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Austatud esimehed 

Eelarvekontrollikomisjon otsustas esitada eespool nimetatud teemat käsitleva arvamuse kirja 
vormis. 

Eelarvekontrollikomisjon palub väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonil, kes 
on juhtivad komisjonid, võtta Euroopa Parlamendi juuni resolutsiooni 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
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ETTEPANEKUD

A. arvestades, et tulevased tugevad suhted peavad hõlmama selgeid ja tõhusaid sätteid, 
mis võimaldavad mõlemale lepinguosalisele usaldusväärset finantsjuhtimist, ning 
põhinema asjakohasel juhtimisstruktuuril, kuid ei tohi lubada riskida ELi 
finantshuvide kaitsega; 

B. arvestades, et Brexit mõjutab Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelisi peamisi 
kaubateid, kaupade tarneahelat ja ettevõtjaid (muu hulgas äripartnereid, tarnijaid, 
vahendajaid, vedajaid); 

C. arvestades, et nii tollikoostöö kui ka kaubanduse lihtsustamise kord on mõlema 
lepinguosalise jaoks otsustava tähtsusega, sest võimaldavad sujuvat ja seaduslikku 
kahepoolset kaubandust ning kaitsevad kummagi osalise finantshuve ja 
õigusraamistikku; 

D. arvestades, et äritegevus Ühendkuningriigiga muutub pärast Brexitit tolli- ja 
käibemaksumenetluste osas keerukamaks, kuna kaupade liikumine ELi piires või 
kolmandasse riiki / kolmandast riigist toob kaasa tolli, käibemaksu ja aktsiisiga seotud 
muutusi; 

E. arvestades, et äärmiselt oluline on säilitada ELi ühtse turu ja tolliliidu terviklikkus 
ning kõik tagatised, mida see annab pettuste ja inimkaubanduse vastu võitlemiseks; 

F. arvestades, et koos hakkavad eksisteerima kaks turgu ja eraldi õiguskorda ning sellega 
võivad kaasneda tegevusriskid; arvestades, et Briti tolliasutustel on seejuures Põhja-
Iirimaale toodavate toodete küsimuses kaks tegevussuunda: i) kohaldada 
Ühendkuningriigi õigusnorme ja tariife kõikide kolmandatest riikidest pärit toodete 
suhtes, mis ei ole ette nähtud Euroopa turule, ja ii) kohaldada ELi õigusnorme ja 
tariife muude toodete suhtes, mis on küll pärit kolmandatest riikidest või 
Ühendkuningriigist, kuid on ette nähtud ELi ühtsele turule, ning neid tooteid ühtlasi ka 
kontrollida; 

G. arvestades, et Põhja-Iirimaa puhul koguksid Briti ametiasutused seal ELi nimel 
käibemaksu ja tollimakse ning edastaksid need ELile; 

H. arvestades, et lisaks ühtekuuluvuspoliitika üldisematele vahenditele on Põhja-Iirimaa 
piiriala ja Iirimaa eelkõige kasu saanud sihipärastest piiriülestest ja 
kogukondadevahelistest programmidest, sealhulgas Põhja-Iirimaa programmist 
PEACE; arvestades, et need programmid on otsustavalt edendanud Põhja-Iirimaa 
piiriala ja Iirimaa rahuprotsessi ja toetanud suure reede kokkulepet ning aitavad 
jätkuvalt kaasa kogukondade lepitamisele;

Finantsjuhtimine ja kontrolliraamistik

1. on seisukohal, et läbirääkimiste käigus on väga oluline kehtestada piisav ja selge ELi 
kontrolli teostamise kord, usaldusväärset finantsjuhtimist võimaldavad sätted ja sätted, 
millega määratakse kindlaks Ühendkuningriigi aruandekohustus;
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2. kutsub seetõttu üles pöörama erilist tähelepanu kohaldatavatele põhimõtetele ja 
tingimustele, mis on seotud nii liidu programmides osalemise kui ka horisontaalse korra 
ja juhtimisega; nõuab eelkõige järgmiste aluspõhimõtete selget sõnastamist ja 
kokkuleppimist:

i) Ühendkuningriigi osalemise suhtes teatavates liidu programmides 
kohaldatakse kolmandate riikide osalemise korral kehtivaid standardtingimusi,
mis peavad olema vastavates liidu programmides ja vahendites selgelt kindlaks 
määratud; 

ii) tuleb tagada, et ELi programmide, Euratomi programmide ja ühisettevõtete 
puhul, milles Ühendkuningriik osaleks, on olemas usaldusväärsed/kindlad 
siduvad sätted ja tagatised liidu finantshuvide kaitse ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta, mis hõlmavad eelkõige kontrolli, auditit, 
rahastatavate programmide rakendamise inspekteerimist ja pettusejuhtumite 
uurimist; 

