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Saistībā ar iepriekš minēto procedūru Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ir nolēmusi 
Jūsu vadītajai komitejai iesniegt atzinumu. 2019. gada 3. septembra sanāksmē tā nolēma 
atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja savā 2020. gada 
22. janvāra sanāksmē. Šajā sanāksmē tā nolēma aicināt Konstitucionālo jautājumu komiteju 
kā atbildīgo komiteju ieteikuma projektā iekļaut turpmāk izklāstītos ierosinājumus.

Ar cieņu

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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IEROSINĀJUMI

A. tā kā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) 
izstāšanās no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“izstāšanās”) 
ietekmēs miljoniem pilsoņu — gan Apvienotās Karalistes pavalstniekus, kas dzīvo, ceļo 
vai strādā Savienībā, gan Savienības pilsoņus, kas dzīvo, ceļo vai strādā Apvienotajā 
Karalistē, kā arī personas, kas nav nedz Savienības pilsoņi, nedz Apvienotās Karalistes 
pavalstnieki; tā kā ir jānodrošina kā Savienības pilsoņu, tā Apvienotās Karalistes 
pavalstnieku, kā arī viņu attiecīgo ģimenes locekļu savstarpēja aizsardzība, ja viņi ir 
izmantojuši savas personu brīvas pārvietošanās tiesības pirms datuma, kas ir noteikts 
2019. gada 19. oktobra Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Līgums”); tā kā 
ir pilnībā jāaizsargā visu pilsoņu tiesības, tostarp tās, kas izriet no sociālā 
nodrošinājuma iemaksu periodiem;

B. tā kā ir būtiski, lai, īstenojot pārejas pasākumus un slēdzot turpmākos Savienības un 
Apvienotās Karalistes nolīgumus, ES acquis tiktu aizsargāts pilnībā, jo īpaši, ja runa ir 
par nodarbinātību un sociāliem jautājumiem;

C. tā kā īpaši svarīgi ir nodrošināt darba ņēmēju, tostarp mobilo darba ņēmēju, pārrobežu 
darba ņēmēju, pierobežu darba ņēmēju un norīkoto darba ņēmēju, pārvietošanās brīvību, 
šajā sakarībā vērš uzmanību uz tādu minēto darba ņēmēju īpašo situāciju, kas strādā 
Apvienotās Karalistes kaimiņvalstīs; 

D. tā kā EMPL komiteja ir sīkāk izskatījusi Līguma 24.–39. pantu un tā 1. pielikumu, kā 
arī 2019. gada 17. oktobra tās politiskās deklarācijas tekstu, ar ko izveido turpmāko 
Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes attiecību satvaru, (“Politiskā deklarācija”), 
un jo īpaši tās 17. un 77. punktu,

1. atzinīgi vērtē to, ka Līguma mērķis ir nodrošināt reglamentētu izstāšanos, radot pēc 
iespējas mazāk traucējumu;

2. atzinīgi vērtē to, ka darba ņēmēju un pašnodarbināto personu tiesības ir garantētas 
Līguma 2. nodaļā (24., 25. un 26. pants); 

3. atzinīgi vērtē to, ka Līguma 3. nodaļā (27., 28. un 29. pants) ir izsmeļoši reglamentēta 
profesionālās kvalifikācijas atzīšana;

4. atzinīgi vērtē to, ka Līguma III sadaļa (30.–36. pants) satur sīki izstrādātas normas par 
sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, kas aizsargā tiesības, kuras izriet no 
sociālā nodrošinājuma iemaksu periodiem; 

5. atzinīgi vērtē to, ka Līguma 135. pantā ir noteikts, ka Apvienotajai Karalistei ir jāsniedz 
ieguldījums un jāpiedalās Savienības 2019. un 2020. gada budžeta izpildē, un uzsver, ka 
tas ir svarīgi no pašreizējo ESF, EAFVP, EaSI un EGF programmu un tādu pasākumu 
darbības viedokļa, ar kuriem tās aizstāj;

6. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Līguma 137. pantu Savienības programmas un darbības, 
par kurām saistības ir uzņemtas 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā vai 



AL\1196670LV.docx 3/5 PE646.841v01-00

LV

agrākajos finanšu plānos, attiecībā uz Apvienoto Karalisti 2019. un 2020. gadā ir 
jāīsteno, pamatojoties uz Savienības tiesībām;

