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FORSLAG

A. der henviser til, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det 
Forenede Kongeriges") udtræden af Den Europæiske Union ("EU") og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab påvirker millioner af borgere – både borgere fra Det Forenede 
Kongerige, der bor, rejser eller arbejder i Unionen, og unionsborgere, der bor, rejser 
eller arbejder i Det Forenede Kongerige, såvel som andre borgere end unionsborgere og 
borgere fra Det Forenede Kongerige;

B. der henviser til, at tredjelande, som ikke er underlagt de samme forpligtelser som en 
medlemsstat, ikke kan have samme rettigheder eller nyde de samme fordele som et 
medlem;

C. der henviser til, at EU siden 2008 har medtaget bestemmelser om arbejdsstandarder i 
kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i handelsaftalerne med tredjelande; 

D. der henviser til, at den politiske erklæring, der ledsagede aftalen om Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab af 19. oktober 2019 og protokollen om Nordirland 
("udtrædelsesaftalen"), fastlægger rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU 
og Det Forenede Kongerige ved at fastsætte parametrene for et ambitiøst, bredt, 
vidtgående og fleksibelt partnerskab om handel og økonomisk samarbejde med en 
omfattende og afbalanceret frihandelsaftale (FTA) i centrum;

E. der henviser til, at det i udtrædelsesaftalens artikel 184 fastsættes, at Unionen og Det 
Forenede Kongerige skal bestræbe sig på i god tro og med fuld respekt af deres 
respektive retsordener at tage de nødvendige skridt til hurtigt at forhandle de aftaler, der 
regulerer deres i den politiske erklæring omhandlede fremtidige forbindelser, på plads 
og gennemføre de relevante procedurer for ratifikation eller indgåelse af disse aftaler 
med henblik på at sikre, at disse aftaler så vidt muligt finder anvendelse fra 
overgangsperiodens udløb;

F. der henviser til, at Det Europæiske Råd vedtog sine forhandlingsretningslinjer med 
henblik på at indlede forhandlinger om den overordnede forståelse af rammerne for de 
fremtidige forbindelser, som skulle uddybes i den politiske erklæring;

G. der henviser til, at det påtænkte partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige 
(parterne) i betragtning af EU's og Det Forenede Kongeriges geografiske nærhed og 
indbyrdes økonomiske afhængighed og forbundethed samt det store antal 
unionsborgere, der bor i Det Forenede Kongerige, og borgere fra Det Forenede 
Kongerige, som bor i EU, bør være omfattende og indbefatte en FTA og et bredere 
sektorsamarbejde, hvor det er i Unionens og dens borgeres interesse; 

H. der henviser til, at dette partnerskab navnlig bør sigte mod at etablere en FTA, som 
sikrer, at der ikke indføres told eller kvoter, og at der ikke forekommer dumping, 
herunder med hensyn til sociale og beskæftigelsesmæssige standarder, ved hjælp af 
solide forpligtelser; 

I. der henviser til, at disse forpligtelser bør forhindre handelsforvridninger og uretfærdige 
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konkurrencefordele for at sikre en bæredygtig og langvarig forbindelse mellem 
parterne; der henviser til, at det påtænkte partnerskab derfor bør være baseret på høje 
standarder og en balance mellem rettigheder og forpligtelser, som vil sikre de fire 
friheders udelelighed og garantere lige vilkår, der er langtidsholdbare; 

J. der henviser til, at det påtænkte partnerskab med henblik herpå bør opretholde fælles 
høje sociale og beskæftigelsesmæssige standarder og tilsvarende høje standarder, der 
udvikles over tid, med EU's sociale og beskæftigelsesmæssige standarder og rettigheder 
som referencepunkt; 

K. der henviser til, at det påtænkte partnerskab bør forpligte parterne til fortsat at forbedre 
deres respektive beskyttelsesniveauer med det formål at sikre tilsvarende høje sociale og 
beskæftigelsesmæssige standarder og dermed opretholde lige vilkår; 

