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Till ordförandena

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
beslutat att lägga fram ett yttrande i form av en skrivelse för era utskott.

Vid utskottssammanträdet den 26 maj 2020 behandlade utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor detta ärende. Vid detta sammanträde beslutade utskottet att uppmana utskottet 
för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel att som ansvariga utskott infoga 
följande förslag i sin resolution.

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) påverkar 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.

B. Tredjeländer, som inte har samma skyldigheter som medlemsstater, kan inte ha samma 
rättigheter eller åtnjuta samma fördelar som en medlem.

C. Sedan 2008 har EU låtit bestämmelser om arbetsnormer ingå i kapitlen om handel och 
hållbar utveckling i sina handelsavtal med tredjeländer. 

D. Den politiska förklaring som åtföljde avtalet om Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen av den 19 oktober 2019 och protokollet om Nordirland (nedan 
kallat utträdesavtalet) bestämmer ramen för de framtida förbindelserna mellan EU och 
Förenade kungariket genom att fastställa parametrarna för ett ambitiöst, brett, 
djupgående och flexibelt partnerskap för hela handeln och det ekonomiska samarbetet 
med ett övergripande och balanserat frihandelsavtal i centrum.

E. I artikel 184 i utträdesavtalet föreskrivs att EU och Förenade kungariket ska göra sitt 
yttersta, i uppriktig anda och med full respekt för varandras rättsordningar, för att vidta 
nödvändiga steg för att skyndsamt förhandla fram de avtal rörande deras framtida 
förbindelser som avses i den politiska förklaringen och för att genomföra de relevanta 
förfarandena för att ratificera och ingå de avtalen, i syfte att säkerställa att avtalen i 
möjligaste mån blir tillämpliga från och med den dag då övergångsperioden löper ut.

F. Europeiska rådet antog sina förhandlingsriktlinjer i syfte att inleda förhandlingar om 
den övergripande förståelsen av den ram för de framtida förbindelserna som skulle 
utarbetas i den politiska förklaringen.

G. Med hänsyn till den geografiska närheten, det ömsesidiga ekonomiska beroendet och de 
nära förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (parterna), liksom den stora 
andel EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och brittiska medborgare som bor 
i EU, bör det planerade partnerskapet mellan EU och Förenade kungariket vara 
omfattande och inbegripa ett frihandelsavtal samt ett bredare sektoriellt samarbete på de 
områden där det ligger i unionens och dess medborgares intressen. 

H. Detta partnerskap bör särskilt syfta till att upprätta ett frihandelsavtal som garanterar 
noll avgifter, inga kvoter och ingen dumpning, även när det gäller sociala normer och 
sysselsättningsnormer, genom kraftfulla åtaganden. 

I. Dessa åtaganden bör förhindra snedvridning av handeln och otillbörliga 
konkurrensfördelar i syfte att säkerställa hållbara och långvariga förbindelser mellan 
parterna. Det planerade partnerskapet bör därför baseras på höga standarder och en 
balans mellan rättigheter och skyldigheter som kommer att säkerställa de fyra 
friheternas odelbarhet och garantera lika villkor och förutsättningar som står sig över 
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tid. 

J. I detta syfte bör det planerade partnerskapet upprätthålla gemensamma höga sociala och 
arbetsrelaterade normer och utveckla motsvarande höga standarder med EU:s sociala 
och arbetsrättsliga standarder och rättigheter som referenspunkt. 

K. Det planerade partnerskapet bör förpliktiga parterna att fortsätta att förbättra sina 
respektive skyddsnivåer i syfte att säkerställa motsvarande höga sociala och 
arbetsrättsliga normer så att lika villkor upprätthålls. 

L. Med tanke på att parterna i den politiska förklaringen ställt sig bakom att det ska råda 
lika villkor, bör det planerade partnerskapet särskilt säkerställa att den nivå avseende 
arbetarskydd och socialt skydd som föreskrivs i lagar och andra författningar samt 
praxis inte sänks under den nivå som ges genom de gemensamma standarder som 
tillämpas inom EU och Förenade kungariket vid utgången av övergångsperioden 
avseende åtminstone följande områden: grundläggande rättigheter i arbetslivet, hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, inbegripet försiktighetsprincipen, rättvisa arbetsvillkor 
och anställningsnormer och information, samråd och rättigheter på företagsnivå samt 
omstrukturering. Det planerade partnerskapet bör också skydda och främja den sociala 
dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare och deras respektive organisationer och 
regeringar samt uppmuntra till dialog med det civila samhället.

