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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 jäsenvaltiolla; ottaa huomioon, 
että toisaalta on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen edun mukaista pyrkiä 
kunnianhimoiseen, laaja-alaiseen ja tasapainoiseen suhteeseen kauppa- ja 
yhteistyösopimuksen ja muiden mahdollisten sopimusten avulla;

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 (EU) 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, 
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 etuja;
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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;

I. toteaa, että kyseisillä sitoumuksilla olisi estettävä kaupan vääristymät ja epäreilut 
kilpailuedut, jotta voidaan varmistaa kestävät ja pitkäkestoiset suhteet osapuolten 
välillä; toteaa, että 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 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 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, 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 työnormit; 
tiedottaminen, kuuleminen ja oikeudet yritystasolla sekä uudelleenjärjestely; ottaa 
huomioon, että kumppanuudessa olisi myös suojeltava ja edistettävä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien, niitä edustavien 
järjestöjen sekä hallitusten välillä ja kannustettava vuoropuheluun 
kansalaisyhteiskunnan kanssa;

M. katsoo, että tältä osin on olennaisen tärkeää, että nykyistä ja tulevaa työntekijöiden ja 
sosiaalisen suojelun tasoa ei heikennetä; katsoo, että sopimuksen 6 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaan kumpikaan osapuoli ei saa alentaa siirtymäkauden lopussa 
sovellettavia työntekijä- ja sosiaalinormeja tavalla, joka vaikuttaa osapuolten väliseen 
kauppaan tai investointeihin;

N. toteaa, että 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 kumppanuudessa 
on myös sovittava sosiaaliturvan kattavasta ja perusteellisesta yhteensovittamisesta;

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

Q. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on koko neuvottelujen ajan vaatinut, että 
Euroopan unionin tuomioistuimen olisi pysyttävä ainoana unionin oikeutta koskevien 
asioiden ratkaisijana;

R. 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;

Yleiset huomautukset

1. pitää myönteisenä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijoiden voimakasta ja 
menestyksekästä pyrkimystä solmia osapuolten välinen kauppa- ja yhteistyösopimus, 
jolla estetään sopimuksetonta eroa koskevan skenaarion tuhoisat seuraukset miljoonille 
kansalaisille ja yrityksille; pitää valitettavana, että sopimuksen viime hetken luonne ei 
mahdollistanut asianmukaista parlamentaarista valvontaa ennen siirtymäkauden 
päättymistä, ja pitää jälleen kerran valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
hallitus ei mahdollistanut sujuvampaa siirtymistä pidentämällä määräaikaa sopimukseen 
pääsemiseksi; pitää valitettavana, että sopimuksen viime hetken luonteella on ollut 
välitön ja kielteinen vaikutus kansalaisiin ja yrityksiin, joiden on selviydyttävä ja 
mukauduttava uusiin sääntöihin, jotka vaikuttavat heidän elinkeinoonsa ja 
jokapäiväiseen elämäänsä;

