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Hallituksen tiedonanto 
Yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin 29.3.2019 ja ryhtyy viitoittamaan 
uutta tietä maailmassa. 

Näin hallitus toteuttaa vuoden 2016 kansanäänestyksessä ilmaistun tahdon. 
Tässä äänestyksessä kansanvaltaa käytettiin laajemmin kuin koskaan ennen 
kansakunnan historiassa. Hallitus on ottanut valtavan harppauksen toteuttaakseen 
tärkeimmän tavoitteensa eli luodakseen kaikkien kannalta toimivan valtion. Valtion, 
joka on vahvempi, oikeudenmukaisempi, yhtenäisempi ja ulospäin suuntautuneempi. 

Selkeä visio 
Tavoitteen täyttyminen edellyttää, että hallitus antaa yksityiskohtaisen ehdotuksensa 
periaatteellisesta ja käytännöllisestä brexitistä. 

Tämä ehdotus pohjautuu pääministerin Lancaster Housessa, Firenzessä, 
Mansion Housessa ja Münchenissä esittämään visioon. Samalla se vastaa EU:n 
kuluneiden kuukausien aikana esittämiin kysymyksiin. Siinä selitetään, miten suhde 
tulevaisuudessa toimisi, mitä etuja siitä olisi kummallekin osapuolelle sekä miten se 
kunnioittaisi Yhdistyneen kuningaskunnan itsemääräämisoikeutta sekä EU:n 
autonomiaa. 

Ennen kaikkea se on esitys sopimuksesta, jossa oikeudet ja velvollisuudet 
asettuisivat tasapainoon uudella ja reilulla tavalla. 

Hallitus toivoo, että tämä ehdotus lisää ponnisteluja neuvottelujen eteen 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n pyrkiessä tänä syksynä laatimaan puitteet 
tulevalle suhteelleen. 

Periaatteellinen brexit 
Periaatteellinen brexit tarkoittaa kansanäänestyksen tuloksen ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten päätöksen kunnioittamista siinä, että valtion on 
saatava omat lakinsa, rajansa ja varansa jälleen hallintaansa. Kaikki tämä on tehtävä 
tavalla, joka tukee hallituksen laajempia tavoitteita Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansallisen elämän viidellä keskeisellä osa-alueella. 

Talouden kannalta on keskeistä, että valtio muodostaa EU:n kanssa laajan ja syvän 
taloussuhteen, joka tarjoaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle mahdollisimman suuren 
vaurauden tulevaisuudessa sen modernin teollisuusstrategian mukaisesti ja joka 
häiritsee Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välistä kaupankäyntiä 
mahdollisimman vähän ja näin suojaa työpaikkoja ja elantoja. Samalla valtion on 
kuitenkin hyödynnettävä kauppamahdollisuudet kaikkialla maailmassa. 

Yhteisöjen osalta valtio puuttuu kansanäänestyksessä esiin nousseisiin huoliin: 
Vapaasta liikkuvuudesta tullaan luopumaan, ja se korvataan uudella 
maahanmuuttojärjestelmällä. Maatalous- ja kalastusyhteisöjä tuetaan uusilla 
itsenäisillä käytännöillä ja Yhdistyneen kuningaskunnan kylien ja kaupunkien 



 
 
 

elinkeinoelämää elvytetään yhteisrahastolla (Shared Prosperity Fund). Lisäksi 
kansalaisten turvallisuutta parannetaan. 

Yhdistyneen kuningaskunnan maiden kannalta on tärkeää, että valtio huolehtii 
edelleen Pohjois-Irlantia koskevien sitoumustensa täyttämisestä edistämällä 
rauhanprosessia ja välttämällä ”kovaa” eli tarkoin valvottua ja vaikeasti ylitettävää 
rajaa. Lisäksi on turvattava Yhdistyneen kuningaskunnan perustuslaillinen ja 
taloudellinen koskemattomuus sekä siirrettävä tarvittavaa toimivaltaa Edinburghiin, 
Cardiffiin ja Belfastiin. Samalla 
on varmistettava, että sopimuksessa huomioidaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
alaisuuteen kuuluvat alueet, Gibraltar ja muut merentakaiset alueet. Lisäksi on 
painotettava, että kyseisten alueiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan pitkäaikaisissa 
suhteissa ei tapahdu muutoksia. 