7. atzinīgi vērtē Apvienotās Karalistes nodomu, ievērojot atbilstošajos Savienības 
instrumentos izklāstītos nosacījumus, Savienības un Apvienotās Karalistes turpmāko 
attiecību ietvaros, kā tas ir norādīts politiskajā deklarācijā, piedalīties Savienības 
programmās un tās līdzfinansēt tādās jomās kā zinātne un inovācija, jaunatne, kultūra 
un izglītība; ir nobažījies par neseno britu parlamentā notikušo balsojumu un 
izteikumiem, kas izskanēja no AK izglītības ministra, kurš apšaubīja AK turpmāko 
dalību Erasmus programmā; uzsver, ka pēc pārejas perioda gan Savienības, gan 
Apvienotās Karalistes pieteikumu iesniedzēji būs pietiekami priekšlaicīgi jāinformē par 
šādu programmu nosacījumiem un termiņiem;

8. papildus tam atzinīgi vērtē to, ka Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Līguma 140. pantu 
būs jāsedz savu iemaksu Savienības budžetā un Savienības decentralizēto aģentūru 
budžetos daļa, kas 2020. gada 31. decembrī vēl segta nav, kā arī 2021. gada budžetā būs 
jāapmaksā to saistību sava daļa, kas tiks pārnestas no 2020. gada budžeta apropriāciju 
saistībām;

9. pieņem zināšanai, ka no Līguma 4. pielikuma ir svītrots 3. punkts, kas reglamentēja 
sociālos un darba standartus, kuri tiks piemēroti saistībā ar “cietās robežas” 
neieviešanas garantijām; atzinīgi vērtē jauno risinājumu, kas ir rasts jautājumā par 
Īriju/Ziemeļīriju un saskaņā ar kuru Ziemeļīrijas teritorijai ir de jure jābūt Apvienotās 
Karalistes muitas teritorijas daļai, bet de facto tā paliek Savienības muitas zonā, kurā 
tiek piemēroti Savienības tarifi un muitas noteikumi;

10. tomēr pauž nožēlu par to, ka līgumā nav sniegtas nekādas atsauces uz sociālajiem un 
darba standartiem un pārskatītā izstāšanās līguma likumā ir svītrota 34. klauzula un 
4. pielikums, kas nodrošināja to darba ņēmēju tiesību papildu procesuālo aizsardzību 
pārejas vai īstenošanas periodā, kuras joprojām ir noteiktas Savienības tiesību aktos; 
pauž bažas arī par to, ka papildus tam, ka tagad tiek svītrota jebkāda nepārprotama 
atsauce uz darba ņēmēju tiesībām, pastāv reāla iespēja, ka pašreizējās darba ņēmēju 
tiesības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem un tiek piemērotas Apvienotajā 
Karalistē, netiks aizsargātas pret grozīšanu, atsaukšanu vai atcelšanu valsts tiesību 
aktos, tiklīdz pārejas vai īstenošanas periods būs beidzies, vienlaikus norādot uz 
Apvienotās Karalistes valdības deklarēto nodomu pieņemt atsevišķu tiesību aktu — 
jauno Nodarbinātības likumu, ar kuru darba ņēmēju tiesības tiktu aizsargātas un 
uzlabotas; uzsver, ka likumos, noteikumos patlaban paredzēto un praksē īstenoto 
aizsardzības līmeni nedrīkst padarīt zemāku par to, ko paredz pārejas perioda beigās 
Savienībā un Apvienotajā Karalistē piemērojamie kopējie standarti šādās jomās: darba 
un sociālā aizsardzība, pamattiesības darbā, darba veselība un drošība, taisnīgi darba 
apstākļi un nodarbinātības standarti, tiesības uz informāciju un uzklausīšanu uzņēmuma 
līmenī un pārstrukturēšana; šajā sakarībā pauž bažas par to, ka Apvienotā Karaliste 
pašlaik dara maz vai vispār neko, lai īstenotu nesenos Savienības tiesību aktus sociālo 
un nodarbinātības lietu jomā, piemēram, neievieš savos tiesību aktos grozījumu, kas ir 
veikts Direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu darbā, Direktīvu par darba un privātās 
dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un Direktīvu par pārredzamiem un 
paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā;
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11. jo īpaši pauž nožēlu par to, ka lielākā daļa normu par vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem, kas ir ietverti Protokola par Īriju/Ziemeļīriju bijušajā 4. pielikumā, saskaņā 
ar Līgumu uz Ziemeļīriju neattieksies, radot potenciālu risku Savienības iekšējam 
tirgum un visai Īrijas salas ekonomikai; 

