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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa menettelyssä 
lausunnon valiokunnallenne kirjeen muodossa.
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ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään jäljempänä esitetyt 
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Parhain terveisin

Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE650.569v01-00 2/9 AL\1203822FI.docx

FI

EHDOTUKSET

A. toteaa, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä 
’Yhdistyneen kuningaskunnan’, eroaminen Euroopan unionista, jäljempänä ’EU’, ja 
Euroopan atomienergiayhteisöstä 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;

B. ottaa huomioon, että kolmansilla mailla, joita eivät koske samat velvoitteet kuin 
jäsenvaltioita, ei voi olla samoja oikeuksia ja etuja kuin jäsenvaltioilla;

C. ottaa huomioon, että EU on vuodesta 2008 sisällyttänyt työelämän normeja koskevia 
määräyksiä kolmansien maiden kanssa tekemiensä kauppasopimusten kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskeviin lukuihin; 

D. ottaa huomioon, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevaan 
sopimukseen ja Pohjois-Irlantia koskevaan pöytäkirjaan, jäljempänä ’erosopimus’, 
liitetyssä poliittisessa julistuksessa määritetään EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
tulevien suhteiden puitteet vahvistamalla parametrit kauppa- ja taloudellista yhteistyötä 
koskevalle kunnianhimoiselle, laajalle, syvälle ja joustavalle kumppanuudelle, jonka 
keskiössä on kattava ja tasapainoinen vapaakauppasopimus;

E. ottaa huomioon, että erosopimuksen 184 artiklassa määrätään, että EU ja Yhdistynyt 
kuningaskunta pyrkivät parhaansa mukaan ja vilpittömässä mielessä sekä toistensa 
oikeusjärjestyksiä täysin kunnioittaen käymään nopeasti tarvittavat neuvottelut 
sopimuksista, jotka koskevat poliittisessa julistuksessa tarkoitettua osapuolten tulevaa 
suhdetta, sekä toteuttamaan asianmukaiset menettelyt kyseisten sopimusten 
ratifioimiseksi ja tekemiseksi ja näin varmistamaan, että kyseisiä sopimuksia 
sovelletaan mahdollisuuksien mukaan siirtymäkauden päättymisestä alkaen;

F. toteaa, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi neuvotteluohjeet neuvottelujen aloittamiseksi 
poliittisessa julistuksessa vahvistettuja tulevan suhteen puitteita koskevasta 
kokonaisvaltaisesta yhteisymmärryksestä;

G. katsoo, että kun otetaan huomioon EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä 
’osapuolten’, maantieteellinen läheisyys ja taloudellisten suhteiden laajuuden ja 
keskinäisen riippuvuuden sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n 
kansalaisten ja EU:ssa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten suuret määrät, 
suunnitellun EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kumppanuuden olisi oltava 
kattava ja sen olisi sisällettävä vapaakauppasopimus sekä laajempaa alakohtaista 
yhteistyötä tapauksissa, joissa se palvelee unionin ja sen kansalaisten etuja; 

H. katsoo, että tässä kumppanuudessa olisi erityisesti pyrittävä tekemään 
vapaakauppasopimus, jolla varmistetaan vankkojen sitoumusten avulla, että tulleja ja 
kiintiöitä ei sovelleta eikä polkumyyntiä esiinny, myöskään sosiaali- ja työnormien 
osalta; 
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I. toteaa, että kyseisillä sitoumuksilla olisi estettävä kaupan vääristymät ja epäreilut 
kilpailuedut, jotta voidaan varmistaa kestävät ja pitkäkestoiset suhteet osapuolten 
välillä; toteaa, että suunnitellun kumppanuuden olisi näin ollen perustuttava korkeisiin 
normeihin sekä oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon, jolla varmistetaan neljän 
vapauden jakamattomuus ja taataan kestävät tasapuoliset toimintaedellytykset; 

J. katsoo, että suunnitellussa kumppanuudessa olisi siksi pidettävä voimassa yhteiset 
korkeat sosiaali- ja työnormit ja kehitettävä ajan mittaan vastaavia korkeita normeja 
käyttäen viitearvona EU:n sosiaali- ja työnormeja ja -oikeuksia; 

