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ET

B9-0225/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste tulemuste 
kohta
(2021/2658(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping) ja Euroopa Liidu toimimise lepingut 
(ELi toimimise leping),

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „põhiõiguste harta“),

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

– võttes arvesse nõukogu 29. detsembri 2020. aasta otsust (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,

– võttes arvesse nõusoleku taotlust1, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 217 ja artikli 218 lõike 6 teisele lõigule (COM(2020)0856 
FINAL – 2020/0382 (NLE)),

– võttes arvesse oma 5. aprilli 2017. aasta resolutsiooni läbirääkimiste kohta, mida 
alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest kavatsuse kohta 
Euroopa Liidust välja astuda2, 3. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigiga 
peetavate läbirääkimiste seisu kohta3, 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni 
Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta4, 14. märtsi 2018. aasta 
resolutsiooni ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta5, 18. septembri 
2019. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise hetkeseisu 
kohta6, 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni kodanike õigusi käsitlevate 
väljaastumislepingu sätete rakendamise ja järelevalve kohta7, 12. veebruari 2020. aasta 
resolutsiooni Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle 
peetavate läbirääkimiste kavandatud mandaadi kohta8 ning 18. juuni 2020. aasta 

1 COM(2020)0856 FINAL – 2020/0382 (NLE) Ettepanek 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.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0102.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0361.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0490.
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0069.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0016.
7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0006.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0033.
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soovitust, mis käsitleb läbirääkimisi uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigiga9,

– võttes arvesse oma 29. jaanuari 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu 
otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa 
Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimist10,

– võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingut11 (edaspidi „väljaastumisleping“) ning 
sellele lisatud poliitilist deklaratsiooni, millega kehtestatakse Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik12 (edaspidi „poliitiline deklaratsioon“),

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

– võttes arvesse soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada 
läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle ja 
millega nimetatakse liidu läbirääkijaks komisjon, ning selle lisa, mis sisaldab uue 
partnerluse üle peetava läbirääkimise juhiseid (COM(2020)0035) (edaspidi 
„läbirääkimisjuhised“),

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

1. väljendab suurt rahulolu ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepingu (edaspidi „leping“) sõlmimise üle, millega piiratakse Ühendkuningriigi 
Euroopa Liidust (EL) väljaastumise negatiivseid tagajärgi ja luuakse koostööraamistik, 
mis peaks olema tugeva ja konstruktiivse edasise partnerluse alus, vältides kokkuleppeta 
stsenaariumi kõige kahjulikumaid elemente ning tagades kodanikele ja ettevõtjatele 
õiguskindluse; tunnustab ELi pealäbirääkija ja tema meeskonna head tööd ja keskset 
rolli selle saavutamisel;

2. kordab, et Ühendkuningriigi väljaastumine EList on ajalooline viga, ning tuletab 
meelde, et EL on alati austanud Ühendkuningriigi otsust, nõudes samas, et 
Ühendkuningriik peab aktsepteerima EList lahkumise tagajärgi ning et kolmandal riigil 
ei saa olla samu õigusi ja hüvesid kui liikmesriigil; tuletab meelde, et kogu 
Ühendkuningriigi EList väljaastumise protsessi vältel on Euroopa Parlament püüdnud 
kaitsta ELi kodanike õigusi, rahu ja heaolu Iirimaa saarel ning kalurikogukondi, toetada 
ELi õiguskorda, hoida alal ELi otsuste tegemise sõltumatust ja säilitada tolliliidu ja 
siseturu terviklikkust, vältides samal ajal sotsiaalset, keskkonnaalast, maksu- ja 
õigusalast dumpingut, kuna see on oluline Euroopa töökohtade, tööstuse ja 

9 P9_TA(2020)0152.
10 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0018.
11 ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.
12 ELT C 34, 31.1.2020, lk 1.



PE690.806v01-00 4/17 RE\1229766ET.docx

ET

konkurentsivõime kaitsmiseks ning Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärkide 
saavutamiseks;

3. tunneb heameelt, et need eesmärgid on ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja 
koostöölepinguga ja väljaastumislepinguga suures osas saavutatud selliste aspektide abil 
nagu kohustuslikuks tehtud võrdsed tingimused muu hulgas riigiabi, sotsiaalsete ja 
keskkonnastandardite valdkonnas, pikaajaline kalanduskokkulepe, paljusid 
Ühendkuningriigi EList väljaastumise negatiivseid tagajärgi leevendav 
majanduskokkulepe ning uus õigus-, politsei- ja sisejulgeolekualase koostöö raamistik, 
mis põhineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja ELi 
andmekaitse õigusraamistiku täielikul järgimisel; peab siiski kahetsusväärseks, et selle 
lepingu kohaldamisala on piiratud, kuna Ühendkuningriigil puudub poliitiline tahe 
tegeleda oluliste valdkondadega, nimelt välis-, kaitse- ja välisjulgeoleku poliitikaga – 
selline olukord ei vasta kaugeltki poliitilises deklaratsioonis esitatud kavatsustele; peab 
kahetsusväärseks ka Ühendkuningriigi otsust mitte osaleda programmis „Erasmus+“, 
jättes noored sel viisil ilma ainulaadsest võimalusest;

4. kiidab heaks lepingu tugevalt kaupadele keskenduva komponendi, arvestades ELi ja 
Ühendkuningriigi kaubavahetuse intensiivsust, ning märgib, et Ühendkuningriigi EList 
väljaastumise ja eelkõige liikumisvabaduse lõppemise loogilise tagajärjena vähenevad 
suurel määral Ühendkuningriigi enamjaolt teenustepõhise majanduse võimalused, sest 
enam ei kehti päritoluriigil või passil põhinev lähenemisviis, kutsekvalifikatsioone ei 
tunnustata automaatselt ning Ühendkuningriigi teenuseosutajad võivad seista vastamisi 
27 erineva reeglite kogumiga ja seega suurenenud bürokraatiaga; rõhutab, et see on 
esimene leping ELi ajaloos, mille läbirääkimistel oli sihiks võetud lahkuminek, mitte 
lähenemine, ning seetõttu oli suuremate pingete, takistuste ja kulude teke kodanike ja 
ettevõtjate jaoks vältimatu;

5. väljendab rahulolu laiema horisontaalse vaidluste lahendamise mehhanismi üle, mis 
peaks võimaldama vaidluste õigeaegset lahendamist ja kohustuste täitmise vastastikust 
peatamist kõigis majandusvaldkondades, kui üks pooltest ei täida lepinguga võetud 
kohustusi; on seisukohal, et sellest mehhanismist võiks saada kõigi tulevaste 
vabakaubanduslepingute mudel ja standard;

