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Gerbiamas Pirmininke,

vadovaudamasis pirmiau nurodyta procedūra, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
nusprendė pateikti nuomonę Jūsų komitetui. Savo 2019 m. rugsėjo 3 d. posėdyje komitetas 
nusprendė pateikti laiško forma išdėstytą nuomonę.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą savo 2020 m. sausio 22 d. 
posėdyje. Per šį posėdį komitetas nusprendė paraginti atsakingą Konstitucinių reikalų į savo 
rekomendacijos projektą įtraukti toliau nurodytus pasiūlymus.
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PASIŪLYMAI

A. kadangi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė 
Karalystė) išstojimas iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 
(toliau – išstojimas) paveiks milijonus piliečių – tiek Sąjungoje gyvenančius, 
keliaujančius ar dirbančius Jungtinės Karalystės piliečius, tiek Jungtinėje Karalystėje 
gyvenančius, keliaujančius ar dirbančius Sąjungos piliečius, taip pat ne Sąjungos ir 
Jungtinės Karalystės piliečius; kadangi būtina suteikti abipusę Sąjungos piliečių ir 
Jungtinės Karalystės piliečių, taip pat jų šeimos narių, kurie iki 2019 m. spalio 19 d. 
Susitarime dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš 
Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (toliau – 
Susitarimas) nustatytos dienos naudojosi teise laisvai judėti, apsaugą; kadangi turi būti 
visapusiškai saugomos visų piliečių teisės, įskaitant dėl socialinio draudimo laikotarpių 
atsirandančias teises;

B. kadangi itin svarbu, kad visos ES teisyno nuostatos būtų tinkamai apsaugotos, ypač tos, 
kurios susijusios su užimtumu ir socialiniais reikalais, pereinamuoju laikotarpiu ir 
būsimuose Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimuose;

C. kadangi itin svarbu užtikrinti laisvą darbuotojų, įskaitant judžius darbuotojus, 
tarpvalstybinius darbuotojus, pasienio darbuotojus ir komandiruotus darbuotojus, 
judėjimą, šiomis aplinkybėmis pažymi specifinę tokių darbuotojų, dirbančių JK 
kaimyninėse šalyse, padėtį; 

D. kadangi EMPL komitetas ypač atidžiai išnagrinėjo Susitarimo 24–39 straipsnius ir jo 1 
priedą, taip pat 2019 m. spalio 17 d. Politinės deklaracijos, kuria nustatomi Europos 
Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai, (toliau – 
Politinė deklaracija), tekstą, ypač jos 17 ir 77 dalis;

1. palankiai vertina tai, kad Susitarimu siekiama užtikrinti tvarkingą išstojimą, kad būtų 
kuo mažiau trukdžių;

2. palankiai vertina tai, kad darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų teisės 
užtikrinamos Susitarimo 2 skyriuje (24, 25 ir 26 straipsniai); 

3. palankiai vertina išsamias nuostatas dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kurios 
pateiktos Susitarimo 3 skyriuje (27, 28 ir 29 straipsniai);

4. palankiai vertina išsamias Susitarimo III antraštinės dalies (30–36 straipsniai) nuostatas 
dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, kuriomis apsaugomos teisės, 
atsirandančios dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikotarpių; 

5. palankiai vertina tai, kad Susitarimo 135 straipsnyje nustatyta, jog Jungtinė Karalystė 
turi mokėti įmokas ir dalyvauti įgyvendinant Sąjungos 2019 ir 2020 m. biudžetus, ir 
pabrėžia, kad tai svarbu įgyvendinant dabartines ESF, EPLSAF, EaSI ir EGF programas 
ir priemones, ir rengiant susitarimus, kurie jas pakeis;

6. palankiai vertina tai, kad pagal Susitarimo 137 straipsnį Sąjungos programos ir veikla, 
dėl kurių įsipareigota pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą arba 
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ankstesnes finansines perspektyvas, kiek tai susiję su Jungtine Karalyste, 2019 ir 
2020 m. vykdomos remiantis taikytina Sąjungos teise;