L. der henviser til, at det påtænkte partnerskab i lyset af de lige vilkår, som der er blevet 
givet tilsagn om i den politiske erklæring, især bør sikre, at det niveau for beskyttelse af 
arbejdstagernes rettigheder og social beskyttelse, der er fastsat ved love, forskrifter eller 
praksis, ikke bliver lavere end det niveau, der er fastsat ved de fælles standarder, der 
gælder i Unionen og Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, som 
minimum på følgende områder:  grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder forsigtighedsprincippet, retfærdige 
arbejdsforhold og beskæftigelsesstandarder og information, høring og rettigheder på 
virksomhedsniveau og omstrukturering; der henviser til, at det påtænkte partnerskab 
også bør beskytte og fremme dialogen om arbejdsmarkedsforhold mellem arbejdstagere 
og arbejdsgivere og deres respektive organisationer og regeringer og til dialog med 
civilsamfundet;

M. der henviser til, at princippet om ikkeforringelse af det nuværende og fremtidige niveau 
for beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og social beskyttelse som skitseret i 
Kommissionens udkast til teksten til aftalen om det nye partnerskab med Det Forenede 
Kongerige i denne forbindelse er afgørende;

N. der henviser til, at det påtænkte partnerskab bør sikre, at Det Forenede Kongerige sørger 
for en effektiv håndhævelse af sine forpligtelser såvel som de love, forskrifter og 
praksis, der afspejler disse forpligtelser, ved hjælp af nationale myndigheder med 
tilstrækkelige ressourcer, en effektiv ordning for arbejdstilsyn og effektive 
administrative og retlige procedurer;

O. der henviser til, at mobilitetsordningerne bør baseres på ikkeforskelsbehandling mellem 
medlemsstaterne og fuld gensidighed; der henviser til, at det påtænkte partnerskab også 
skal sikre en omfattende og indgående koordinering af de sociale sikringsordninger;

P. der henviser til, at det påtænkte partnerskab bør omfatte passende ordninger for 
tvistbilæggelse og håndhævelse og især bør nedsætte et styringsorgan med ansvar for at 
forvalte og føre tilsyn med gennemførelsen og virkemåden af det påtænkte partnerskab, 
som vil lette bilæggelsen af tvister; der henviser til, at det er vigtigt, at arbejdsmarkedets 
parter inddrages i tvistbilæggelsen, hvor det er hensigtsmæssigt;

R. der henviser til, at EU-Domstolen fortsat alene bør have kompetence til at afgøre 
spørgsmål vedrørende EU-retten;
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S. der henviser til, at Det Forenede Kongeriges regering inden vedtagelsen af 
(udtrædelsesaftale-)loven om Den Europæiske Union 2020 slettede bestemmelser, der 
ville have ydet en vis begrænset national retsbeskyttelse af arbejdstageres EU-afledte 
rettigheder, og forpligtede sig til at genindføre disse bestemmelser i et kommende 
lovforslag om beskæftigelse; der henviser til, at dette lovforslag endnu ikke er blevet 
fremsat;

T. der henviser til, at covid-19-pandemien har haft en indvirkning på forhandlingernes 
proces og tidsplan; 

Generelle henstillinger

1. minder om, at et tredjeland under ingen omstændigheder kan nyde godt af de samme 
rettigheder eller de samme fordele som en medlemsstat; minder på den anden side om, 
at det er i EU's og Det Forenede Kongeriges fælles interesse at etablere ambitiøse, bredt 
anlagte og afbalancerede forbindelser gennem den fremtidige partnerskabsaftale; mener, 
at der kun kan opnås enighed om en sådan aftale, hvis der sikres lige vilkår som 
skitseret i den politiske erklæring ved hjælp af robuste og håndhævelige forpligtelser 
vedrørende forskellige standarder; understreger navnlig, at EU's arbejdstageres 
rettigheder og sociale standarder i henhold til EU-retten under ingen omstændigheder 
må påvirkes negativt af en eventuel fremtidig FTA; 

2. glæder sig over det omfattende udkast til aftale om det nye partnerskab med Det 
Forenede Kongerige, som blev offentliggjort af Kommissionen den 18. marts 2020 
("udkastet til aftale"), som stort set er i overensstemmelse med den politiske erklæring, 
dens forhandlingsmandat og Parlamentets beslutning af 12. februar 2020 om det 
foreslåede forhandlingsmandat med henblik på et nyt partnerskab med Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland; beklager dybt, at Det Forenede Kongeriges 
mandat i sammenligning mangler detaljer; beklager også, at Det Forenede Kongerige 
har fremsat tekstforslag om forskellige emner, men at de var fortrolige indtil den 19. 
maj; 