M. I detta avseende är principen om upprätthållande av nuvarande och framtida nivå i fråga 
om arbetarskydd och socialskydd, i enlighet med kommissionens utkast till avtal om det 
nya partnerskapet med Förenade kungariket, av avgörande betydelse.

N. Det planerade partnerskapet bör säkerställa effektivt genomförande av Förenade 
kungarikets åtaganden och av landets lagar, författningar och praxis som återspeglar 
dessa åtaganden, genom inhemska myndigheter med tillräckliga resurser, ett effektivt 
system för yrkesinspektioner samt effektiva administrativa och rättsliga förfaranden.

O. Arrangemangen för rörlighet bör grunda sig på icke-diskriminering mellan 
medlemsstaterna och full ömsesidighet. Det planerade partnerskapet måste också 
innehålla en omfattande och djupgående samordning av de sociala trygghetssystemen.

P. Det planerade partnerskapet bör innehålla lämpliga arrangemang för tvistlösning och 
verkställighet, och bör särskilt inrätta ett styrande organ med ansvar för att förvalta och 
övervaka genomförandet och driften av det planerade partnerskapet, så att tvistlösning 
underlättas. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter, i förekommande fall, deltar i 
tvistlösningsförfarandet.

R. Europeiska unionens domstol bör även i fortsättningen vara ensam skiljedomare för 
unionsrätten.

S. Innan den brittiska regeringen antog 2020 års lag om Europeiska unionen 
(utträdesavtalet) strök den klausuler som skulle ha gett ett begränsat men dock nationellt 
rättsligt skydd för arbetstagares rättigheter med utgångspunkt i unionsrätten, och åtog 
sig att återinföra dessa bestämmelser i en kommande sysselsättningslag. Denna 
sysselsättningslag har ännu inte införts.
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T. Covid-19-pandemin har fått konsekvenser för förhandlingarnas gång och deras tidsplan. 

Allmänna rekommendationer

1. Europaparlamentet betonar att ett tredjeland under inga omständigheter kan ha samma 
rättigheter eller åtnjuta samma förmåner som en medlemsstat. Parlamentet påminner å 
andra sidan om att det ligger i EU:s och Förenade kungarikets gemensamma intresse att 
eftersträva ett ambitiöst, vittomfattande och balanserat förhållande genom det framtida 
partnerskapsavtalet. Parlamentet anser att ett sådant avtal endast kan godkännas om lika 
villkor säkras, i enlighet med vad som anges i den politiska förklaringen, genom robusta 
och genomförbara åtaganden om standarder på olika områden. Parlamentet betonar 
särskilt att EU:s arbetsrätt och sociala normer enligt EU:s regelverk inte på något sätt 
får påverkas negativt av något framtida frihandelsavtal. 

2. Europaparlamentet välkomnar det omfattande utkast till avtal om ett nytt partnerskap 
med Förenade kungariket som kommissionen lade fram den 18 mars 2020 (”utkastet till 
avtal”), vilket i stora drag överensstämmer med den politiska förklaringen, 
förhandlingsmandatet och parlamentets resolution av den 12 februari 2020 om det 
föreslagna mandatet för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland. Parlamentet beklagar djupt att 
Förenade kungarikets mandat i jämförelse inte är särskilt detaljerat. Parlamentet 
beklagar också att Förenade kungariket har lagt fram vissa textförslag om olika ämnen, 
men att dessa förblev konfidentiella fram till den 19 maj 2020. 

3. Europaparlamentet beklagar djupt att Förenade kungariket vägrar att låta arbetsrättsliga 
bestämmelser i det framtida frihandelsavtalet omfattas av den tvistlösningsmekanism 
som föreskrivs i avtalet, samtidigt som man inte preciserar vilken typ av 
tvistlösningsmekanism som skall tillämpas på detta område. Parlamentet påminner om 
att tvistlösningsmekanismer måste finnas tillgängliga för alla delar av avtalet.

