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ETTEPANEKUD

A. arvestades, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi 
„Ühendkuningriik“) väljaastumine Euroopa Liidust ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest (edaspidi „väljaastumine“) mõjutab miljoneid kodanikke, 
kelle hulka kuuluvad nii Ühendkuningriigi kodanikud, kes elavad, reisivad või töötavad 
liidus, kui ka liidu kodanikud, kes elavad, reisivad või töötavad Ühendkuningriigis, ning 
inimesi, kes ei ole ei liidu ega Ühendkuningriigi kodanikud; arvestades, et liit ja 
Ühendkuningriik peavad vastastikku kaitsma üksteise kodanikke ja nende pereliikmeid, 
kes on isikute vaba liikumisega seotud õigusi kasutanud enne kuupäeva, mis on 
sätestatud 19. oktoobri 2019. aasta lepingus Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 
kohta (edaspidi „leping“); arvestades, et igati kaitsta tuleb kõigi kodanike õigusi, 
sealhulgas sotsiaalkindlustusperioodidest tulenevaid õigusi;

B. arvestades, et kaitsta tuleb kogu ELi õigustikku ning eelkõige puudutab see 
üleminekukorra ning liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste tulevaste kokkulepetega seotud 
tööhõive- ja sotsiaalküsimusi;

C. arvestades, et sellega seoses on väga tähtis tagada töötajate, sealhulgas liikuvate 
töötajate, piiriüleste töötajate, piirialatöötajate ja lähetatud töötajate vaba liikumine, 
ning arvestades, et Ühendkuningriigi naaberriikides töötavad inimesed on seetõttu 
eriolukorras; 

D. arvestades, et tööhõive- ja sotsiaalkomisjon analüüsis põhjalikumalt lepingu artikleid 
24–39 ja 1. lisa ning 17. oktoobri 2019. aasta poliitilist deklaratsiooni, millega 
kehtestatakse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik (edaspidi 
„poliitiline deklaratsioon“), eriti selle lõikeid 17 ja 77;

1. väljendab heameelt selle üle, et lepingu eesmärk on tagada korrakohane väljaastumine, 
mis põhjustaks võimalikult vähe häireid;

2. peab kiiduväärseks, et lepingu 2. peatükis (artiklid 24, 25 ja 26) on tagatud töötajate ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate õigused; 

3. peab kiiduväärseks, et lepingu 3. peatükis (artiklid 27, 28 ja 29) on üksikasjalikult 
sätestatud, kuidas kutsekvalifikatsioone tunnustada;

4. peab tervitatavaks, et lepingu III jaotises (artiklid 30–36) on üksikasjalikult sätestatud, 
kuidas koordineerida sotsiaalkindlustussüsteeme, mis kaitsevad 
sotsiaalkindlustusperioodidest tulenevaid õigusi; 

5. tunneb heameelt selle üle, et lepingu artiklis 135 on sätestatud, et Ühendkuningriik teeb 
makseid liidu 2019. ja 2020. aasta eelarvesse ning osaleb mõlema aasta eelarve 
täitmises, ning rõhutab, et see on vajalik Euroopa Sotsiaalfondi, enim puudust 
kannatavate isikute Euroopa abifondi, Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmi ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi praeguste 
programmide ja korra jaoks, millega praegused programmid asendatakse;
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6. peab tervitatavaks, et lepingu artikli 137 kohaselt tuleb liidu programme ja meetmeid, 
mis on kulukohustustega seotud 2014.–2020. aasta finantsraamistiku või varasemate 
finantsperspektiivide alusel, rakendada 2019. ja 2020. aastal Ühendkuningriigi suhtes 
liidu õiguse alusel;

7. väljendab heameelt selle üle, et nagu poliitilises deklaratsioonis on märgitud, kavatseb 
Ühendkuningriik liiduga sõlmitavate suhete raames osaleda liidu programmides, mis 
puudutavad näiteks teadus- ja uuendustegevust, noorsugu, kultuuri ja haridust, ja neid 
programme kaasrahastada ning täita seejuures programmide kohta kehtivate liidu 
õigusaktide tingimusi; on mures Ühendkuningriigi parlamendi hiljutise hääletuse ja 
Ühendkuningriigi haridusministri kommentaaride pärast, mille kohaselt ei ole kindel, 
kas Ühendkuningriik edaspidi Erasmuse programmis osaleb; rõhutab, et liidus ja 
Ühendkuningriigis programmides osalemiseks avalduse esitanutele tuleb aegsasti teada 
anda, milliste tingimuste ja ajakava kohaselt hakatakse neid programme pärast 
üleminekuperioodi ellu viima;