3. beklager dybt, at Det Forenede Kongerige nægter at lade arbejdsretlige bestemmelser i 
den kommende FTA være omfattet af den tvistbilæggelsesmekanisme, som er fastsat i 
aftalen, uden dog at præcisere, hvilken type tvistbilæggelsesmekanisme der vil finde 
anvendelse på dette område; minder om, at der skal være tvistbilæggelsesmekanismer, 
som er tilgængelige for alle elementer i aftalen;

4. beklager, at den britiske regering endnu ikke har opfyldt sin forpligtelse til et nyt 
lovforslag om beskæftigelse og opfordrer indtrængende Det Forenede Kongerige til at 
gøre dette inden overgangsperiodens udløb; understreger, at det er yderst vigtigt at 
undgå enhver mangel, hvor arbejdstagernes rettigheder hverken beskyttes af 
eksisterende EU-ret eller Det Forenede Kongeriges lovforslag om beskæftigelse; minder 
om, at sociale og beskæftigelsesmæssige standarder i lovforslaget om beskæftigelse 
ikke bør være statiske, men direkte følge eventuelle forbedringer af sociale standarder 
og arbejdsstandarder i EU for at sikre lige vilkår mellem EU og Det Forenede 
Kongerige; 

5. henviser i denne forbindelse navnlig til de nyligt vedtagne EU-retsakter, hvis 
gennemførelsesfrist er i overgangsperioden, som f.eks. revisionen af 
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udstationeringsdirektivet, direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv for 
forældre og omsorgspersoner og direktivet om gennemsigtige og forudsigelige 
arbejdsvilkår i Den Europæiske Union, og gentager, at det er absolut nødvendigt, at 
disse retsakter gennemføres fuldt ud og korrekt;

6. opfordrer til, at Det Forenede Kongerige fortsat deltager som en tredjelandsobservatør 
uden nogen beslutningstagende rolle i de agenturer, som hører under Parlamentets Udvalg 
for Beskæftigelse, såsom Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (baseret på Norges model)1, eftersom dette vil gøre det muligt for begge 
parter at udveksle data, bedste praksis og metoder; opfordrer også kraftigt Det Forenede 
Kongerige til at samarbejde med Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (i henhold 
til artikel 17, stk. 6, og artikel 42 i forordning (EU) 2019/1149) og Den Administrative 
Kommission i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004/EF;

7. gentager, at der i overensstemmelse med punkt 125 i den politiske erklæring bør 
tilskyndes til civilsamfundsdialog om alle aspekter af aftalen, og denne dialog bør 
navnlig omfatte organisationer, der repræsenterer både EU-borgere, der bor og arbejder 
i Det Forenede Kongerige, og britiske statsborgere, som bor og arbejder i Unionen 
(ungdoms- og borgerorganisationer og arbejdstagersammenslutninger); 

8. beklager, at Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne ikke har gjort en tilstrækkelig 
indsats for at øge bevidstheden blandt borgerne om virkningerne af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af EU, og opfordrer kraftigt begge parter til at iværksætte eller 
intensivere målrettede oplysningskampagner for at informere alle borgere, der er berørt 
af udtrædelsesaftalen, om deres rettigheder og om eventuelle ændringer af deres status, 
herunder anvendelsen af reglerne om koordinering af social sikring; minder om, at 
borgere, der er berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden, er afhængige af rettidige 
og pålidelige oplysninger om deres rettigheder og status, og opfordrer indtrængende 
både medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige til at prioritere dette spørgsmål;

9. understreger, at der er behov for en større indsats fra medlemsstaternes side for at give 
detaljerede oplysninger om ansøgningsprocessen og tidsrammen og vedtage 
foranstaltninger, der skaber retssikkerhed for britiske statsborgere med bopæl i 
medlemsstaterne, gennem en konstitutiv eller deklaratorisk ordning;

