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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa menettelyssä 
lausunnon valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 3. syyskuuta 2019 antaa 
kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 
22. tammikuuta 2020. Viimeksi mainitussa kokouksessa se päätti pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset suositusluonnokseensa.

Kunnioittavasti

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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EHDOTUKSET

A. toteaa, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä 
’Yhdistyneen kuningaskunnan’ eroaminen Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’ero’, vaikuttaa miljooniin kansalaisiin – niin 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin, jotka asuvat, matkustavat tai työskentelevät 
unionin alueella, kuin unionin kansalaisiin, jotka asuvat, matkustavat tai työskentelevät 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä muihin kuin unionin tai Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisiin; toteaa, että on välttämätöntä suojata vastavuoroisuuden 
pohjalta unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia ja heidän perheenjäseniään 
silloin kun he ovat käyttäneet oikeuttaan henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen ennen 
päivämäärää, joka on vahvistettu 19. lokakuuta 2019 tehdyssä sopimuksessa Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan 
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’; toteaa, että 
kaikkien kansalaisten oikeudet on turvattava täysimääräisesti, mukaan lukien 
sosiaaliturvavakuutusten maksukausiin perustuvat oikeudet;

B. toteaa, että unionin säännöstön suojeleminen kokonaisuudessaan on olennaisen tärkeää, 
varsinkin kun on kyse työllisyyteen ja sosiaaliasioihin liittyvän säännöstön 
turvaamisesta siirtymäkauden järjestelyjen sekä unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välisten tulevien sopimusten yhteydessä;

C. toteaa, että on ensiarvoisen tärkeää varmistaa työntekijöiden vapaa liikkuvuus, joka 
koskee myös liikkuvia ja lähetettyjä työntekijöitä sekä rajatyöntekijöitä, ja ottaa tässä 
yhteydessä huomioon tällaisten Yhdistyneen kuningaskunnan naapurimaissa 
työskentelevien työntekijöiden erityistilanteen;

D. toteaa, että EMPL-valiokunta on tarkastellut erityisesti erosopimuksen 24–39 artiklaa, 
sopimuksen liitettä 1 sekä 17. lokakuuta 2019 annettua poliittista julistusta kehyksestä 
Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle, jäljempänä 
’poliittinen julistus’, ja erityisesti sen 17 ja 77 kohtaa;

1. pitää myönteisenä, että erosopimuksella pyritään varmistamaan hallittu ero, josta 
aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä;

2. pitää myönteisenä, että työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oikeudet 
taataan erosopimuksen 2 luvussa (24, 25 ja 26 artikla); 

3. pitää myönteisenä, että erosopimuksen 3 luvussa (27, 28 ja 29 artikla) annetaan 
yksityiskohtaiset määräykset ammattipätevyyksien tunnustamisesta;

4. pitää myönteisenä, että erosopimuksen III osastossa (30–36 artikla) annetaan 
yksityiskohtaiset määräykset sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja 
turvataan sosiaaliturvavakuutusten maksukausiin perustuvat oikeudet;

5. pitää myönteisenä, että erosopimuksen 135 artiklassa määrätään, että Yhdistynyt 
kuningaskunta osallistuu vuosien 2019 ja 2020 unionin talousarvioiden rahoittamiseen 
ja toteuttamiseen, ja korostaa, että tämä on tärkeää nykyisten ESR-, FEAD-, EaSI- ja 
EGR-ohjelmien sekä niitä korvaamaan tarkoitettujen järjestelyjen kannalta;
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6. pitää myönteisenä, että erosopimuksen 137 artiklan perusteella niitä unionin ohjelmia ja 
toimia, joista on tehty sitoumukset vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen tai aiempien rahoituskehysten nojalla, toteutetaan vuosina 2019 ja 
2020 Yhdistyneen kuningaskunnan osalta unionin säännöstön mukaisesti;

7. pitää myönteisenä, että Yhdistynyt kuningaskunta aikoo osallistua unionin ohjelmiin ja 
niiden rahoittamiseen vastaavissa unionin välineissä asetetuin edellytyksin muun 
muassa tieteen ja innovoinnin, nuorison, kulttuurin ja koulutuksen aloilla osana unionin 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta, kuten poliittisessa julistuksessa 
todetaan; on huolestunut Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa jokin aika sitten 
pidetystä äänestyksestä sekä maan opetusministerin kommenteista, joissa 
kyseenalaistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva osallistuminen Erasmus-
ohjelmaan; painottaa, että sekä unionista että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevat 
hakijat tarvitsevat riittävän ajoissa ennakkotiedot tällaisiin ohjelmiin siirtymäkauden 
jälkeen sovellettavista ehdoista ja aikatauluista;

