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Ärende: Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska 
unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE)) 

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
beslutat att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid utskottssammanträdet den 
3 september 2019 beslutade utskottet att översända detta yttrande i form av en skrivelse.

Vid utskottssammanträdet den 22 januari 2020 behandlade utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor detta ärende. Vid detta sammanträde beslutade utskottet att uppmana utskottet 
för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt förslag till 
rekommendation.

Med vänlig hälsning

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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FÖRSLAG

A. Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands (nedan kallat Förenade kungariket) 
utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat 
utträdet) kommer att påverka miljontals medborgare – både brittiska medborgare som 
bor, reser eller arbetar i unionen och unionsmedborgare som bor, reser eller arbetar i 
Förenade kungariket, samt andra personer än unionsmedborgare och brittiska 
medborgare. Det är nödvändigt att föreskriva ömsesidigt skydd för unionsmedborgare 
och medborgare i Förenade kungariket och deras familjemedlemmar om dessa utövat 
rätten till fri rörlighet för personer före en dag som fastställs i avtalet om Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen av den 19 oktober 2019 (nedan kallat avtalet). Alla 
medborgares rättigheter, även de som härrör från perioder av betalda 
socialförsäkringsavgifter, måste skyddas fullt ut.

B. Det är viktigt att EU:s regelverk skyddas i sin helhet, särskilt när det gäller 
sysselsättning och sociala frågor i samband med övergångsöverenskommelser och 
framtida avtal mellan unionen och Förenade kungariket.

C. Att säkerställa den fria rörligheten för arbetstagare, såsom mobila arbetstagare, 
gränsarbetare, gränsgångare och utstationerade arbetstagare, är av största vikt. I detta 
avseende noteras den särskilda situationen för sådana arbetstagare som arbetar i 
Förenade kungarikets grannländer. 

D. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor har mer specifikt behandlat artiklarna 24–
39 i avtalet och bilaga 1 till detta, samt texten till den politiska förklaringen om de 
framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket av den 
17 oktober 2019 (nedan kallad den politiska förklaringen), och då särskilt punkterna 17 
och 77.

1. Europaparlamentet välkomnar att avtalet syftar till att säkerställa ett utträde under 
ordnade former med så få störningar som möjligt.

2. Europaparlamentet välkomnar att arbetstagares och egenföretagares rättigheter 
garanteras i kapitel 2 i avtalet (artiklarna 24, 25 och 26). 

3. Europaparlamentet välkomnar de detaljerade bestämmelser om erkännande av 
yrkeskvalifikationer som fastställs i kapitel 3 i avtalet (artiklarna 27, 28 och 29).

4. Europaparlamentet välkomnar de detaljerade bestämmelser om samordning av de 
sociala trygghetssystemen i avdelning III i avtalet (artiklarna 30–36) som skyddar 
rättigheter som härrör från perioder av betalda socialförsäkringsavgifter. 

5. Europaparlamentet välkomnar att det i artikel 135 i avtalet föreskrivs att 
Förenade kungariket ska bidra till och delta i genomförandet av unionens budgetar för 
åren 2019 och 2020 och betonar att detta är viktigt för de pågående programmen inom 
Europeiska socialfonden (ESF), fonden för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (Fead), Europeiska unionens program för sysselsättning och social 
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innovation (EaSI) och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt 
de ordningar som ska ersätta dem.

6. Europaparlamentet välkomnar att enligt artikel 137 i avtalet ska unionsprogram och 
unionsverksamheter för vilka åtaganden gjorts enligt den fleråriga budgetramen för åren 
2014–2020 eller tidigare budgetplaner med avseende på Förenade kungariket 
genomföras 2019 och 2020 på grundval av unionsrätten.