Demokratian näkökulmasta keskeiset askeleet ovat EU:n toimielinten jättäminen ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan itsemääräämisoikeuden palauttaminen. Näin 
varmistetaan, että kansalaisten itsensä vaaleilla valitsemat edustajat laativat heitä 
koskevan lainsäädännön ja että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin panee 
nämä lait täytäntöön, ja niillä on selkeä vastuuvelvollisuus kansaa kohtaan. 

Yhdistyneen kuningaskunnan asema maailmassa varmistetaan edistämällä 
innovaatiota ja uusia ideoita, toteuttamalla täysin itsenäistä ulkopolitiikkaa sekä 
suojelemalla ja turvaamalla eurooppalaisen demokratian, avoimuuden ja vapauden 
arvoja yhteistyössä EU:n kanssa. 

Uusi suhde 
Hallitus haluaa rakentaa näitä periaatteita noudattaen uuden suhteen, joka toimii 
sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että EU:n eduksi. Siinä Yhdistynyt 
kuningaskunta jättää yhtenäismarkkinat ja tulliliiton tarttuakseen uusiin 
mahdollisuuksiin ja ottaakseen uuden roolin maailmassa. Samalla halutaan suojella 
työpaikkoja, tukea kasvua ja pitää kiinni turvallisuusyhteistyöstä. 

Hallitus uskoo, että tämän uuden suhteen on oltava laajempi kuin mikään aiempi 
EU:n ja kolmannen maan välinen suhde. Sen tulee heijastaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja EU:n pitkää historiaa, tiiviitä suhteita ja ainutlaatuista 
alkutilannetta. Suhteen myötä on saavutettava aitoja ja pitkäkestoisia hyötyjä 
kummallekin osapuolelle, ja sen on tuettava yhteistä vaurautta ja turvallisuutta. Siksi 
hallitus ehdottaakin, että suhde rakennettaisiin talous- ja turvallisuusyhteistyön 
ympärille. 

Tulevan suhteen on lisäksi oltava sellainen, että sekä Yhdistynyt kuningaskunta että 
EU pyrkivät vastuullisesti ja tietoisesti välttämään kovaa rajaa Pohjois-Irlannin 
ja Irlannin välillä tavalla, joka kunnioittaa Yhdistyneen kuningaskunnan 
perustuslaillista ja taloudellista koskemattomuutta sekä EU:n autonomiaa. 

Talousyhteistyö 
Uutta kauppasuhdetta luotaessa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n on 



 
 
 

keskityttävä sen varmistamiseen, että kumpikin osapuoli pääsee jatkossakin 
ylittämään vaivatta rajan toistensa tavaramarkkinoille. 

Jotta tämä tavoite täyttyy, hallitus ehdottaa tavaroiden vapaakauppa-alueen 
perustamista. 

Tämä vapaakauppa-alue turvaisi toisiinsa tiiviisti sidoksissa olevat 
toimitusketjut sekä oikea-aikaiset tuotantoprosessit, jotka ovat muodostuneet 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välille kuluneiden 40 vuoden aikana. Samalla 
niistä riippuvaiset työpaikat ja elannot pystytään säilyttämään, jolloin kummankin 
alueella toimivat yritykset voivat jatkaa toimintaansa ja pitää arvo- ja toimitusketjunsa 
ennallaan. Näin rajalla ei tarvita tullitarkistuksia ja lakisääteisiä tarkistuksia eikä 
yritysten tarvitse laatia hintavia tulli-ilmoituksia. Tällöin riittää, että tuotteet 
tarkistetaan ja hyväksytään vain toisella markkina-alueella ennen niiden myymistä 
molemmilla alueilla. 

