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I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender besluttet at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På sit møde den 3. september 
2019 vedtog udvalget at sende sin udtalelse i form af en skrivelse.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter behandlede spørgsmålet på mødet den 
22. januar 2020. På samme møde vedtog udvalget at opfordre Udvalget for Konstitutionelle 
Anliggender, som korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i det udkast til 
henstilling, det vedtager.

Med venlig hilsen

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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FORSLAG

A. der henviser til, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det 
Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab ("udtræden") vil påvirke millioner af borgere – både UK-
statsborgere, der bor, rejser eller arbejder i Unionen, og unionsborgere, der bor, rejser 
eller arbejder i Det Forenede Kongerige, såvel som andre borgere end unionsborgere og 
UK-statsborgere; der henviser til, at det er nødvendigt at sikre gensidig beskyttelse af 
unionsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige samt deres respektive 
familiemedlemmer, når de inden en dato, der er fastsat i aftalen af 19. oktober 2019 om 
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske 
Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("aftalen"), har udøvet deres 
rettigheder i tilknytning til den frie bevægelighed for personer; der henviser til, at alle 
borgeres rettigheder, herunder dem, der følger af perioder med indbetaling af bidrag til 
social sikring, skal beskyttes til fulde;

B. der henviser til, at det er af afgørende betydning, at gældende EU-ret beskyttes i sin 
helhed og navnlig for så vidt angår beskæftigelse og sociale anliggender i forbindelse 
med overgangsordninger og i fremtidige aftaler mellem Unionen og Det Forenede 
Kongerige;

C. der henviser til, at det er af altafgørende betydning at sikre den frie bevægelighed for 
arbejdstagere, herunder mobile arbejdstagere, grænsegængere, arbejdstagere i 
grænseområder og udstationerede arbejdstagere, og gør i denne henseende opmærksom 
på den særlige situation, som sådanne arbejdstagere, der arbejder i lande, der grænser op 
til Det Forenede Kongerige, befinder sig i; 

D. der henviser til, at EMPL-udvalget mere specifikt har behandlet aftalens artikel 24-39 
og bilag 1 dertil samt teksten til den politiske erklæring af 17. oktober 2019, der 
fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og 
Det Forenede Kongerige ("den politiske erklæring"), særlig dens punkt 17 og 77;

1. glæder sig over, at aftalen har til formål at sikre en velordnet udtræden og minimere 
forstyrrelser mest muligt;

2. glæder sig over, at rettighederne for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende er 
sikret i aftalens kapitel 2 (artikel 24, 25 og 26); 

3. glæder sig over de detaljerede bestemmelser om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, som de fremgår af aftalens kapitel 3 (artikel 27, 28 og 29);

4. glæder sig over de detaljerede bestemmelser om koordinering af de sociale 
sikringsordninger i aftalens afsnit III (artikel 30-36), som beskytter de rettigheder, der 
følger af perioder med indbetaling af bidrag til social sikring; 

5. glæder sig over, at det i aftalens artikel 135 fastsættes, at Det Forenede Kongerige skal 
bidrage til og deltage i gennemførelsen af Unionens budget for årene 2019 og 2020, og 
fremhæver, at dette er vigtigt for den nuværende ESF, FEAD, og EGF samt det 
nuværende EaSI og de ordninger, der skal erstatte dem;
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6. glæder sig over, at de EU-programmer og -aktiviteter, som der er givet tilsagn om i 
forbindelse med den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 eller tidligere 
finansielle overslag, i overensstemmelse med aftalens artikel 137 skal gennemføres i 
2019 og 2020 på grundlag af gældende EU-ret for Det Forenede Kongeriges 
vedkommende.