Gennemførelse af udtrædelsesaftalen

10. understreger betydningen af en effektiv gennemførelse af udtrædelsesaftalen, bl.a. for at 
opretholde integriteten af det indre marked og toldunionen; understreger, at aftalen om 
de fremtidige forbindelser bør anvendes, uden at det påvirker udtrædelsesaftalen; 
understreger, at EU-borgere i Det Forenede Kongerige oplever betydelige problemer 
med at opnå tidsubegrænset opholdsret, og at personer, der har opnået foreløbig 

1  Norge har indgået en bilateral aftale med Eurofound og betaler for at deltage i den europæiske undersøgelse af 
arbejdsvilkårene og har deltaget siden 2000 (seneste fire udgaver). Det deltog også i den anden udgave af den 
europæiske undersøgelse af livskvalitet i 2007-2008. Norge fungerer også som observatør for Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA) i Eurofounds bestyrelse. Desuden opretholder Eurofound et netværk af 
europæiske korrespondenter, der dækker alle EU's medlemsstater plus Norge, og som leverer input fra nationale 
eksperter, der er relevant for den europæiske debat. Via netværket overvåger Eurofounds Europæiske Overvågning af 
Omstrukturering også de beskæftigelsesmæssige virkninger af omfattende omstruktureringer, støtteinstrumenter til 
omstruktureringer og lovgivning vedrørende omstruktureringer i EU's medlemsstater og Norge.
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opholdsret, har indskrænkede rettigheder i forhold til britiske borgere med hensyn til 
adgang til visse ydelser; 

11. understreger, at en fuldstændig gennemførelse af udtrædelsesaftalen og overholdelsen af 
forpligtelserne i den politiske erklæring, i ord og gerning, er forudsætninger for og 
grundlæggende elementer i et fremtidigt EU-britisk partnerskab; beklager den britiske 
regerings udtalelser, der udtrykker en manglende politisk vilje til fuldt ud at overholde 
de retlige forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring; 
understreger, at tillid mellem parterne er afgørende i disse forhandlinger; 

12. fremhæver betydningen af den gensidige anerkendelse af kvalifikationer og 
eksamensbeviser i både EU og Det Forenede Kongerige og understreger behovet for 
passende ordninger i denne henseende; minder om Det Forenede Kongeriges ambition 
om at forbedre ordningen for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere; opfordrer 
forhandlerne til at vælge anerkendelsesordninger, der opretholder standarderne uden at 
skabe nye hindringer;   opfordrer forhandlerne til at sikre, at anerkendelsen af 
kvalifikationer og eksamensbeviser ikke er begrænset til "udstedelseslandet", hvorved 
der skabes hindringer for britiske statsborgere, der flytter fra en medlemsstat til en 
anden;

Lige vilkår

13. er stærkt imod, at Det Forenede Kongeriges forhandlingsmandat ikke indeholder 
begrebet "lige vilkår"; bemærker samtidig, at den britiske regering hævder, at den de 
facto vil opretholde de højeste arbejdsstandarder og sociale standarder, men fastholder, 
at den ikke vil acceptere retlige forpligtelser, som går videre end de forpligtelser, som 
EU har indgået med lande som Canada, Japan og Sydkorea; minder imidlertid om, at 
forpligtelserne i EU's andre FTA'er giver utilstrækkelige garantier for partnerskabet 
mellem EU og Det Forenede Kongerige, eftersom ingen andre lande uden for EU har 
told- og kvotefri adgang til det indre marked, og at geografisk nærhed, britiske 
statsborgere i EU og unionsborgere i Det Forenede Kongerige og omfanget af handel 
mellem EU og Det Forenede Kongerige kræver strenge ordninger for lige vilkår og 
dermed dybere forpligtelser end dem, der blev anmodet om i FTA'erne mellem EU og 
Canada, Japan eller Sydkorea; vil i denne forbindelse afvise, at der kan vælges og 
vrages mellem forskellige retlige og handelsmæssige rammer, der finder anvendelse i 
forbindelserne mellem EU og andre tredjelande;

14. fastholder, at det med henblik på at bevare EU's og dets indre markeds integritet og 
toldunions integritet samt de fire friheders udelelighed er afgørende at sikre, at 
omfanget af told- og kvotefri adgang til verdens største indre marked kun står i et 
rimeligt  forhold til graden af forskriftsmæssig konvergens og de forpligtelser, der er 
indgået med hensyn til at respektere lige vilkår for åben og fair konkurrence med 
henblik på dynamisk tilpasning; understreger, at dette kræver en kombination af 
materielle regler og foranstaltninger, herunder klausuler om ikkeforringelse og 
mekanismer til sikring af effektiv gennemførelse, håndhævelse og tvistbilæggelse; 
understreger, at der skal sikres en passende klagemekanisme for borgere og 
ikkestatslige organisationer med hensyn til håndhævelsen af arbejdsstandarder; 