8. pitää lisäksi myönteisenä, että erosopimuksen 140 artiklan mukaan Yhdistyneellä 
kuningaskunnalla on velvollisuus maksaa unionille oma osuutensa niistä unionin 
talousarvioon ja unionin hajautettujen virastojen talousarvioihin sisältyvistä 
maksusitoumuksista, jotka ovat maksattamatta 31. joulukuuta 2020, ja niistä 
vuodelle 2021 tehtävistä sitoumuksista, jotka liittyvät maksusitoumusmäärärahojen 
siirtoon varainhoitovuoden 2020 talousarviosta;

9. panee merkille, että erosopimuksesta on poistettu liitteessä 4 ollut kolmas osa, joka 
koski työelämän normeja ja sosiaalisen suojelun normeja varajärjestelyn (backstop) 
yhteydessä; pitää myönteisenä uutta Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa kysymyksessä 
löydettyä ratkaisua, jonka mukaan Pohjois-Irlannin alue on oikeudellisesti osa 
Yhdistyneen kuningaskunnan tullialuetta, mutta säilyy tosiasiallisesti osana unionin 
tullialuetta, koska se soveltaa unionin tullitariffeja ja -säännöksiä;

10. pitää kuitenkin valitettavana sitä, että erosopimuksessa ei viitata lainkaan sosiaalisen 
suojelun ja työelämän normeihin ja että tarkistetusta erosopimusta koskevasta 
lakiesityksestä on poistettu 34 pykälä ja liite 4, joissa säädettiin nykyiseen unionin 
säännöstöön sisältyvien työntekijöiden oikeuksien menettelyllisestä lisäsuojasta 
siirtymä- tai täytäntöönpanokauden aikana; on myös huolissaan siitä, että sen lisäksi, 
että kaikki nimenomaiset maininnat työntekijöiden oikeuksista on nyt poistettu, on 
olemassa todellinen mahdollisuus, että unionin säännöstöön perustuvia nykyisiä 
työntekijöiden oikeuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei suojata muutoksilta tai 
kumoamiselta kansallisessa lainsäädännössä siirtymä- tai täytäntöönpanokauden 
päätyttyä; panee tässä yhteydessä merkille, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus 
on ilmoittanut säätävänsä erikseen työntekijöiden oikeuksien suojelusta ja 
parantamisesta uudessa työlakia koskevassa lakiesityksessä; painottaa, että nykyistä 
lakeihin, asetuksiin ja käytäntöihin perustuvaa suojelun tasoa ei saa heikentää unionissa 
ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden päättyessä sovellettavien yhteisten 
normien edellyttämästä tasosta työsuojelun ja sosiaalisen suojelun alalla ja siltä osin 
kuin on kyse työelämän perusoikeuksista, työterveydestä ja -turvallisuudesta, 
oikeudenmukaisista työoloista ja työnormeista, oikeudesta saada tietoja ja tulla 
kuulluksi yrityksessä sekä rakenneuudistuksista; on tässä yhteydessä huolissaan siitä, 
että tällä hetkellä Yhdistynyt kuningaskunta tekee hyvin vähän tai ei mitään pannakseen 
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täytäntöön unionin viimeaikaista työllisyys- ja sosiaaliasioiden alan lainsäädäntöä, 
kuten lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin muutoksen, direktiivin vanhempien 
ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta tai direktiivin 
avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa;

11. pitää valitettavana erityisesti sitä, että useimpia Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan 
pöytäkirjan aiempaan liitteeseen 4 sisältyneitä tasapuolisia toimintaedellytyksiä 
koskeneita määräyksiä ei erosopimuksen nojalla sovelleta Pohjois-Irlantiin, mikä voi 
muodostaa riskin unionin sisämarkkinoille ja Irlannin koko saaren taloudelle (all-island 
economy);

12. pitää valitettavana myös sitä, että tarkistetun erosopimusta koskevan lakiesityksen 
26 pykälään on lisätty uusi 1 kohta, jossa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle 
annetaan mahdollisuus määritellä olosuhteet, joissa tietyt alemmat tuomioistuimet 
voisivat poiketa Euroopan unionin tuomioistuimen antamista tuomioista siirtymäkauden 
jälkeen, minkä seurauksena on mahdollista, ettei EU:n säännöstöön perustuvia 
työntekijöiden oikeuksia koskeva unionin tuomioistuimen vakiintunut unionin 
oikeuskäytäntö sitoisi enää alempia tuomioistuimia;