7. glæder sig over Det Forenede Kongeriges hensigt om at deltage i og medfinansiere EU-
programmer – på de betingelser, der er fastsat i de dertil svarende EU-instrumenter – på 
områder som videnskab og innovation, ungdom, kultur og uddannelse som led i de 
fremtidige forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige som anført i den 
politiske erklæring; er bekymret over det britiske parlaments nylige afstemning og 
bemærkningerne fra den britiske undervisningsminister, der sætter spørgsmålstegn ved 
Det Forenede Kongeriges fremtidige deltagelse i Erasmusprogrammet; understreger, at 
ansøgere fra både Unionen og Det Forenede Kongerige vil få behov for i tilstrækkelig 
god tid på forhånd at blive underrettet om betingelserne og fristerne for sådanne 
programmer efter overgangsperioden;

8. glæder sig også over, at Det Forenede Kongerige, jf. aftalens artikel 140, over for 
Unionen hæfter for sin andel af de budgetforpligtelser i Unionens budget og Unionens 
decentrale agenturers budgetter, som pr. 31. december 2020 er uindfriet, og for Det 
Forenede Kongeriges andel af de forpligtelser, der indgås i 2021 vedrørende fremførsel 
af forpligtelsesbevillinger fra budgettet for 2020;

9. noterer sig, at punkt 3 i bilag 4 til aftalen, som omhandlede sociale og arbejdsmæssige 
standarder i forbindelse med bagstopperordningen, er udgået; glæder sig over den nye 
løsning, der er fundet på problematikken omkring Irland/Nordirland, ifølge hvilken 
området Nordirland skal være en juridisk del af Det Forenede Kongeriges toldområde, 
men reelt set forbliver i Unionens toldområde, idet Unionens toldtariffer og toldregler 
finder anvendelse der;

10. beklager imidlertid, at der ikke er nogen henvisning til sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige standarder i aftalen, og at punkt 34 og tillæg 4 ikke er medtaget 
i det reviderede lovforslag om udtrædelsesaftalen, idet disse bestemmelser gav 
yderligere proceduremæssig beskyttelse af arbejdstagerrettigheder, der på nuværende 
tidspunkt er en del af EU-retten, i overgangsperioden eller gennemførelsesperioden; er 
også bekymret over, at der ud over fjernelsen af enhver udtrykkelig nævnelse af 
arbejdstagerrettigheder nu er en reel mulighed for, at eksisterende 
arbejdstagerrettigheder, der følger af EU-retten, i Det Forenede Kongerige ikke vil blive 
beskyttet mod ændring, ophævelse eller tilbagekaldelse i national ret, når overgangs- 
eller gennemførelsesperioden er udløbet, idet det er blevet bemærket, at det er den 
britiske regerings erklærede hensigt at lovgive særskilt for at beskytte og forbedre 
arbejdstagernes rettigheder i et nyt lovforslag om beskæftigelse; understreger, at det 
beskyttelsesniveau, der på nuværende tidspunkt er fastsat ved love, forskrifter eller 
praksisser, ikke må blive bragt længere ned end til det niveau, der er fastsat ved de 
fælles standarder, der gælder i Unionen og Det Forenede Kongerige ved 
overgangsperiodens udløb på området arbejdstagerbeskyttelse og social beskyttelse og 
hvad angår grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, retfærdige arbejdsvilkår og beskæftigelsesstandarder, ret til information 
og høring i virksomheden og omstrukturering; er i denne forbindelse bekymret over, at 
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Det Forenede Kongerige på nuværende tidspunkt foretager sig meget lidt eller slet intet 
for at gennemføre den seneste EU-lovgivning på området sociale og 
beskæftigelsesmæssige anliggender, f.eks. ændringen af udstationeringsdirektivet, 
direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner 
og direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union;

11. beklager navnlig, at de fleste bestemmelser vedrørende lige vilkår i det tidligere bilag 4 
til protokollen om Irland/Nordirland ikke vil finde anvendelse på Nordirland i henhold 
til aftalen, hvilket skaber en potentiel risiko for EU's indre marked og økonomien på 
hele øen; 

