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ETTEPANEKUD

Üldised märkused keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse kohta

1. väljendab veelkord oma otsustavust luua Ühendkuningriigiga võimalikult lähedased 
suhted; rõhutab siiski, et lepingut Ühendkuningriigiga ei peaks sõlmima iga hinna eest; 
kordab oma toetust laiaulatuslikule ja ambitsioonikale vabakaubanduslepingule, mis ei 
sisalda piiranguid impordile ega ekspordile ning mis sisaldab nulltariife ja nullkvoote, 
kuid üksnes juhul, kui Ühendkuningriik kohustub rakendama nulldumpingut; rõhutab 
eelkõige, et võitlus kliimamuutuste vastu, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
peatamine ja ümberpööramine, säästva arengu edendamine, keskkond ja peamised 
terviseküsimused peaksid olema kavandatud partnerluse olulised elemendid;

2. on kindlalt veendunud, et mis tahes Ühendkuningriigiga saavutatud kokkulepe peaks 
täielikult sõltuma Pariisi kokkuleppe järgimisest; märgib, et komisjon võttis oma 
teatises Euroopa rohelise kokkuleppe kohta endale kohustuse muuta Pariisi kokkuleppe 
järgimine kõigi tulevaste laiaulatuslike kaubanduslepingute oluliseks osaks; on lisaks 
seisukohal, et mõlemad lepingupooled ei peaks toetama mitte ainult ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni, vaid ka ÜRO kestliku arengu eesmärke, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja kõrbestumise vastu võitlemise Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni; rõhutab, et nende rahvusvaheliste lepingute 
järgimine peaks olema siduv ja jõustatav;

3. rõhutab valmisoleku- ja erandolukorra meetmete tõhustamise tähtsust aegsasti enne 
üleminekuperioodi lõppu, eriti juhuks, kui läbirääkimised peaksid lõppema 
ummikseisus; rõhutab vajadust nõuetekohaselt rahastada valmisolekumeetmeid ning 
seada esikohale valmisoleku- ja erandolukorra tervishoiu- ja ohutusaspektid, eelkõige 
seoses ravimite ja meditsiiniseadmetega;

Võrdsed võimalused ja kestlikkus

4. märgib, et Euroopa roheline kokkulepe suurendab ELi kliima- ja keskkonnaeesmärke 
ning et selle tulemusena kohandatakse ka poliitikavahendeid; on seisukohal, et see võib 
põhjustada lahknevusi ELi ja Ühendkuningriigi majanduse vahel; on seisukohal, et 
mõlemad lepinguosalised peaksid esmajärjekorras tõstma oma kliima- ja 
keskkonnakaitse taset; rõhutab, et nn põrkmehhanismi klausel ei ole tulevase 
kaitsetaseme jaoks piisav, kuna see ei näe ette võrdseid tingimusi ega stiimuleid 
ambitsioonide taseme tõstmiseks, ning on seisukohal, et kui üks lepinguosaline peaks 
oma kliima- või keskkonnakaitse taset tõstma, peaks ka teine lepinguosaline tagama, et 
tema standardid ja eesmärgid pakuvad vähemalt samaväärset kliima- või 
keskkonnakaitse taset; rõhutab, et looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine 
linnudirektiivi1 ja elupaikade direktiivi2 abil on oluline osa võrdsete võimaluste 
tagamisest ja üliolulise tähtsusega kliimamuutuste leevendamiseks;

5. on seisukohal, et enne parlamendis toimuvat hääletust selle üle, kas anda nõusolek 
Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelise uue partnerluse lepingu eelnõule, peab 

1 ELT L 20, 26.1.2010, lk 7.
2 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
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Ühendkuningriigil olema käigus toimiv süsteem Ühendkuningriigi õiguse ja tavade 
riigisisese jõustamise tõhusaks järelevalveks piisavate vahenditega sõltumatu asutuse 
poolt; rõhutab, kui oluline on, et sellisel sõltumatul asutusel oleks õigus algatada 
pädevas kohtus asjakohaseid menetlusi, sealhulgas ka valitsuse vastu, kohase 
õiguskaitse saamiseks, mis hõlmaks ka sanktsioone;