K. katsoo, että suunnitellussa kumppanuudessa osapuolten olisi sitouduttava parantamaan 
jatkuvasti suojelun tasoaan ja asettamaan tavoitteekseen vastaavien korkeiden sosiaali- 
ja työnormien varmistaminen tasapuolisten toimintaedellytysten ylläpitämiseksi; 

L. toteaa, että kun otetaan huomion tasapuoliset toimintaedellytykset, joihin osapuolet 
sitoutuivat poliittisessa julistuksessa, suunnitellussa kumppanuudessa olisi erityisesti 
varmistettava, että lakeihin, asetuksiin ja käytäntöihin perustuvaa työntekijöiden ja 
sosiaalisen suojelun tasoa ei alenneta sen tason alle, joka perustuu EU:ssa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden päättyessä vähintään seuraavilla 
aloilla sovellettaviin yhteisiin standardeihin: työelämän perusoikeudet, työterveys ja -
turvallisuus, ennalta varautumisen periaate mukaan lukien, oikeudenmukaiset työolot ja 
-ehdot sekä tiedottaminen, kuuleminen ja oikeudet yritystasolla ja uudelleenjärjestelyjen 
yhteydessä; ottaa huomioon, että suunnitellussa kumppanuudessa olisi myös suojeltava 
ja edistettävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien ja 
niitä edustavien järjestöjen sekä hallitusten välillä ja kannustettava vuoropuheluun 
kansalaisyhteiskunnan kanssa;

M. toteaa, että tältä osin on keskeisen tärkeää noudattaa nykyisen tason säilyttämisen 
periaatetta nykyiseen ja tulevaan työntekijöiden ja sosiaalisen suojelun tasoon, joka on 
kuvattu komission ehdotuksessa uutta kumppanuutta Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa koskevan sopimuksen tekstiksi;

N. toteaa, että suunnitellussa kumppanuudessa olisi varmistettava Yhdistyneen 
kuningaskunnan antamien sitoumusten ja niihin perustuvien lakien, asetusten ja 
käytäntöjen tehokas täytäntöönpano asianmukaisin resurssein varustettujen kansallisten 
viranomaisten, tehokkaan työsuojelutarkastusten järjestelmän ja tehokkaiden 
hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen avulla;

O. katsoo, että liikkuvuusjärjestelyjen olisi perustuttava unionin jäsenvaltioiden 
syrjimättömään kohteluun ja täyteen vastavuoroisuuteen; katsoo, että suunnitellussa 
kumppanuudessa on myös sovittava sosiaaliturvan kattavasta ja perusteellisesta 
yhteensovittamisesta;

P. ottaa huomioon, että suunnitellun kumppanuuden olisi sisällettävä asianmukaisia 
riitojenratkaisu- ja täytäntöönpanojärjestelyjä ja siinä olisi erityisesti perustettava 
kumppanuuden täytäntöönpanon ja toiminnan hallinnoinnista ja valvonnasta vastaava 
hallintoelin, mikä helpottaa riitojen ratkaisemista; katsoo, että on tärkeää, että 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat tarvittaessa riitojenratkaisumenettelyyn;

R. katsoo, että Euroopan unionin tuomioistuimen olisi pysyttävä ainoana elimenä, jolla on 
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valtuudet päättää unionin oikeuden tulkinnasta;

S. toteaa, että ennen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus hyväksyi Euroopan 
unionista eroamista koskevan lakiesityksen vuonna 2020, se poisti siitä lausekkeet, 
joilla EU:n lainsäädäntöön perustuvia työntekijöiden oikeuksia olisi voitu jossain 
määrin suojella kansallisessa lainsäädännössä, ja sitoutui ottamaan kyseiset säännökset 
uudelleen käyttöön myöhemmin annettavassa työlakia koskevassa esityksessä; toteaa, 
että kyseistä lakiesitystä ei vielä ole annettu;

T. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on jättänyt jälkensä neuvotteluprosessiin ja sen 
aikatauluun; 