15. understreger navnlig klausulerne om ikkeforringelse på følgende områder i henhold til 
artikel LPFS.2.27: i) grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, ii) standarder for 
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sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, iii) retfærdige arbejdsvilkår og 
beskæftigelsesstandarder og iv) ret til information og høring i virksomheden samt v) 
omstrukturering; glæder sig over bestemmelserne i artikel LPFS.2.28, der baner vejen 
for en dynamisk tilpasning; bemærker navnlig Kommissionens forslag om at give 
Partnerskabsrådet beføjelser til at ændre forpligtelserne for at afspejle udviklingen i 
arbejdsstandarder og sociale standarder; 

16. minder om, at enhver fremtidig FTA, der sigter mod, at der ikke indføres tariffer og 
kvoter, derfor bør understøttes af solide retlige forpligtelser, som sikrer lige vilkår for 
åben og fair konkurrence, herunder hvad angår arbejdsstandarder og sociale standarder, 
for at undgå et "kapløb mod bunden" og opnåelsen af urimelige konkurrencefordele ved 
at undergrave beskyttelsesniveauerne eller andre lovgivningsmæssige forskelle;

17. støtter derfor fuldt ud bestemmelserne i afsnit III (lige vilkår og bæredygtighed) og især 
sektion 5 heri (arbejdstagerrettigheder og social beskyttelse) i udkastet til aftale, som er 
i overensstemmelse med bestemmelserne i den politiske erklæring; 

18. støtter det system for styring, samarbejde, overvågning og håndhævelse og 
konfliktløsning, som Kommissionen har forelagt, navnlig for så vidt angår arbejdstilsyn 
og administrative og retlige procedurer, herunder tilvejebringelsen af retsmidler og den 
rolle, som Partnerskabsrådet og specialudvalget for lige vilkår og bæredygtighed, 
spiller; 

19. glæder sig over forslaget om at oprette en parlamentarisk partnerskabsforsamling for 
medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af det britiske parlament med ret til 
at modtage information fra Partnerskabsrådet og fremsætte anbefalinger til det; 
understreger også behovet for at fortsætte med detaljeret overvågning af 
gennemførelsen og anvendelsen af udtrædelsesaftalen via koordinationsgruppen 
vedrørende Det Forenede Kongerige og yderligere vurdere behovet for at etablere en 
tvistbilæggelsesordning på EU-plan;

20. understreger, at det ikke vil godkende en aftale, der direkte eller indirekte kan svække 
EU-Domstolens rolle i forbindelse med afgørelsen af spørgsmål om EU-retten; 

Mobilitet og koordinering af social sikring

21. minder om, at britiske statsborgere, der er bosiddende i EU, og EU-borgere, der er 
bosiddende i Det Forenede Kongerige, i øjeblikket er omfattet og beskyttet af reglerne 
om koordinering af social sikring vedrørende   ydelser ved sygdom, ydelser ved 
moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab, ydelser ved invaliditet, ydelser 
ved alderdom, ydelser til efterladte, ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme, 
ydelser ved dødsfald, ydelser ved arbejdsløshed, efterløn og familieydelser i henhold til 
udtrædelsesaftalen;

22. minder om betydningen af at bevare eksisterende og fremtidige sociale 
sikringsrettigheder for berørte personer i alle dimensioner; minder om de kraftige 
opfordringer fra borgere, der er berørt i både EU og Det Forenede Kongerige, til at 
beskytte deres rettigheder; opfordrer forhandlingsparterne til at prioritere disse borgeres 
rettigheder med hensyn til koordinering af social sikring med alle midler;
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23. noterer sig, at formålet med afsnit XI: Fysiske personers mobilitet er at sikre 
mobilitetsordninger mellem parterne, sikre fuld gensidighed i disse ordninger og 
ikkeforskelsbehandling mellem medlemsstaterne og sikre koordinering af parternes 
sociale sikringsordninger; bemærker, at der er planlagt en gensidig visumfri 
rejseordning for korte ophold på højst 90 dage, men at begge parter kan indføre krav om 
visum for de borgere, der udøver lønnet beskæftigelse; glæder sig over artikel MOBI.5, 
der omhandler gensidige betingelser for indrejse, længerevarende ophold og rettigheder 
for unionsborgere og borgere fra Det Forenede Kongerige, som forsker, studerer og 
deltager i ungdomsudvekslinger, og deres familiemedlemmer, hvor det er relevant; 