3. nõuab komisjoni talituste, Euroopa Kontrollikoja, OLAFi ja Euroopa Prokuratuuri 
juurdepääsuõiguse ning Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse tagamist ja austamist; 
tuletab meelde, et ELi õiguse järgimist ja tõlgendamist puudutavates kohtuasjades tuleb 
Euroopa Liidu Kohut tunnistada pädeva kohtuna; 

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rakendamine

4. võtab teadmiseks, et Ühendkuningriigi väljaastumisleping, eelkõige Iirimaa ja Põhja-
Iirimaa protokoll, annab operatiivse lahenduse, millega välditakse ranget piirikontrolli 
Iirimaa saarel ja luuakse samas uus nõusolekumehhanism asjakohaste ELi õigusaktide 
pikaajaliseks kohaldamiseks Põhja-Iirimaal, muu hulgas kaupade ning tolli ja 
käibemaksu alaste õigusnormide ühtlustamise küsimustes; 

5. märgib, et Põhja-Iirimaa järgib ka edaspidi teatavaid ELi norme, eelkõige neid, mis on 
seotud kaupadega, ning et Põhja-Iirimaale sisenevate kaupade suhtes kohaldatakse liidu 
tolliseadustikku, mistõttu Iirimaa saarel tollikontrolli ei toimu; 

6. rõhutab selgete õigusnormide, läbipaistva rakendamise ja tõhusate 
kontrollimehhanismide tähtsust, kuna need aitavad vältida käibemaksu- ja 
tollipettustega seotud süsteemseid riske ning potentsiaalselt ebaselgete lahenduste muul 
viisil kuritarvitamist pettuse eesmärgil; 

7. hoiatab, et kui uue partnerluse raames ei kehtestata ega rakendata ELi ja 
Ühendkuningriigi reeglitel põhineva topelttollirežiimi suhtes selgeid õiguslikke ja 
läbipaistvaid õigusnorme ja kontrollimehhanisme, on oht, et pettuse, kaupade 
salakaubaveo, võltsimise ja tollimaksude vältimise võimalused võivad suureneda; 

8. on lisaks seisukohal, et erilist tähelepanu tuleks pöörata selliste kolmandatest riikidest 
pärit kaupade kontrollimisele ja inspekteerimisele, mis sisenevad Põhja-Iirimaale 
Ühendkuningriigi muude osade kaudu ning mis seejärel kavatsetakse tuua ELi ühtsele 
turule; 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_et
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9. tuletab meelde Euroopa Parlamendi püsivat ja sageli korratud seisukohta, et tagada 
tuleks vastutavate tolliasutuste ja ametivõimude töötajate arvu suurendamine ning 
varustuse piisav ja nüüdisaegne tase, sealhulgas asjakohane kord Põhja-Iirimaal asuvate 
ELi ametnike jaoks; väljendab muret selle pärast, et Ühendkuningriigi ametivõimud on 
korduvalt keeldunud andmast luba ELi ametnike alalise büroo avamiseks Belfastis; 

10. nõuab rakendamise käigus ilmneda võivate riskide põhjalikku hindamist, et võidelda 
eelkõige tolli- ja käibemaksupettuste ning salakaubaveo (smugeldamise) vastu; peab 
vajalikuks näha ette riskikriteeriumide kasutamise, mis võimaldaks võtta arvesse 
selliseid küsimusi nagu kauba päritolu ja lõppsihtkoht, kauba väärtuse õige määramine, 
kauba olemuse määratlemine (kauba liik), samuti piisava arvu kontrollproovide 
tagamine, ning suurendada selliste kaupade kontrollproovide arvu, mille puhul 
salakaubaveo ja smugeldamise oht on suurem; on mures selle pärast, et suureneda võib 
oht, et ELi hakatakse senisest enam importima ebaseaduslikult kaupu, mille päritolu on 
valesti deklareeritud, või tooteid, mis ei ole ette nähtud ühtsele turule, ning see 
kahjustaks liidu finantshuve; 