Yleiset suositukset

1. palauttaa mieliin, ettei unionin ulkopuolisella maalla voi missään olosuhteissa olla 
samoja oikeuksia tai etuja kuin jäsenvaltiolla; muistuttaa toisaalta, että on sekä EU:n 
että Yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaista pyrkiä tulevan 
kumppanuussopimuksen avulla kunnianhimoiseen, laaja-alaiseen ja tasapainoiseen 
suhteeseen; katsoo, että tällaisesta sopimuksesta voidaan sopia vain, jos poliittisessa 
julistuksessa kuvatut tasapuoliset toimintaedellytykset varmistetaan antamalla vankkoja 
ja täytäntöönpanokelpoisia sitoumuksia eri normeista; korostaa erityisesti, ettei 
mahdollinen tuleva vapaakauppasopimus saa heikentää EU:n säännöstön mukaisia EU:n 
työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia normeja; 

2. on tyytyväinen komission 18. maaliskuuta 2020 julkaisemaan uutta kumppanuutta 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa koskevan kattavan sopimuksen luonnokseen 
(jäljempänä ’sopimusluonnos’), joka vastaa pääpiirteittäin poliittista julistusta, 
komissiolle annettua neuvotteluvaltuutusta sekä Euroopan parlamentin 12. helmikuuta 
2020 antamaa päätöslauselmaa ehdotuksesta valtuutuksen antamiseksi aloittaa 
neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa; pitää hyvin valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
valtuutus sisältää sitä vastoin vain niukalti yksityiskohtia; pitää valitettavana myös sitä, 
että Yhdistynyt kuningaskunta teki joitakin ehdotuksia eri aiheita käsitteleviin kohtiin 
mutta ne olivat luottamuksellisia 19. toukokuuta saakka; 

3. pitää erittäin valitettavana, ettei Yhdistynyt kuningaskunta hyväksy sitä, että tulevan 
vapaakauppasopimuksen työlainsäädäntöä koskeviin määräyksiin sovellettaisiin 
sopimuksen riidanratkaisumekanismia, eikä myöskään ilmoita, millaista 
riidanratkaisumekanismia kyseisellä alalla sovellettaisiin; muistuttaa, että kaikkia 
sopimuksen kohtia varten on oltava riidanratkaisumekanismeja;

4. pitää valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei ole vielä täyttänyt 
sitoumustaan antaa esitys uudeksi työllisyyslaiksi, ja kehottaa maata pitämään kiinni 
sitoumuksestaan ennen siirtymäkauden päättymistä; korostaa, että on äärimmäisen 
tärkeää välttää tilanne, jossa työntekijöiden oikeuksia ei suojella sen enempää voimassa 
olevalla unionin lainsäädännöllä kuin Yhdistyneen kuningaskunnan työllisyyslaillakaan; 
muistuttaa, että työllisyyttä koskevan lakiesityksen sosiaali- ja työnormit eivät saisi 
pysyä muuttumattomina, vaan niitä olisi mukautettava johdonmukaisesti EU:n sosiaali- 
ja työnormeihin tehtyjen parannusten perusteella, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä; 
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5. viittaa tässä yhteydessä erityisesti äskettäin hyväksyttyihin unionin säädöksiin, joiden 
osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiselle asetettu määräaika menee umpeen 
siirtymäkaudella, kuten tarkistettu lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi, 
vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva 
direktiivi ja direktiivi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa 
tarkistus, ja muistuttaa, että nämä säädökset on ehdottomasti pantava täytäntöön kaikilta 
osin ja asianmukaisesti;

6. kannustaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa jatkamaan osallistumistaan vailla 
päätöksentekoroolia olevan kolmannen maan tarkkailijan ominaisuudessa Euroopan 
parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimivaltaan kuuluvien 
virastojen toimintaan, esimerkiksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön 
toimintaan (Norjan tarjoaman mallin mukaisesti1), koska siten molemmat osapuolet 
voisivat jakaa tietoja, parhaita käytäntöjä ja menetelmiä; kannustaa voimakkaasti 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa tekemään yhteistyötä myös Euroopan työviranomaisen 
kanssa (asetuksen (EU) 2019/1149 17 artiklan 6 kohdan ja 42 artiklan mukaisesti) sekä 
asetuksessa (EY) N:o 883/2004 tarkoitetun hallintotoimikunnan kanssa;