Tavaroiden vapaakauppa-alue varmistaisi samalla sen, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ja EU täyttäisivät yhteiset Pohjois-Irlantia ja Irlantia koskevat 
sitoumuksensa koko tulevan suhteensa ajan. 

Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä ei siten tarvittaisi kovaa rajaa eivätkä Yhdistyneen 
kuningaskunnan sisäiset markkinat häiriintyisi – ja kaikki tämä tehtäisiin tavalla, joka 
kunnioittaa EU:n yhtenäismarkkinoiden, tulliliiton ja sen sääntöihin perustuvan 
järjestelmän koskemattomuutta. 

Näiden tavaroita koskevien tiiviiden järjestelyiden olisi toimittava uusien 
palveluita ja digitaalista sisältöä koskevien järjestelyiden rinnalla, jolloin 
Yhdistynyt kuningaskunta saisi vapauden valita omat reittinsä taloutensa kannalta 
ratkaisevimmilla alueilla. Hallitus haluaa pitää uudet Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
EU:n välistä kauppaa koskevat esteet mahdollisimman vähäisinä ja toivoo, että 
kumpikin osapuoli pyrkii parhaansa mukaan vähentämään näitä esteitä entisestään 
tulevaisuudessa. Hallitus kuitenkin tiedostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
pääsy EU:n markkinoille on jatkossa rajallisempaa kuin nykyään. 

Lisäksi näin syvää suhdetta on tuettava määräyksillä, jotka tuovat kummallekin 
osapuolelle varmuuden siitä, että suhteen puitteissa syntyvä kauppa on sekä 
avointa että reilua. Siksi hallitus ehdottaakin vastavuoroisia sitoumuksia sen 
varmistamiseksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan yritykset pystyisivät jatkossakin 
kilpailemaan reilusti EU:n markkinoilla ja että sama koskisi myös Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa toimivia EU:n yrityksiä. 

Tältä pohjalta hallituksen tavoite on siis talousyhteistyö, joka kattaa seuraavat osa-
alueet: 

• Tavaroille, kuten maatalouselintarvikkeille, luodaan yhteinen säännöstö, 
johon sisältyvät ainoastaan kitkatonta kauppaa rajalla edistävät säännöt. 
Tämä tarkoittaa, että Yhdistynyt kuningaskunta tekisi tietoisen päätöksen ja 
sitoutuisi sopimuksen nojalla parlamentin tai alueellisten lainsäätäjien 
säätämien sääntöjen jatkuvaan yhdenmukaistamiseen asianmukaisten EU:n 



 
 
 

määräysten kanssa. 

• Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu niiden EU:n virastojen toimintaan, 
joissa huolehditaan tavaroiden hyväksymisestä erittäin säännellyillä 
aloilla. Näitä virastoja ovat Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan 
lentoturvallisuusvirasto sekä Euroopan lääkevirasto. Yhdistynyt 
kuningaskunta hyväksyy näiden virastojen säännöt ja osallistuu toiminnan 
kuluihin. Tämä kuitenkin edellyttää uusia järjestelyjä, joissa huomioidaan, että 
Yhdistynyt kuningaskunta ei enää ole jäsenvaltio. 

• Uusi kevennetty tullisopimus otetaan käyttöön, ja sen myötä tulli- ja 
rajatarkistusten tarve poistuu Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n rajoilla 
aivan kuten yhdellä tullialueella. Näin Yhdistynyt kuningaskunta pystyy 
hallitsemaan omia tullejaan käydessään kauppaa muun maailman kanssa 
sekä varmistamaan, että yritykset maksavat oikean tullimaksun tai eivät 
maksa niitä ollenkaan. Samalla toiminta voi jatkua vaiheittain kummankin 
osapuolen hoitaessa tarvittavat valmistelut kuntoon. 