6. tuletab meelde Euroopa Parlamendi Ühendkuningriigiga seotud küsimuste 
koordineerimisrühma ja fraktsioonide juhtide 11. septembri 2020. aasta avaldust ning 
võtab teadmiseks, et Ühendkuningriik on väljaastumislepingule allakirjutanuna 
õiguslikult kohustatud selle sätteid täielikult rakendama ja järgima, ning kiidab heaks 
Ühendkuningriigi siseturuseadusest selles esinenud lepingut rikkuvate sätete 
väljavõtmise; mõistab hukka Ühendkuningriigi hiljutised ühepoolsed meetmed, mille 
eesmärk on väljaastumislepingut rikkudes pikendada seda ajavahemikku, mille jooksul 
ei pea Suurbritanniast Põhja-Iirimaale eksporditavate kõikide loomsete saaduste 
saadetiste puhul esitama veterinaarsertifikaati, pakkide saatmise korral ei pea esitama 
tollideklaratsiooni ning tehakse erand ELi reeglitest, mis keelavad pinnast siseturule 
sisse vedada, ja lemmikloomapasside alastest reeglitest; on seisukohal, et need meetmed 
kujutavad endast tõsist ohtu ühtse turu terviklikkusele; kordab, et kõik sellised otsused 
tuleb asjaomaste ühisorganite kaudu ühiselt kokku leppida; kutsub Ühendkuningriigi 
valitsust tungivalt üles tegutsema heas usus ja rakendama viivitamata ja täielikult nende 
lepingute tingimusi, millele ta on alla kirjutanud, tuginedes usaldusväärsele ja 
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kõikehõlmavale ajakavale, mis on kehtestatud koos Euroopa Komisjoniga vastavalt 
väljaastumislepingu kohasele heas usus tegutsemise kohustusele; kutsub sellega seoses 
komisjoni üles jätkama jõuliselt Ühendkuningriigi vastu suunatud rikkumismenetlust, 
mis algatati 15. märtsil 2021 Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 12 lõike 4 alusel; 
tuletab meelde, et väljaastumislepingu kohase vaidluste lahendamise menetluse 
tulemuse jätkuv täitmata jätmine võib kaasa tuua ka kaubandus- ja koostöölepinguga 
kehtestatud kohustuste peatamise, sealhulgas turulepääsu enneolematu taseme 
piiramise; on sellega seoses seisukohal, et kaubandus- ja koostöölepingu ratifitseerimine 
tugevdab ELi rakendusvahendeid, mida saab kasutada väljaastumislepingu puhul; 
tuletab meelde, et väljaastumislepingu täielik ja nõuetekohane järgimine ja rakendamine 
on keskse tähtsusega, et saaks kaitsta kodanike õigusi ja rahuprotsessi ning vältida 
ranget piirikontrolli Iirimaa saarel, kaitsta siseturu terviklikkust ja tagada, et 
Ühendkuningriik maksab õiglase osa talle ELi liikmeks oleku ajal ja pärast seda 
kogunenud kohustistest, ning seetõttu on jätkuvalt tegu ELi ja Ühendkuningriigi suhete 
edasise arengu olulise eeltingimusega; rõhutab hea usu olulisust ja sellest tingitud 
vajadust usalduse ja usaldusväärsuse järele; tuletab meelde, et Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 
protokolli sõnastus ja artikkel 16 annavad edasi väga habrast ja tundlikku poliitilist 
tasakaalu; rõhutab, et ettepanekuid või tegusid, mis võiksid seda tasakaalu muuta, ei 
tohiks teha kergekäeliselt või ilma kummagi poolega eelnevalt nõuetekohaselt 
konsulteerimata; rõhutab Põhja-Iirimaa ainulaadset olukorda ja protokollis Põhja-
Iirimaa assambleele antud rolli, sealhulgas seda, et assamblee nõusolek on nõutav 
protokolli jätkuvaks kohaldamiseks nelja aasta pärast; peab vajalikuks, et jätkuks 
tõhustatud dialoog poliitiliste esindajate ja kodanikuühiskonna vahel, sealhulgas Põhja-
Iirimaa esindajatega Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli kõigi aspektide ja laiemalt 
Põhja-Iirimaa rahuprotsessi üle; on sügavalt mures hiljutiste pingete pärast Põhja-
Iirimaal ning tuletab meelde, et EL on suure reede kokkuleppe täitmise üks peamisi 
järelevalvajaid ja on kindlalt otsustanud seda kaitsta;

Euroopa Parlamendi roll

7. peab kahetsusväärseks lepingute valmimist alles viimasel hetkel ja sellest tulenevat 
ebakindlust, mis tekitab kodanikele ja ettevõtjatele suuri kulusid ning on mõjutanud ka 
Euroopa Parlamendi õigust lepingute lõplikku teksti kontrollida ja teostada nende üle 
demokraatlikku järelevalvet enne nende ajutist kohaldamist; rõhutab selle protsessi 
erakorralisust, arvestades üleminekuperioodi lõppemise kindlat tähtaega ja 
Ühendkuningriigi keeldumist seda pikendada isegi keset pandeemiat; rõhutab, et see 
protsess ei saa mingil juhul luua pretsedenti tulevaste kaubanduslepingute jaoks, millede 
puhul tuleb tagada tavapärane koostöövorm ja juurdepääs teabele kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 218 lõikega 10, sealhulgas kõigi läbirääkimistekstide 
jagamine, korrapärane dialoog ning parlamendile piisava aja andmine ametlikuks 
kontrolliks ja lepingute üle peetavaks aruteluks; rõhutab, et lepinguid ei tohi ajutiselt 
kohaldada ilma parlamendi nõusolekuta; tunnustab eeltoodust hoolimata, et parlament 
sai regulaarselt oma arvamust väljendada tänu kindlale ja tihedale konsulteerimisele ja 
dialoogile ELi pealäbirääkijaga ja komisjoni ELi-Ühendkuningriigi suhete 
rakkerühmaga, ning tunnustab kahe parlamendi resolutsiooni vastuvõtmist 2020. aasta 
veebruaris ja juunis, millega tagati, et parlamendi seisukohad olid ELi esialgses 
mandaadis täielikult kajastatud ja ELi pealäbirääkija kaitses neid läbirääkimiste käigus;

8. toetab lepingu alusel Euroopa Parlamendi ja Ühendkuningriigi parlamendi liikmetest 
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koosneva parlamentaarse partnerlusassamblee loomist; on veendunud, et 
parlamentaarsele partnerlusassambleele tuleks teha ülesandeks jälgida lepingu täielikku 
ja nõuetekohast rakendamist ning anda soovitusi partnerlusnõukogule; teeb ettepaneku, 
et partnerlusassamblee peaks tegelema ka väljaastumislepingu rakendamisega, ilma et 
see piiraks iga lepingu juhtimisstruktuure ja nende kontrollimise mehhanismi, samuti 
õigust esitada soovitusi valdkondades, kus parem koostöö võiks tuua kasu mõlemale 
poolele, ning teha ühisalgatusi, et edendada tihedaid suhteid;