7. palankiai vertina tai, kad Jungtinė Karalystė ketina dalyvauti Sąjungos programose ir jas 
kartu finansuoti laikydamasi atitinkamose Sąjungos programose nustatytų sąlygų, 
tokiose srityse, kaip mokslo ir inovacijų, jaunimo, kultūros ir švietimo, įgyvendinant 
Politinėje deklaracijoje apibrėžtų būsimų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės 
santykių nuostatas; yra susirūpinęs dėl neseniai įvykusio Jungtinės Karalystės 
parlamento balsavimo ir Jungtinės Karalystės švietimo sekretoriaus komentarų, 
kuriuose jis abejoja dėl tolesnio Jungtinės Karalystės dalyvavimo programoje 
„Erasmus“; pabrėžia, kad tiek Sąjungos, tiek Jungtinės Karalystės dalyviai, pateikę 
paraiškas dalyvauti programoje, turi pakankamai iš anksto būti informuoti apie 
programų sąlygas ir terminus, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui;

8. taip pat palankiai vertina tai, kad Susitarimo 140 straipsnyje numatyta, jog Jungtinė 
Karalystė yra atsakinga Sąjungai už savo dalį Sąjungos biudžeto ir Sąjungos 
decentralizuotų agentūrų biudžetų biudžetinių įsipareigojimų, kurie 2020 m. gruodžio 
31 d. bus neįvykdyti, ir už savo dalį įsipareigojimų, prisiimtų 2021 m. ir susijusių su 
įsipareigojimų asignavimų perkėlimu iš 2020 m. biudžeto;

9. patvirtina, kad išbrauktas Susitarimo 4 priedo 3 punktas, kuriame buvo nagrinėjami 
socialiniai ir darbo standartai, susiję su finansinio stabilumo stiprinimo priemone; 
palankiai vertina naują Airijos ir Šiaurės Airijos problemos sprendimą, pagal kurį 
Šiaurės Airijos teritorija de jure bus Jungtinės Karalystės muitų teritorijos dalis, tačiau 
de facto ji lieka Sąjungos muitų zonoje ir joje bus taikomi Sąjungos muitų tarifai ir 
taisyklės;

10. vis dėlto apgailestauja dėl to, kad Susitarime visiškai nekalbama apie socialinius ir 
darbo standartus, o persvarstyto Susitarimo dėl išstojimo 34 punktas ir 4 priedas, kuriais 
buvo nustatyta papildoma procedūrinė darbuotojų teisių apsauga, kuri šiuo metu yra 
Sąjungos teisės dalis pereinamuoju arba įgyvendinimo laikotarpiu, išbraukti; taip pat yra 
susirūpinęs dėl to, kad visos nuorodos į darbuotojų teises dabar išbraukiamos, todėl 
esama realios galimybės, kad, pasibaigus pereinamajam ar įgyvendinimo laikotarpiui, 
esamos darbuotojų teisės, Jungtinėje Karalystėje taikomos pagal Sąjungos teisę, nebus 
apsaugotos nuo vidaus teisės aktų keitimo, panaikinimo ar atšaukimo, ir sykiu atkreipia 
dėmesį į Jungtinės Karalystės vyriausybės pareikštą ketinimą priimti atskirus teisės 
aktus siekiant apsaugoti ir sustiprinti darbuotojų teises naujame Užimtumo įstatymo 
projekte; pabrėžia, kad šiuo metu teisės aktais ir praktika nustatytas apsaugos lygis 
neturi būti sumažintas iki žemesnio lygio nei numatytasis bendruosiuose standartuose, 
kurie pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje 
yra taikytini darbo ir socialinės apsaugos srityje, taip pat srityse, susijusiose su 
pagrindinėmis teisėmis darbe, darbuotojų sauga ir sveikata, tinkamomis darbo 
sąlygomis ir užimtumo standartais, informavimo ir konsultacijų teisėmis bendrovėje ir 
restruktūrizavimu; šiomis aplinkybėmis yra susirūpinęs dėl to, kad šiuo metu Jungtinė 
Karalystė deda mažai arba visai nededa pastangų naujausiems Sąjungos teisės aktams 
socialinių ir užimtumo reikalų srityje įgyvendinti, pvz., iš dalies pakeisti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą, Direktyvą dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir Direktyvą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų 
Europos Sąjungoje;
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11. ypač apgailestauja dėl to, kad dauguma ankstesnio Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės 
Airijos 4 priedo nuostatų dėl vienodų sąlygų pagal Susitarimą nebus taikomos Šiaurės 
Airijai, o tai gali kelti pavojų Sąjungos vidaus rinkai ir visos salos ekonomikai; 