• Kun mistään tavaroista ei edellytetä tullimaksuja, näillä järjestelyillä 
turvataan mutkaton rajan ylitys. Samalla Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
EU:n välille muodostuneet toimitusketjut sekä niiden tukemat työpaikat ja 
elannot eivät ole uhattuina. 

• Palveluiden ja digitaalituotteiden osalta otetaan käyttöön uudet järjestelyt, 
joiden ansiosta Yhdistynyt kuningaskunta saa vapauden päättää omista 
säännöistään palveluihin perustuvan taloutensa keskeisillä osa-alueilla ja voi 
varmistaa, että se on parhaissa mahdollisissa asemissa saadakseen 
taloudellista hyötyä tulevaisuuden aloilla sen modernin teollisuusstrategiansa 
puitteissa. On kuitenkin selvää, että Yhdistynyt kuningaskunta ja EU eivät 
pysty säilyttämään toistensa markkinoille pääsyä nykyisellään. 

• Uudet rahoituspalveluita koskevat taloudelliset ja lakisääteiset järjestelyt 
otetaan käyttöön. Niillä taataan toisiinsa sidoksissa olevien markkinoiden 
tuomien yhteisten etujen säilyminen sekä turvataan taloudellinen vakaus 
kunnioitetaan samalla Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n oikeutta hallita 
pääsyä omille markkinoilleen. Tässä yhteydessä huomioidaan se, että nämä 
järjestelyt eivät jäljittele EU:n toimilupajärjestelmää. 

• • Energia- ja kuljetusaloilla tehtävää yhteistyötä jatketaan, jotta Pohjois-
Irlannin ja Irlannin sähkön yhtenäismarkkinat säilyvät entisellään. Samalla 
pyritään laajentamaan yhteistyötä energia-alalla, laatimaan 
lentoliikennesopimus ja tutkimaan mahdollisuutta vastavuoroisiin sopimuksiin 
maantiekuljetuksen ja matkustajaliikenteen toimijoiden välillä. 

• Muodostetaan uusi viitekehys, joka kunnioittaa Yhdistyneen 
kuningaskunnan omien rajojen hallintaa ja jonka puitteissa Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja EU:n kansalaiset voivat edelleen matkustaa toistensa 
maihin ja yritykset ja ammattilaiset voivat tarjota palveluitaan. Tässä 



 
 
 

huomioidaan järjestelyt, joita Yhdistynyt kuningaskunta saattaa haluta tarjota 
muille läheisille kauppakumppaneilleen tulevaisuudessa. 

• Koska kumppanuus on niin syvä, se edellyttää avoimet ja reilut puitteet 
kaupankäynnille takaavien sitovien määräysten laatimista. Yhdistynyt 
kuningaskunta sitoutuu noudattamaan yhteisiä valtionapua koskevia sääntöjä 
sekä muodostamaan kilpailua koskevia yhteistyöjärjestelyjä lainsäätäjien 
kesken. Lisäksi se suostuu ylläpitämään korkeita standardeja tason 
säilyttämistä koskevien määräysten avulla esimerkiksi ympäristö- ja 
työllisyyssääntöjen kohdalla kuitenkin niin, että valtion kansalliset sitoumukset 
eivät kärsi. 

Tällainen kumppanuus auttaisi Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja EU:ta täyttämään 
Pohjois-Irlantia ja Irlantia koskevat sitoumuksensa koko tulevan suhteensa 
ajan. Samalla säilytetään Yhdistyneen kuningaskunnan perustuslaillinen ja 
taloudellinen koskemattomuus, kunnioitetaan Belfastin (pitkänperjantain) 
sopimuksen kohtia ja henkeä sekä varmistetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
ja EU:n välillä muodostettavaa toiminnallista säädöstekstiä erosopimukseen 
kuuluvasta backstop-ratkaisusta ei jouduta käyttämään. 

