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Gerb. Pirmininkai,

vykdant nurodytą procedūrą Transporto ir turizmo komitetas nusprendė prašyti taikyti Darbo 
tvarkos taisyklių 56 straipsnio 1 dalį, kad galėtų pateikti šią nuomonę laiško forma Užsienio 
reikalų komitetui ir Tarptautinės prekybos komitetui.

Transporto ir turizmo komitetas norėtų pateikti šias pastabas:
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PASIŪLYMAI

1. palankiai vertina tai, kad Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu (toliau – 
Susitarimas) bus užtikrintas nuolatinis ir nekliudomas susisiekimas oro, kelių ir jūrų 
transportu ir sąžininga ES ir Jungtinės Karalystės vežėjų konkurencija; atsižvelgdamas į 
tai, palankiai vertina tai, kad Susitarimu nustatomos abipusės galimybės patekti į rinką 
ir bendros taisyklės bei standartai įvairiose srityse, užtikrinant aukštą transporto saugos 
lygį, darbuotojų ir keleivių teises ir aplinkos apsaugą šiose srityse; taip pat palankiai 
vertina tai, kad Susitarimu užtikrinamas susisiekimas, kartu nesuteikiant Jungtinei 
Karalystei tokio paties lygio teisių, kokias suteikia bendroji rinka;

2. pabrėžia, jog ES turi išlikti budri turint omenyje tai, kad Jungtinė Karalystė 
neįsipareigojo dinamiškai suderinti savo taisyklių keliose politikos srityse; pažymi, jog 
tai reiškia, kad, vienašališkai sugriežtinus taisykles ir standartus ES, atitinkamos 
Jungtinės Karalystės taisyklės ir standartai nebus automatiškai suderinti;

3. palankiai vertina į Susitarimą įtrauktą išsamų skyrių dėl oro transporto, kuriuo turėtų 
būti užtikrinta, kad būtų apsaugoti ES strateginiai interesai, ir į kurį įtrauktos 
atitinkamos nuostatos dėl patekimo į rinką, skrydžių teisių, bendro kodo naudojimo ir 
keleivių teisių; palankiai vertina skyriuje dėl aviacijos pateiktas konkrečias nuostatas 
dėl vienodų sąlygų, kuriomis bus užtikrinta, kad ES ir Jungtinės Karalystės oro vežėjai 
konkuruotų vienodomis sąlygomis; atkreipia dėmesį į rastą sprendimą dėl nuosavybės ir 
kontrolės taisyklių, kuriomis reglamentuojamas patekimas į vidaus rinką, kartu 
paliekant galimybę tęsti liberalizavimą ateityje;

4. palankiai vertina konkretų skyrių dėl aviacijos saugos; pažymi, kad sutartame tekste 
numatytas glaudus bendradarbiavimas aviacijos saugos ir oro eismo valdymo srityse; 
mano, kad toks bendradarbiavimas neturėtų riboti ES galimybių nustatyti apsaugos lygį, 
kuris, jos nuomone, tinkamas saugai užtikrinti; pabrėžia būsimo glaudaus Jungtinės 
Karalystės Civilinės aviacijos administracijos ir Europos Sąjungos aviacijos saugos 
agentūros bendradarbiavimo svarbą;

5. palankiai vertina tai, kad vežėjams kelių transportu Susitarimu bus užtikrintas 
susisiekimas be kvotų tarp ES ir Jungtinės Karalystės ir kad juo abiem šalims bus 
užtikrintos visos tranzito teisės per viena kitos teritorijas – vadinamasis sausumos tiltas; 
palankiai vertina tai, kad per derybas dėl kelių transporto buvo susitarta dėl tikrai 
vienodų sąlygų ir konkrečių šios srities nuostatų, pagal kurias Jungtinė Karalystė 
privalės laikytis aukštų ES standartų, taikomų krovinių vežimo keliais sektoriui; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad į Susitarimą, be kita ko, įtraukti standartai dėl galimybės verstis 
profesine veikla, vairuotojų komandiravimo, vairavimo ir poilsio laiko, tachografų ir 
transporto priemonių masės bei matmenų; pažymi, kad tokie standartai užtikrins ne tik 
sąžiningą konkurenciją, bet ir geras vairuotojų darbo sąlygas bei aukštą kelių eismo 
saugumo lygį; palankiai vertina specialias nuostatas, susijusias su Šiaurės Airija, 
priimtas pripažįstant išskirtinę Airijos padėtį, kurios padės kuo labiau sumažinti 
ekonomikos sutrikdymą Airijos saloje;