6. juhib tähelepanu arvukatele varasematele ja käimasolevatele rikkumismenetlustele, mis 
komisjon on algatanud Ühendkuningriigi vastu keskkonnaküsimustes, sealhulgas seoses 
õhu ja vee kvaliteediga, ning rõhutab taandarengu ohtu selles valdkonnas; rõhutab, kui 
oluline on, et Ühendkuningriik kehtestaks haldus- ja kohtumenetlused, et võimaldada 
riigiasutustel ja üksikisikutel astuda õigeaegselt samme keskkonnaõiguse rikkumise 
vastu, ja näeks ette õiguskaitsevahendid, sealhulgas ajutised meetmed, tagamaks et 
sanktsioonid oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning et tagada nende 
tõeliselt heidutav mõju;

7. toetab komisjoni esitatud koostöö-, järelevalve-, jõustamis- ja konfliktide lahendamise 
süsteemi ning partnerlusnõukogu rolli; rõhutab vajadust luua ELi tasandil 
kontrollisüsteem, mis võimaldaks Euroopa Parlamendil ja nõukogul komisjoni kaudu 
käivitada vaidluste lahendamise süsteemi, kui nad leiavad, et Ühendkuningriik rikub 
lepingut; rõhutab, et vaidluste lahendamise süsteem peaks nägema ette järkjärgulised 
sanktsioonid ja õiguskaitsevahendid juhuks, kui leitakse, et üks lepinguosalistest on 
lepingut rikkunud; rõhutab, et parlament ei anna nõusolekut ühelegi lepingule, mis 
võiks otseselt või kaudselt nõrgendada Euroopa Liidu Kohtu rolli ELi õigusega seotud 
küsimustes;

Võitlus kliimamuutuste vastu

8. rõhutab kliimamuutuste vastase võitluse säilitamise tähtsust lepingu peatükis „Võrdsed 
võimalused ja kestlikkus“;

9. on seisukohal, et Ühendkuningriik peaks täielikult järgima ELi praegust ja tulevast 
kliimapoliitika raamistikku, sealhulgas läbivaadatud 2030. aasta eesmärke, 2040. aasta 
eesmärke ja 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise trajektoore ning Pariisi 
kokkuleppe alusel võetud kohustusi;

10. väljendab 2030. aasta eesmärkide osas muret seoses Ühendkuningriigi riikliku energia- 
ja kliimakava eelnõus sisalduvate elementidega, mis komisjoni hinnangul näitavad, et 
Ühendkuningriigi energia- ja kliimapoliitika peamised käivitavad jõud on 
süsinikdioksiidi eelarved, ning ei selgita, kas olemasolevad ja kavandatud poliitikad, 
mis hõlmavad ainult transpordi- ja ehitussektorit, on piisavad, et saavutada 
jõupingutuste jagamist käsitleva määruse3 eesmärk ning maakasutuse, maakasutuse 
muutuse ja metsanduse määruse4 kohane negatiivse saldo vältimise kohustus, milles 
nähakse ette, et arvestatud heide ei tohiks ületada arvestatud sidumist; kutsub 
Ühendkuningriiki üles esitama oma lõpliku riikliku energia- ja kliimakava, mis pidi 
valmima 2019. aasta lõpus;

11. on seisukohal, et Ühendkuningriik peaks rakendama CO2-heite maksustamise süsteemi, 

3 ELT L 156, 19.6.2018, lk 26.
4 ELT L 156, 19.6.2018, lk 1.
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mis on vähemalt sama tõhus ja sama ulatusega kui ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem (ELi HKS), ning kohaldama üleminekuperioodi lõpuks ka väliste 
kompensatsiooniühikute kasutamise suhtes samu põhimõtteid; on lisaks seisukohal, et 
kui Ühendkuningriik peaks taotlema oma heitkogustega kauplemise süsteemi sidumist 
ELi HKSiga, tuleks sellise taotluse kaalumisel kohaldada järgmist kahte tingimust: 
Ühendkuningriigi HKS ei tohiks kahjustada ELi HKSi terviklikkust, eelkõige selle 
õiguste ja kohustuste tasakaalu, ning peaks peegeldama ELi HKSi kohaldamisala ja 
tõhususe pidevat suurenemist;

12. rõhutab, kui oluline on, et mõlemad pooled suurendaksid oma 2030. aasta eesmärke kui 
vajalikku eeldust süsinikuheite vähendamise eesmärgi saavutamiseks 2050. aastaks; 
rõhutab, et CO2-heite maksustamise süsteem peaks olema juba kehtestatud ja kasutusel 
enne parlamendis toimuvat hääletust selle üle, kas anda lepingu eelnõule nõusolek; 
rõhutab vajadust süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi järele osana laiemast 
strateegiast, et toetada ELi kliimaeesmärke ja tagada, et kolmandad riigid panustavad 
Pariisi kokkuleppe eesmärgi saavutamisse;