2. muistuttaa kauppa- ja yhteistyösopimuksen ainutlaatuisesta luonteesta, joka vastaa 
muita vapaakauppasopimuksia ja jossa määritellään edellytykset, joiden mukaisesti eri 
asetusten mukaiset tuotteet voidaan hyväksyä, ja otetaan käyttöön mekanismeja näiden 
asetusten yhdenmukaistamiseksi ja yhdenmukaisten lähestymistapojen edistämiseksi 
tulevassa sääntelyssä, mutta sen on myös puututtava pitkäaikaisten vakiintuneiden 
oikeuksien, kuten oikeuden vapaaseen liikkuvuuteen ja sosiaaliturvan 
yhteensovittamiseen, menettämiseen; muistuttaa, että toisin kuin muissa 
kauppasopimuksissa, osapuolten lähtökohtana ovat laaja-alaisesti yhdenmukaistetut 
sääntelykehykset, yhteiset oikeudet ja perusteellisesti yhdentyneet markkinat, ja 
kauppa- ja yhteistyösopimuksen tavoitteena on säännellä tapaa, jolla ne voivat 
tulevaisuudessa poiketa toisistaan, ja rajoittaa tästä eroavuudesta kansalaisille, 
yhteiskunnalle ja taloudelle aiheutuvia vaikutuksia;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että kauppa- ja yhteistyösopimuksen puutteista 
huolimatta Euroopan parlamentin ensisijainen tavoite kansalaisten oikeuksien 
turvaamisesta on saavutettu useimmissa tapauksissa, mutta pitää valitettavana, että 
henkilöiden vapaa liikkuvuus EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä päättyi 
1. tammikuuta 2021 ja että kaikkeen liikkuvuuteen sovelletaan nyt kolmansien maiden 
kansalaisiin sovellettavaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä ja että 
kansalaisten oikeuksia ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta johtuvaa suojelua 
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vähennetään; muistuttaa kuitenkin, että henkilöt, jotka olivat tai olivat jo olleet rajat 
ylittävässä tilanteessa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ennen 
1. tammikuuta 2021, kuuluvat erosopimuksen soveltamisalaan, joka mahdollistaa 
heidän pysyvän oikeutensa jäädä tai työskennellä, varmistaa syrjimättömyyden ja 
suojelee heidän sosiaaliturvaoikeuksiaan; panee merkille, että tietyntyyppiset matkat, 
mukaan lukien lyhytaikaiset työmatkat ja vierailut muissa tarkoituksissa (kuten enintään 
kolmen vuoden pituiset yrityksen sisäiset siirrot), voivat jäädä viisumivapaiksi;

4. pitää valitettavana, että Euroopan unionin tuomioistuimella ei ole lainkäyttövaltaa 
tulkitessa mitään unionin oikeudesta johtuvaa kauppa- ja yhteistyösopimuksen 
periaatetta ja että Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmat ja 
muutoksenhakutuomioistuimet voivat tulevaisuudessa poiketa unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä;

5. korostaa, että oikeussuojan saatavuus on olennaisen tärkeää kansalaisten oikeuksien 
täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa; muistuttaa kauppa- ja yhteistyösopimuksen 
suorasta ja välittömästä vaikutuksesta kansalaisten oikeuksiin, erityisesti niiden EU-
kansalaisten osalta, jotka asuvat tai elävät Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja EU:ssa 
asuvien tai elävien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten osalta; kehottaa 
molempia kauppa- ja yhteistyösopimuksen osapuolia tarjoamaan kansalaisille 
oikeussuojan ja lainsäädäntöön perustuvat oikeudet Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
EU:n tuomioistuimissa;

6. pitää valitettavana, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei ole vielä täyttänyt 
sitoumustaan uudesta työllisyyslakiehdotuksesta; 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 osapuolten välillä;

7. palauttaa mieliin, että kauppa- ja yhteistyösopimuksen nojalla Yhdistyneen 
kuningaskunnan sosiaalisten ja työelämän normien alentaminen tavalla, joka vaikuttaa 
kauppaan tai investointeihin, muun muassa jättämällä panematta tehokkaasti täytäntöön 
niitä koskevaa lainsäädäntöä ja standardeja, rikkoo suojelun tason säilyttämisen 
periaatetta ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevia säännöksiä;

8. on tältä osin huolissaan viime viikkojen raporteista, joiden mukaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan elinkeinoministeriö käsittelee sääntelyn purkamista koskevaa pakettia 
osana Yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinoiden brexitin jälkeistä tarkistamista, ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan liike-elämän, energian ja teollisuusstrategian ministeri 
vahvistaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tarkistaa EU:sta johdettuja 
työlakeja, joista osa – erityisesti työaikadirektiivi – voitaisiin hylätä; muistuttaa, että 
tällaiset toimenpiteet voivat, jos ne hyväksytään, alentaa merkittävästi työntekijöiden 
oikeuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta niillä voi olla myös merkittävä 
vaikutus osapuolten välisessä avoimesta ja oikeudenmukaisesta kilpailusta ja kestävästä 
kehityksestä tehdyssä sopimuksessa määrättyihin tasapuolisiin toimintaedellytyksiin; 
korostaa, että tällaiset toimenpiteet olisivat erosopimuksen ja kauppa- ja 
yhteistyösopimuksen vastaisia;
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9 pitää tässä yhteydessä valitettavana erityisesti sitä, että äskettäin hyväksyttyjä unionin 
säädöksiä, joiden kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräajat umpeutuivat 
siirtymäkauden aikana, kuten direktiiviä vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamisesta sekä direktiiviä avoimista ja ennakoitavista 
työoloista Euroopan unionissa, ei ole saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
lainsäädäntöä; pitää valitettavana, että vaikka Yhdistynyt kuningaskunta oli 
erosopimuksen 127 artiklan nojalla velvollinen saattamaan edellä mainitut direktiivit 
osaksi kansallista lainsäädäntöään siirtymäkauden aikana, se ei ole ryhtynyt tarvittaviin 
toimiin niiden saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja on siten riistänyt 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta tiettyjä uusia oikeuksia;