8. tunneb ühtlasi heameelt selle üle, et lepingu artikli 140 kohaselt vastutab 
Ühendkuningriik liidu ees omaenda osa eest eelarvelistes kulukohustustes, mis on 
võetud liidu eelarves ja liidu detsentraliseeritud asutuste eelarvetes ning mis on 
31. detsembri 2020. aasta seisuga täitmata, ning omaenda osa eest kulukohustustes, mis 
võetakse 2021. aastaks 2020. aasta eelarvest üle kantavate kulukohustuste 
assigneeringute alusel;

9. võtab teadmiseks, et kokkuleppest on välja jäetud 4. lisa punkt 3, milles käsitleti 
kaitsemeetmega seotud sotsiaal- ja tööstandardeid; peab tervitatavaks Iirimaa ja Põhja-
Iirimaa küsimuses leitud uut lahendust, mille kohaselt on Põhja-Iirimaa territoorium de 
jure osa Ühendkuningriigi tolliterritooriumist, kuid jääb de facto liidu tollitsooni, ning 
Põhja-Iirimaal hakatakse kohaldama liidu tollitariife ja -eeskirju;

10. peab aga kahetsusväärseks, et lepingus ei käsitleta sotsiaalseid ega tööstandardeid ning 
väljaastumislepingu seaduse muudetud eelnõust on välja jäetud klausel 34 ja lisa 4, 
milles nähti töötajate õiguste kaitsmiseks ülemineku- ja rakendamisperioodil ette 
praegusest liidu õigusest tulenevad menetluslikud lisasätted; on mures ka selle pärast, et 
peale selle, et töötajate õigusi puudutavad selgesõnalised sätted jäeti välja, on olemas 
reaalne võimalus, et Ühendkuningriigis kehtivad, liidu õigusest tulenevad töötajate 
õigused ei ole pärast üleminekuperioodi ega rakendusperioodi lõppu kaitstud selle eest, 
et neid võidaks riigisiseses õiguses muuta, kehtetuks tunnistada või tühistada, kuid 
võtab teadmiseks, et Ühendkuningriigi valitsus on teatanud, et ta kavatseb võtta eraldi 
vastu uue tööhõiveseaduse, millega töötajate õigusi kaitsta ja tugevdada; rõhutab, et 
praegust, õigusnormide ja tavaga ette nähtud kaitset ei tohi vähendada nii, et see oleks 
nõrgem kui kaitse, mis on tagatud üleminekuperioodi lõpus liidus ja Ühendkuningriigis 
kohaldatavate ühtsete standarditega, mis kehtivad töö- ja sotsiaalkaitse valdkonnas ning 
puudutavad tööalaseid põhiõigusi, töötervishoidu ja tööohutust, õiglasi töötingimusi ja 
tööhõivestandardeid, õigust olla ettevõttes informeeritud ja ära kuulatud ning 
restruktureerimist; tunneb sellega seoses muret, et Ühendkuningriik ei tee praegu 
peaaegu midagi selleks, et rakendada liidus hiljuti vastu võetud sotsiaal- ja 
tööhõivevaldkonna õigusakte, nagu muudetud töötajate lähetamise direktiiv, 
lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiiv ning Euroopa 
Liidu läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi käsitlev direktiiv;
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11. peab eriti kahetsusväärseks, et enamikku Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli endises 
4. lisas sisalduvatest võrdsete võimaluste sätetest Põhja-Iirimaa suhtes lepingu järgi ei 
kohaldata, mis võib ohustada liidu siseturgu ja kogu saare majandust; 

12. peab peale selle kahetsusväärseks, et väljaastumislepingu seaduse muudetud eelnõu 
klauslisse 26 lisati esimene lõik, mille kohaselt on Ühendkuningriigi valitsusel õigus 
sätestada, milliste tingimuste korral võivad teatavad madalama astme kohtud kalduda 
pärast üleminekuperioodi Euroopa Liidu Kohtu otsustest kõrvale, mis võib viia selleni, 
et madalama astme kohtud ei ole enam kohustatud arvesse võtma Euroopa Liidu Kohtus 
välja kujunenud liidu kohtupraktikat, mis puudutab ELi õigusest tulenevaid töötajate 
õigusi;