7. muistuttaa, että poliittisen julistuksen 125 kohdan mukaisesti kaikkia sopimuksen 
näkökohtia koskevaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa olisi edistettävä ja sen 
piiriin olisi otettava erityisesti järjestöt, jotka edustavat sekä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa asuvia ja työskenteleviä unionin kansalaisia että unionissa asuvia ja 
työskenteleviä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia (nuoriso- ja kansalaisjärjestöt 
ja työntekijäjärjestöt); 

8. pitää valitettavana, että Yhdistynyt kuningaskunta ja jäsenvaltiot eivät ole toteuttaneet 
riittävästi toimia lisätäkseen kansalaisten tietoisuutta Yhdistyneen kuningaskunnan EU-
eron vaikutuksista, ja kannustaa voimakkaasti molempia osapuolia käynnistämään tai 
tehostamaan kohdennettuja tiedotuskampanjoita, joilla kaikille erosopimuksen piiriin 
kuuluville kansalaisille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ja heidän mahdollisesti 
muuttuvasta statuksestaan, myös sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien sääntöjen 
soveltamisesta; palauttaa mieliin, että kansalaiset, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan 
ero vaikuttaa, ovat heidän oikeuksistaan ja statuksestaan hyvissä ajoin annettujen 
luotettavien tietojen varassa, ja kehottaa sekä jäsenvaltioita että Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa pitämään tätä kysymystä ensisijaisena;

9. korostaa, että jäsenvaltioilta tarvitaan lisätoimia hakemusprosessinsa tarkentamiseksi 
sekä niitä toimenpiteitä koskevan hyväksymisaikataulun täsmentämiseksi, joilla 
jäsenvaltioissa asuville Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille tarjotaan 
oikeusvarmuus konstitutiivisen tai ilmoitukseen perustuvan järjestelmän avulla;

1  Norjalla on kahdenvälinen sopimus Eurofoundin kanssa, ja se suorittaa maksun mukanaolostaan Euroopan 
työolotutkimuksessa, johon se on osallistunut vuodesta 2000 (neljä edellistä kertaa). Se osallistui myös vuosina 2007–
2008 tehtyyn toiseen Euroopan elämänlaatututkimukseen (EQLS). Norja toimii tarkkailijana Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) puolesta myös Eurofoundin hallintoneuvostossa. Lisäksi Eurofound ylläpitää 
yhteyshenkilöverkostoa, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot ja Norjan ja joka tarjoaa eurooppalaisen 
keskustelun kannalta merkityksellistä kansallista asiantuntija-apua. Eurofoundin Euroopan rakenneuudistuksen 
seurantaväline (ERM) tarkkailee kyseisen verkoston välityksellä myös laajamittaisten rakenneuudistuspäätösten, 
rakenneuudistuksia tukevien välineiden sekä rakenneuudistuksiin liittyvän lainsäädännön työllisyysvaikutuksia EU:n 
jäsenvaltioissa ja Norjassa.
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Erosopimuksen täytäntöönpano

10. korostaa erosopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon merkitystä, mukaan lukien 
sisämarkkinoiden ja tulliliiton yhtenäisyyden säilyttämisen osalta; korostaa, että 
sopimusta tulevasta suhteesta olisi sovellettava rajoittamatta erosopimuksen 
soveltamista; korostaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilla EU:n kansalaisilla 
on huomattavia vaikeuksia saada vakiintunut status ja että henkilöiden, joille on 
myönnetty vakiintumista edeltävä status, mahdollisuudet käyttää oikeuttaan tiettyihin 
etuuksiin ovat heikommat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla; 

11. korostaa, että erosopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano sekä poliittisessa 
julistuksessa annettujen sitoumusten lunastaminen niin sanoina kuin toimina ovat EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan kumppanuuden ennakkoedellytyksiä ja sen 
keskeisiä osatekijöitä; pitää valitettavina Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 
julkilausumia, jotka osoittavat, ettei sillä ole poliittista tahtoa noudattaa täysimääräisesti 
erosopimuksen ja poliittisen julistuksen mukaisia sitoumuksiaan; korostaa, että 
osapuolten välinen luottamus on keskeistä näissä neuvotteluissa; 

