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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės 
prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2020 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl siūlomų 
derybų įgaliojimų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalyste1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 13 d. Tarybos sprendimą, kuriuo suteikiami 
įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Karalyste2,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 24 d. susitarimą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
Sąjungos ir į politinę deklaraciją, kuria nustatomi būsimų santykių pagrindiniai 
principai3,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 19 d. susitarimo dėl naujos partnerystės su Jungtine 
Karalyste teksto projektą4,

Bendrieji klausimai

1. pabrėžia, kad numatoma partneryste, kuri buvo parengta remiantis glaudžiais 
ekonominiais Jungtinės Karalystės ir ES ryšiais ir bendrais jų interesais, turėtų būti 
užtikrintas nenutrūkstamas ir netrukdomas susisiekimas visų rūšių transportu, 
grindžiamas abipusiškumo principu, ir turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos, visų 
pirma susijusios su socialiniais, užimtumo ir aplinkos standartais;

2. pakartoja, kad Jungtinė Karalystė, kaip trečioji šalis, negali turėti tokių pačių teisių ir 
naudotis tais pačiais privalumais kaip valstybė narė; mano, kad ateityje 
bendradarbiaujant su Jungtine Karalyste turėtų būti vykdomi abipusiai naudingi 
transporto projektai, skatinamos geros tarpvalstybinės prekybos ir verslo sąlygos; 
pabrėžia, kad tokios sąlygos turėtų palengvinti veiklą ir padėti mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), taip pat užtikrinti, kad MVĮ netektų patirti jokios papildomos 
administracinės naštos;

3. mano, kad remiantis bendrais interesais turėtų būti numatytas Jungtinės Karalystės 
dalyvavimas ES tarpvalstybinėse transporto srities mokslinių tyrimų ir plėtros 
programose;

4. primena, jog svarbu, kad derybose Komisija būtų vienintelė ES derybininkė ir kad 
valstybės narės nepradėtų jokių dvišalių derybų; kita vertus, primygtinai ragina 

1 P9_TA(2020)0033.
2 Tarybos sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalyste dėl naujos partnerystės susitarimo (5870/20) ir Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami 
įgaliojimai pradėti derybas su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste dėl naujo partnerystės 
susitarimo, priedas (5870/20 ADD 1 REV 3).
3 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir 
Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).
4 UKTF(2020)14.
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Komisiją galutiniame išsamiame susitarime atstovauti kiekvienos valstybės narės 
interesams;

5. pabrėžia, kad teisės ir privilegijos yra susijusios su prievolėmis ir kad galimybės patekti 
į ES bendrąją rinką turėtų visiškai atitikti reguliavimo konvergencijos mastą ir 
prisiimtus įsipareigojimus laikytis vienodų atviros ir sąžiningos konkurencijos sąlygų, 
taip pat turėtų būti grindžiamos minimaliais bendrais standartais, taikomais 27 ES 
valstybėse narėse;

6. pritaria derybiniams nurodymams, kuriuose nustatyta, kad Gibraltaras nebus įtrauktas į 
susitarimų, kuriuos sudarys ES ir Jungtinė Karalystė, teritorinę taikymo sritį ir kad bet 
kokiam atskiram susitarimui reikės išankstinio Ispanijos Karalystės sutikimo;

Aviacija

7. primena, kad aviacija yra vienintelė transporto rūšis, kuri neturi jokios teisėtos 
galimybės vadovautis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėmis tuo atveju, jei iki 
pereinamojo laikotarpio pabaigos nebus pasiektas susitarimas;

8. mano, kad į numatomą partnerystę turėtų būti įtrauktas plataus užmojo ir išsamus 
skyrius dėl oro transporto, kuriuo būtų užtikrinti ES strateginiai interesai ir į kurį būtų 
įtrauktos tinkamos nuostatos dėl patekimo į rinką, investicijų bei veiklos ir komercinio 
lankstumo (pvz., bendro kodo naudojimo), atsižvelgiant į subalansuotas teises ir 
pareigas;

9. mano, kad numatoma partnerystė turėtų apimti vienodas veiklos sąlygas valstybės 
pagalbos, keleivių teisių, socialinių teisių, saugos, saugumo ir aplinkos apsaugos srityse;

10. pabrėžia, kad, siekiant Sąjungos interesų, bet kokį galimą tam tikrų vadinamosios 
penktosios laisvės (skrydžių laisvės) elementų suteikimą turėtų atsverti atitinkamos 
prievolės;

11. pabrėžia, kad numatoma partnerystė turėtų apimti glaudų bendradarbiavimą aviacijos 
saugos ir oro eismo valdymo srityse; mano, kad toks bendradarbiavimas neturėtų riboti 
ES galimybių nustatyti apsaugos lygį, kuris, jos nuomone, tinkamas saugai ir aplinkai;