7. Europaparlamentet välkomnar Förenade kungarikets avsikt att delta i och samfinansiera 
unionsprogram, i enlighet med de villkor som fastställs i motsvarande unionsinstrument, 
till exempel inom områdena vetenskap och innovation, ungdom, kultur och utbildning, 
som en del av de framtida förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket, 
såsom angetts i den politiska förklaringen. Parlamentet är bekymrat över det brittiska 
parlamentets senaste omröstning och kommentarerna från den brittiska 
utbildningsministern som ifrågasätter Förenade kungarikets framtida deltagande i 
Erasmusprogrammet. Parlamentet betonar att sökanden från både unionen och 
Förenade kungariket kommer att behöva underrättas i god tid om villkoren och 
tidsfristerna för sådana program efter övergångsperioden.

8. Europaparlamentet välkomnar också att Förenade kungariket enligt artikel 140 i avtalet 
kommer att vara betalningsskyldigt till unionen för sin andel av de budgetåtaganden i 
unionsbudgeten och i budgetarna för unionens decentraliserade byråer som är 
utestående den 31 december 2020 och för sin andel av åtaganden som görs för 2021 
avseende överföring av åtagandebemyndiganden från 2020 års budget.

9. Europaparlamentet konstaterar att punkt 3 i bilaga 4, som tog upp sociala och 
arbetsrättsliga normer med kopplingar till reservmekanismen, har strukits från avtalet. 
Parlamentet välkomnar den nya lösning som man enats om i frågan om 
Irland/Nordirland, där Nordirlands territorium rättsligt sett kommer att vara en del av 
Förenade kungarikets tullområde, men i praktiken förbli inom unionens tullområde 
genom tillämpning av unionens tullar och tullbestämmelser.

10. Europaparlamentet beklagar emellertid att det inte finns någon hänvisning till sociala 
och arbetsrättsliga normer i avtalet och att klausul 34 och tillägg 4 tagits bort i det 
reviderade lagförslaget om avtalet om utträde, som innehöll ytterligare processrättsligt 
skydd för arbetstagares rättigheter, som för närvarande utgör en del av unionsrätten, 
under övergångsperioden eller genomförandeperioden. Parlamentet är också bekymrat 
över att det, utöver att ett uttryckligt omnämnande av arbetstagarrättigheter nu tagits 
bort, faktiskt är möjligt att befintliga arbetstagarrättigheter i Förenade kungariket som 
härrör från unionsrätten inte kommer att skyddas mot ändringar, upphävanden eller 
återkallanden i den nationella lagstiftningen när övergångsperioden eller 
genomförandeperioden har löpt ut, och noterar samtidigt den brittiska regeringens 
uttalade avsikt att lagstifta separat om detta för att skydda och stärka arbetstagarnas 
rättigheter i en ny sysselsättningslag. Parlamentet betonar att den skyddsnivå som i dag 
föreskrivs i lagar, andra författningar och praxis inte får sänkas under den nivå som 
föreskrivs i gemensamma normer som gäller inom unionen och Förenade kungariket vid 
övergångsperiodens slut i fråga om arbete och socialt skydd och om grundläggande 
rättigheter i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, rättvisa arbetsvillkor och 
anställningsnormer, rätt till information och samråd inom företaget samt 
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omstrukturering. Parlamentet är i detta sammanhang bekymrat över att 
Förenade kungariket för närvarande inte har gjort mycket eller inget alls för att 
genomföra den senaste unionslagstiftningen på området för sociala frågor och 
sysselsättning, till exempel ändringen av direktivet om utstationering av arbetstagare, 
direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och 
direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen.

11. Europaparlamentet beklagar i synnerhet att de flesta av bestämmelserna om lika villkor 
i den tidigare bilagan 4 till protokollet om Irland/Nordirland inte kommer att tillämpas 
på Nordirland inom ramen för avtalet, vilket skapar en potentiell risk för unionens inre 
marknad och för hela öns ekonomi. 