12. taip pat apgailestauja dėl to, kad į persvarstyto Susitarimo dėl išstojimo 26 punktą 
įtrauktas naujas (1) poskirsnis, pagal kurį Jungtinės Karalystės vyriausybei leidžiama 
nurodyti aplinkybes, kuriomis tam tikri žemesnės instancijos teismai galėtų nukrypti 
nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimų pasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui; tai reikštų, kad žemesnės instancijos teismai nebeprivalėtų 
laikytis nusistovėjusios ES Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su darbuotojų 
teisėmis, kurias suteikia ES teisė;

13. palankiai vertina tai, kad Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pagal Susitarimo 184 straipsnį 
įsipareigoja ateityje pasirašyti laisvosios prekybos susitarimą;

14. palankiai vertina tai, kad užmegztas Europos Parlamento ir Jungtinės Karalystės 
Parlamento tarpusavio dialogas, kad teisėkūros institucijos galėtų dalytis nuomonėmis ir 
ekspertinėmis žiniomis su būsimais santykiais susijusiais klausimais; laikosi nuomonės, 
kad atsižvelgiant į Politinę deklaraciją turėtų būti skatinamas ir pilietinės visuomenės 
dialogas, kuris visų pirma turėtų apimti jaunimo organizacijas ir darbuotojų asociacijas, 
atstovaujančias Jungtinėje Karalystėje dirbantiems Sąjungos piliečiams ir Sąjungoje 
dirbantiems Jungtinės Karalystės piliečiams; 

15. pabrėžia, kad, koks bebūtų susitarimas dėl būsimų santykių, jame turi būti užtikrinta, 
kad Jungtinė Karalystė visapusiškai laikytųsi Sąjungos socialinių ir darbo standartų ir 
užtikrintų vienodas sąlygas atvirai ir sąžiningai konkurencijai, kaip pabrėžta Politinės 
deklaracijos XIV punkto 77 dalyje ; 

16. todėl palankiai vertina tai, kad Politinės deklaracijos 77 punktas apima pagrindinius 
ankstesnės Susitarimo redakcijos 4 priedo elementus, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad 
4 priedas kaip ankstesnio Susitarimo protokolo dalis buvo teisiškai privalomas, o 
Politinė deklaracija yra tik ketinimų deklaracija;

17. atsižvelgdamas į tai pabrėžia ir primena, kad trys principai, kuriais bus paremtas 
būsimas Sąjungos ir Jungtinės Karalystės laisvosios prekybos susitarimas, t. y. kvotų, 
tarifų ir dempingo nebuvimas, taip pat socialiniai ir užimtumo standartai turi būti 
nedalomi, ir primygtinai ragina Sąjungos derybininką ypač budriai stebėti šiuos 
klausimus visais derybų dėl būsimų Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių etapais; 

18. labai apgailestauja dėl to, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė į persvarstyto Susitarimo 
dėl išstojimo 33 punktą įtraukė nuostatą, kuria griežtai draudžiama pratęsti pereinamąjį 
laikotarpį po 2020 m.; labai susirūpinęs įspėja, kad dėl šios nuostatos gali pasitvirtinti 
išstojimo be susitarimo scenarijus, kuris turėtų katastrofišką poveikį tiek Sąjungos, tiek 
Jungtinės Karalystės žmonėms ir įmonėms, nes laikotarpis deryboms dėl išsamaus 
susitarimo dėl būsimų Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių yra per trumpas; 
primygtinai ragina Jungtinės Karalystės vyriausybę ir Jungtinės Karalystės parlamentą 
persvarstyti savo poziciją; pabrėžia, kad, koks bebūtų susitarimas dėl būsimų Sąjungos ir 
Jungtinės Karalystės santykių, jame turi būti nuostata, užtikrinanti vienodas sąlygas 
socialinių ir darbo standartų požiūriu; primygtinai ragina Jungtinės Karalystės vyriausybę 
užtikrinti, kad naujas Užimtumo įstatymas įsigaliotų prieš pasibaigiant pereinamajam 
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laikotarpiui, kad būtų išvengta situacijos, kai darbuotojo teisės neužtikrinamos nei pagal 
galiojančią Sąjungos teisę, nei pagal Jungtinės Karalystės užimtumo įstatymą; pabrėžia, 
kad Užimtumo įstatyme nustatyti socialiniai ir darbo standartai turėtų būti ne pastovūs, o 
tiesiogiai atspindėti visus socialinių ir darbo standartų patobulinimus Europos Sąjungoje, 
kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Todėl EMPL komitetas ragina atsakingą AFCO komitetą atsižvelgti į šią poziciją ir 
rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės 
energijos bendrijos sudarymo projektui.