10. 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 myös voimakkaasti 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa tekemään yhteistyötä Euroopan työviranomaisen kanssa 
(asetuksen (EU) 2019/1149 17 artiklan 6 kohdan ja 42 artiklan mukaisesti), jotta 
varmistetaan työvoiman liikkuvuutta koskevan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
lainsäädännön tehokas soveltaminen ja täytäntöönpano, sekä asetuksen (EY) N:o 
883/2004 mukaisen hallintotoimikunnan kanssa; pitää valitettavana, että tällaista 
yhteistyötä ei ole ennakoitu kauppa- ja yhteistyösopimuksessa ja että Yhdistynyt 
kuningaskunta ei ole tähän mennessä ilmaissut kiinnostusta siihen;

11. pitää erittäin valitettavana, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen 
jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta ei enää osallistu Erasmus-vaihto-ohjelmaan kaudella 
2021–2027, jolloin sekä EU:n että Yhdistyneen kuningaskunnan opiskelijoilta evätään 
arvokas opiskelu- ja työkokemus ulkomailla; toteaa, että korkeakouluopiskelijoita ja 
ammatillista koulutusta koskevat liikkuvuustoimet tarjoavat mahdollisuuden liikkua 
kolmansissa maissa, myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa; kannustaa painokkaasti 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa harkitsemaan uudelleen tätä koskevaa lähestymistapaansa 
ja osallistumaan Erasmus-ohjelmaan tulevaisuudessa sopimuksen V osan mukaisesti, 
sen rahoitusehdot mukaan luettuina;

12. pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan syrjivää päätöstä soveltaa 
työviisumeihin erilaisia maksuja tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille esimerkiksi 
kausityöviisumien ja terveys- ja hoivatyöntekijöiden viisumien osalta; korostaa, että on 
tärkeää taata EU-kansalaisille yhtäläinen pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan 
työmarkkinoille ja että samaa maksua on sovellettava kaikkiin EU-kansalaisiin;

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. 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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13. muistuttaa niiden molempien osapuolten käyttöön ottamien mekanismien merkityksestä, 
joilla seurataan Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n jäsenvaltioiden 
kansalaisten ja EU:ssa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten mahdollisesti 
havaitsemia muutoksia ja kohtaamia vaikeuksia, jotta voidaan tunnistaa oikeudellisesti 
epävarmat tilanteet ja ratkaista ne; suhtautuu myönteisesti sisäisten neuvoa-antavien 
ryhmien ja kansalaisyhteiskunnan foorumin perustamiseen tältä osin;

Tasapuoliset toimintaedellytykset

14. muistuttaa, että yleisesti ottaen sääntelyn lähentyminen tasoittaa kilpailuolosuhteita, kun 
taas erilaiset suuntaukset voivat aiheuttaa suhteellisia muutoksia kilpailuoloissa;

15. muistuttaa, että osapuolten maantieteellisen läheisyyden ja taloudellisen 
keskinäisriippuvuuden vuoksi EU:n johtavana periaatteena oli koko neuvottelujen ajan 
tukea kauppa- ja yhteistyösopimusta vankoilla oikeudellisilla sitoumuksilla, joilla 
varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset avoimelle ja oikeudenmukaiselle 
kilpailulle, muun muassa työ- ja sosiaalinormeilla, jotta vältetään kilpailu alhaisimmista 
normeista ja epäoikeudenmukaiset kilpailuedut, jotka on saatu alihinnoittelun tai muun 
sääntelyeron kautta;

16. panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sovitun ”välineistön” tärkeimmät 
osatekijät työ- ja sosiaaliasioiden osalta, erityisesti 1) nimenomaisen viittauksen 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja ILO:n yleissopimuksiin, 2) kansallisen 
täytäntöönpanon roolin suojelun tason säilyttämistä koskevien sitoumusten osalta ja 3) 
järjestelmän, jolla tasapainotetaan toimenpiteitä tulevien erojen torjumiseksi;

17. palauttaa mieliin, että 6 artiklan 2 kohdan mukaiseen suojelun tason säilyttämistä 
koskevaan lausekkeeseen sovelletaan kaupan vääristymää koskevaa testiä ja että 
kumpikaan sopimuspuoli ei saa heikentää tai alentaa työsuojelun ja sosiaalisen suojelun 
tasojaan alle siirtymäkauden lopussa vallinneiden tasojen tavalla, joka vaikuttaa 
osapuolten väliseen kauppaan tai niiden välisiin investointeihin; pitää valitettavana 
erityisesti erittäin korkeaa kynnysarvoa tältä osin (kauppaan vaikuttavalla tavalla);

18. korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää, että työ- ja sosiaalinormeihin ei kohdistu 
täysimääräistä ja voimakasta heikennystä, samoin kuin se, että kumpikin osapuoli 
seuraa tarkasti mahdollisia tulevia eroja, ja kehottaa komissiota panemaan tämän 
säännöksen täysimääräisesti täytäntöön, ottamaan työmarkkinaosapuolet tiiviisti 
mukaan menettelyihin, joilla varmistetaan sääntöjen noudattaminen, ja pitämään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston ajan tasalla lainsäätäjinä;

19. korostaa tässä yhteydessä, että kummankin osapuolen on tärkeää panna suojelun tason 
säilyttämisen periaate täytäntöön asianmukaisesti ja valvoa sitä tehokkaasti kansallisella 
tasolla, ja kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti tässä suhteessa tapahtuvaa kehitystä; 
toteaa, että tällaisen suojelun tason täytäntöönpanon valvonta on suunniteltu tapahtuvan 
kansallisen täytäntöönpanon valvontaa ja riitojenratkaisua koskevien säännösten kautta; 
muistuttaa, että jos osapuolet kiistelevät työ- ja sosiaalinormeja koskevan luvun 
soveltamisesta, osapuolet käyttävät yksinomaan XI osaston 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
tai toisen osan nojalla käyttöön otettuja menettelyjä, jotka poikkeavat kuudennen osan I 
osaston säännöksistä riitojenratkaisusta ja horisontaalisista määräyksistä; toteaa lisäksi 
9 artiklan 4 kohdan mukaisten tasapainottavien toimenpiteiden osalta, että ne 
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käynnistyvät vain, jos merkittävät erot vaikuttavat huomattavasti osapuolten väliseen 
kauppaan tai investointeihin; on kuitenkin huolissaan siitä, miten Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaisuudessa mahdollisesti toteuttamaa sosiaali- ja työnormien 
yksipuolista alentamista käsitellään ja siitä kiistellään kauppa- ja yhteistyösopimuksen 
puitteissa, erityisesti kun on osoitettava, että alentaminen on vaikuttanut osapuolten 
väliseen kauppaan tai investointeihin; toistaa jälleen kerran, että sosiaalisten normien ja 
työntekijänormien yksipuolista alentamista eurooppalaisten työntekijöiden ja yritysten 
kustannuksella on käsiteltävä nopeasti ja korjattava, jotta voidaan säilyttää tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

20. panee huolestuneena merkille, että näitä sääntöjä tarkastellaan uudelleen vasta neljän 
vuoden kuluttua tai jos tasapainottavia toimenpiteitä on käytetty liian usein ja jos erot 
ovat jatkuneet 12 kuukauden ajan; vaatii, että Euroopan parlamentti ja 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat tiiviisti uudelleentarkasteluprosessiin;