4. Europaparlamentet beklagar att Förenade kungarikets regering ännu inte har fullgjort 
sitt åtagande om en ny sysselsättningslag, och uppmanar med kraft Förenade kungariket 
att göra detta före utgången av övergångsperioden. Parlamentet betonar att det är ytterst 
viktigt att undvika alla luckor där arbetstagarnas rättigheter varken skyddas av befintlig 
unionslagstiftning eller av den brittiska sysselsättningslagen. Parlamentet påminner om 
att sociala och arbetsrättsliga normer i sysselsättningslagen inte bör vara statiska, utan 
direkt följa eventuella förbättringar av sociala och arbetsrättsliga normer i EU, så att det 
säkerställs att det råder lika villkor mellan EU och Förenade kungariket. 

5. Europaparlamentet hänvisar i detta sammanhang särskilt till nyligen antagna 
unionslagstiftningsakter vars tidsfrister för införlivande löper ut under 
övergångsperioden, såsom översynen 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, och upprepar 
att det är absolut nödvändigt att dessa lagstiftningsakter genomförs fullt ut och på ett 
korrekt sätt.

6. Europaparlamentet uppmuntrar Förenade kungariket att fortsätta att delta som observatör 
från tredjeland utan någon beslutsfattande roll i de organ som ingår i ansvarsområdet för 
parlamentets sysselsättningsutskott, såsom Europeiska fonden för förbättring av levnads- 
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och arbetsvillkor (Eurofound), baserat på Norges modell1, eftersom detta skulle göra det 
möjligt för båda parter att utbyta uppgifter, bästa praxis och metoder. Parlamentet 
uppmanar också med eftertryck Förenade kungariket att samarbeta med Europeiska 
arbetsmyndigheten (enligt artiklarna 17.6 och 42 i förordning 2019/1149) och den 
administrativa kommissionen enligt förordning 883/2004/EG.

7. Europaparlamentet upprepar att i enlighet med punkt 125 i den politiska förklaringen 
bör dialogen med det civila samhället uppmuntras i alla aspekter av avtalet, och särskilt 
omfatta organisationer som företräder både de unionsmedborgare som bor och arbetar i 
Förenade kungariket och de brittiska medborgare som bor och arbetar i unionen 
(ungdoms- och medborgarorganisationer och arbetstagarorganisationer). 

8. Europaparlamentet beklagar att Förenade kungariket och medlemsstaterna inte gjort 
tillräckliga ansträngningar för att öka medborgarnas medvetenhet om effekterna av det 
brittiska utträdet ur EU, och uppmanar med kraft båda parter att inleda eller intensifiera 
riktade informationskampanjer för att informera alla medborgare som omfattas av 
utträdesavtalet om deras rättigheter och eventuella ändringar av deras status, inklusive 
tillämpningen av bestämmelser för samordning av de sociala trygghetssystemen. 
Parlamentet påminner om att medborgare som påverkas av Förenade kungarikets 
utträde är beroende av aktuell och tillförlitlig information om sina rättigheter och status, 
och uppmanar med kraft både medlemsstaterna och Förenade kungariket att prioritera 
denna fråga.

9. Europaparlamentet betonar att det krävs ytterligare ansträngningar från 
medlemsstaternas sida för att precisera ansökningsförfarande och tidsram för att vidta 
åtgärder som skapar rättssäkerhet för brittiska medborgare som är bosatta i 
medlemsstaterna, genom ett system med registrering eller anmälning.

Genomförande av utträdesavtalet

10. Europaparlamentet betonar vikten av ett effektivt genomförande av utträdesavtalet, 
bland annat för att upprätthålla den inre marknadens och tullunionens integritet. 
Parlamentet understryker att avtalet om de framtida förbindelserna bör tillämpas utan att 
det påverkar utträdesavtalet. Parlamentet betonar att EU-medborgare i 
Förenade kungariket har stora problem när det gäller att uppnå status som bofasta i 
landet, och att den som redan fått provisorisk status som bofast har sämre rättigheter 
jämfört med brittiska medborgare när det gäller att få tillgång till vissa förmåner. 

11. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt genomförande av utträdesavtalet och 
respekt för de åtaganden som gjorts i den politiska förklaringen, i ord och handling, är 
de grundläggande beståndsdelarna i och förutsättningarna för ett nytt partnerskap 
mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet beklagar den brittiska regeringens 

1 Norge har slutit ett bilateralt avtal med Eurofound och betalar för att få vara med i den europeiska undersökningen om 
arbetsvillkor, där landet deltagit sedan 2000 (de senaste fyra gångerna). Norge deltog också i den andra europeiska 
undersökningen om livskvalitet 2007–2008. Norge deltar även som observatör för Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta) i Eurofounds styrelse. Eurofound upprätthåller dessutom ett nätverk av europeiska 
korrespondenter som omfattar alla EU:s medlemsstater plus Norge och som tillhandahåller nationell expertkunskap som är 
relevant för den europeiska debatten. Via nätverket övervakar Eurofounds omstruktureringsövervakare också 
sysselsättningseffekterna av storskaliga omstruktureringar, instrument för omstrukturering och lagstiftning som gäller 
omstrukturering i EU:s medlemsstater och Norge.
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uttalanden som visar att det saknas politisk vilja att till fullo uppfylla de åtaganden som 
gjorts i utträdesavtalet och i den politiska förklaringen. Parlamentet understryker att 
förtroende mellan parterna är avgörande i dessa förhandlingar. 

12. Europaparlamentet betonar vikten av ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och 
examensbevis i både EU och Förenade kungariket, och betonar behovet av lämpliga 
arrangemang i detta avseende. Parlamentet påminner om Förenade kungarikets vilja att 
förbättra mekanismen för erkännande av tredjelandsmedborgare. Parlamentet uppmanar 
förhandlarna att välja erkännandemekanismer som upprätthåller normerna utan att skapa 
nya hinder. Parlamentet uppmanar förhandlarna att se till att erkännandet av 
kvalifikationer och examensbevis inte begränsas till ”utfärdandelandet”, vilket skapar 
hinder för brittiska medborgare som flyttar från en medlemsstat till en annan.

Lika villkor

13. Europaparlamentet motsätter sig starkt att Storbritanniens förhandlingsmandat inte 
innehåller begreppet ”lika villkor”. Parlamentet noterar samtidigt att den brittiska 
regeringen hävdar att den i praktiken kommer att upprätthålla de högsta arbetsrättsliga 
och sociala standarderna, men vidhåller att den inte kommer att gå med på rättsliga 
skyldigheter som går längre än de åtaganden som EU har enats om med länder som 
Kanada, Japan och Sydkorea. Parlamentet påminner dock om att åtagandena i EU:s 
övriga frihandelsavtal inte ger tillräckliga garantier för partnerskapet mellan EU och 
Förenade kungariket, eftersom inget annat land utanför EU har ett tull- och kvotfritt 
tillträde till den inre marknaden, och att den geografiska närheten, brittiska medborgares 
boende i EU och EU-medborgares boende i Förenade kungariket samt handeln mellan 
EU och Förenade kungariket kräver rigorösa regler för lika villkor, och därmed mer 
långtgående åtaganden än de som krävdes för frihandelsavtal mellan EU och Kanada, 
Japan och Sydkorea. Parlamentet kommer i detta avseende att avvisa alla möjligheter att 
”plocka russinen ur kakan” och fritt välja mellan olika rättsliga ramar och handelsramar 
som är tillämpliga i förbindelserna mellan EU och andra tredjeländer.

14. Europaparlamentet upprepar att det för att bevara integriteten för EU, dess inre marknad 
och tullunionen samt de fyra friheternas odelbarhet, är mycket viktigt att säkerställa att 
kvotnivån och det tullfria tillträdet till världens största gemensamma marknad 
proportioneras endast efter graden av regelkonvergens och de åtaganden som ingåtts för 
att upprätthålla lika villkor för öppen och rättvis konkurrens i syfte att skapa en 
dynamisk anpassning. Parlamentet understryker att detta kräver en kombination av 
materiella regler och åtgärder, inbegripet klausuler om bevarande av skyddsnivån, och 
mekanismer för att säkerställa att genomförandet, verkställandet och tvistlösningen är 
ändamålsenliga. Parlamentet understryker att en verklig klagomålsmekanism måste 
skapas för medborgare och icke-statliga organisationer avseende tillämpningen av 
arbetsnormer. 