Tollikoostöö ja vastastikune haldusabi

11. peab oluliseks pidada läbirääkimistel esmatähtsaks tolliküsimusi, eriti tollikontrolli 
käsitlevate selgete reeglite kindlaksmääramist; 

12. kutsub tolliprotseduuride suurt keerukust silmas pidades üles jälgima, et läbirääkimiste 
käigus võetaks nii kindlad kohustused kui ka hädavajalikud kaitsemeetmed, et tagada 
korrakohane kontroll ning nõuetekohane käibemaksu ja tollimaksude kogumine; 

13. on seisukohal, et ELi ja Ühendkuningriigi tõhusaks tollikoostööks tuleb ette näha selgel 
õiguslikul alusel põhinev usaldusväärne praktiline kord ELi ja Ühendkuningriigi 
tolliasutuste tõhusaks ja läbipaistvaks kohapealseks koostööks Põhja-Iirimaal; 

14. rõhutab, et tolli ja kaubanduse lihtsustamise valdkonnas tuleb lepinguosaliste tõhusa 
koostöö huvides säilitada nende tollialaste õigusaktide ja tavade kõrge ühtlustatuse tase, 
millega tagatakse tõhus tollikontroll ja -vormistus, tollialaste õigusaktide täitmise 
tagamine ja lepinguosaliste finantshuvide kaitse, mille puhul on põhjendamatult 
makstud makse ja tollimakse võimalik tagasi nõuda; 

15. juhib tähelepanu ka lepinguosaliste halduskoostöö tugevdamisele käibemaksu ja 
vastastikuse abi valdkonnas, muu hulgas maksude ja tollimaksudega seotud nõuete 
sissenõudmisel, eelkõige i) tollialaseid õigusakte, tollikontrolli menetluste rakendamist 
ja tõhusust käsitleva teabe vahetamisel, ii) tarneahela turvalisuse ning iii) riskihindamise 
ja -juhtimise valdkonnas; 

16. kutsub üles kehtestama tulevases kaubanduslepingus põhjalikud tolliprotseduurid ja 
erimeetmed tariifse sooduskohtlemise haldamiseks ning teatavate Põhja-Iirimaale 
imporditavate kaupade tollimaksudest vabastamise kehtestamiseks; 

17. väljendab oma toetust sellele, et sooduskohtlemise rakendamisel ja kontrollimisel 
lisataks tavapraktikana ka õigeaegsed sätted tolli- ja sellega seotud küsimustes antava 
vastastikuse haldusabi kohta; 
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18. rõhutab, et mõlemad lepinguosalised võiksid tugineda tollialastes õigusaktides 
tollirikkumiste vastu võitlemiseks ette nähtud kiirele ja objektiivsele koostöö- ja 
konsultatsioonisüsteemile, sealhulgas mehhanismile tariifse sooduskohtlemise ajutiseks 
peatamiseks, kui teatava kauba või kaubandustegevuse puhul rikutakse süstemaatiliselt 
kohaldatavaid tollialaseid õigusakte; 

ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Ühendkuningriigile ja Põhja-Iirimaale

19. tunnistab, et ELi ühtekuuluvuspoliitikal on olnud tähtis roll Põhja-Iirimaal rahu 
säilitamisel ning kogukondadevahelise leppimise soodustamisel; 

20. rõhutab, kui tähtis on leida selle piirkonna jaoks lahendus, mis võimaldab jätkata olulist 
rahu kindlustamise tööd; 

21. on veendunud, et nii Ühendkuningriigi, Iirimaa kui ka kogu Euroopa Liidu huvides 
oleks jätkata Põhja-Iirimaa programmi PEACE ning Põhja-Iirimaa, Iirimaa ja Šotimaa 
jaoks ette nähtud programmi INTERREG V-A ühist rahastamist nende piirkondade 
rahumeelse ja jõuka arengu toetamise eesmärgil; 

22. toetab ettepanekuid uurida rahastamisprogrammide PEACE IV ja INTERREG 
võimalikku jätkuprogrammi 2020. aasta järgseks perioodiks ning tunneb eelkõige 
heameelt komisjoni kavatsuse üle jätkata nende programmide rahastamist järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku raames. 

Koopia: õigusküsimuste üksus