13. tunneb heameelt selle üle, et lepingu artikli 184 kohaselt kavatsevad liit ja 
Ühendkuningriik kindlasti sõlmida vabakaubanduslepingu;

14. peab kiiduväärseks, et Euroopa Parlamendi ja Ühendkuningriigi parlamendi vahel 
korraldatakse arutelu, mille käigus saavad seadusandjad vahetada tulevaste suhetega 
seotud küsimustes seisukohti ja eriteadmisi; on arvamusel, et vastavalt poliitilisele 
deklaratsioonile tuleks arutelu soodustada ka kodanikuühiskonnas ning see peaks 
hõlmama eelkõige noorteorganisatsioone ja töötajate ühendusi, kes esindavad 
Ühendkuningriigis töötavaid liidu kodanikke ja liidus töötavaid Ühendkuningriigi 
kodanikke; 

15. rõhutab, et kõigis tulevasi suhteid käsitlevates kokkulepetes tuleb tagada, et 
Ühendkuningriik järgib täielikult liidu sotsiaal- ja tööstandardeid, et tagada avatud ja 
ausa konkurentsi huvides võrdsed tingimused, nagu on rõhutatud poliitilise 
deklaratsiooni XIV punkti lõikes 77; 

16. väljendab seetõttu heameelt selle üle, et poliitilise deklaratsiooni lõige 77 hõlmab 
lepingu endise versiooni 4. lisa põhielemente, kuid tunneb muret selle pärast, et 4. lisa 
oli eelmise lepingu protokolli lisana õiguslikult siduv, kuid poliitiline deklaratsioon on 
lihtsalt kavatsuseväljendus;

17. rõhutab ja tuletab sellega seoses meelde, et kolm liidu ja Ühendkuningriigi vahelises 
tulevases vabakaubanduslepingus kehtivat põhimõtet, s.o kvootide, tollitariifide ja 
dumpingu puudumine, mis puudutab ka sotsiaal- ja tööstandardeid, peavad olema 
jagamatud, ning nõuab tungivalt, et liidu läbirääkija jälgiks liidu ja Ühendkuningriigi 
tulevaste suhete üle peetavate läbirääkimiste kõikide etappide ajal eriti tähelepanelikult, 
et seda nõuet täidetaks; 

18. on kindlasti vastu sellele, et Ühendkuningriigi valitsus lisaks väljaastumislepingu seaduse 
muudetud eelnõusse klausli 33, millega sõnaselgelt keelatakse pikendada 
üleminekuperioodi pärast 2020. aastat; hoiatab, et selle sätte tõttu võib väljaastumine 
toimuda kokkuleppeta, millel oleks nii liidu kui ka Ühendkuningriigi inimestele ja 
ettevõtetele katastroofiline mõju, sest liidu ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid käsitleva 
ammendava kokkuleppe läbirääkimiseks jääb liiga vähe aega; nõuab tungivalt, et 
Ühendkuningriigi valitsus ja parlament vaataksid oma seisukoha läbi; rõhutab, et kõikides 
kokkulepetes, mis liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta sõlmitakse, peavad 
olema sätted sotsiaal- ja tööstandardeid puudutavate võrdsete tingimuste kohta; nõuab 
tungivalt, et Ühendkuningriigi valitsus hakkaks uut tööhõiveseadust rakendama enne 
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üleminekuperioodi lõppu, et vältida ajavahemikku, mille jooksul ei kaitsta töötajate 
õigusi ei kehtivate liidu õigusaktidega ega Ühendkuningriigi tööhõiveseadusega; rõhutab, 
et tööhõiveseaduses sätestatud sotsiaal- ja tööstandardeid ei tohiks hoida muutmatuna, 
vaid neid tuleks kiiresti täiendada vastavalt sellele, kuidas täiendatakse Euroopa Liidu 
sotsiaal- ja tööstandardeid, et tagada Euroopa Liidule ja Ühendkuningriigile võrdsed 
tingimused.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil võtta tema seisukohta 
arvesse ja soovitada, et Euroopa Parlament annaks nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta.


