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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval väliskomisjonil ja vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2020. aasta resolutsiooni Suurbritannia 
ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle peetavate läbirääkimiste 
kavandatud mandaadi kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 13. veebruari 2020. aasta otsust mandaadi kohta läbirääkimiste 
pidamiseks Ühendkuningriigiga2,

– võttes arvesse 24. jaanuari 2020. aasta lepingut Ühendkuningriigi liidust väljaastumise 
kohta ja poliitilist deklaratsiooni tulevaste suhete raamistiku kohta3,

– võttes arvesse ELi ja Ühendkuningriigi uut partnerlust käsitleva lepingu eelnõu teksti 
(19. märts 2020)4,

Horisontaalsed küsimused

1. rõhutab, et kavandatav partnerlus, mis on ehitatud üles Ühendkuningriigi ja ELi 
vahelistele tihedatele majandussidemetele ja ühistele huvidele, peaks tagama kõigi 
transpordiliikide jätkuva ja takistamatu ühenduvuse vastastikkuse põhimõtte alusel ning 
tagama võrdsed tingimused, eelkõige seoses sotsiaalsete, tööhõive- ja 
keskkonnastandarditega;

2. kordab, et Ühendkuningriigil kui kolmandal riigil ei saa olla samu õigusi ja hüvesid mis 
liikmesriigil; on seisukohal, et tulevane koostöö Ühendkuningriigiga peaks hõlmama 
ühist huvi pakkuvaid transpordiprojekte ning soodustama häid piiriüleseid kaubandus- 
ja ettevõtlustingimusi; rõhutab, et sellised tingimused peaksid hõlbustama ja abistama 
väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) ning tagama selle, et nad ei peaks 
tegelema täiendava halduskoormusega;

3. on veendunud, et Ühendkuningriigi osalemine ELi piiriülestes transpordialastes teadus- 
ja arendusprogrammides tuleks kavandada ühistest huvidest lähtudes;

4. tuletab meelde, kui oluline on, et komisjon oleks läbirääkimistel ainus ELi läbirääkija 
ning et liikmesriigid ei alustaks kahepoolseid läbirääkimisi; nõuab siiski tungivalt, et 
komisjon esindaks lõplikus laiaulatuslikus lepingus iga liikmesriigi huve;

5. rõhutab, et õigused ja privileegid sisaldavad kohustusi ning juurdepääs ELi ühtsele 
turule peaks täielikult vastama õigusnormide lähendamise ulatusele ja kohustustele, 

1 P9_TA(2020)0033.
2 Nõukogu otsus, millega antakse luba alustada Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga läbirääkimisi uue 
partnerluslepingu üle (5870/20) ning lisa nõukogu otsuse juurde, millega antakse luba alustada Suurbritannia ja 
Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga läbirääkimisi uue partnerluslepingu üle (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest 
väljaastumise leping (ELT L 29, 31.1.2020, lk 7).
4 UKTF(2020)14.
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milles on kokku lepitud seoses võrdsete võimaluste tagamisega avatud ja ausaks 
konkurentsiks, ning põhinema ELi 27 liikmesriigis kohaldatavatel ühistel 
miinimumstandarditel;

6. toetab läbirääkimisjuhiseid, mille kohaselt Gibraltar ei kuulu ELi ja Ühendkuningriigi 
vahel sõlmitavate lepingute territoriaalsesse kohaldamisalasse ning iga eraldi lepingu 
jaoks on vaja Hispaania Kuningriigi eelnevat nõusolekut;

Lennundus

7. tuletab meelde, et lennundus on ainus transpordiliik, mille puhul ei ole olemas 
seaduslikku Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) varumehhanismi juhuks, kui 
enne üleminekuperioodi lõppu kokkuleppele ei jõuta;

8. on seisukohal, et kavandatav partnerlus peaks sisaldama ambitsioonikat ja terviklikku 
peatükki lennutranspordi kohta, mis tagab ELi strateegilised huvid ja sisaldab 
asjakohaseid sätteid turulepääsu, investeeringute ning paindlikkuse kohta käitamises ja 
ettevõtete juhtimises (nt koodijagamine), võttes arvesse tasakaalustatud õigusi ja 
kohustusi;

9. on seisukohal, et kavandatav partnerlus peaks sisaldama võrdseid tingimusi riigiabi, 
reisijate õiguste, sotsiaalsete õiguste, ohutuse, julgeoleku ja keskkonnakaitse 
valdkonnas;

10. rõhutab, et nn viienda vabaduse (õhuvabadus) mõningate elementide võimalik 
võimaldamine peaks olema tasakaalustatud vastavate kohustustega liidu huvides;