13. kutsub Ühendkuningriiki üles jätkuvalt panustama Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 
Organisatsiooni (ICAO) rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja 
vähendamise süsteemi (CORSIA) tugevdamiseks tehtavasse töösse ning tagama, et 
lennundussektor ning mere- ja maanteetranspordisektor Ühendkuningriigis ja kogu 
maailmas suurendaksid oma jõupingutusi heitkoguste vähendamiseks, ja ühinema ELi 
jõupingutustega merendussektori heitkoguste CO2-heite maksustamise süsteemi 
loomisel ja jõustamisel;

14. rõhutab, et mis tahes suhted Ühendkuningriigi ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) 
vahel peaksid muu hulgas sõltuma Ühendkuningriigi vastavusest praegustele ja 
tulevastele ELi kliima- ja keskkonnaeesmärkidele, sellest, kuidas Ühendkuningriik 
järgib määrust, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute soodustamise raamistik, 
ning EIP ambitsioonikast uues kliimastrateegiast ja energialaenupoliitikast;

Keskkonnakaitse

15. nõustub, et lepinguosalised peaksid tagama, et õigusnormide ja tavadega ette nähtud 
keskkonnakaitse tase ei langeks allapoole taset, mis on ette nähtud ühiste standardite ja 
eesmärkidega, mida üleminekuperioodi lõpus kohaldatakse ELis ja Ühendkuningriigis 
seoses keskkonnakaitsega, mis on sätestatud kogu seda piirkonda hõlmavas 
keskkonnaalases õigustikus; rõhutab järgmiste põhimõtete täieliku järgimise tähtsust: 
ettevaatuspõhimõte, põhimõte, mis näeb ette ennetavat tegevust, põhimõte, mille 
kohaselt tuleks keskkonnakahju heastada eeskätt kahju tekkekohas, ja põhimõte, et 
saastaja maksab; nõuab, et mõlemad lepinguosalised kohustuksid tagama, et nende 
kaubandus- ja investeerimispoliitika ei takista säästva arengu saavutamist;

16. rõhutab, et mõlemad lepinguosalised peaksid võtma kohustuse kaitsta ja taastada 
ülemaailmset bioloogilist mitmekesisust riiklikul, ELi ja rahvusvahelisel tasandil 
võetavate meetmete abil ning jõuda ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
osaliste järgmisel konverentsil (COP15) õiguslikult siduvale ülemaailmsele 
kokkuleppele saavutada Pariisi kliimakokkuleppe 1,5 ºC eesmärgi analoog bioloogilise 
mitmekesisuse osas; rõhutab lisaks vajadust võtta kohustus järgida muid rahvusvahelisi 
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lepinguid, näiteks ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise 
kauplemise konventsiooni (CITES);

17. rõhutab maismaa- ja mereökosüsteemide säilitamise ja taastamise tähtsust; tuletab 
meelde, et kõigi ühiste ökosüsteemide kaitsmise ja taastamisega on võimalik saada 
suurimat vastastikust kasu;

18. rõhutab, kui oluline on lisaks ühiste standardite ja eesmärkide vastuvõtmisele tagada ka 
õhu ja vee kvaliteedi asjakohane seire ja hindamine, pidades silmas asjaolu, et 
Ühendkuningriik ei täida ELi õhukvaliteedi alaseid õigusakte ega ole saavutanud 
looduslike pinnaveekogude vee head seisundit, ning pidades silmas tõsiseid jätkuvaid 
probleeme seoses nitraadireostusega; rõhutab lisaks, kui oluline on, et Ühendkuningriik 
rakendaks ja jõustaks heitkoguste piirmäärasid ja muid heitkoguste siseriiklike 
ülemmäärade direktiivi5 alusel kokku lepitud sätteid ning viiks need dünaamiliselt 
vastavusse tööstusheidete direktiiviga6, sealhulgas ajakohastades parima võimaliku 
tehnika viitedokumente;