9. nõuab, et Euroopa Parlament peab lepingu järelevalves ja rakendamises täiel määral 
osalema kooskõlas parlamendi presidendi David Sassoli 5. veebruaril 2021. aastal 
saadetud kirjaga; ilma et see piiraks asjaomaste Euroopa Komisjoni liikmete võetud 
kehtivaid kohustusi vastutavate parlamendikomisjonide ees, väljendab heameelt 
komisjoni avalduse üle Euroopa Parlamendi rolli kohta lepingu rakendamises, mis 
sisaldab järgmisi kohustusi:

a) teavitada parlamenti viivitamata ja täielikult partnerlusnõukogu ja teiste 
ühisorganite tegevusest;

b) kaasata parlament lepingu kohaselt tehtavatesse olulistesse otsustesse, mis on 
seotud liidu mis tahes ühepoolse tegevusega lepingu raames, ning võtta võimalikult 
suurel määral arvesse parlamendi seisukohti, ning kui komisjon ei järgi parlamendi 
seisukohti, selgitada selle põhjuseid;

c) kaasata parlament piisavalt aegsasti oma kavatsusse esitada liidule ettepanek 
lepingu kolmanda osa [Õiguskaitse- ja õigusalane koostöö kriminaalasjades] 
lõpetamiseks või peatamiseks, kui Ühendkuningriik ei täida oma Euroopa inimõiguste 
ja põhivabaduste kaitse konventsioonist tulenevaid kohustusi;

d) kaasata parlament lepinguga ettenähtud võimalike vahekohtunike ja 
eksperdikomisjonide liikmete väljavalimisse;

e) esitada parlamendile kõik seadusandlike aktide ettepanekud, millega reguleeritakse 
selliste autonoomsete meetmete vastuvõtmise korda, mida liidul on õigus lepingu 
alusel võtta;

f) võtta võimalikult suurel määral arvesse parlamendi seisukohti selle kohta, kuidas 
mõlemad pooled lepingut rakendavad, sealhulgas lepingu võimalike rikkumiste või 
võrdsete tingimuste tasakaalustamatuste kohta, ning kui komisjon ei järgi parlamendi 
seisukohta, selgitada selle põhjuseid;

g) hoida parlamenti täielikult kursis komisjoni hinnangute ja otsustega isikuandmete 
piisavuse kohta, samuti Ühendkuningriigi asutustega finantsteenuste valdkonnas 
tehtava regulatiivse koostöö korraga ja võimaliku finantsteenuste samaväärsuse 
määramisega;

nõuab, et nende kohustuste institutsioonidevahelisse kokkuleppesse konsolideerimise 
üle peetaks läbirääkimisi esimesel võimalusel;

10. väljendab rahulolu salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva 
lepingu üle; rõhutab, et see leping ja eelkõige selle artikkel 3 ei piira Euroopa 
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Parlamendi õigusi, mis tulenevad ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikest 10, eriti 
arvestades eespool esitatud punkti 9; osutab, et viis, kuidas nõukogu on taotlenud 
parlamendi nõusolekut, koondades ühte menetlusse kaks lepingut – ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu –, ei ole 
kooskõlas tavapraktikaga ning sellest ei tohiks mingil juhul saada pretsedent, sest 
Euroopa Parlamendil peaks olema võimalus anda nõusolek igale rahvusvahelisele 
lepingule enne selle jõustumist eraldi ja mitte paketina, vastasel juhul oleks parlamendi 
õiguseid tõsiselt rikutud;

11. nõuab tungivalt ELi ja Ühendkuningriigi ametiühingute ning muude sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide kindlat kaasamist lepingu järelevalvesse ja 
rakendamisse, sealhulgas nendega konsulteerimist ja nende võimalikku osalemist 
erikomiteedes, kus arutatakse asjakohaseid küsimusi, ning spetsiaalse tööjõufoorumi 
loomist, mis tuleks kokku enne iga partnerlusnõukogu kohtumist; soovitab lepingu 
tähtsust ja võimalikke kaugeleulatuvaid tagajärgi silmas pidades laiendada 
sisenõuanderühma, kaasates sellesse suurema arvu ametiühingute ja teiste 
sotsiaalpartnerite, eelkõige Euroopa sektorite liitude esindajaid, ning anda 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, ametiühingutele ja teistele sotsiaalpartneritele 
volitused esitada komisjonile kaebusi, nõudes komisjonilt selliste kaebuste käsitlemist;

12. väljendab rahulolu komisjoni pingutuste üle kaasata sidusrühmi võimalikult suurel 
määral, kuigi aeg selleks oli piiratud, ning samuti üksikasjalike valmisolekuteadete üle, 
mis aitasid ettevõtjatel valmistuda vältimatuteks muutusteks, mida tõi kaasa 
Ühendkuningriigi lahkumine tolliliidust ja siseturult 1. jaanuaril 2021; nõuab, et kõik 
ELi liikmesriigid ja, kui see on asjakohane, piirkonnad pingutaksid rohkem, et tagada 
Ühendkuningriigi uuest staatusest tuleneva uue korra kehtimise esimestel kuudel kõigile 
ettevõtjatele ja kodanikele võimalikult sujuv toimetulek; tunnistades, et 
Ühendkuningriigi väljaastumisel EList on märkimisväärsed lühiajalised majanduslikud 
tagajärjed, kutsub komisjoni üles kasutama täielikult ja õigeaegselt 5 miljardi euro 
suurust Brexitiga kohanemise reservi pärast selle vastuvõtmist kaasseadusandjate poolt, 
et aidata sektoreid, ettevõtteid ja töötajaid ning liikmesriike, keda ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelise uue suhte negatiivsed ja ettenägematud tagajärjed kõige 
rohkem mõjutavad;

Kaubandus

13. rõhutab lepingu enneolematut kohaldamisala seoses kaubavahetusega, mille puhul on 
saavutatud nullkvootide ja -tariifide eesmärk, ning selle tulemusel hõlbustab leping 
kaubandust Ühendkuningriigiga asjakohaste päritolureeglite raames ja kaitseb ELi 
tootjate huve, muu hulgas kahepoolse kumulatsiooni, eksportijate endi poolt päritolu 
sertifitseerimise ja mõnede dokumentide puhul tehtava 12-kuulise erandi abil; rõhutab, 
kui olulised on tõhusad võrdsed tingimused, eelkõige seoses kaitse taseme säilitamise ja 
tulevaste lahknevuste vältimisega, koosmõjus lepingu enneolematu kohaldamisalaga;

14. rõhutab, et teenustekaubanduse puhul toovad mõlema poole võetud kohustused kaasa 
liberaliseerimise määra, mis läheb kaugemale nende WTO raames võetud kohustustest, 
ja selle põhjusteks on muu hulgas tulevikku suunatud enamsoodustusrežiimi klausel, 
tulevastele parandustele mõeldes kehtestatud läbivaatamiskohustus ja erieeskirjad, mis 
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on ette nähtud spetsialistide liikumiseks ärilisel eesmärgil (4. viisil teenuste osutamine); 
tuletab samas meelde, et siseturult lahkudes kaotas Ühendkuningriik automaatse 
piiramatu õiguse osutada teenuseid kogu ELis; tunnustab kutsekvalifikatsioonide 
alaseid selgeid sätteid, mis on varasematega võrreldes teistsugused, kuna 
Ühendkuningriik on kolmas riik; väljendab siiski heameelt lepingus sätestatud 
mehhanismi üle, mille kohaselt EL ja Ühendkuningriik võivad hiljem sõlmida 
lisakokkuleppeid igal üksikjuhul eraldi ja konkreetsete kutsealade puhul;

15. väljendab rahulolu digikaubandust käsitleva peatüki üle, sealhulgas andmete 
lokaliseerimise nõuete või lähtekoodi kohustusliku avaldamise selgesõnalise keelu üle, 
mis on seni ELi sõlmitud vabakaubanduslepingutes uudne, ning selle üle, et samal ajal 
säilitatakse ELi reguleerimisõigus ja andmekaitsenõuded; tunnistab, et see digipeatükk 
võib olla eeskujuks tulevastele kaubanduslepingutele; väljendab lisaks heameelt 
regulatiivse koostöö üle kujunemisjärgus tehnoloogia, sealhulgas tehisintellekti 
valdkonnas;