12. Europaparlamentet beklagar dessutom införandet av ett nytt underavsnitt (1) i 
klausul 26 i det reviderade lagförslaget om avtalet om utträde, vilket gör det möjligt för 
den brittiska regeringen att ange under vilka omständigheter vissa lägre 
domstolsinstanser skulle kunna avvika från Europeiska unionens domstols domar efter 
övergångsperioden, något som skulle kunna leda till att lägre domstolsinstanser inte 
längre är bundna av EU-domstolens fasta rättspraxis avseende arbetstagares rättigheter 
enligt unionsrätten.

13. Europaparlamentet välkomnar att unionen och Förenade kungariket har åtagit sig att 
ingå ett framtida frihandelsavtal enligt artikel 184 i avtalet.

14. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en dialog mellan Europaparlamentet och 
Förenade kungarikets parlament, så att de två lagstiftande församlingarna kan utbyta 
åsikter och sakkunskap i frågor med koppling till de framtida förbindelserna. 
Parlamentet anser att i enlighet med den politiska förklaringen bör dialogen med det 
civila samhället också uppmuntras och särskilt omfatta ungdomsorganisationer och 
arbetstagarorganisationer som företräder unionsmedborgare som arbetar i 
Förenade kungariket och brittiska medborgare som arbetar i unionen. 

15. Europaparlamentet betonar att alla avtal om de framtida förbindelserna måste säkerställa 
att Förenade kungariket fullt ut respekterar unionens sociala och arbetsrättsliga normer 
för att garantera lika villkor för en öppen och sund konkurrens, vilket framhålls i avsnitt 
XIV, punkt 77 i den politiska förklaringen. 

16. Europaparlamentet välkomnar därför att punkt 77 i den politiska förklaringen omfattar 
de centrala delarna i bilaga 4 till den tidigare versionen av avtalet, men är bekymrat över 
att bilaga 4, som var en bilaga till ett protokoll till det tidigare avtalet, var rättsligt 
bindande, medan den politiska förklaringen endast utgör en avsiktsförklaring.

17. Europaparlamentet betonar och påminner i detta sammanhang om att de tre principer 
som styr ett framtida frihandelsavtal mellan unionen och Förenade kungariket, nämligen 
inga kvoter, inga tullar och ingen dumpning, måste vara odelbara och även gälla sociala 
normer och anställningsnormer, och uppmanar unionens förhandlare att vara särskilt 
vaksamma i detta avseende under och i alla skeden av förhandlingarna om de framtida 
förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket. 

18. Europaparlamentet beklagar djupt den brittiska regeringens införande av den nya 
klausulen 33 i det reviderade lagförslaget om avtalet om utträde som uttryckligen 
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förbjuder en förlängning av övergångsperioden efter 2020. Parlamentet varnar kraftigt 
för att denna bestämmelse skulle kunna leda till ett scenario utan avtal, vilket skulle få 
katastrofala följder för människor och företag både i unionen och Förenade kungariket, 
eftersom tidsramen för att förhandla om ett övergripande avtal om framtida förbindelser 
mellan unionen och Förenade kungariket är för kort. Parlamentet uppmanar med 
eftertryck den brittiska regeringen och det brittiska parlamentet att ompröva sin 
ståndpunkt. Parlamentet betonar att alla avtal om framtida förbindelser mellan EU och 
Förenade kungariket måste innehålla bestämmelser om lika villkor när det gäller sociala 
och arbetsrättsliga normer. Parlamentet uppmanar med kraft den brittiska regeringen att 
genomföra en ny sysselsättningslag före övergångsperiodens utgång för att undvika 
eventuella luckor som kan innebära att arbetstagarnas rättigheter varken skyddas av 
befintlig unionslagstiftning eller av den brittiska sysselsättningslagen. Parlamentet 
betonar att sociala och arbetsrättsliga normer i sysselsättningslagen inte bör vara statiska 
utan direkt följa eventuella förbättringar av sociala och arbetsrättsliga normer i 
Europeiska unionen, för att säkerställa lika villkor mellan Europeiska unionen och 
Förenade kungariket.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar härmed utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott beakta ovannämnda ståndpunkt och rekommendera att 
parlamentet ger sitt samtycke till utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen.