11. rõhutab, et kavandatav partnerlus peaks hõlmama tihedat koostööd lennuohutuse ja 
lennuliikluse korraldamise valdkonnas; on seisukohal, et selline koostöö ei tohiks piirata 
ELi õigust määrata kindlaks kaitsetase, mida ta peab ohutuse ja keskkonna seisukohast 
asjakohaseks;

12. rõhutab, kui oluline on tulevikus tihe koostöö Ühendkuningriigi tsiviillennundusameti ja 
Euroopa Liidu Lennundusohutusameti vahel ning Ühendkuningriigi osalemine 
praegustes ja tulevastes lennuliikluse korraldamise programmides, nagu Euroopa 
lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem, et tagada taristu koostalitlusvõime ning 
edendada lennuliikluse ohutut ja tõhusat toimimist Euroopas;

13. on seisukohal, et Ühendkuningriigi koostöö ELi kosmoseprogrammis tuleks ette näha 
juhul, kui see on liidu huvides;

Maanteetransport

14. kordab, et kõik autokaubavedu käsitlevad kokkulepped peavad olema laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu lahutamatu osa;

15. märgib, et praegune Euroopa Transpordiministrite Konverentsi raamistik, mis põhineb 
piiratud arvul lubadel, ei sobi ELi ja Ühendkuningriigi suhete jaoks, võttes arvesse ELi 
27 liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vahelise maanteeveo mahtu; rõhutab sellega seoses, 
et tuleks kehtestada asjakohased meetmed, et vältida ohtu avalikule korrale ja hoida ära 
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häired veoseveo-ettevõtjate ning bussiveo-ettevõtjate liiklusvoogudes; rõhutab seetõttu, 
kui oluline on parandada otseseid mereühendusi Iirimaalt mandrile, vähendades seeläbi 
sõltuvust Ühendkuningriigi maismaasillast;

16. rõhutab, et Ühendkuningriigi kaubaveoettevõtjatele ei saa seoses kaupade autoveoga 
anda liidu kaubaveoettevõtjatega samaväärseid õigusi ja eeliseid;

17. on seisukohal, et kavandatav partnerlus peaks hõlmama veosega ja veoseta transiiti ühe 
poole territooriumilt sama poole territooriumile läbi teise poole territooriumi;

18. on seisukohal, et kavandatav partnerlus peaks hõlmama võrdseid võimalusi töö, sõidu- 
ja puhkeaja, sõidukijuhtide lähetamise, sõidumeerikute, sõiduki massi ja mõõtmete, 
kombineeritud veo ja personali koolitamise valdkonnas ning erisätteid, et tagada 
ettevõtjate ja sõidukijuhtide kaitse võrreldav tase;

19. rõhutab, et kavandatav partnerlus peaks bussidega toimuva reisijateveo puhul võtma 
arvesse mitmepoolset Interbusi kokkulepet5 ja selle protokolli; loodab, et tulevases 
lepingus võetakse arvesse, kui oluline on tagada selle tegevusvaldkonna 
keskkonnasäästlikumaks muutmine alternatiivkütuste ja laadimistaristu kasutuselevõtu 
kaudu;

Raudteetransport

20. rõhutab, et kavandatav partnerlus peaks hõlmama La Manche’i tunneli eriolukorda, 
eelkõige seoses ohutuskorra, lubade andmise ja reisijate õigustega;

Meretransport ja sadamad

21. rõhutab, et kavandatav partnerlus peaks tagama vastastikuse ja võrdse turulepääsu 
rahvusvahelise meretranspordi sektoris, sealhulgas, kuid mitte ainult, avameresektoris ja 
sisekaubanduses, tagades ELi ja Ühendkuningriigi sadamatele asjakohased võrdsed 
võimalused ohutuse, turvalisuse, keskkonna ja sotsiaalvaldkonnas, seadmata ohtu neis 
valdkondades juba kehtivaid ELi kõrgeid standardeid; rõhutab, et partnerlusega tuleks 
ette näha ühine lähenemisviis Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni, Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja WTO ülemaailmsele 
poliitikaraamistikule;

22. rõhutab, et prioriteediks peaks olema ELi ja Ühendkuningriigi vahelise merekaubanduse 
sujuvus, reisijate, meremeeste, avamerel ja maismaal töötava personali vaba liikumine; 
rõhutab sellega seoses, et EL ja Ühendkuningriik peaksid tagama nõuetekohaste piiri- ja 
tollisüsteemide olemasolu, et vältida viivitusi ja häireid;

23. rõhutab tõhusa koostöö ja teabevahetuse tähtsust Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 
ning Ühendkuningriigi mere- ja rannikuvalveameti vahel.

 

5 Interbusi kokkulepe bussidega toimuva rahvusvahelise sõitjate juhuveo kohta (Interbusi kokkulepe) (ELT L 
321, 26.11.2002, lk 13).
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