24. glæder sig over, at artikel MOBI.6 og protokollen om koordinering af social sikring i 
udkastet til aftale indeholder bestemmelser om en fortsat anvendelse af reglerne om 
koordinering af social sikring i en række sociale sikringsgrene (f.eks. ydelser ved 
sygdom, invaliditet og alderdom og ydelser i forbindelse med arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme); beklager imidlertid dybt, at der ikke findes nogen særlige 
bestemmelser om arbejdsløshedsydelser for grænsearbejdere, og tilskynder derfor 
parterne til at se på passende bestemmelser om arbejdsløshedsydelser for 
grænsearbejdere for at beskytte deres rettigheder; opfordrer forhandlerne til at sikre den 
fortsatte anvendelse af reglerne om koordinering af social sikring i alle kapitler; 

25. beklager også, at artikel MOBI.6 i udkastet til aftale i stedet for at fastsætte en 
forpligtelse blot indeholder muligheden for, at Partnerskabsrådet kan ændre protokollen 
om koordinering af social sikring;

26. understreger betydningen af en dynamisk aftale om koordinering af social sikring, 
ifølge hvilken Det Forenede Kongerige skal tilpasse sin lovgivning til ændringerne af 
EU's retsakter om koordinering af social sikring (f.eks. den kommende forordning om 
ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004); understreger, at bestemmelserne i den 
endelige aftale om mobilitet for personer skal omfatte forholdsmæssige og solide 
rettigheder med hensyn til koordineringen af social sikring i overensstemmelse med den 
politiske erklæring;

27. opfordrer til en effektiv procedure for bilæggelse af tvister i tilfælde, hvor der hersker 
uklarhed om den kompetente myndighed;

28. understreger, at en korrekt dataudveksling mellem EU og Det Forenede Kongerige er af 
afgørende betydning for gennemførelsen af koordineringen af social sikring mellem EU 
og Det Forenede Kongerige; opfordrer derfor også Det Forenede Kongerige til at 
deltage i den elektroniske udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring; 

29. opfordrer indtrængende parterne til at nå til enighed om at fortsætte den gensidige 
deltagelse og de finansielle investeringer i Erasmus+- programmet i overensstemmelse 
med bestemmelserne i den politiske erklæring om deltagelse i EU-programmer, navnlig 
for så vidt angår praktikophold for studerende, lærlinge og nyuddannede fra 
erhvervsrettede uddannelser; understreger, at ansøgere fra både Unionen og Det 
Forenede Kongerige vil få behov for i tilstrækkelig god tid på forhånd at blive 
underrettet om betingelserne og fristerne for deltagelse efter overgangsperioden;
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Konklusion

30. beklager, at der på dette stadie af forhandlingerne fortsat er dybdegående 
uoverensstemmelser mellem parterne, bl.a. hvad angår omfanget og den retlige struktur 
af den aftale, der skal forhandles; udtrykker dyb bekymring over det begrænsede 
omfang af det fremtidige partnerskab, som den britiske regering påtænker, og påpeger, 
at de britiske forslag ikke lever op til landets forpligtelser i henhold til den politiske 
erklæring; bemærker, at det i betragtning af den nuværende covid-19-pandemi er en 
udfordring at gennemføre og afslutte forhandlingerne; opfordrer indtrængende Det 
Forenede Kongerige til hurtigt og konstruktivt at arbejde sammen med EU om at nå 
frem til en partnerskabsaftale, der giver ambitiøse, vidtspændende og afbalancerede 
forbindelser og lige vilkår i overensstemmelse med alle de tilsagn, som blev givet i den 
politiske erklæring, inden udløbet af overgangsperioden. 