12. beklager endvidere indførelsen af nyt underafsnit 1 til punkt 26 i det reviderede 
lovforslag til udtrædelsesaftalen, som giver Det Forenede Kongeriges regering 
mulighed for at specificere omstændigheder, hvorunder visse lavere domstole og retter 
kan fravige EU-Domstolens afgørelser efter overgangsperioden, hvilket kan føre til, at 
lavere domstole ikke længere er bundet af EU-Domstolens retspraksis vedrørende 
arbejdstagerrettigheder, der følger af EU-retten;

13. glæder sig over, at Unionen og Det Forenede Kongerige er fast besluttede på at indgå en 
fremtidig frihandelsaftale, jf. aftalens artikel 184;

14. glæder sig over etableringen af en dialog mellem Europa-Parlamentet og Det Forenede 
Kongeriges parlament, så de to lovgivende forsamlinger kan udveksle synspunkter og 
ekspertise om spørgsmål vedrørende de fremtidige forbindelser; er af den opfattelse, at 
dialogen i civilsamfundet i overensstemmelse med den politiske erklæring også bør 
fremmes og navnlig bør omfatte ungdomsorganisationer og 
arbejdstagersammenslutninger, der repræsenterer unionsborgere, der arbejder i Det 
Forenede Kongerige, og UK-statsborgere, der arbejder i Unionen; 

15. understreger, at enhver aftale om de fremtidige forbindelser er nødt til at sikre, at Det 
Forenede Kongerige fuldt ud respekterer Unionens sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
standarder for at sikre lige vilkår for en åben og fair konkurrence, jf. nummer XIV, 
punkt 77, i den politiske erklæring; 

16. glæder sig derfor over, at punkt 77 i den politiske erklæring omfatter de centrale 
elementer i bilag 4 til den tidligere udgave af aftalen, men er bekymret over, at den 
politiske erklæring er en simpel hensigtserklæring i modsætning til bilag 4, der var 
juridisk bindende, fordi det var bilag til en protokol til den tidligere aftale;

17. understreger og minder i denne forbindelse om, at de tre principper for en fremtidig 
frihandelsaftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, dvs. ingen kvoter, ingen 
told og ingen dumping, også med hensyn til sociale og beskæftigelsesmæssige 
standarder skal være udelelige, og opfordrer indtrængende Unionens forhandler til at 
være særlig årvågen i denne henseende både under og i alle faser af forhandlingerne om 
de fremtidige forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige; 

18. beklager dybt den britiske regerings indførelse af det nye punkt 33 i det reviderede 
lovforslag om udtrædelsesaftalen, som udtrykkeligt forbyder enhver forlængelse af 
overgangsperioden efter 2020; advarer kraftigt mod, at denne bestemmelse kan resultere 
i et scenarie uden en aftale med katastrofale følger for mennesker og virksomheder i både 
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Unionen og Det Forenede Kongerige, eftersom tidsrammen til at forhandle en samlet 
aftale på plads om de fremtidige forbindelser mellem Unionen og Det Forenede 
Kongerige er for kort; opfordrer indtrængende Det Forenede Kongeriges regering og det 
britiske parlament til at genoverveje deres holdning; understreger, at enhver aftale om de 
fremtidige forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige skal indeholde 
bestemmelser om lige vilkår med hensyn til sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
standarder; opfordrer indtrængende Det Forenede Kongeriges regering til at gennemføre 
et nyt lovforslag om beskæftigelse inden overgangsperiodens udløb for at undgå 
eventuelle smuthuller, hvor arbejdstagernes rettigheder hverken er beskyttede af den 
eksisterende EU-lovgivning eller af Det Forenede Kongeriges lovforslag om 
beskæftigelse; påpeger, at sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder i lovforslaget 
om beskæftigelse ikke bør være statiske, men direkte følge eventuelle forbedringer af 
sociale standarder og arbejdsstandarder i Den Europæiske Union for at sikre lige 
konkurrencevilkår mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige;

EMPL opfordrer således Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som korresponderende 
udvalg, til at tage dets holdning som fremsat ovenfor i betragtning og til at henstille, at 
Parlamentet godkender udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab.