12. korostaa pätevyyksien ja tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen merkitystä niin 
EU:ssa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja painottaa tähän liittyvien 
asianmukaisten järjestelyjen tarvetta; muistuttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta pyrkii 
parantamaan kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavaa tunnustamista koskevaa 
mekanismia; kehottaa neuvottelijoita valitsemaan sellaisia tunnustamista koskevia 
mekanismeja, joilla normeja pidetään voimassa eikä uusia esteitä luoda; . kehottaa 
neuvottelijoita varmistamaan, että pätevyyksien ja tutkintojen tunnustaminen ei rajoitu 
”myöntämismaahan”, mikä loisi esteitä jäsenvaltiosta toiseen muuttaville Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisille;

Tasapuoliset toimintaedellytykset

13. vastustaa voimakkaasti sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutukseen 
ei sisälly käsitettä ”tasapuoliset toimintaedellytykset”; panee merkille kuitenkin, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää pitävänsä voimassa tosiasiallisesti 
korkeimmat työ- ja sosiaalinormit mutta korostaa samalla, että se ei aio hyväksyä 
oikeudellisia velvoitteita, jotka ylittävät ne sitoumukset, joista EU on sopinut 
esimerkiksi Kanadan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa; muistuttaa kuitenkin, että EU:n 
muissa vapaakauppasopimuksissa annetut sitoumukset eivät tarjoa riittäviä takeita EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan kumppanuudelle, koska millään muulla EU:n 
ulkopuolisella maalla ei ole tullitonta ja kiintiötöntä pääsyä sisämarkkinoille ja koska 
Yhdistyneen kuningaskunnan maantieteellinen läheisyys, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten asuminen EU:ssa ja EU:n kansalaisten asuminen Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kaupan mittavuus 
edellyttävät tiukkoja tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevia järjestelyjä ja siten 
pidemmälle meneviä sitoumuksia kuin mitä tavoiteltiin EU:n ja Kanadan, Japanin tai 
Etelä-Korean välisissä vapaakauppasopimuksissa; aikoo tältä osin torjua ”rusinoiden 
poimimisen pullasta” siten, että turvaudutaan erilaisiin oikeudellisiin ja kaupallisiin 
kehyksiin, joita sovelletaan unionin ja muiden kolmansien välisissä suhteissa;

14. muistuttaa, että EU:n, sen sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyden ja neljän vapauden 
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jakamattomuuden säilyttämiseksi on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että kiintiötaso ja 
tulliton pääsy maailman suurimmille sisämarkkinoille vastaavat täysin sääntelyn 
lähentymisen laajuutta ja sitoumuksia, jotka on tehty avointa ja oikeudenmukaista 
kilpailua koskevien tasapuolisten toimintaedellytysten noudattamiseksi dynaamista 
yhdenmukaistamista silmällä pitäen; korostaa, että tähän tarvitaan aineellisten sääntöjen 
ja toimenpiteiden yhdistelmää, mukaan lukien heikentämiskieltoa koskevat lausekkeet 
ja mekanismit, joilla varmistetaan tehokas täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta ja 
riitojenratkaisu; korostaa, että kansalaisille ja kansalaisjärjestöille on taattava 
mahdollisuus turvautua asianmukaiseen valitusmekanismiin työnormien 
täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten osalta; 

15. korostaa erityisesti suojan tason säilyttämistä koskevien lausekkeiden merkitystä 
seuraavilla, LPFS:n 2.27 pykälässä tarkoitetuilla aloilla: (i) perusoikeudet työssä, (ii) 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat normit, (iii) oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot, 
(iv) tiedonsaanti- ja kuulemisoikeudet yrityksen tasolla ja (v) uudelleenjärjestelyt; pitää 
myönteisinä LPFS:n 2.28 kohdan määräyksiä, joilla tasoitetaan tietä kohti dynaamista 
yhdenmukaistamista; panee merkille erityisesti komission ehdotuksen antaa 
kumppanuusneuvostolle valtuudet muuttaa sitoumuksia siten, että otetaan huomioon 
työ- ja sosiaalinormien kehittyminen; 

16. muistuttaa, että mahdollista tulevaa vapaakauppasopimusta, jolla pyritään kauppaan, 
jossa ei sovelleta tariffeja eikä kiintiöitä, olisi siksi pönkitettävä vankoilla oikeudellisilla 
sitoumuksilla, joilla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset avoimelle ja 
oikeudenmukaiselle kilpailulle, myös työ- ja sosiaalinormien osalta, jotta vältetään 
kilpaileminen alhaisimmalla sääntelytasolla ja epäoikeudenmukaisten kilpailuetujen 
hankkiminen alentamalla suojelun tasoa tai käyttämällä hyväksi muita sääntelyeroja;