16. tunnustab asjaolu, et hoolimata Ühendkuningriigi esialgsest vastuseisust on 
läbirääkimistel kokku lepitud seni ambitsioonikaim riigihangete üldpeatükk, mis läheb 
kaugemale riigihankelepingust, et tagada ELi ettevõtjate võrdne kohtlemine, ning 
peatükk, mis käsitleb mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) vajadusi ja huve; tuletab meelde, et väljaastumislepinguga kaitstakse kõiki 
olemasolevaid geograafilisi tähiseid, kuid peab kahetsusväärseks, et vaatamata 
poliitilises deklaratsioonis võetud kohustustele ei suudetud kokku leppida tulevaste 
geograafiliste tähiste määramise korra suhtes; tunnistab siiski, et kaitse laiendamiseks 
tulevikus tuleb kohaldada läbivaatamisklauslit, ning nõuab tungivalt, et mõlemad 
pooled rakendaksid seda klauslit võimalikult kiiresti;

17. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid asutaksid asjakohased regulatiivse 
koordineerimise platvormid ja osaleksid neis aktiivselt, tagades Euroopa Parlamendile 
täieliku läbipaistvuse, et võimaldada tulevikus õigusnormide suurel määral lähendamist 
kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega ning vältida tarbetuid konflikte, kaitstes 
samas kummagi poole reguleerimisõigust, nagu on lepingus rõhutatud;

Võrdsed tingimused

18. väljendab heameelt laiaulatusliku ja nüüdisaegse jaotise üle, milles käsitletakse avatud 
ja ausa konkurentsi võrdseid tingimusi ning kestlikku arengut ja mida tuleks võtta 
eeskujuks teiste tulevaste vabakaubanduslepingute sõlmimisel, mille üle EL 
läbirääkimisi peab, pidades muu hulgas silmas järgmist:

i) reeglid töö- ja sotsiaalsete standardite, keskkonna ja kliima ning maksustamise 
praeguse kaitse kõrge taseme säilitamise kohta, mida ei tohi langetada kaubandust 
või investeeringuid kahjustaval viisil, samuti konkurentsieeskirjad ja reeglid riigi 
omandis olevate ettevõtete kohta;

ii) võimalus kohaldada ühepoolseid tasakaalustavaid meetmeid, kui tulevikus esineb 
märkimisväärseid lahknevusi töö- ja sotsiaalsete standardite, keskkonna- või 
kliimakaitse või subsiidiumide kontrolli valdkonnas, kui sellised lahknevused 
mõjutavad oluliselt pooltevahelist kaubandust või investeeringuid; rõhutab 
vajadust tagada, et olulist erinevust, millel on oluline mõju kaubandusele või 
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investeeringutele, tõlgendataks laialt ja et seda oleks võimalik praktikas tõendada, 
tagamaks, et selliste meetmete kasutamist ei piirata põhjendamatult;

iii) kokkulepitud siduvad subsiidiumide kontrolli põhimõtted, mille mittejärgimise 
võivad konkurendid vaidlustada, kohtud, kellel on voli nõuda toetusesaajatelt 
vajaduse korral subsiidiumi tagasimaksmist, ning ELile antud võimalus 
kehtestada ühepoolseid sanktsioone, sealhulgas kehtestada teatavate toodete 
suhtes tariife või kvoote või peatada vastastikku majanduspartnerluse muid osi, 
juhul kui Ühendkuningriik neid põhimõtteid eirab; rõhutab vajadust jälgida 
Ühendkuningriigi uut riigiabi korda ja hinnata põhjendamatute toetuste vastu 
võitlemise mehhanismi tõhusust, et see aitaks tõhusalt kaasa võrdsete tingimuste 
loomisele;

iv) peab siiski kahetsusväärseks, et maksustamist käsitleva peatüki suhtes ei 
kohaldata vaidluste lahendamise sätteid ega tasakaalustavaid meetmeid; nõuab, et 
komisjon säilitaks valvsuse maksustamise ja rahapesu küsimustes, mille puhul 
tuleks kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid, näiteks nimekirja kandmist, et 
veenda Ühendkuningriiki loobuma ebaausate tavade kasutamisest; tuletab sellega 
seoses meelde võimalust taotleda kaubanduse rubriigi läbivaatamist neli aastat 
pärast lepingu jõustumist, kui peaks ilmnema tasakaalustamatus;

v) tuletab meelde, et võrdseid tingimusi käsitlevaid sätteid kohaldatakse üldiselt, 
sealhulgas nn erimajandustsoonides;

19. rõhutab, et nõuetekohane ja piisav järelevalve on otsustava tähtsusega, et saada põhjalik 
ülevaade nii allesjäänud kui ka uutest tõketest, mis ettevõtjate ja eelkõige VKEde ees 
seisavad; rõhutab, kui oluline on vältida tarbetut regulatiivset ebakindlust, 
halduskoormust ja menetluste keerukust, mis suurendavad keerukust ja kulusid; kutsub 
sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles tegema koostööd ettevõtlusringkondadega 
ja eelkõige VKEdega, et vähendada esilekerkivaid kaubandustõkkeid;

Juhtimine

20. tervitab lepingus sätestatud horisontaalset juhtimis- ja institutsioonilist raamistikku, mis 
tagab kõigi peatükkide sidususe, nendevahelise seose ja nende maksmapaneku, vältides 
ühtlasi täiendavaid paralleelseid struktuure ja bürokraatiat ning pakkudes õiguskindlust 
ja kindlaid tagatisi selle kohta, et lepinguosalised lepingut täidavad; tunnustab eelkõige 
töökindlat mehhanismi vaidluste lahendamiseks, mis võivad tekkida ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel nende kohustuste tõlgendamise või täitmise üle;

21. väljendab rahulolu juhtimispeatükis sisalduva mittediskrimineerimisklausli üle, millega 
tagatakse, et Ühendkuningriik ei või oma riiklikus viisapoliitikas diskrimineerida 
mõnede ELi liikmesriikide kodanikke lühiajaliste viisade väljastamisel;

Julgeolek, välisasjad ja areng

22. peab kahetsusväärseks, et vastupidiselt poliitilisele deklaratsioonile, millega nähti ette 
ambitsioonikas, laiaulatuslik, põhjalik ja paindlik partnerlus välispoliitika, julgeoleku ja 
kaitse valdkonnas, keeldus Ühendkuningriik pidamast läbirääkimisi nende aspektide kui 
lepingu osa üle; tuletab siiski meelde, et mõlema poole huvides on säilitada tihe ja 
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kestev koostöö neis valdkondades, eelkõige selleks, et edendada rahu ja julgeolekut, 
sealhulgas terrorismivastast võitlust, edendada reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda, 
tõhusat mitmepoolsust ja ÜRO põhikirja, tugevdada demokraatiat ja õigusriiki ning 
kaitsta inimõigusi ja põhivabadusi, nagu on sätestatud ELi lepingu artiklis 21; teeb 
ettepaneku, et tulevast koostööd ja koordineerimist ELi ja Ühendkuningriigi vahel peaks 
reguleerima süsteemne platvorm kõrgetasemeliste konsultatsioonide pidamiseks ja 
välispoliitika küsimuste koordineerimiseks, mille hulka kuuluvad sealhulgas selliste 
riikide nagu Venemaa ja Hiina tekitatud probleemid, tihe koostöö julgeolekuküsimustes, 
sealhulgas ELi ja NATO koostöö raames, ning süstemaatiline eelistatud koostöö 
eelkõige rahuvalveoperatsioonide osas; nõuab Ühendkuningriigiga süvendatud 
koostööd ja tegevuse koordineerimist sanktsioonipoliitika alal, võttes arvesse ühiseid 
väärtuseid ja huve, ning selles valdkonnas koordineerimismehhanismi loomist;