13. pitää myönteisenä, että unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sitoutuneet tulevan 
vapaakauppasopimuksen tekemiseen erosopimuksen 184 artiklan nojalla;

14. pitää myönteisenä Euroopan parlamentin ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin 
välisen vuoropuhelun käynnistämistä, jotta parlamentit voivat vaihtaa näkemyksiä ja 
jakaa asiantuntemusta tulevaan suhteeseen liittyvissä kysymyksissä; katsoo, että 
poliittisen julistuksen mukaisesti olisi tuettava myös vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan kanssa ja että tämän olisi katettava erityisesti nuorisojärjestöt 
sekä työntekijäjärjestöt, jotka edustavat Yhdistyneessä kuningaskunnassa työskenteleviä 
unionin kansalaisia ja unionissa työskenteleviä Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisia; 

15. painottaa, että tulevaa suhdetta koskevassa sopimuksessa on varmistettava, että 
Yhdistynyt kuningaskunta kunnioittaa täysimääräisesti unionin sosiaalisen suojelun ja 
työelämän normeja, jotta varmistetaan avoimen ja terveen kilpailun tasapuoliset 
toimintaedellytykset, kuten poliittisen julistuksen XIV jakson 77 kohdassa korostetaan; 

16. pitää siksi myönteisenä, että poliittisen julistuksen 77 kohta sisältää erosopimuksen 
aiemman version liitteen 4 keskeiset osat, mutta on huolissaan siitä, että siinä missä 
liite 4 oli aiemman erosopimuksen pöytäkirjan liitteenä oikeudellisesti sitova, niin 
poliittinen julistus on pelkkä aiejulistus;

17. painottaa ja muistuttaa tässä yhteydessä, että tulevaa unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välistä vapaakauppasopimusta ohjaavien kolmen periaatteen, eli 
kiintiöitä, tulleja ja polkumyyntiä koskevien kieltojen, jotka pätevät myös sosiaalisen 
suojelun ja työelämän normeihin, on oltava jakamattomia, ja kehottaa unionin 
neuvottelijaa erityiseen valppauteen tässä yhteydessä unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevien neuvottelujen aikana ja kaikissa vaiheissa;

18. pitää erittäin valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on lisännyt 
tarkistettuun erosopimusta koskevaan lakiesitykseen uuden 33 pykälän, jossa 
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nimenomaisesti kielletään siirtymäkauden jatkaminen vuoden 2020 jälkeen; varoittaa 
vakavasti, että tämä säännös saattaa johtaa sopimuksettomaan eroon, jolla olisi 
katastrofaalisia vaikutuksia kansalaisille ja yrityksille niin unionissa kuin Yhdistyneessä 
kuningaskunnassakin, koska aikataulu on liian tiukka unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevan kattavan sopimuksen neuvottelemiseksi; 
kehottaa painokkaasti Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta ja parlamenttia 
harkitsemaan uudelleen kantaansa; painottaa, että unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevaan sopimukseen on sisällyttävä määräyksiä, 
jotka koskevat tasapuolisia toimintaedellytyksiä sosiaalisen suojelun ja työelämän 
normien osalta; kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta panemaan täytäntöön 
uuden työlakia koskevan lakiesityksen ennen siirtymäkauden päättymistä, jotta vältetään 
mahdolliset katkokset, joiden aikana työntekijöiden oikeuksia ei turvaa voimassa oleva 
unionin lainsäädäntö eikä Yhdistyneen kuningaskunnan työlaki; korostaa, että työlakia 
koskevaan lakiesitykseen sisällytettävien sosiaalisen suojelun ja työelämän normien ei 
pitäisi olla staattisia, vaan niitä olisi muutettava aina sosiaalisen suojelun ja työelämän 
normeihin Euroopan unionissa tehtyjen mahdollisten parannusten mukaisesti, jotta 
taataan tasapuoliset toimintaedellytykset unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.

EMPL-valiokunta pyytää täten asiasta vastaavaa AFCO-valiokuntaa ottamaan huomioon 
valiokunnan edellä esitetyn kannan ja suosittamaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä 
ehdotukselle neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan 
sopimuksen tekemisestä.