15. Europaparlamentet betonar särskilt att det behövs klausuler om upprätthållande av 
skyddsnivån på följande områden, som listas i artikel LPFS.2.27: i) grundläggande 
rättigheter på arbetsplatsen, ii) normer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, iii) 
rättvisa arbetsvillkor och anställningsnormer och iv) rättigheter för informations- och 
samrådsrättigheter på företagsnivå samt v) omstrukturering. Parlamentet välkomnar 
bestämmelserna i artikel LPFS.2.28, som banar väg för en dynamisk anpassning. 
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Parlamentet noterar särskilt kommissionens förslag om att ge partnerskapsrådet 
befogenhet att ändra åtagandena så att de återspeglar utvecklingen i de arbetsrättsliga 
och sociala normerna. 

16. Europaparlamentet påminner om att ett eventuellt framtida frihandelsavtal som syftar 
till nolltullsatser och nollkvoter därför bör bygga på robusta rättsliga åtaganden som 
garanterar lika villkor för en öppen och rättvis konkurrens, även när det gäller 
arbetsnormer och sociala normer, för att undvika en ”nedåtgående kapplöpning” och att 
någon tillskansar sig orättvisa konkurrensfördelar genom att underskrida skyddsnivåer 
eller utnyttja andra skillnader mellan regelverken.

17. Europaparlamentet stöder därför fullt ut bestämmelserna i avdelning III (lika villkor och 
hållbarhet) och särskilt avsnitt 5 (arbetsrätt och socialt skydd) i utkastet till avtal, som 
ligger i linje med bestämmelserna i den politiska förklaringen. 

18. Europaparlamentet stöder det system för styrning, samarbete, övervakning och 
tillämpning samt konfliktlösning som lagts fram av kommissionen, särskilt när det 
gäller arbetsinspektioner och administrativa och rättsliga förfaranden, inbegripet 
tillhandahållande av rättsmedel, och rollen för partnerskapsrådet och den specialiserade 
kommittén för lika villkor och hållbarhet. 

19. Europaparlamentet välkomnar förslaget att inrätta en parlamentarisk 
partnerskapsförsamling för ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av det 
brittiska parlamentet, med rätt att få information från partnerskapsrådet och att lägga 
fram rekommendationer för detta råd. Parlamentet betonar också behovet av att fortsätta 
med en detaljerad övervakning av genomförandet och tillämpningen av utträdesavtalet 
via den brittiska samordningsgruppen och att ytterligare bedöma behovet av att inrätta 
ett tvistlösningssystem på EU-nivå.

20. Europaparlamentet betonar att det inte kommer att ge sitt samtycke till något avtal som 
direkt eller indirekt kan försvaga Europeiska unionens domstols roll avseende beslut i 
frågor som rör unionsrätten. 

Samordning av rörlighet och sociala trygghetssystem

21. Europaparlamentet påminner om att brittiska medborgare som är bosatta i EU och EU-
medborgare som är bosatta i Storbritannien för närvarande omfattas och skyddas av 
bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen i fråga om förmåner vid 
sjukdom, moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner, invaliditetsförmåner, 
förmåner vid ålderdom, efterlevandeförmåner, förmåner vid olycksfall i arbetet och 
arbetssjukdomar, dödsfallsersättningar, arbetslöshetsförmåner, förmåner vid förtida 
pensionering och familjeförmåner enligt utträdesavtalet.

22. Europaparlamentet erinrar om vikten av att bevara befintliga och framtida 
socialförsäkringsrättigheter för berörda personer inom alla dimensioner. Parlamentet 
påminner om de starka önskemålen från berörda medborgare såväl i EU som i Förenade 
kungariket om att skydda deras rättigheter. Parlamentet uppmanar avtalets förhandlare 
att prioritera dessa medborgerliga rättigheter och med alla medel försöka få till stånd en 
samordning av de sociala trygghetssystemen.
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23. Europarlamentet noterar att syftet med avdelning XI, som gäller rörlighet för fysiska 
personer, är att erbjuda arrangemang för rörlighet mellan parterna, att säkerställa att 
dessa arrangemang är helt ömsesidiga och att ingen medlemsstat särbehandlas samt att 
säkerställa samordning av parternas sociala trygghetssystem. Parlamentet noterar att 
ömsesidiga viseringsfria resor planeras för korta vistelser på högst 90 dagar, men att 
båda parter kan kräva viseringar för medborgare som bedriver en avlönad verksamhet. 
Parlamentet välkomnar artikel MOBI.5 som föreskriver ömsesidiga villkor för inresa, 
varaktig bosättning och rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare som 
bedriver forskning, studier, yrkesutbildning och ungdomsutbyten samt för deras 
familjemedlemmar i tillämpliga fall. 