23. taunib sellega seoses Ühendkuningriigi otsust anda Euroopa Liidule madalam 
diplomaatiline staatus ja kutsub asjakohaseid Ühendkuningriigi ametivõime seda tegu 
heastama ning nõuab tungivalt, et komisjon seisaks kindlalt aluslepingute nõuetekohase 
rakendamise eest;

24. 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 
suhteid Rahvaste Ühenduse ja arengumaadega; kutsub Ühendkuningriiki üles aitama 
vähendada riigi EList väljaastumise 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 ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisel;

Valdkondlikud eriküsimused ja temaatiline koostöö

25. on seisukohal, et siseturg on Euroopa Liidu üks suuri saavutusi ning see on olnud väga 
kasulik mõlema poole majandusele ja loonud aluse inimeste elukvaliteedi 
parandamiseks; rõhutab, et uus majanduspartnerluse ajastu peaks olema suunatud 
vastastikku kasulike võimaluste loomisele ega tohiks mingil juhul kahjustada siseturu ja 
tolliliidu terviklikkust ja toimimist; tunnistab, et volitatud ettevõtjatele antud 
soodustuste laiendamine on sobiv viis kaubandusmoonutuste vältimiseks;

26. rõhutab, et EL peaks rakendamisprotsessi raames pöörama erilist tähelepanu enne 
kaupade siseturule sisenemist (kas Ühendkuningriigist või muudest kolmandatest 
riikidest Ühendkuningriigi kaudu) tehtud tollikontrollide nõuetekohasusele, nagu 
lepingus ette nähtud, ning et on äärmiselt tähtis tagada kaupade vastavus siseturu 
nõuetele; rõhutab, et tollikontrolli rajatistesse on vaja teha suuremaid investeeringuid 
ning poolte vahel on vaja parandada koordineerimist ja teabevahetust, et võimalikult 
ulatuslikult vältida kaubandushäireid ning säilitada tolliliidu terviklikkus tarbijate ja 
ettevõtjate huvides; on seisukohal, et tolli- ja turujärelevalveasutuste sujuv koostöö on 
hädavajalik, ning tunneb eelkõige muret selle pärast, kas ELil on tarvilik kohapealne 
tegevussuutlikkus Põhja-Iirimaal;

27. märgib, et ebakindlus kohaldatavate reeglite suhtes on juba negatiivselt mõjutanud 
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tarbijate harjumusi ja usaldust piiriüleste ostude vastu, ning kutsub Ühendkuningriigi 
valitsust, Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriike üles kiiresti rakendama lepingus 
sätestatud tarbijakaitsemeetmeid ning tugevdama koostööd mitmesugustes 
valdkondlikes poliitikameetmetes, mis on seotud kestlike tootmismeetodite ja 
tooteohutusega; nõuab tarbijate huvides toodete ja teenuste tarneahela läbipaistvuse 
tagamist 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;

28. peab kahetsusväärseks teatavatele kalandusega tegelevatele kogukondadele avalduvat 
negatiivset mõju, tunnistab aga, et kalandust käsitlevad sätted, millega määratakse 
kindlaks püügi järkjärguline vähendamine rohkem kui viie ja poole aasta jooksul kokku 
25 % võrra, on vähem kahjulikud, kui oleks olnud Ühendkuningriigi vete täielik 
sulgemine; palub komisjonil seda silmas pidades võtta kõik vajalikud meetmed 
tagamaks, et 25 % vähendamise künnist ei ületata kunagi ja vastastikune vetele 
juurdepääs säilib; peab sellega seoses murettekitavaks asjaolu, et partnerlusnõukogul on 
lubatud muuta lisasid FISH 1, 2 ja 3; nõuab, et enne selliste muudatuste tegemist 
asjakohaselt konsulteeritaks Euroopa Parlamendiga;

29. on sügavalt mures, milliseks kujuneb olukord selle perioodi lõpuks, ning tuletab 
Ühendkuningriigile meelde, et tema jätkuv juurdepääs ELi turgudele on otse seotud ELi 
kalastajate pääsuga Ühendkuningriigi vetele pärast seda; tuletab meelde, et kui 
Ühendkuningriik kaalub juurdepääsu piiramist pärast esialgset viie ja poole aastast 
perioodi, on ELil võimalik võtta meetmeid oma huvide kaitsmiseks, sealhulgas 
taaskehtestada Ühendkuningriigi kalaimpordi tariifid või kvoodid või peatada lepingu 
muud osad, kui ELi kalanduskogukondadel peaks tekkima tõsiste majanduslike või 
sotsiaalsete raskuste oht; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et ELi kalapüügiõigusi 
seatakse kahtluse alla eksitavate vahenditega, kuna lubatud kogupüüki ja kvoote 
käsitlevat kokkulepet ei ole võimalik õigeaegselt vastu võtta ning kasutatakse 
lubamatuid tehnilisi meetmeid ja vaieldavaid piiravaid tõlgendusi litsentside saamise 
tingimuste suhtes;

30. on väga mures võimalike tagajärgede pärast, kui Ühendkuningriik kaldub kõrvale 
tehnilisi meetmeid käsitlevatest liidu määrustest ja muudest nendega seotud liidu 
keskkonnaalastest õigusaktidest, kuna see võib de facto piirata teatavate Euroopa 
kalalaevade pääsu Ühendkuningriigi vetesse; tuletab meelde, et leping kohustab pooli 
täpselt põhjendama kõigi selle valdkonna muutuste mittediskrimineerivat laadi, ning 
rõhutab vajadust tagada teaduslikult kontrollitavate andmete alusel pikaajaline 
keskkonnasäästlikkus; kutsub komisjoni üles olema nende tingimuste täitmise suhtes 
eriti valvas ja reageerima jõuliselt, kui Ühendkuningriik käitub diskrimineerivalt;

31. väljendab muret teistsuguste õigusnormide kohaldamisest tulenevate tagajärgede pärast 
eristaatuse alusel Ühendkuningriigiga seotud territooriumide, eelkõige Briti kroonile 
kuuluvate alade (Crown Dependencies) ja ülemereterritooriumide suhtes; palub 
komisjonil nendele territooriumidele ja nende iseärasustele erilist tähelepanu pöörata;

32. on mures selle pärast, kuidas tulevikus lepingu kohaselt käsitletakse ja vaidlustatakse 
võimalikku sotsiaal- ja tööstandardite ühepoolset alandamist Ühendkuningriigi poolt; 
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kordab veel kord, et ühepoolsele sotsiaal- ja töönormide madaldamisele Euroopa 
töötajate ja ettevõtete arvel tuleb kiiresti reageerida ja olukorda parandada, et säilitada 
võrdsed tingimused; taunib ka asjaolu, et kuigi Ühendkuningriik oli väljaastumislepingu 
artikli 127 alusel kohustatud üle võtma direktiivid lapsevanemate ja hooldajate töö- ja 
eraelu tasakaalustamise kohta ning direktiivi läbipaistvate ja prognoositavate 
töötingimuste kohta üleminekuperioodil, ei ole ta seni veel astunud selleks vajalikke 
samme ning on seega jätnud Ühendkuningriigis asuvad töötajad ilma teatavatest uutest 
õigustest;

