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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutavatel tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil ning 
kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Ühendkuningriigiga sõlmitav leping peab tagama õiguste ja kohustuste 
tasakaalu, austama ELi siseturu ja tolliliidu täielikku terviklikkust ja nõuetekohast 
toimimist ning nelja põhivabaduse lahutamatust ning tagama võrdsed tingimused 
ettevõtetele ja kõrgel tasemel tarbijakaitse; arvestades, et liitu mittekuuluval riigil, kes ei 
täida samu kohustusi mis liikmesriik, ei saa olla samu õigusi ja hüvesid, mis on 
liikmesriigil;

B. arvestades, et juurdepääs ELi ühtsele turule nõuab eeltingimusena asjakohaste ELi ühtse 
turu õigusaktide täielikku järgimist; arvestades, et tarbijakaitse ELis on tagatud 
ulatusliku ELi õigusraamistikuga;

C. arvestades, et liit on maailma juhtiv kaubandusjõud ja maailma suurim ühtne turg, mis 
on peamine majanduslikku heaolu soodustav tegur; arvestades, et 2019. aastal 
eksportisid ELi 27 liikmesriiki Ühendkuningriiki kaupu 318,1 miljardi euro väärtuses 
ning importisid Ühendkuningriigist kaupu 193,7 miljardi euro väärtuses;

D. arvestades, et Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle peetavate läbirääkimiste 
lõpuleviimise tähtaeg on ambitsioonikas, läbirääkimised on väga keerulised ning 
COVID-19 pandeemiast põhjustatud enneolematu kriis ja sellest tulenev läbirääkimiste 
peatamine muudavad olukorra veelgi keerulisemaks;

1. kinnitab jõuliselt, et kumbki pool peab väljaastumislepingu kõiki osi täielikult rakendama 
ning et see võib anda tugeva signaali tulevase lepingu üle peetavate läbirääkimiste 
heausksusest;

2. usub, et kaugelevaatavate, laiaulatuslike ja tasakaalustatud suhete poole püüdlemine 
tulevase lepingu kaudu on nii ELi kui ka Ühendkuningriigi huvides;

3. rõhutab, et kõik ELi institutsioonid, liikmesriigid, ettevõtted ja kodanikud peaksid 
olema üleminekuperioodi lõpus valmis uueks partnerluseks Ühendkuningriigiga;

4. rõhutab, et Ühendkuningriigiga sõlmitav leping ei tohiks kahjustada komisjoni poolt 
viimase viie aasta jooksul esitatud ambitsioonikaid ja tasakaalustatud meetmeid, näiteks 
ühtse turu strateegiat, kapitaliturgude liitu, digitaalse ühtse turu strateegiat ja Euroopa 
digitaalset strateegiat;

Siseturg

5. rõhutab, et tulevane leping peaks sisaldama kaupade ja teenuste turulepääsu ning 
riigihangete ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamise korda ning tooteid käsitlevaid 
reegleid, tingimusel et tagatud on võrdsed tingimused;

 6. on veendunud, et süsinikdioksiidiheitevaba majanduse ja ringmajanduse suunas 
liikumiseks vajab liit täielikult toimivat ühtset turgu, mis soodustab roheliste ja 
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uuenduslike lahenduste levitamist, ning et Ühendkuningriigiga sõlmitav tulevane leping 
peaks olema selle eesmärgiga kooskõlas;

7. rõhutab, et kolmandal riigil ei saa mingil tingimusel olla sama suuri õigusi ja hüvesid 
kui liikmesriigil; rõhutab, et siseturule juurdepääsuga seotud õigused ja privileegid 
käivad käsikäes range kohustusega täielikult austada ja järgida siseturu reegleid; tuletab 
seetõttu meelde, et tasakaalustatud, kaugelevaatava ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu saab sõlmida ainult siis, kui jõuliste kohustuste kehtestamise, 
nende nõuetekohase rakendamise ja tulemusliku täitmise tagamisega tagatakse 
ettevõtjatele ja tarbijatele võrdsed tingimused, et tagada võrdväärsed standardid ja 
dünaamiline ühtlustamise;