21. kehottaa osapuolia neuvottelemaan täydentävistä yhteisistä tulkintavälineistä, joilla 
selvennetään tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevaa lukua yleisesti ja parlamentin 
ja työmarkkinaosapuolten roolia erityisesti sen seurannassa ja täytäntöönpanossa, 
mukaan lukien työmarkkinaosapuolten mahdollisuus tehdä virallisia valituksia sen 
lisäksi, että asiantuntijalautakunnalle esitetään amicus-lausuma; kehottaa lisäksi 
varaamaan riittävät resurssit ja pysyvän sihteeristön sisäistä neuvoa-antavaa ryhmää 
varten;

Liikkuvuus ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

22. palauttaa mieliin, että EU:ssa asuviin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuviin EU:n kansalaisiin sovellettiin 31. joulukuuta 
2020 saakka sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia sääntöjä ja heitä suojelivat 
erosopimuksen nojalla kyseiset säännöt, jotka koskevat sairausetuuksia, äitiys- ja 
vastaavia isyysetuuksia, työkyvyttömyysetuuksia, vanhuusetuuksia, perhe-eläke-
etuuksia, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia, kuolemantapauksen johdosta 
annettavia avustuksia, työttömyysavustuksia, varhaiseläke-etuuksia ja perhe-etuuksia;

23. toteaa, että kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan tarpeellista terveydenhuoltoa tai 
hätäterveydenhuoltoa koskevia nykyisiä säännöksiä sovelletaan edelleen ”periaatteessa” 
väliaikaiseen oleskeluun Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa;

24. pitää myönteisenä, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskeva uusi 
yhteistyömekanismi on lähellä voimassa olevia sääntöjä, jotka on vahvistettu 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 
883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 987/2009; suhtautuu myönteisesti erityisesti siihen, että 
syrjimättömyyttä, yhdenvertaista kohtelua ja kausien yhteenlaskemista koskevat EU:n 
säännökset turvataan kauppa- ja yhteistyösopimuksessa;

25. pitää kuitenkin valitettavana aineellista soveltamisalaa koskevia rajoituksia ja erityisesti 
sitä, että perhe-etuuksia, pitkäaikaishoitoa ja maksuihin perustumattomia rahaetuuksia 
sekä työttömyysetuuksien maastavietävyyttä ei oteta huomioon;
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26. pitää myös valitettavana, että kauppa- ja yhteistyösopimuksessa ei ennakoida 
dynaamista mukauttamista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan EU:n 
lainsäädännön kehitykseen erityisesti asetusten 883/2004 ja 987/2009 nykyisen 
tarkistuksen yhteydessä; kehottaa osapuolia antamaan välittömästi vapaan liikkuvuuden 
rajoituksista kärsiville kansalaisille vankkaa ja luotettavaa tietoa heidän oleskelu-, 
työskentely- ja sosiaaliturvan yhteensovittamisoikeuksistaan;

27. toteaa, että kauppa- ja yhteistyösopimuksen nojalla ja tietyin edellytyksin 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lähetettyihin tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta 
lähetettyihin työntekijöihin voidaan soveltaa vastaanottavan maan sosiaaliturvaa 
koskevaa lainsäädäntöä; korostaa, että tämä voi vaikuttaa kielteisesti heidän 
sosiaaliturvahistoriaansa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä siirtymäsäännöstä, jonka 
mukaan jäsenvaltiot voivat Euroopan komissiolle ilmoitettuaan pyytää 
lähettämisjärjestelmän 31. joulukuuta 2020 vallinneen tilan jatkamista enintään 
15 vuodeksi;

28. kannustaa soveltamaan asianmukaisesti ja johdonmukaisesti sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevaa pöytäkirjaa jäsenvaltioissa, jotta taataan samat oikeudet 
kaikille asianomaisille kansalaisille;

Päätelmät

29. suosittelee, että Euroopan parlamentti antaa kauppa- ja yhteistyösopimukselle 
suostumuksensa, mutta vaatii, että sen täytäntöönpanoa koskevat vuosikertomukset 
esitetään Euroopan parlamentille erityisesti sosiaalisia ja työelämän normeja koskevien 
tasapuolisten toimintaedellytysten osalta.