17. tukee siksi täysin sopimusluonnoksen III osaston (tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
kestävyys) ja erityisesti sen 5 jakson (työsuojelu ja sosiaalinen suojelu) määräyksiä, 
jotka vastaavat poliittisessa julistuksessa esitettyjä näkökohtia; 

18. kannattaa komission esittämää hallinto-, yhteistyö-, seuranta-, täytäntöönpano- ja 
konfliktinratkaisujärjestelmää, erityisesti työsuojelutarkastusten sekä hallinnollisten ja 
oikeudellisten menettelyjen, oikeussuojakeinot mukaan luettuina, osalta, sekä 
kumppanuusneuvostolle ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja kestävyyttä käsittelevälle 
erityiskomitealle kaavailtua roolia; 

19. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen perustaa Euroopan parlamentin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan parlamentin jäsenten parlamentaarinen edustajakokous, jolla on oikeus 
saada tietoa kumppanuusneuvostolta ja esittää sille suosituksia; korostaa myös, että 
erosopimuksen täytäntöönpanon ja soveltamisen yksityiskohtaista seurantaa on 
jatkettava Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevien asioiden koordinointiryhmän 
välityksellä ja että tarvetta perustaa EU:n tason riitojenratkaisujärjestelmä on syytä 
arvioida tarkemmin;

20. korostaa, että se ei anna hyväksyntäänsä sellaiselle sopimukselle, joka saattaa suorasti 
tai epäsuorasti heikentää Euroopan unionin tuomioistuimen asemaa unionin oikeutta 
koskevista kysymyksistä päättämisen suhteen; 

Liikkuvuus ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
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21. palauttaa mieliin, että EU:ssa asuviin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuviin EU:n kansalaisiin sovelletaan tällä hetkellä 
sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia sääntöjä ja heitä suojelevat erosopimuksen 
nojalla kyseiset säännöt, jotka koskevat sairausetuuksia, äitiys- ja vastaavia 
isyysetuuksia, työkyvyttömyysetuuksia, vanhuusetuuksia, jälkeenjääneiden etuuksia, 
työtapaturma- ja ammattitautietuuksia, kuolemantapauksen johdosta annettavia 
avustuksia, työttömyysavustuksia, varhaiseläke-etuuksia ja perhe-etuuksia;

22. muistuttaa, että on tärkeää säilyttää asianomaisten henkilöiden nykyiset ja tulevat 
sosiaaliturvaoikeudet kaikissa ulottuvuuksissaan; muistuttaa, että niin EU:ssa kuin 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa kansalaiset, joita asia koskee, vaativat voimakkaasti 
suojelemaan oikeuksiaan; kehottaa sopimuksen neuvottelijoita pitämään näiden 
kansalaisten oikeuksia kaikin tavoin ensisijaisina sosiaaliturvan yhteensovittamisen 
yhteydessä;

23. toteaa, että XI osaston (Luonnollisten henkilöiden liikkuvuus) tarkoituksena on sopia 
osapuolten välisistä liikkuvuusjärjestelyistä, varmistaa kyseisten järjestelyjen täysi 
vastavuoroisuus ja jäsenvaltioiden välinen syrjimättömyys sekä varmistaa osapuolten 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen; panee merkille, että sopimusluonnoksen 
mukaan vastavuoroinen viisumivapaa matkustaminen on mahdollista lyhytaikaista, 
enintään 90 päivän pituista oleskelua varten, mutta molemmat osapuolet voivat 
edellyttää viisumia henkilöiltä, jotka työskentelevät korvausta vastaan oleskelunsa 
aikana; pitää myönteisenä MOBI.5 artiklaa, jossa määrätään EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten ja tapauksen mukaan heidän perheenjäsentensä 
maahantuloa, pitkäaikaista oleskelua ja oikeuksia koskevista vastavuoroisista ehdoista 
tapauksissa, joissa henkilöiden liikkuminen liittyy tutkimukseen, opiskeluun, 
koulutukseen tai nuorisovaihtoon; 