33. märgib tunnustavalt, et uus sotsiaalkindlustuse koordineerimise koostöömehhanism on 
lähedane olemasolevatele reeglitele, 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; väljendab eelkõige 
rahulolu selle üle, et lepinguga on tagatud ELi õigusnormid mittediskrimineerimise, 
võrdse kohtlemise ja perioodide liitmise kohta; peab aga kahetsusväärseks sisulise 
kohaldamisala piiramist ja eelkõige asjaolu, et arvesse ei ole võetud perehüvitisi, 
pikaajalist hooldust ja mitteosamakselisi rahalisi hüvitisi ning töötushüvitiste 
ülekantavust; kutsub lepinguosalisi üles andma vaba liikumise piirangutest mõjutatud 
kodanikele viivitamata kindlat ja usaldusväärset teavet nende elamis- ja töötamisõiguste 
ning sotsiaalkindlustuse koordineerimise õiguste kohta;

34. võtab teadmiseks ajutise sätte isikuandmete edastamise kohta Ühendkuningriigile; 
kordab oma 13. veebruari 2020. aasta ja 18. juuni 2020. aasta resolutsioone, milles 
rõhutatakse andmekaitse tähtsust nii põhiõigusena kui ka digitaalmajanduse ühe 
peamise võimaldajana; tuletab seoses Ühendkuningriigi andmekaitseraamistiku 
piisavusega meelde, et Euroopa Liidu Kohtu kohtulahendite kohaselt peab 
Ühendkuningriigi kaitse tase olema „sisuliselt samaväärne“ sellega, mille tagab ELi 
õigusraamistik, sealhulgas andmete kolmandatesse riikidesse edastamisel nii ärilistel kui 
ka õiguskaitse eesmärkidel; võtab teadmiseks, et 19. veebruaril 2021 algatati 
isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitsedirektiivi alusel menetlus, et võtta vastu 
kaks isikuandmete Ühendkuningriigile edastamist käsitlevat kaitse piisavuse otsust; 
kutsub komisjoni üles mitte vastu võtma jaatavat otsust kaitse piisavuse kohta, kui ELi 
õiguses ja kohtupraktikas sätestatud tingimustest ei peeta täielikult kinni; rõhutab, et 
piisavust puudutav otsus ei ole küsimus, mille üle Ühendkuningriik ja EL võiksid 
läbirääkimisi pidada, sest see puudutab põhiõiguse kaitset, mida tunnistatakse Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, põhiõiguste hartas ja ELi 
aluslepingutes;

35. rõhutab, et lepinguga pannakse alus Ühendkuningriigiga õiguskaitse alal ja 
kriminaalasjades tehtavale õigusalasele koostööle, mis on enneolematult tihe, kui 
võrrelda seda üldiselt kolmandate riikidega tehtava koostööga; juhib tähelepanu sellele, 
et lepingu III jaotises on lisakaitsemeetmena sätestatud vaidluste lahendamise erikord, 
pidades silmas sellega reguleeritavat tundlikku valdkonda; väljendab rahulolu lepingu 
III osas sisalduvate peatamist ja lõpetamist käsitlevate sätete üle, mis puudutavad 
eelkõige Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni tingimuste 
järgimist;

36. peab kahetsusväärseks, et ei ole järgitud Euroopa Parlamendi nõudmisi seoses ELi ühise 
lähenemisviisiga varjupaiga-, rände- ja piirihaldusele ning et neid olulisi küsimusi, mis 
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mõjutavad ka kõige kaitsetumate isikute, näiteks saatjata alaealiste õigusi, tuleb nüüd 
lahendada kahepoolse koostöö kaudu; nõuab, et EL ja Ühendkuningriik sõlmiksid 
kiiresti asjakohase lepingu, mis vahetaks välja Dublini määruse;

37. peab kahetsusväärseks, et lepingu liikuvuspoliitikat käsitlev osa ei ole piisavalt 
ambitsioonikas, ning nõuab turvaliste seaduslike rändeteede loomist ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel; väljendab rahulolu lühiajalisi viisasid käsitlevate sätete ja 
mittediskrimineerimisklausli üle liikmesriikide vahel; kutsub Ühendkuningriiki üles 
hoiduma ELi kodanikke nende kodakondsuse alusel diskrimineerimast – nii seoses 
Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmis 
registreerimise kui ka liikuvus- ja viisaküsimustega; kutsub komisjoni üles rakendama 
rangelt vastastikkuse põhimõtet; 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 pääs Ühendkuningriigi tööturule, ning rõhutab 
vajadust kohaldada kõigile ELi kodanikele võrdseid tasusid ja kutsub seetõttu 
Ühendkuningriiki üles oma otsust viivitamata tühistama;

38. kutsub komisjoni üles hoidma Euroopa Parlamenti täielikult kursis lepingu rakendamise 
järelevalvega Euroopa Keskpanga, Euroopa järelevalveasutuste, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu poolt ning finantsteenuste turu 
arenguga, et saaks õigeaegselt kindlaks teha võimalikud turuhäired ja ohud 
finantsstabiilsusele, turu terviklikkusele ja investorite kaitsele;

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

40. märgib tunnustavalt, et lepingus sisalduvad kohustused seoses maksustamise 
läbipaistvuse ja õiglase maksukonkurentsiga ning ühine poliitiline deklaratsioon 
kahjulike maksurežiimide vastase võitluse kohta;

41. väljendab rahulolu teadaande üle, et Ühendkuningriigi ja ELi vahel on kokku lepitud 
vastastikuse mõistmise memorandum finantsteenuste kohta, kuid peab 
kahetsusväärseks, et Ühendkuningriik on samaväärsust kinnitavaid otsuseid seni teinud 
ainult üksikute Euroopa Majanduspiirkonna riikide, sealhulgas Euroopa Liidu 
liikmesriikide, mitte aga liidu kui terviku suhtes; tuletab meelde, et samaväärsust 
kinnitavad otsused hõlmavad mitut õigusvaldkonda, mida tuleb ELi tasandil ühtlustada, 
ning et mõnel juhul teevad järelevalvet otse ELi ametiasutused; palub seetõttu 
komisjonil enne omalt poolt samaväärsuse kindlaksmääramist jälgida, kas 
Ühendkuningriigi samaväärsust käsitlevad otsused on adresseeritud ELile tervikuna;

42. on seisukohal, et vaja on veelgi täpsustada kaitse taseme säilitamise kohustuse ulatust 
seoses maksuküsimustega; peab lahknevate maksualaste õigusaktide mõju 
murettekitavaks; on eriti mures selle pärast, et Ühendkuningriik on varakult teatavaks 
teinud, et kohustub avaldamisele kuuluvaid kokkuleppeid avaldama ainult nõrgemate 
rahvusvaheliste normide kohaselt, ning peab kahetsusväärseks ka avalikke avaldusi 
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vabasadamate avamise kohta Ühendkuningriigis;