6. pažymi, kad keleivių vežimui kelių transportu turės būti laikinai taikomas Interbus 
susitarimas (apimantis tik nemaršrutines paslaugas), kuriuo užtikrinamos keleivių teisės 
ir aukštas saugumo lygis; todėl pabrėžia, kad Interbus susitarimo protokolas dėl 
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reguliariųjų ir specialių reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir 
miesto autobusais paslaugų turėtų būti sudarytas kuo greičiau, siekiant išvengti galimo 
ES ir Jungtinės Karalystės susisiekimo sutrikdymo;

7. pažymi, kad nors Susitarimas netaikomas geležinkeliams, Prancūzija ir Jungtinė 
Karalystė dvišaliu pagrindu ėmėsi atitinkamų veiksmų, kad būtų išspręstas klausimas, 
susijęs su specifine Lamanšo tunelio padėtimi; mano, kad 2020 m. pabaigoje patvirtinus 
nenumatytų atvejų priemones buvo nustatyta tinkama laikina saugumo užtikrinimo ir 
leidimų išdavimo tvarka1;

8. pabrėžia tolesnio bendradarbiavimo su Jungtine Karalyste svarbą siekiant padidinti 
transporto tvarumą;

9. palankiai vertina tai, kad Susitarimu užtikrinama abipusė ir lygiateisė tarptautinio jūrų 
transporto sektoriaus subjektų prieiga prie ES ir JK uostų, sudarant tinkamas vienodas 
sąlygas saugos ir saugumo, aplinkos ir socialinėse aspektais bei nedarant poveikio 
galiojantiems aukštiems ES standartams šiose srityse; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
veiksmingus muitinės patikrinimus ir sklandžias eksporto ir importo operacijas tarp ES 
ir JK uostų, nesutrikdant komercinių transporto ryšių ir nemažinant ES laivyno 
konkurencingumo;

10. pabrėžia ES ir Jungtinės Karalystės partnerystės mokslinių tyrimų ir plėtros srityse 
svarbą, kiek tai susiję su visų rūšių transportu, ir palankiai vertina JK dalyvavimą 
abipusiškumu grindžiamuose tarpvalstybiniuose bendro intereso transporto projektuose, 
įskaitant tolesnį bendradarbiavimą TEN-T tinkle ir pastangas užtikrinti sąveikumą 
visuose koridoriuose, pavyzdžiui, sklandžiai kuriant alternatyviųjų degalų ir įkrovimo 
infrastruktūrą;

11. pabrėžia tinkamo Susitarimo įgyvendinimo svarbą; atsižvelgdamas į tai, palankiai 
vertina specialiųjų komitetų įsteigimą transporto srityje  oro transporto, aviacijos 
saugos ir kelių transporto klausimais , nes tokie komitetai galės stebėti ir peržiūrėti 
Susitarimo įgyvendinimą; ragina Komisiją sukurti specialią struktūrą, kuri sudarytų 
sąlygas socialiniams partneriams dalyvauti stebint ir įgyvendinant Susitarimą ir suteiktų 
jiems galimybę teikti skundus; primygtinai ragina Komisiją būti pasirengusiai 
visapusiškai pasinaudoti ginčų sprendimo mechanizmais ir imtis Susitarime numatytų 
taisomųjų priemonių, jei Jungtinė Karalystė jo nesilaikytų; pabrėžia, kad ateityje 
Parlamentas turėtų atlikti aukščiausio lygio Susitarimo įgyvendinimo tikrinimą, aktyviai 
ir nuolat dalyvaudamas pagal Susitarimą įsteigtoje Parlamentinės partnerystės 
asamblėjoje.

Atsižvelgdamas į pateiktas pastabas, Transporto ir turizmo komitetas rekomenduoja Užsienio 
reikalų komitetui ir Tarptautinės prekybos komitetui pritarti Europos Sąjungos bei Europos 
atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 

1 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2222 dėl tam tikrų 
geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektų, susijusių su tarpvalstybine infrastruktūra, jungiančia Sąjungą ir 
Jungtinę Karalystę per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį (OL L 437, 2020 12 28, p. 43).
2020 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/1531, kuriuo Prancūzijai suteikiami 
įgaliojimai derėtis, pasirašyti ir sudaryti tarptautinį susitarimą, kuriuo papildoma Prancūzijos ir Jungtinės 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sutartis dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo 
sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo (OL L 352, 2020 10 22, p. 4).
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prekybos ir bendradarbiavimo susitarimui.

Pagarbiai

(parašas) [Karima Delli] [Johan Danielsson]

CC: Parlamento pirmininkui D. Sassoli
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui A. Tajani
Teisėkūros koordinavimo skyriui


