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Výbor pre ústavné veci
BRUSEL

Vec: Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej 
únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(2018/0427(NLE)) 

Vážený pán Tajani,

v rámci uvedeného postupu sa Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci rozhodol predložiť 
stanovisko Vášmu výboru. Na schôdzi 3. septembra 2019 rozhodol predložiť toto stanovisko 
vo forme listu.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 22. januára 
2020. Na uvedenej schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre ústavné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojho návrhu odporúčania, tieto návrhy.

S úctou

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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NÁVRHY

A. keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len 
„Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (ďalej len „vystúpenie“) bude mať vplyv na milióny občanov – a to tak na 
občanov Spojeného kráľovstva žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v Únii a na 
občanov Únie žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v Spojenom kráľovstve, ako aj na 
osoby, ktoré nie sú občanmi Únie a Spojeného kráľovstva; keďže je potrebné, aby sa 
občanom Únie a Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinným príslušníkom poskytla 
recipročná ochrana v prípadoch, keď využili svoje práva týkajúce sa voľného pohybu 
osôb pred dátumom stanoveným v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu z 19. októbra 2019 (ďalej len „dohoda“); keďže práva všetkých občanov vrátane 
práv, ktoré vyplývajú z období poistenia na účely sociálneho zabezpečenia, sa musia v 
plnej miere chrániť;

B. keďže je nevyhnutné, aby sa v rámci prechodných opatrení, ako aj v budúcich dohodách 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom zabezpečila ochrana acquis EÚ v celom jeho 
rozsahu a najmä v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

C. keďže je mimoriadne dôležité zabezpečiť voľný pohyb pracovníkov vrátane mobilných, 
cezhraničných, prihraničných a vyslaných pracovníkov, poukazuje v tejto súvislosti na 
osobitnú situáciu takýchto pracovníkov, ktorí pôsobia v krajinách susediacich so 
Spojeným kráľovstvom; 

D. keďže výbor EMPL osobitne preskúmal články 24 až 39 dohody a prílohu 1 k nej, ako 
aj znenie Politického vyhlásenia, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi 
Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom zo 17. októbra 2019 (ďalej len „politické 
vyhlásenie“), najmä jeho odseky 17 a 77;

1. víta skutočnosť, že cieľom dohody je zabezpečiť riadené vystúpenie a čo najviac 
obmedziť akékoľvek narušenie;

2. víta skutočnosť, že práva pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb sú 
zaručené v kapitole 2 dohody (články 24, 25 a 26); 

3. víta podrobné ustanovenia o uznávaní odborných kvalifikácií, ako sú uvedené v kapitole 
3 dohody (články 27, 28 a 29);

4. víta podrobné ustanovenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v hlave III 
dohody (články 30 až 36), ktoré chránia práva vyplývajúce z poistenia na účely 
sociálneho zabezpečenia; 

5. víta skutočnosť, že v článku 135 dohody sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo má v 
rokoch 2019 a 2020 prispievať do rozpočtov Únie a zúčastňovať sa na ich plnení, a 
zdôrazňuje skutočnosť, že je to dôležité z hľadiska súčasných programov ESF, FEAD, 
EaSI a EGF a opatrení, ktoré ich majú nahradiť;

6. víta skutočnosť, že podľa článku 137 dohody sa majú programy a činnosti Únie, ktoré 
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sú viazané na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 alebo 
predchádzajúcich finančných výhľadov, implementovať v rokoch 2019 a 2020 vo 
vzťahu k Spojenému kráľovstvu na základe uplatniteľného práva Únie;

7. víta zámer Spojeného kráľovstva zúčastňovať sa na programoch Únie a spolufinancovať 
ich za podmienok stanovených v príslušných nástrojoch Únie, a to v oblastiach ako 
veda a inovácie, mládež, kultúra a vzdelávanie ako súčasť budúcich vzťahov medzi 
Úniou a Spojeným kráľovstvom, ako sa uvádza v politickom vyhlásení; vyjadruje 
znepokojenie nad nedávnym hlasovaním britského parlamentu a vyjadreniami štátneho 
tajomníka Spojeného kráľovstva pre vzdelávanie, ktoré spochybňujú budúcu účasť 
Spojeného kráľovstva na programe Erasmus; zdôrazňuje, že bude potrebné, aby 
žiadatelia z Únie aj Spojeného kráľovstva boli po prechodnom období v dostatočnom 
predstihu informovaní o podmienkach a harmonogramoch takýchto programov;

8. víta taktiež skutočnosť, že podľa článku 140 dohody je Spojené kráľovstvo zodpovedné 
vo vzťahu k Únii za podiel svojich rozpočtových záväzkov na rozpočte Únie 
a rozpočtoch decentralizovaných agentúr Únie, ktoré nie sú k 31. decembru 2020 
splatené, a za svoj podiel na záväzkoch prijatých v roku 2021 v súvislosti s prenosom 
viazaných rozpočtových prostriedkov z rozpočtu na rok 2020;