Rahvatervis ja kaubavahetus

19. rõhutab, et kui Ühendkuningriik soovib olla kantud nende riikide loetellu, kellel on 
lubatud eksportida ELi kaupu, mille suhtes kohaldatakse sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmeid, peab ta täielikult täitma nende kaupade suhtes kehtivaid ELi 
nõudeid, sealhulgas tootmisprotsessidega seotud nõudeid; rõhutab lisaks, et eelkõige 
tuleks täielikult järgida toiduainete päritolureegleid ning et tuleks kindlaks määrata 
selged eeskirjad seoses toiduainete töötlemisega Ühendkuningriigis, et vältida ELi 
nõuetest kõrvalehoidmist, eriti seoses võimalike vabakaubanduslepingutega 
Ühendkuningriigi ja teiste riikide vahel; on lisaks seisukohal, et kõik sanitaar- ja 
fütosanitaarmeetmed, mida lepinguosalised kohaldavad inimeste, loomade või taimede 
tervise kaitseks, peaksid põhinema riskihindamisel, järgides täielikult 
ettevaatuspõhimõtet;

20. rõhutab, et antimikroobikumiresistentsus kujutab endast tõsist piiriülest ohtu inimeste ja 
loomade tervisele; rõhutab seetõttu, et mõlemad lepinguosalised peavad püüdma 
vähendada antibiootikumide kasutamist loomakasvatuses ja jätkuvalt keelustama nende 
kasutamise kasvustimulaatorina ning vähendama ka ebasobivat või tarbetut 
inimkasutust;

21. rõhutab, kui oluline on, et mõlemad lepinguosalised säilitaksid toiduohutuse, looma- ja 
taimetervise kõrgeimad standardid ning kõrgekvaliteedilised inspekteerimisteenused 
nendes valdkondades, ning toonitab vajadust teha vastastikku koostööd oma 
kolleegidega teisest lepinguosalisest riigist, et edendada jätkusuutlikke 
toidutootmismeetodeid ja toidusüsteeme, sealhulgas säästvat kalandust ja vesiviljelust, 
mis põhineb teadusel ja ökosüsteemipõhisel lähenemisviisil kalavarude majandamisele; 
rõhutab, et Ühendkuningriik peab järgima geneetiliselt muundatud organisme ja 
taimekaitsevahendeid käsitlevaid ELi eeskirju; on seisukohal, et lepinguosalised peaksid 
võtma eesmärgiks vähendada pestitsiidide kasutamist ja nendega seotud riske;

5 ELT L 344, 17.12.2016, lk 1. 
6 ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.
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22. rõhutab ravimite ja meditsiiniseadmete nappuse vältimise tähtsust; nõuab tungivalt, et 
riiklikud ametiasutused ja sidusrühmad tagaksid riiklikult lubatud ravimite 
ümberjaotamise lõpuleviimise üleminekuperioodi lõpuks; kutsub eelkõige tootjaid üles 
tagama, et partiide katsetamise rajatised oleksid üleminekuperioodi lõpuks üle viidud, 
nii et Ühendkuningriigist imporditud ravimid saaks viivitamata ringlusse lasta;

23. väljendab seoses Euroopa Ravimiameti (EMA) endiste kontoriruumidega 
Ühendkuningriigis muret selle pärast, et EMA kui ELi rahvaterviseamet peab haldama 
kolmandas riigis asuvat ärikinnisvara ning jääb üüri maksmise eest vastutavaks kuni 
2039. aasta juunini; nõuab lahenduste leidmist EMA vabastamiseks lepingulistest ja 
rahalistest kohustustest oma endiste ruumide suhtes; on seisukohal, et mõistlik 
pikaajaline kokkulepe võiks olla anda EMA lepinguline positsiooni rendileandja Canary 
Wharf Ltd. suhtes üle Ühendkuningriigi valitsusele;

24. rõhutab, kui oluline on, et Ühendkuningriik jätkaks oma õigusaktide dünaamilist 
ühtlustamist ravimeid, meditsiiniseadmeid, kemikaaliohutust, sh 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid kemikaale käsitlevate õigusaktide ja eelkõige 
REACH-määrusega, selleks et Ühendkuningriigi ettevõtjatel oleks ka edaspidi 
juurdepääs ühtsele turule; rõhutab asjaolu, et isegi dünaamilise ühtlustamise korral 
kehtiksid Ühendkuningriigi äriühingute suhtes samad kohustused, mida kohaldatakse 
väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate kolmandate riikide äriühingute suhtes;