8. rõhutab, et õigusnormide dünaamiline ühtlustamine ja tugevat turujärelevalvet 
kindlustavad sätted, mis aitavad tagada tooteid käsitlevate reeglite täitmise, peaksid 
olema tulevase kokkuleppe oluline ja asendamatu osa, et tagada võrdsed tingimused; 
rõhutab, et tulemuslik turujärelevalve, toodete jälgitavus ja turujärelevalveasutuste 
vaheline koostöö, mis aitab suurendada ELi ettevõtjate õiguskindlust koos ELi tarbijate 
kõrgetasemelise kaitsega, peaks edendama võrdseid võimalusi selles valdkonnas; 
rõhutab, et võrdsed tingimused nõuavad horisontaalset mehhanismi, nagu kõiki 
koostöövaldkondi hõlmav üldine juhtimisraamistik, et tagada piisavate vahenditega 
varustatud riiklike ametiasutuste ning mõjusate haldus- ja kohtumenetluste kaudu 
tulemuslik rakendamine, järelevalve, täitmise tagamine ja vaidluste lahendamine; 
tuletab meelde, et sellises horisontaalses mehhanismis tuleks täielikult tagada ELi 
otsuste tegemise autonoomia ja õiguskord ning anda liidule piisavad vahendid, et 
reageerida Ühendkuningriigi võimalikele nõuete rikkumistele;

9. tuletab meelde, et tulevane leping tähendab igal juhul seda, et enne kaupade sisenemist 
siseturule toimub tollikontroll, ning rõhutab, et kaupade siseturu reeglitele ja 
asjakohastele tootestandarditele vastavuse tagamine on äärmiselt oluline;

10. rõhutab, et läbirääkimistel turulepääsu hõlbustamist käsitleva lepingu ühtse turu peatüki 
üle tuleks igal võimalikul juhul võtta arvesse Euroopa VKEde vajadusi ja huve; ergutab 
osapooli looma VKEde kontaktpunkte ning nõuab stabiilset ja prognoositavat üldist 
õigusraamistikku;

11. on kindlalt veendunud, et kehtestatav kord peaks sisaldama sätteid turulepääsu ja võrdse 
kohtlemise kohta vastuvõtva riigi reeglite alusel, et tagada ELi teenuseosutajate 
mittediskrimineeriv kohtlemine Ühendkuningriigi poolt, sealhulgas seoses asutamisega; 
rõhutab, et uue korra kohaselt tuleks lubada ELi kodanikel Ühendkuningriiki ärilistel 
eesmärkidel ja teenuste osutamiseks ajutiselt siseneda ja seal viibida;

12. rõhutab, et kokku tuleks leppida kaugelevaatav ja asjakohane kord, mis hõlbustaks 
elektroonilist kaubandust ja andmevooge ja -vahetust, kõrvaldaks elektrooniliste 
vahendite abil põhjendamatud kaubandustõkked ning tagaks ettevõtjatele ja tarbijatele 
avatud, turvalise ja usaldusväärse veebikeskkonna, tingimusel et Ühendkuningriigi e-
jaemüüjad peavad kinni asjakohastest ühtse turu reeglitest; nõuab sellega seoses, et 
nimetatud kord viidaks kooskõlla isikuandmete kaitse üldmäärusega;

13. rõhutab, et mõlema poole riigihanketurg peaks jääma vastastikku võrdselt avatuks, et 
aidata kaasa väga vajalikule kaupade ja teenuste piiriülesele liikumisele, tingimusel et 
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on olemas kõiki asjakohaseid aspekte hõlmavad võrdsed tingimused; peab 
kahetsusväärseks, et Ühendkuningriigi läbirääkimisvolitustes ei mainita riigihangete 
sektorit, ja kutsub sellega seoses üles lisama sätteid, mis tagavad mõlema osapoole 
võrdse juurdepääsu hanketurule ja koostatakse täielikus kooskõlas ELi õigustikuga;

Toll

14. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi kavatsuse mitte taotleda, et tema praegune seisund 
ühtse turu ja tolliliidu suhtes säiliks, ning Ühendkuningriigi huvi teha ELiga pärast 
väljaastumist tihedat majanduslikku koostööd; rõhutab, kui oluline on säilitada tolliliidu 
ja selle protseduuride terviklikkus, mis tagab tarbijate turvalisuse ja kaitse ning ELi ja 
ELi ettevõtjate majandushuvid; rõhutab, et ühistel piiridel asuvatesse ühiste 
transiidipunktide tollikontrollirajatistesse on vaja teha suuremaid investeeringuid ning 
poolte vahelist kooskõlastamist ja teabevahetust tuleb vajaduse korral tõhustada;