24. on tyytyväinen siihen, että MOBI.6 artiklassa ja sopimusluonnoksen sosiaaliturvan 
yhteensovittamista koskevassa pöytäkirjassa määrätään sosiaaliturvan 
yhteensovittamista koskevien sääntöjen soveltamisen jatkamisesta eräillä sosiaaliturvan 
aloilla (esimerkiksi sairaus-, työkyvyttömyys- ja vanhuusetuuksien sekä työtapaturma- 
tai ammattitautietuuksien osalta); pitää kuitenkin erittäin valitettavana, että 
rajatyöntekijöiden työttömyysavustuksista ei ole erityisiä määräyksiä, ja kannustaa siksi 
osapuolia tarkastelemaan mahdollisuuksia laatia asianmukaisia määräyksiä 
rajatyöntekijöiden työttömyysavustusten osalta, jotta heidän oikeutensa voidaan taata; 
kehottaa neuvottelijoita huolehtimaan sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien 
sääntöjen soveltamisen jatkumisesta kaikissa luvuissa; 

25. pitää myös valitettavana, että sopimusluonnoksen MOBI.6 artiklassa ei määrätä 
kumppanuusneuvostolle asetetusta velvoitteesta muuttaa sosiaaliturvan 
yhteensovittamista koskevaa pöytäkirjaa vaan ainoastaan kumppanuusneuvoston 
mahdollisuudesta muuttaa sitä;

26. korostaa, että sosiaaliturvan yhteensovittamisesta on tärkeää saada aikaan dynaaminen 
sopimus, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan olisi mukautettava 
lainsäädäntöään vastaamaan sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevaan EU:n 
lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia (kuten tuleva asetus sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamiseksi ja asetus 
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(EY) N:o 987/2009 asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä); 
korostaa, että henkilöiden liikkuvuutta koskevan lopullisen sopimuksen määräyksiin on 
sisällytettävä sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia oikeasuhteisia ja vankkoja 
oikeuksia poliittisen julistuksen mukaisesti;

27. kehottaa ottamaan käyttöön tehokkaan riitojenratkaisumenettelyn sellaisia tapauksia 
varten, joissa toimivaltaisesta viranomaisesta on epäselvyyttä;

28. korostaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen sosiaaliturvan 
yhteensovittamisen toteutuksen kannalta on olennaisen tärkeää, että tietoja vaihdetaan 
asianmukaisesti; kannustaa siksi myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa osallistumaan 
sosiaaliturvatietojen sähköiseen vaihtoon; 

29. kehottaa osapuolia sopimaan määräyksistä, jotka koskevat Erasmus+-ohjelmaan 
molemminpuolisen osallistumisen ja siihen tehtävien taloudellisten investointien 
jatkamista sen mukaisesti, mitä poliittisessa julistuksessa sovittiin unionin ohjelmiin 
osallistumisesta, erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, 
oppisopimusoppilaiden ja vastavalmistuneiden harjoittelun osalta; painottaa, että sekä 
EU:sta että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevat hakijat tarvitsevat riittävän ajoissa 
ennakkotiedot osallistumiseen siirtymäkauden jälkeen sovellettavista ehdoista ja 
aikatauluista;

Loppuyhteenveto

30. pitää valitettavana, että osapuolten välillä on tässä neuvottelujen vaiheessa merkittäviä 
eroja myös neuvoteltavan sopimuksen soveltamisalan ja oikeudellisen rakenteen osalta; 
on vakavasti huolissaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kaavailemasta 
suppeasta kumppanuudesta, ja huomauttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
ehdotukset eivät vastaa sitoumuksia, jotka se antoi poliittisessa julistuksessa; toteaa, että 
meneillään olevan covid-19-pandemian vuoksi neuvottelujen käyminen ja päättäminen 
on haasteellista; kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa työskentelemään ripeästi ja 
rakentavasti EU:n kanssa, jotta ennen siirtymäkauden päättymistä saavutetaan 
kumppanuussopimus, joka johtaa kunnianhimoisen, laaja-alaisen ja tasapainoisen 
suhteen muodostumiseen ja tasapuolisiin toimintaedellytyksiin kaikkien poliittisen 
julistuksen yhteydessä annettujen sitoumusten mukaisesti. 


