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Arvoisat puheenjohtajat 

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

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

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

Parhain terveisin 

Monika Hohlmeier
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EHDOTUKSET

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

B. ottaa huomioon, että brexit vaikuttaa keskeisiin Euroopan unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välisiin kauppareitteihin, tavaroiden toimitusketjuun sekä talouden 
toimijoihin (muun muassa liikekumppaneihin, tavarantoimittajiin, välittäjiin ja 
liikenteenharjoittajiin); 

C. katsoo, että niin tulliyhteistyötä kuin kaupan helpottamista koskevat järjestelyt ovat 
avainasemassa, jotta molemmat osapuolet voivat varmistaa sujuvan ja laillisen 
kahdenvälisen kaupan ja suojella toistensa taloudellisia etuja ja sääntelykehyksiä; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpano

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

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

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

7. varoittaa, että ellei uudessa kumppanuudessa vahvisteta ja panna täytäntöön selkeitä 
oikeudellisia ja avoimia sääntöjä ja valvontamekanismeja EU:n ja Yhdistyneen 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_fi
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kuningaskunnan sääntöihin perustuvaa kaksiosaista tullijärjestelmää varten, on 
olemassa vaara, että mahdollisuudet petoksiin, tavaroiden salakuljetukseen ja 
väärentämiseen sekä tullien välttämiseen lisääntyvät; 

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

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

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

Tulliyhteistyö ja keskinäinen hallinnollinen avunanto

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

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

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

14. korostaa, että tullimenettelyjen ja kaupan helpottamisen alalla tehtävässä osapuolten 
välisessä tehokkaassa yhteistyössä on säilytettävä tullilainsäädäntöjen ja -käytäntöjen 
suuri yhdenmukaisuuden taso, jotta voidaan varmistaa tullivalvonnan ja -selvityksen 
tehokkuus ja tullilainsäädännön täytäntöönpano sekä suojella osapuolten taloudellisia 
etuja siten, että niillä on valmius periä takaisin perusteettomia veroja ja tulleja; 
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15. viittaa myös tarpeeseen vahvistaa osapuolten hallinnollista yhteistyötä 
arvonlisäverotuksen alalla ja keskinäistä avunantoa muun muassa veroihin ja tulleihin 
liittyvien saatavien perinnässä, erityisesti kun on kyse i) tullilainsäädäntöä ja 
tullitarkastusmenettelyjen täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta koskevasta 
tiedonvaihdosta, ii) kaupan toimitusketjun turvallisuudesta ja iii) riskinarvioinnista ja 
-hallinnasta; 

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

17. antaa tukensa sille, että etuuskohtelun täytäntöönpanoon ja valvontaan sisällytetään 
vakiokäytännön mukaisesti tullitoiminnassa ja siihen liittyvissä asioissa annettavaa 
keskinäistä hallinnollista apua koskevia oikeaan aikaan toteutettavia määräyksiä; 

18. korostaa, että molemmat osapuolet voisivat tukeutua nopeaan ja objektiiviseen 
yhteistyö- ja neuvontajärjestelmään tullilainsäädäntöön kohdistuvien tullirikkomusten 
torjumiseksi, myös mekanismiin, jolla tullietuuskohtelu keskeytetään väliaikaisesti 
sellaisen tavaran tai kaupallisen toimen osalta, jolla sovellettavaa tullilainsäädäntöä 
rikotaan järjestelmällisesti; 

EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja
Pohjois-Irlannissa

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

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

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

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