15. juhib tähelepanu sellele, et suur hulk mittetariifseid tõkkeid, erinevused kontrolli 
tasemes ja kvaliteedis ning tolliprotseduuride ja sanktsioonipoliitika erinevused ELi 
tolliliitu sisenemise punktides tekitavad tihti moonutusi kaubavoogudes ja seavad ohtu 
Euroopa ühtse turu terviklikkuse; 

16. rõhutab, et Iirimaa piiri puudutava korra täielik rakendamine on hädavajalik nii 
äritegevuse jaoks kui ka selleks, et vältida kaubavoogude kõrvalesuunamist ja 
võimalikku kahju kogu saare majandusele, ning et Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitleva 
protokolli artiklit 12 tuleks täielikult kohaldada; rõhutab ühtlasi, et erikomitee peaks 
tagama protokolli aspektides vajaliku kindluse, eelkõige seoses artikliga 12, mis 
käsitleb protokolli kohaldamist, järelevalvet ja täitmise tagamist, mida tuleks rakendada 
heas usus;

17. rõhutab, et tulevane leping peaks looma laiaulatuslikud tollikoostöö mehhanismid 
piiriülese kaubanduse hõlbustamiseks ning koostöömehhanismid tolli- ja 
turujärelevalveasutuste vahel; palub pooltel töötada ka selle nimel, kui see on 
asjakohane, et muuta tolliprotseduuride nõuded ja formaalsused kauplejate ja 
ettevõtjate, sealhulgas VKEde jaoks lihtsamaks;

18. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et tollikontroll toimuks kogu ELis samade 
standardite kohaselt ning otsese ja ühtse tollikontrolli mehhanismi abil, mis on 
liikmesriikidega kooskõlastatud ja vastab täielikult subsidiaarsuse põhimõttele;

19. rõhutab, et uus tolli- ja muude valdkondade kord peaks ELi tootjatele ja kauplejatele 
tagama sama soodsad tingimused, kui on Ühendkuningriigi ettevõtjatel; 

20. rõhutab, et Ühendkuningriigil oleks väga soovitatav säilitada praegune Euroopa 
ühenduste integreeritud tariifistikul (TARIC) põhinev toodete klassifikatsioon, et hoida 
protseduurid lihtsana ja vähendada regulatiivset koormust;

Tarbijapoliitika

21. rõhutab, et poolte vaheline tulevane leping peab alal hoidma ELi 
tarbijakaitsestandardeid ja ELi õigustikust tulenevaid kodanike õigusi; on veendunud, et 
leping peaks tagama ELi tarbijatele lisaväärtuse, pakkudes tarbijate õiguste kaitseks ja 
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kauplejate kohustuste täitmise tagamiseks parimat raamistikku;

22. peab äärmiselt oluliseks tagada Ühendkuningriigist imporditud toodete ohutus nii, et 
need vastaksid ELi standarditele;

23. rõhutab, et regulatiivne ja halduskoostöö, millega vajaduse korral kaasnevad 
parlamentaarne järelevalve ja tagasiulatuva jõu puudumisega seotud kohustused, nii 
nagu see on muude kolmandate riikidega, on olulised, et kõrvaldada mittetariifsed 
tõkked ja püüelda avalikku huvi pakkuvate eesmärkide poole, et kaitsta ELi tarbijate 
huve, sealhulgas tagada tarbijatele ja ettevõtjatele turvaline ja usaldusväärne 
veebikeskkond, ning võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

24. rõhutab, et tulevase lepingu tulemusena on nii ELi kui ka Ühendkuningriigi huvides 
vältida tarbijakaitse ja turulepääsu valdkonnas võimalikku negatiivset mõju tarbijate 
praegustele käegakatsutavatele eelistele sellistes valdkondades nagu digiteenused, 
reisijate õigused, meditsiiniseadmetega kauplemine, Euroopa hädaabinumber (112) ja 
koostalitlusvõimeline ELi-ülene eCall-süsteem, põhjendamatu asukohapõhine piiramine, 
võltsimisvastane võitlus ja geograafiliste tähiste kaitse; rõhutab, et koostööd tehes võiksid 
EL ja Ühendkuningriik mõjutada arutelu rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas selleks, et 
tagada tarbijatele ja ettevõtjatele turvaline ja usaldusväärne veebikeskkond.

***
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