12. pabrėžia, kad svarbu, jog ateityje Jungtinės Karalystės civilinės aviacijos institucija ir 
Europos aviacijos saugos agentūra glaudžiai bendradarbiautų tarpusavyje ir Jungtinė 
Karalystė dalyvautų dabartinėse ir būsimose oro eismo valdymo programose, pvz., 
Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programoje, siekiant 
užtikrinti infrastruktūros sąveikumą ir padidinti oro eismo saugumą ir efektyvumą 
Europoje;

13. mano, kad Sąjungos interesus atitinkančiais atvejais derėtų numatyti Jungtinės 
Karalystės dalyvavimą ES kosmoso programoje;

Keliai

14. pakartoja, kad bet koks susitarimas dėl krovinių vežimo keliais turi būti neatsiejama 
visapusiško laisvosios prekybos susitarimo dalis;
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15. pažymi, kad dabartinė ribotu leidimų skaičiumi grindžiama Europos transporto ministrų 
konferencijos sistema nėra tinkama ES ir Jungtinės Karalystės santykiams, atsižvelgiant 
į krovinių vežimo keliais tarp 27 ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės mastą; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikėtų imtis tinkamų priemonių siekiant išvengti 
grėsmės viešajai tvarkai ir užkirsti kelią krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų ir 
keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjų eismo srautų 
sutrikimams; todėl pabrėžia, kad svarbu užtikrinti geresnius tiesioginius jūrų maršrutus 
iš Airijos į žemyną ir taip sumažinti priklausomybę nuo sausumos tilto per Jungtinės 
Karalystės teritoriją;

16. pabrėžia, kad krovinių vežimo keliais veikloje Jungtinės Karalystės krovinių vežėjams 
negali būti suteiktos tokio paties lygio teisės ir privalumai, kokie suteikti Sąjungos 
krovinių vežėjams;

17. mano, kad numatyta partnerystė turėtų apimti teisę vykdyti tranzito reisus su kroviniu ir 
be krovinio iš vienos susitarimo šalies teritorijos į tos pačios šalies teritoriją per kitos 
šalies teritoriją;

18. mano, kad numatyta partnerystė turėtų apimti vienodas veiklos sąlygas darbo, 
vairavimo ir poilsio laiko, vairuotojų komandiravimo, tachografų, transporto priemonių 
masės ir matmenų, mišriojo vežimo ir darbuotojų mokymo srityse, taip pat konkrečias 
nuostatas, kuriomis būtų užtikrintas panašus vežėjų ir vairuotojų apsaugos lygis;

19. pabrėžia, kad numatomoje partnerystėje keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto 
autobusais srityje turėtų būti atsižvelgiama į daugiašalį Interbus susitarimą5 ir jo 
protokolą; tikisi, jog būsimame susitarime bus atsižvelgta į tai, kad svarbu užtikrinti 
sektoriaus žalinimą diegiant alternatyviuosius degalus ir įkrovimo infrastruktūrą;

Geležinkeliai

20. pabrėžia, kad pagal numatomą partnerystę turėtų būti atsižvelgiama į specifinę Lamanšo 
sąsiaurio tunelio padėtį, ypač saugos reikalavimų, leidimų suteikimo bei keleivių teisių 
atžvilgiu;

Jūrų transportas ir uostai

21. pabrėžia, kad numatoma partneryste turėtų būti užtikrintos abipusės ir vienodos 
galimybės patekti į rinką tarptautinio jūrų transporto sektoriuje, įskaitant atviroje jūroje 
vykdomos veiklos sektorių ir šalių vidaus prekybą, nustatant tinkamas vienodas veiklos 
sąlygas saugos, saugumo, aplinkos ir socialinėje srityse tarp ES ir JK uostų, 
nepakenkiant jau galiojantiems aukštiems ES standartams šiose srityse; pabrėžia, kad 
partnerystėje turėtų būti numatytas bendras požiūris į pasaulinės politikos sistemą, 
apimančią Tarptautinę jūrų organizaciją, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizaciją, Tarptautinę darbo organizaciją ir Pasaulio prekybos organizaciją;

22. primygtinai ragina teikti pirmenybę sklandžiai ES ir Jungtinės Karalystės jūrų prekybai, 
laisvam keleivių, jūrininkų, jūroje ir sausumoje dirbančių darbuotojų judėjimui; 

5 Susitarimas dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus 
susitarimas) (OL L 321, 2002 11 26, p. 13).
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atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad ES ir Jungtinė Karalystė turėtų užtikrinti, kad būtų 
įdiegtos tinkamos vėlavimams ir sutrikimams kelią užkertančios pasienio ir muitinės 
sistemos;

23. pabrėžia, kad svarbus veiksmingas Europos jūrų saugumo agentūros ir Jungtinės 
Karalystės jūrų ir pakrančių apsaugos agentūros bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija.
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