43. hoiatab, et maksualane ebaselge terminoloogia ning mittesiduvad või ettearvamatud 
õigusnormid ja järelevalvemehhanismid, mida lepingus esineb, suurendavad 
maksudumpingu ohtu; märgib lisaks, et lepingu jõustamine võib esile kutsuda 
lahendamata vaidlusi otsese mõjuga klauslite puudumise tõttu, sealhulgas seoses 
kahjulike maksutavadega; märgib murega, et ELi kaubanduslepingutes Šveitsi ja 
Kanadaga on maksualase riigiabi tingimused rangemad;

44. märgib, et lepingut ei kohaldata Briti kroonile kuuluvate alade ja Ühendkuningriigi 
ülemereterritooriumide suhtes; on seisukohal, et tuleks läbi viia põhjalik kontroll 
tagamaks, et leping ei sisalda lünki, mis võimaldaksid kasutada neid territooriume 
paarilisena uute kahjulike maksuskeemide väljatöötamisel, mis mõjutavad siseturu 
toimimist;

45. väljendab rahulolu selle üle, et Pariisi kokkulepe on lepingu oluline element; peab aga 
kahetsusväärseks, et kliimakaitse baastaseme puhul kasvuhoonegaaside suhtes ei võetud 
arvesse kogu majandust hõlmavaid läbivaadatud eesmärke 2030. aastaks, mis varsti 
heaks kiidetakse; rõhutab lisaks, et EL kavatseb ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
veelgi tugevdada ja laiendada; on seisukohal, et kui ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi ja Ühendkuningriigi heitkogustega kauplemise süsteemi vahel peaks ilmnema 
olulisi erinevusi, võib see viia võrdsete tingimuste moonutamiseni ja seetõttu tuleks 
seda arvesse võtta ELi piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi 
kohaldamisel, kui niisugune mehhanism kehtestatakse;

46. kiidab heaks terviseturbealase koostöö sätted, mis võimaldavad pooltel ja liikmesriikide 
pädevatel asutustel vahetada asjakohast teavet, kuid avaldab kahetsust, et see koostöö 
on piiratud üksnes oluliste rahvatervise riskide hindamisega ning rahvatervise 
kaitsmiseks vajalike meetmete koordineerimisega;

47. väljendab rahulolu selle üle, et ELi toiduohutusnorme ei muudeta ning et lepingu 
eesmärk on kaitsta liidu kõrgeid sanitaar- ja fütosanitaarstandardeid; kordab, et sanitaar- 
ja fütosanitaarmeetmetega seotud kaubavood ELi ja Ühendkuningriigi vahel on edaspidi 
äärmiselt suured ning et ELil peaks olema nõuetekohane koordineerimisprotsess, et 
vältida Ühendkuningriigi kaupade ebajärjekindlat kontrolli ELi sadamates;

48. väljendab heameelt lepingusse õhutranspordi teemalise tervikliku peatüki lisamise üle, 
mis peaks tagama ELi strateegiliste huvide kaitse ning mis sisaldab asjakohaseid sätteid 
turulepääsu, liiklusõiguste, koodijagamise ja reisijate õiguste kohta; tunnustab 
lennunduse peatükis sisalduvaid konkreetseid sätteid võrdsete tingimuste kohta, millega 
tagatakse, et ELi ja Ühendkuningriigi lennuettevõtjad konkureerivad võrdsetel alustel; 
võtab teadmiseks omandi- ja kontrollireeglite asjus leitud lahenduse, millega 
reguleeritakse juurdepääsu siseturule, samal ajal jäetakse aga ruumi edaspidiseks 
liberaliseerimiseks; on rahul sellega, et lennundusohutuse kohta on eraldi peatükk, 
millega tagatakse tihe koostöö lennuohutuse ja lennuliikluse korraldamise alal; on 
seisukohal, et see koostöö ei tohiks piirata ELi õigust kindlaks määrata selline kaitse 
tase, mida ta peab ohutuse seisukohast asjakohaseks; rõhutab, kui oluline on 
Ühendkuningriigi tsiviillennundusameti ja Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 
tulevane tihe koostöö;
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49. peab tervitatavaks asjaolu, et lepinguga tagatakse autoveo-ettevõtjatele ELi ja 
Ühendkuningriigi vahel kvoodivaba ühendatus ning antakse üksteise territooriumil 
vastastikku täielikud transiidiõigused – nn maismaasild; väljendab rahulolu 
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 nõudeid 
kutsealale pääsu, sõidukijuhtide lähetamise, sõidu- ja puhkeaja, sõidumeerikute ning 
sõidukite massi ja mõõtmete kohta; märgib, et nende nõuetega tagatakse aus konkurents 
ning kindlustatakse ka sõidukijuhtidele head töötingimused ja liiklusohutuse kõrge tase; 
tunnustab Põhja-Iirimaad käsitlevaid erisätteid, mis võeti vastu Iirimaa ainulaadset 
olukorda silmas pidades, ning mis tulevikus vähendavad kogu Iirimaa saare 
majandusele tekkida võivaid häireid; kutsub liikmesriike üles suurendama pingutusi, et 
anda transpordivaldkonna sidusrühmadele täpset ja tarvilikku teavet, tagada asjakohaste 
IT-süsteemide toimimine ja töökindlus ning teha kõik transiidiks vajalikud dokumendid 
kättesaadavaks veebis; juhib tähelepanu vajadusele kaaluda teatavatele sadamatele 
rahalise toetuse andmist, et kõrvaldada kiiresti füüsilise taristuga seonduvad tõkked, mis 
tulenevad vedajate piiriületuse ooteaja pikenemisest; nõuab ELi ja Ühendkuningriigi 
tihedat koostööd, et vältida tarbetuid viivitusi ja häireid transpordisüsteemis ning 
säilitada ühendatus võimalikult suures ulatuses;

50. peab tervitatavaks Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi koostöö jätkumist teaduse, 
teadusuuringute, innovatsiooni ja kosmose valdkonnas; rõhutab, kui oluline on toetada 
teadlaste liikuvust, et tagada teaduslikult põhjendatud teadmiste ja tehnoloogia vaba 
liikumine; kutsub mobiilsideoperaatoreid üles jätkama põhimõtte „rändle nagu kodus“ 
kohaldamist nii ELis kui ka Ühendkuningriigis; märgib, et energeetikapeatükk kaotab 
kehtivuse 30. juunil 2026; rõhutab, et koostööd kõigis energiaküsimustes on vaja jätkata 
ka pärast seda kuupäeva, kuna lepinguosaliste energiaturud on omavahel seotud ja 
Põhja-Iirimaa jääb ELi energia siseturule; tuletab meelde ELi ja Ühendkuningriigi 
tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitlevat koostöölepingut; peab 
kahetsusväärseks, et see ei kuulu nõusolekumenetlusse, kuna Euratomi 
asutamislepingus ei ole Euroopa Parlamendi rolli sätestatud; nõuab Põhjamere 
energiakoostöö (NSEC) raamistikul põhinevat vastastikuse mõistmise memorandumit, 
mis hõlmaks ühisprojekte, mereala ruumilist planeerimist ja mereenergia integreerimist 
energiaturule;

