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

partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (2020/2023(INI)),

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
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7. rõhutab, et oluline on tagada igakülgselt liidu finantshuvide kaitse ning see, et 
Ühendkuningriik täidab täielikult oma lepingust tulenevaid finantskohustusi;

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.