25. rõhutab, et mitmed tervist ohustavad tegurid, nagu suitsetamine, alkoholi tarbimine ja 
ebatervislik toitumine, avaldavad märkimisväärset mõju mittenakkuslike haiguste 
tekkele ning et paljud neist haigustest esinevad kogu Euroopas; nõuab seetõttu 
kooskõlastatud meetmeid, et vähendada nende tegurite levimust ja mõju tervisele, võttes 
arvesse piiriüleseid tegureid, nagu nende toodete reklaam, turustamine ning seaduslik ja 
ebaseaduslik kauplemine, ning kooskõlastatud poliitika väljatöötamist rahvatervise 
standardite edendamiseks, nagu tugevdatud tubakatoodete tarbimise piiramise meetmed 
ning jõulisem lähenemisviis toiduainete ja jookide märgistamisele; juhib tähelepanu 
sellele, et koostöö on oluline, arvestades seda, kuidas nende toodetega riikide vahel 
korrapäraselt kaubeldakse; rõhutab, et Ühendkuningriik peab ühtsel turul vabalt 
kauplemiseks järgima ELi meetmeid selles valdkonnas;

Temaatiline koostöö

26. tuletab meelde, et tõsised terviseohud – näiteks need, mis tulenevad nakkushaiguste 
puhangutest, pandeemiatest või keskkonnateguritest – ei tunne riigipiire; kutsub seetõttu 
mõlemat lepinguosalist üles tegema pikaajalist koostööd, et ennetada ja tuvastada 
kindlakstehtud ja esilekerkivaid ohte terviseohutusele ning nende vastu valmistuda ja 
neile reageerida; nõuab sellega seoses jätkuvat koostööd ELi ja Ühendkuningriigi vahel, 
et tõhusalt võidelda COVID-19 pandeemia vastu, eelkõige Iirimaa saarel, kus 
maismaapiir muudab selle veelgi olulisemaks; peab oluliseks, et Ühendkuningriik ja EL 
säilitaksid koordineeritud üleeuroopalise lähenemisviisi sellistes valdkondades nagu 
hädaolukorraks valmisolek, riskihindamine, riskijuhtimine ja teabevahetus ning uute 
antimikroobikumide ja vaktsiinide ning muude ravimite väljatöötamine; on seisukohal, 
et kui üks lepinguosaline ei võta konkreetse terviseohuga tegelemiseks piisavaid 
meetmeid, võib teine lepinguosaline võtta rahvatervise kaitseks ühepoolseid meetmeid;
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27. nõuab eelkõige sihipäraste meetmete võtmist, et tagada patsientidele ohutute ravimite ja 
meditsiiniseadmete pidev ja kiire kättesaadavus, sealhulgas kindel ja järjepidev 
radioisotoopidega varustamine; on seisukohal, et patsiendi ohutuse tagamiseks peaksid 
EL ja Ühendkuningriik töötama kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise 
nimel, et tagada meditsiinitöötajate liikuvus;

28. toetab Ühendkuningriigi jätkuvat osalemist kolmanda riigi otsuseõiguseta vaatlejana 
mitteregulatiivsetes ametites, nagu Euroopa Keskkonnaamet ning Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskus, kuna see võimaldaks mõlemal lepinguosalisel jagada 
parimaid tavasid ja meetodeid; julgustab lisaks mõlemat lepinguosalist kaaluma 
koostöölepingute sõlmimist analoogsete reguleerivate asutuste vahel, näiteks Euroopa 
Kemikaaliametiga, et vahetada teavet, parimaid tavasid ja teaduslikke teadmisi;

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa

29. rõhutab, kui oluline on väljaastumislepingu tulemuslik rakendamine, sealhulgas ühtse 
turu ja tolliliidu terviklikkuse säilitamise jaoks; rõhutab, et tulevaste suhete lepingut 
tuleks kohaldada, ilma et see piiraks väljaastumislepingu ja Põhja-Iirimaa protokolli 
kohaldamist; rõhutab Põhja-Iirimaa protokolli jõulise kohaldamise tähtsust, et säilitada 
kogu saart hõlmav majandus ja suure reede kokkulepe kõigis oma mõõtmetes ning et 
kaitsta ühtse turu terviklikkust; rõhutab, et ELi tolliseadustiku jätkuv kohaldamine ja 
ühtlustamine ühtse turu asjaomaste eeskirjadega Põhja-Iirimaa poolt on vajalik mitte 
ainult range piirikontrolli vältimiseks Iirimaa saarel, vaid ka keskkonna ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmiseks saarel ning ELi kodanike tervise ja ohutuse kaitsmiseks 
kooskõlas ELi eeskirjadega.