12. pauž nožēlu arī par to, ka pārskatītā izstāšanās līguma likumprojekta 26. klauzulā ir 
ieviesta jauna — (1) — apakšiedaļa, saskaņā ar kuru Apvienotās Karalistes valdībai ir 
tiesības precizēt apstākļus, kuros dažas zemākas instances tiesas pēc pārejas perioda no 
Eiropas Savienības Tiesas (EST) nolēmumiem varētu atkāpties, kā rezultātā zemākas 
instances tiesām vairs nebūtu saistoša Savienības Tiesas iedibinātā judikatūra attiecībā 
uz darba ņēmēju tiesībām, kas ir noteiktas ES tiesībās;

13. atzinīgi vērtē to, ka Savienība un Apvienotā Karaliste ir saskaņā ar Līguma 184. pantu 
apņēmušās noslēgt turpmāku brīvās tirdzniecības nolīgumu;

14. atbalsta Eiropas Parlamenta un Apvienotās Karalistes Parlamenta dialogu, lai abas 
likumdošanas iestādes varētu apmainīties ar viedokļiem un speciālām zināšanām par 
jautājumiem, kas ir saistīti ar turpmākajām attiecībām; uzskata, ka saskaņā ar politisko 
deklarāciju būtu jāveicina arī pilsoniskās sabiedrības dialogs un tajā jo īpaši būtu 
jāiekļauj jaunatnes organizācijas un darba ņēmēju apvienības, kas pārstāv Savienības 
pilsoņus, kuri strādā Apvienotajā Karalistē, un Apvienotās Karalistes pavalstnieki, kuri 
strādā Savienībā; 

15. uzsver, ka ikvienā nolīgumā par turpmākajām attiecībām ir jānodrošina, ka Apvienotā 
Karaliste pilnībā ievēro Savienības sociālos un darba standartus, lai garantētu 
vienlīdzīgus atvērtas un godīgas konkurences apstākļus, kā tas ir uzsvērts politiskās 
deklarācijas XIV punkta 77. apakšpunktā; 

16. tādēļ atzinīgi vērtē to, ka politiskās deklarācijas 77. apakšpunktā ir ietverti iepriekšējās 
Līguma redakcijas 4. pielikuma galvenie elementi, taču pauž bažas par to, ka, 
iepriekšējā Līguma protokola 4. pielikums bija juridiski saistošs, bet politiskā 
deklarācija ir tikai nodomu deklarācija;

17. šajā sakarībā uzsver un atgādina, ka trīs principiem, kas būs turpmākā Savienības un 
Apvienotās Karalistes brīvās tirdzniecības nolīguma pamatā, proti, kvotu, tarifu un 
dempinga neesamībai, ir jābūt nedalāmiem arī attiecībā uz sociālajiem un 
nodarbinātības standartiem, un mudina Savienības sarunvedēju būt īpaši modram šajā 
sakarībā visu sarunu par turpmākajām Savienības un Apvienotās Karalistes attiecībām 
gaitā un katrā to posmā; 

18. pauž dziļu nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes valdība ir ieviesusi pārskatītā 
izstāšanās līguma likumprojekta jaunu — 33.— klauzulu, kurā ir nepārprotami formulēts 
aizliegums pārejas periodu pagarināt pēc 2020. gada; stingri brīdina, ka minētā norma 
varētu novest pie bezlīguma scenārija, kurš katastrofāli ietekmētu cilvēkus un 
uzņēmumus gan Savienībā, gan Apvienotajā Karalistē, jo pārāk īss ir to sarunu termiņš, 
kas attieksies uz Savienības un Apvienotās Karalistes turpmākās attiecības 
reglamentējošo visaptverošo nolīgumu; stingri mudina Apvienotās Karalistes valdību un 
britu parlamentu savu nostāju pārskatīt; uzsver, ka ikvienā nolīgumā par Savienības un 
Apvienotās Karalistes turpmākajām attiecībām ir jāiekļauj noteikumi par vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem attiecībā uz sociālajiem un darba standartiem; mudina 
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Apvienotās Karalistes valdību līdz pārejas perioda beigām īstenot jaunu Nodarbinātības 
likumu, lai izvairītos no jebkāda nereglamentēta laikposma, kurā darba ņēmēju tiesības 
netiek aizsargātas ne ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem, ne ar Apvienotās 
Karalistes Nodarbinātības likumu; uzsver, ka sociālajiem un darba standartiem 
Nodarbinātības likumprojektā nevajadzētu būt sastingušiem, bet gan tajos nepastarpināti 
būtu jāatspoguļo visi Eiropas Savienības sociālajos un darba standartos panāktie 
uzlabojumi, lai Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes attiecībās nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

EMPL komiteja līdz ar to aicina par jautājumu atbildīgo AFCO komiteju ņemt vērā iepriekš 
izklāstīto nostāju un ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par 
to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos 
no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas.


