohaldata täielikku vaidluste lahendamise menetlust, et vältida olukorda, kus 
vahekohus peab tõlgendama ELi õigust – see hõlmab õiguskaitse- ja 
sotsiaalkindlustusküsimusi. Nende mõistete tõlgendamine põhineb siiski ühisel arusaamal 
asjakohastest sätetest, milles on kokku leppinud kaubanduse ja koostöölepingu rakendamist 
reguleerivad ühisorganid. See võib tõepoolest tekitada küsimusi seoses ELi õiguse mõistete 
ühetaolise tõlgendamisega, kuna küsimusi, mida praegu lahendavad liikmesriikide kohtud ELi 
õiguse alusel või lahendab Euroopa Liidu Kohus, tuleb lahendada poliitilise kokkuleppega kas 
kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud komiteedes või vahekohtus.

Artiklis COMPROV.13 on sätestatud, et kaubandus- ja koostöölepingut tuleb tõlgendada 
rahvusvahelise avaliku õiguse tõlgendamise tavareeglite kohaselt. Arvestades, et kaubandus- 
ja koostöölepingu sätete kohaldamiseks ja jõustamiseks on mitmeid võimalusi, sealhulgas 
menetlused siseriiklike asutuste ja kohtute kaudu, võib see ohustada järjepidevat ja ühetaolist 
tõlgendamist.

Seos väljaastumislepinguga

Peame tervitatavaks kaubandus- ja koostöölepingu artiklit FINPROV.2 (Seos muude 
lepingutega), milles selgitatakse kaubandus- ja koostöölepingu seost väljaastumislepinguga.

Rõhutame, et väljaastumisleping on eraldiseisev ja sõltumatu leping. Rõhutame veel kord, et 
esmatähtis on väljaastumislepingu mõjus ja täielik rakendamine. Vastutava komisjonina 
püüab AFCO-komisjon tähelepanelikult jälgida väljaastumislepingu rakendamist. Rõhutame, 
et parlamendi kindel seisukoht on, et väljaastumislepingu täielik ja lojaalne rakendamine 
Ühendkuningriigi poolt on oluline eeltingimus ELi ja Ühendkuningriigi suhete edasiseks 
arenguks, eelkõige kodanike õiguste valdkonnas ja seoses Põhja-Iirimaad käsitleva 
protokolliga.
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Tuletame meelde, et kaubandus- ja koostööleping sillutab teed avatud suhetele ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel, mis võivad tulevikus areneda sügavama ja ambitsioonikama 
partnerluse suunas. Kordame seega, et heal usul ja usaldusel on jätkuvalt oluline roll ELi ja 
Ühendkuningriigi üldistes suhetes ning need on eeltingimused ELi ja Ühendkuningriigi 
partnerluse edaspidiseks tugevdamiseks, millest on huvitatud mõlemad pooled.

Kokkuvõte

AFCO-komisjon nõuab, et komisjon võtaks institutsioonidevahelise kokkuleppe raames 
üksikasjaliku ja ühemõttelise kohustuse, millega nähakse ette:

 parlamendi ulatuslik osalemine partnerlusnõukogu poolt vastu võetavate ELi 
seisukohtade ettevalmistamisel kaubandus- ja koostöölepingu muutmise kohta;

 parlamendi põhjalik ja õigeaegne teavitamine enne ja pärast kõigi kaubandus- ja 
koostöölepinguga seotud ühisorganite otsuseid;

 parlamendi nõusolek kõikide otsuste puhul, mis hõlmavad kaubandus- ja 
koostöölepingu olulist muutmist kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 218 või 
lepingu kohaste kohustuste ja muude meetmete peatamist ja lõpetamist, kui need 
puudutavad küsimusi, mis kuuluvad tema aluslepingutest tulenevate pädevuste hulka, 
näiteks võrdsete tingimuste tagamine;

 komisjoni kohustus võtta tema käsutuses olevate vahendite kaudu meetmeid, kui 
parlament tuvastab kaubandus- ja koostöölepingu rikkumisi, ning juhul, kui komisjon 
ei järgi parlamendi seisukohta, kohustus selgitada, mis põhjusel ta seda ei teinud;

 Euroopa Parlamendi esindajate kaasamine ELi delegatsioonidesse partnerlusnõukogu 
ja muude kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud ühisorganite koosolekutele. 

AFCO-komisjon on seisukohal, et eespool nimetatud parlamendi kaasamise meetodid tuleks 
sätestada enne nõusolekumenetluse lõpule viimist institutsioonidevahelises kokkuleppes 
kooskõlas parlamendi kodukorra artikliga 148.

Nõukogu 29. detsembri 2020. aasta otsust (EL) 2020/2252 tuleks muuta, et tagada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule võrdsed tingimused teabe saamisel ning osalemisel kaubandus- ja 
koostöölepingu juhtimisstruktuuride töös, võimaldades parlamendil nõuetekohaselt täita oma 
rolli kaubandus- ja koostöölepingu rakendamise kontrollimisel ja jälgimisel.

AFCO-komisjon palub AFET-komisjonil ja INTA-komisjonil, kui vastutavatel komisjonidel 
soovitada Euroopa Parlamendil anda nõusolek nõukogu otsuse eelnõule ühelt poolt Euroopa 
Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse 
julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta.
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