51. tunnustab lepingu asjaomases jaos sätestatud nõudeid, millega reguleeritakse 
Ühendkuningriigi osalemist liidu programmides; leiab, et need reeglid vastavad suures 
osas ootustele, mille Euroopa Parlament sõnastas 18. juuni 2020. aasta soovituses 
läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigiga; 
rõhutab ennekõike, et need reeglid kaitsevad liidu finantshuve; väljendab sellega seoses 
rahulolu programmi „Euroopa horisont“ automaatse korrigeerimismehhanismi 
kohaldamise üle;

52. tervitab Ühendkuningriigi ühinemist programmiga „Euroopa horisont“; väljendab 
rahulolu selle üle, et Ühendkuningriik kavatseb osaleda Euratomi teadus- ja 
koolitusprogrammis, kosmoseprogrammi Copernicuse komponendis ja ITERis ning et 
Ühendkuningriik saab kosmoseprogrammi raames juurdepääsu kosmose jälgimise ja 
seire teenustele; on rahul, et PEACE+ programmi suhtes sõlmitakse eraldi 
rahastamisleping;
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53. peab äärmiselt kahetsusväärseks Ühendkuningriigi otsust mitte osaleda 2021.–2027. 
aasta mitmeaastase finantsraamistiku perioodil programmis „Erasmus+“; rõhutab, et 
selle otsusega kaotavad kõik ning nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi inimesed 
ja organisatsioonid jäävad ilma elumuutvatest võimalustest, mida pakuvad vahetus- ja 
koostööprojektid; on väga üllatunud, et Ühendkuningriik nimetas oma otsuse põhjusena 
ülemäära suuri osaluskulusid; kutsub Ühendkuningriiki üles kasutama liidu 
programmides osalemist käsitlevas ühisdeklaratsioonis ette nähtud järelemõtlemisaega, 
et oma seisukohta uuesti kaaluda; tunnustab Iirimaa suuremeelset ettepanekut luua 
mehhanism ja rahastamine, et Põhja-Iirimaa üliõpilased saaksid jätkuvalt osaleda;

54. tuletab meelde, et haridus ja teadus on akadeemilise koostöö lahutamatud osad ning et 
programmi „Euroopa horisont“ ja programmi „Erasmus+“ vaheline koostoime on uue 
programmide põlvkonna oluline tunnusjoon; rõhutab, et Euroopa Parlament jälgib 
olukorda tähelepanelikult tagamaks, et diferentseeritud lähenemisviis Ühendkuningriigi 
osalemisele liidu kahes akadeemilises koostööprogrammis ei kahjustaks programmide 
mõjusust ega varasema koostöö tulemusi;

55. rõhutab, et oluline on tagada liidu finantshuvide kaitse kõigis selle aspektides, ning 
oluline on, et Ühendkuningriik täidaks täies ulatuses lepingust tulenevaid 
finantskohustusi; rõhutab tugeva koostöö vajadust käibemaksu ja tollimaksude 
valdkonnas, et tagada nõuetekohane maksude kogumine ja nõuete sissenõudmine; 
rõhutab, et tolliprotseduurid on väga keerulised ning et ELi ja Ühendkuningriigi vahel 
püsib vajadus kindlustada kiire teabevahetus ja tihe koostöö, et tagada tõhus kontroll ja 
tollivormistus ning asjaomaste õigusnormide järgimine; rõhutab ka vajadust vältida 
kohaste kontrollide abil tolli- ja käibemaksupettusi ning ebaseaduslikku kauplemist või 
salakaubavedu, võttes arvesse tõenäosust, et teatavate kaupadega kaubeldakse 
ebaseaduslikult või nende päritolu või sisu deklareeritakse valesti;

56. rõhutab vajadust tagada, et täielikult austataks lepingu rakendamist ning – kooskõlas 
pooltevahelise tiheda koostöö sätetega – Euroopa Komisjoni talituste, Euroopa 
Kontrollikoja, OLAFi ja Euroopa Prokuratuuri juurdepääsuõigust ning Euroopa 
Parlamendi kontrolliõigust; rõhutab lisaks Euroopa Liidu Kohtu pädevuse tähtsust 
komisjoni otsuste suhtes;

57. rõhutab intellektuaalomandi tähtsust ja vajadust tagada regulatiivne järjepidevus, mis 
erandina ei hõlma tulevasi geograafilisi tähiseid; väljendab sellega seoses rahulolu 
lepingus sätestatud intellektuaalomandi õiguste tugevdatud kaitse üle, mis hõlmab igat 
liiki intellektuaalomandi õigusi, ning täitmise tagamist ja koostööd käsitlevate sätete 
üle, mis hõlmavad mitmesuguseid meetmeid;

58. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et poolte olemasolevad äriühingute liigid, nagu 
Euroopa äriühing või piiratud vastutusega äriühing, ei ole lepinguga hõlmatud ning 
teine osapool neid enam ei aktsepteeri; 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 ja 
leppisid kokku sätetes, mis käsitlevad keelatud tavasid, täitmise tagamist ja koostööd 
konkurentsipoliitikas;

59. peab kahetsusväärseks, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevase partnerluse üle peetud 
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läbirääkimistel ei käsitletud õigusalast koostööd tsiviilasjades, ning rõhutab vajadust 
jõuda selles vallas võimalikult kiiresti ühise arusaamani; tuletab sellega seoses meelde, 
et EL peaks väga hoolikalt kaaluma oma otsust võimaluse kohta, et Ühendkuningriik 
jääb 2007. aasta Lugano konventsiooni osaliseks, pidades eelkõige silmas konventsiooni 
II protokolli selle ühtse tõlgendamise kohta ning võimalust säilitada üldine tasakaal oma 
suhetes kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, ning et äärmiselt 
oluline oleks tõhus koostöö ja dialoog komisjoni ja parlamendi vahel, eelkõige 
parlamendi õiguskomisjoniga, kes vastutab rahvusvahelise õiguse tõlgendamise ja 
kohaldamise eest niivõrd, kuivõrd see mõjutab ELi;

60. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et lepinguga ei ole antud üksikasjalikku ja sisulist 
lahendust abielu, vanemliku vastutuse ja muude perekonnaga seotud küsimuste kohta; 
peab sellega seoses tervitatavaks tõhustatud koostöö võimalusi vähemalt 
perekonnaõiguse peamistes küsimustes ning praktilise koostöö küsimustes, mis 
puudutavad vanemlikku vastutust, lapserööve ja ülalpidamiskohustusi, kuna seda 
võimaldab Ühendkuningriigi osalemine vaatlejana tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva 
Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel;

61. peab kahetsusväärseks, et leping ei anna mingit rolli Euroopa Liidu Kohtule, hoolimata 
sellest, et poliitilises deklaratsioonis kohustusid pooled tagama, et vahekohus pöördub 
siduva otsuse tegemiseks Euroopa Liidu Kohtusse, kui poolte vaidlus puudutab ELi 
õiguse mõistete tõlgendamist;

62. märgib, et lepingut ei kohaldata Gibraltari suhtes ja see ei mõjuta Gibraltari 
territooriumi; võtab teadmiseks Hispaania ja Ühendkuningriigi esialgse kokkuleppe ELi 
ja Ühendkuningriigi vahelise Gibraltari tulevasi suhteid käsitleva lepingu kavandatava 
raamistiku kohta, mis võimaldab kohaldada asjaomaseid Schengeni acquis’ sätteid 
Gibraltaril;

63. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühendkuningriigi valitsusele ja 
parlamendile.