Vaikka hallituksen ehdotus onkin kunnianhimoinen laajuudessaan ja syvyydessään, 
se on toteuttamiskelpoinen ja sillä toteutetaan kansanäänestyksen tulosta. Siinä 
kunnioitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan itsemääräämisoikeutta ja yhtä 
lailla EU:n autonomiaa. Parlamentilla on oikeus päättää, mitkä lait se hyväksyy 
jatkossa. Hallitus tunnustaa kuitenkin, että tällä voi olla suhteellisia vaikutuksia 
tulevaan suhteeseen ja sen toimintaan niillä aloilla, joilla Yhdistynyt kuningaskunta ja 
EU noudattavat yhteisiä sääntöjä. 

Ehdotus edustaa kaikessa lyhykäisyydessään reilua ja käytännöllistä tasapainoa 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n tulevassa kauppasuhteessa. Se turvaa 
työpaikat ja elannot, ja sen myötä päästään kumpaakin osapuolta aidosti 
hyödyttäviin tuloksiin. 

Turvallisuusyhteistyö 
Euroopan turvallisuus on ollut ja on jatkossakin Yhdistyneen kuningaskunnan 
turvallisuusasia, minkä takia hallitus onkin ehdottoman sitoutunut sen 
ylläpitämiseen. 

Yhdistynyt kuningaskunta on EU-jäsenyytensä aikana tehnyt yhteistyötä kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa kehittääkseen kattavan työkalupaketin Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja EU:n yhteisten toimintavalmiuksien turvaamiseen sekä 
kansalaisten suojelemiseen. Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n on ehdottomasti 
jatkettava yhteistyötään näillä alueilla, jotta toimintavalmiuksiin ei tule katkoksia 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen jälkeen. 

EU:n yhteinen ulko-, puolustus-, turvallisuus-, oikeus- ja sisäpolitiikka ei enää koske 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Sen tilalle hallitus ehdottaa uutta 
turvallisuuskumppanuutta, jonka puitteissa tiivis yhteistyö jatkuisi. Maailman 



 
 
 

muuttuessa myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Euroopan unionia uhkaavat 
vaarat muuttuvat. 

Tältä pohjalta hallituksen tavoite on siis turvallisuusyhteistyö, joka kattaa seuraavat 
osa-alueet: 

• Olemassa olevien toimintavalmiuksien ylläpitäminen, jotta Yhdistynyt 
kuningaskunta ja EU voivat turvata kansalaistensa turvallisuuden. Samalla 
lainvalvontaviranomaisten on pystyttävä jakamaan tärkeää tietoa keskenään 
sekä tekemään käytännön yhteistyötä tutkiakseen vakavia rikoksia ja 
terrorismia. Yhteistyötä tehdään olemassa olevien työkalujen ja menetelmien 
puitteissa. Lisäksi lainsäädäntöä ja toimintatapoja muutetaan tarvittaessa ja 
sopimuksen mukaan, jotta pystytään varmistamaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja EU:n toimien yhdenmukaisuus. 

• Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu Europolin ja Eurojustin kaltaisten 
keskeisten virastojen toimintaan, mikä takaa asiantuntemuksen ja tiedon 
tehokkaan jakamisen eri tahojen välillä. Lisäksi lainvalvontaviranomaiset ja 
lakiasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä toimenpiteiden ja 
oikeusmenettelyjen nopeaa koordinointia varten. Yhdistynyt kuningaskunta 
hyväksyy näiden virastojen säännöt ja osallistuu toiminnan kuluihin. Tämä 
kuitenkin edellyttää uusia järjestelyjä, joissa huomioidaan, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ei enää ole jäsenvaltio. 