24. Europaparlamentet välkomnar att artikel MOBI.6 och protokollet om samordning av de 
sociala trygghetssystemen i utkastet till avtal föreskriver varaktig tillämpning av 
reglerna för samordning av socialförsäkringsbestämmelser i ett antal grenar av den 
sociala tryggheten (t.ex. förmåner vid sjukdom, invaliditet och ålderdom samt förmåner 
vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar). Parlamentet beklagar dock djupt att det 
inte finns några särskilda bestämmelser om arbetslöshetsförmåner för gränsarbetare, och 
uppmanar därför parterna att undersöka lämpliga bestämmelser om 
arbetslöshetsförmåner för gränsarbetare för att skydda deras rättigheter. Parlamentet 
uppmanar förhandlarna att verka för att bestämmelserna om samordning av de sociala 
trygghetssystemen tillämpas i alla kapitel. 

25. Europaparlamentet beklagar även att artikel MOBI.6 i utkastet till avtal, i stället för att 
föreskriva en skyldighet nöjer sig med en möjlighet för partnerskapsrådet att ändra 
protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen.

26. Europaparlamentet betonar vikten av ett dynamiskt avtal om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, där Förenade kungariket skulle behöva anpassa sin lagstiftning i 
enlighet med ändringarna i EU:s lagstiftningsakter om samordning av de sociala 
trygghetssystemen (t.ex. den kommande förordningen om ändring av förordning (EG) 
nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och förordning 
(EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004). 
Parlamentet betonar att bestämmelserna i det slutliga avtalet om personers rörlighet 
måste innehålla proportionerliga och stabila rättigheter när det gäller samordning av de 
sociala trygghetssystemen i enlighet med den politiska förklaringen.

27. Europaparlamentet efterlyser ett effektivt tvistlösningsförfarande i fall då det råder 
tvekan om vilken myndighet som är behörig.

28. Europaparlamentet betonar att om samordningen av de sociala trygghetssystemen 
mellan EU och Förenade kungariket ska kunna tillämpas måste det finnas ett korrekt 
uppgiftsutbyte. Parlamentet uppmanar därför också Förenade kungariket att delta i det 
elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter. 

29. Europaparlamentet uppmanar med kraft parterna att komma överens om bestämmelser 
för fortsatt ömsesidigt deltagande och finansiella investeringar i Erasmus+-programmet 
i enlighet med den politiska förklaringens föreskrifter om deltagande i unionsprogram, 
särskilt när det gäller praktik för studerande inom yrkesutbildning, lärlingar och 
nyutexaminerade personer. Parlamentet betonar att sökande både från unionen och 
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Förenade kungariket kommer att behöva underrättas i god tid om villkoren och 
tidsfristerna för deltagande i sådana program efter övergångsperioden.

Slutsats

30. Europaparlamentet beklagar de betydande skillnaderna mellan parterna i detta skede av 
förhandlingarna, även när det gäller räckvidden för och den rättsliga utformningen av 
det avtal som ska förhandlas fram. Parlamentet uttrycker djup oro över att den brittiska 
regeringen planerar ett begränsat tillämpningsområde för det framtida partnerskapet, 
och påpekar att Förenade kungarikets förslag inte uppfyller landets åtaganden enligt 
utträdesavtalet och den politiska förklaringen. Parlamentet konstaterar att den rådande 
covid-19-pandemin ställer till problem för förhandlingarnas genomförande och 
avslutande. Parlamentet uppmanar med kraft Förenade kungariket att arbeta snabbt och 
konstruktivt med EU för att nå ett partnerskapsavtal som ger ett ambitiöst, 
vittomspännande och balanserat förhållande baserat på lika villkor, i linje med alla 
åtaganden som gjorts inom ramen för den politiska förklaringen och före utgången av 
övergångsperioden. 