• Ulkopolitiikan sekä puolustukseen ja kehitykseen liittyvien asioiden 
koordinoinnista sovitaan uusilla järjestelyillä. Kummankin tahon on etsittävä 
yhdessä ratkaisuja kaikkein tärkeimpiin maailmanlaajuisiin haasteisiin, mikä 
edellyttää tiivistä yhteistyötä. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta käyttää myös 
jatkossa merkittävimpiä voimavarojaan, asiantuntemustaan, 
tiedustelutietojaan sekä valmiuksiaan Euroopan arvojen turvaamista ja 
edistämistä varten. 

• Yhteisten voimavarojen kehittäminen sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
EU:n sotavoimien toiminnallisen tehokkuuden ja yhteentoimivuuden 
tukeminen ovat avainasemassa. Lisäksi on vahvistettava Euroopan 
puolustusteollisuuden kilpailukykyä, jotta nykyisiin ja tuleviin uhkiin pystytään 
vastaamaan. 

• Laajemman yhteistyön sekä ”koko reitin” kattavan lähestymistavan ansiosta 
pystytään puuttumaan laittoman maahanmuuton syihin sekä käynnistämään 
strateginen vuoropuhelu kyberturvallisuudesta. Lisäksi laaditaan viitekehys 
yhteistyölle terrorismin torjunnassa, tarjotaan pelastuspalveluihin liittyvää 
tukea ja asiantuntemusta sekä työskennellään yhdessä terveyden 
turvaamisessa. 

Monialainen yhteistyö sekä muu yhteistyö 
Hallitus uskoo lisäksi, että tulevan suhteen on katettava muitakin yhteistyön alueita 
kahden keskeisen osa-alueen ohella. Kyseiset yhteistyön alueet ovat elintärkeitä 



 
 
 

sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että EU:n näkökulmasta. Näitä ovat: 

• henkilötietojen suojaaminen, joka varmistaa sen, että tulevan suhteen 
aikana tieto voi edelleen liikkua vapaasti ja näin tukea liiketoimia ja 
turvallisuusyhteistyötä sekä tuoda liikemaailman toimijoille lisää varmuutta. 

• yhteiset pyrkimykset saada parempi käsitys ihmisten elämästä ja siitä miten 
sitä voidaan parantaa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tiedettä ja 
innovaatioita, kulttuuria ja koulutusta, kehitystyötä ja kansainvälisiä toimia, 
puolustustutkimusta ja kehitystä sekä avaruutta koskevilla 
yhteistyösopimuksilla varmistetaan, että Yhdistynyt kuningaskunta ja EU 
voivat jatkossakin toimia yhdessä näillä alueilla esimerkiksi EU:n ohjelmien 
puitteissa, kun Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu niiden rahoittamiseen 
sopivassa laajuudessa. 

• kalastus, jonka osalta otetaan käyttöön uudet järjestelyt vuotuisista 
neuvotteluista vesialueille pääsystä sekä kalastusmahdollisuuksien 
jakamisesta reilummilla ja tieteellisemmillä tavoilla. Yhdistynyt kuningaskunta 
on tässä itsenäisen rannikkovaltion roolissa. 

Käytännöllinen brexit 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n vaurauden turvaaminen sekä kansalaisten 
turvallisuuden säilyttäminen edellyttävät käytännöllistä suhdetta, jossa kumpikin 
osapuoli voi luottaa ja turvautua toistensa sitoumuksiin. 

Tulevaa suhdetta vahvistaakseen hallitus ehdottaa yhteisiä institutionaalisia 
järjestelyitä, jotka tarjoavat asianmukaisen demokraattisen vastuunalaisuuden sekä 
mahdollistavat suhteen kehittymisen ajan kuluessa. Näin yhteistyön hallinta tehostuu 
ja Yhdistynyt kuningaskunta ja EU pystyvät puuttumaan mahdollisiin ongelmiin 
niiden ilmaantuessa. 

Näillä järjestelyillä, jotka voivat toteutua assosiaatiosopimuksen muodossa, 
pystytään varmistamaan, että uusi sopimus kestää ja hyödyttää Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja EU:n kansalaisia nyt ja tulevaisuudessa. Niiden myötä 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n johtajat ja ministerit pystyvät käymään 
säännöllistä vuoropuhelua tulevan suhteen syvyyden edellyttämällä tavalla 
tiedostaen toistensa maailmanlaajuisen aseman merkityksen. 

Samalla niiden avulla tuetaan suhteen saumatonta toimimista ja huomioidaan 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä sovitun sääntelyä koskevan yhteistyön 
eri muodot. Niiltä osin kuin Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut EU:hun, kuten 
aloilla, joilla hallitus ehdottaa yhteisen säännöstön noudattamista jatkossakin, 
kyseisiä sääntöjä on päivitettävä selkeän prosessin puitteissa niin, että ne 
kunnioittavat Yhdistyneen kuningaskunnan itsemääräämisoikeutta ja ovat 
parlamentin hyväksymiä. 

Järjestelyt pitäisivät sisällään selkeitä ja tarkoituksenmukaisia 
riitojenratkaisukeinoja, joita ovat esimerkiksi yhteiskomitea ja monilla alueilla sitova 



 
 
 

riippumaton välimiesmenettely. Yhteisen vertailumenettelyn kautta Euroopan unionin 
tuomioistuimelle on määritetty EU:n sääntöjen tulkitsijan rooli, mutta kummankaan 
tuomioistuin ei voi ratkaista näiden kahden osapuolen välisiä riitoja. Lisäksi 
varmistettaisiin, että Yhdistynyt kuningaskunta ja EU tulkitsevat sääntöjä samalla 
tavalla. Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet panevat valtion oikeudet 
täytäntöön, kun taas EU:n oikeudet pannaan täytäntöön EU:n tuomioistuimissa. 
Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu siihen, että sen tuomioistuimet ottavat 
asianmukaisesti huomioon EU:n oikeuskäytännöt vain niillä alueilla, joilla Yhdistynyt 
kuningaskunta noudattaa edelleen yhteistä säännöstöä.  

Nämä järjestelyt toisivat joustavuutta ja varmistaisivat, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ja EU voisivat tarkastella suhdettaan ja mukauttaa sitä tilanteiden 
muuttuessa ja uusien haasteiden edessä. 

Askel kohti tulevaa 
Hallitus uskoo ehdottamansa periaatteellisen ja käytännöllisen brexitin olevan 
oikea ratkaisu – niin Yhdistyneen kuningaskunnan kuin Euroopan unioninkin 
kannalta. 

Sillä kunnioitettaisiin kansanäänestyksen tuloksia ja täytettäisiin hallituksen 
lupaukset. Samalla kuitenkin varmistettaisiin, että vaikka Yhdistynyt kuningaskunta 
eroaa EU:sta, se pysyy edelleen osana Eurooppaa. Tavoitteena on löytää 
oikeuksille ja velvollisuuksille sellainen tasapaino, joka on reilu kummallekin 
osapuolelle. 

50 artiklan hengen mukaisesti ja kummankin osapuolen sitoutuessa siihen, että 
”mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu”, erosopimus ja tulevan suhteen 
viitekehys kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa. Siten ne on myös laadittava 
yhdessä. 

Kummankin osapuolen on keskityttävä siihen, että tuleva viitekehys muutetaan 
lakitekstiksi mahdollisimman nopeasti. Ennen tätä ei voida vahvistaa sitovia 
sopimuksia ja saattaa niitä voimaan. Kaiken tämän tavoitteena on varmistaa sulava 
ja hallittu siirtyminen tulevaan suhteeseen siirtymäajan jälkeen. 

Hallitus valtuuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluryhmän toimimaan 
tämän ehdotuksen pohjalta yhteistyössä EU:n kanssa mahdollisimman 
nopeasti, jotta myöhemmin tänä vuonna päästään yhteisymmärrykseen tulevasta 
viitekehyksestä sekä erosopimuksesta. 