9. berie na vedomie, že z prílohy 4 k dohode bol vypustený bod 3, ktorý sa zaoberal 
sociálnymi a pracovnými normami spojenými so zabezpečovacím mechanizmom; víta 
nové riešenie otázky Írska/Severného Írska, podľa ktorého je územie Severného Írska de 
jure súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva, ale zostáva de facto v colnom 
pásme Únie tým, že sa uplatňujú clá a colné predpisy Únie;

10. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v dohode chýba odkaz na sociálne a pracovné 
normy a že vypustená bola doložka 34 a zoznam 4 v revidovanom návrhu zákona o 
vystúpení, v ktorých bola pre prechodné obdobie, resp. obdobie vykonávania stanovená 
dodatočná procesná ochrana práv pracovníkov, ktoré sú v súčasnosti súčasťou práva 
Únie; vyjadruje tiež znepokojenie nad tým, že sa nielenže vypúšťa výslovná zmienka o 
právach pracovníkov, ale že je aj reálne možné, že existujúce práva pracovníkov 
vyplývajúce z právnych predpisov Únie nebudú v Spojenom kráľovstve po uplynutí 
prechodného obdobia alebo obdobia vykonávania chránené pred zmenou, zrušením 
alebo odvolaním v rámci vnútroštátneho práva, pričom poznamenáva, že vláda 
Spojeného kráľovstva vyjadrila zámer prijať osobitné právne ustanovenia na ochranu a 
posilnenie práv pracovníkov v novom zákone o zamestnanosti; zdôrazňuje, že úroveň 
ochrany, ktorá je v súčasnosti stanovená zákonmi, inými právnymi predpismi 
a postupmi sa nesmie znížiť pod úroveň stanovenú spoločnými normami uplatniteľnými 
v rámci Únie a Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia v oblasti pracovnej 
a sociálnej ochrany a pokiaľ ide o základné práva pri práci, bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, spravodlivé pracovné podmienky a zamestnanecké normy, práva na 
informácie a konzultácie na úrovni spoločnosti a reštrukturalizáciu; v tejto súvislosti 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že Spojené kráľovstvo v súčasnosti nevyvíja žiadne, 
resp. len veľmi malé úsilie o vykonávanie nedávnych právnych predpisov Únie v oblasti 
sociálnych vecí a zamestnanosti, ako je zmenená smernica o vysielaní pracovníkov, 
smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov 
a smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej 
únii;
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11. vyjadruje poľutovanie najmä nad tým , že väčšina ustanovení týkajúcich sa rovnakých 
podmienok, ktoré sú obsiahnuté v bývalej prílohe 4 k Protokolu o Írsku/Severnom 
Írsku, sa na základe dohody nebude vzťahovať na Severné Írsko, čo predstavuje 
potenciálne riziko pre vnútorný trh Únie a celé ostrovné hospodárstvo; 

12. ďalej vyjadruje poľutovanie nad zavedením nového pododdielu (1) v doložke 26 
revidovaného zákona o dohode o vystúpení, ktorý vláde Spojeného kráľovstva 
umožňuje stanoviť okolnosti, za ktorých by sa niektoré nižšie súdy mohli po uplynutí 
prechodného obdobia odchýliť od rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, čo by 
mohlo viesť k tomu, že súdy nižšieho stupňa už nebudú viazané ustálenou judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie, pokiaľ ide o práva pracovníkov vyplývajúce z právnych 
predpisov EÚ;

13. víta skutočnosť, že Únia a Spojené kráľovstvo sú odhodlané v budúcnosti dosiahnuť 
dohodu o voľnom obchode podľa článku 184 dohody;

14. víta, že Európsky parlament a Parlament Spojeného kráľovstva nadviazali dialóg, v 
rámci ktorého si zákonodarcovia vymieňajú názory a odborné poznatky o otázkach 
týkajúcich sa budúceho vzťahu; zastáva názor, že v súlade s politickým vyhlásením by 
sa mal podporovať aj dialóg s občianskou spoločnosťou, ktorý by mal zahŕňať najmä 
mládežnícke organizácie a združenia zamestnancov, ktoré zastupujú občanov Únie 
pracujúcich v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva pracujúcich v 
Únii; 

15. zdôrazňuje, že v dohode o budúcich vzťahoch sa musí zabezpečiť, aby Spojené 
kráľovstvo v plnej miere rešpektovalo sociálne a pracovné normy Únie, a to s cieľom 
zaručiť rovnaké podmienky pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž, ako sa 
zdôrazňuje v oddiele XIV odseku 77 politického vyhlásenia; 

16. víta preto, že odsek 77 politického vyhlásenia zahŕňa kľúčové prvky prílohy 4 
predchádzajúcej verzie dohody, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že zatiaľ čo 
príloha 4 ako príloha k protokolu k predchádzajúcej dohode bola právne záväzná, 
politické vyhlásenie je len vyhlásením o úmysle;

17. v tejto súvislosti zdôrazňuje a pripomína, že tri zásady, ktorými sa riadi budúca dohoda 
o voľnom obchode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, konkrétne žiadne kvóty, 
žiadne clá a žiadny dumping, a to aj pokiaľ ide o sociálne normy a normy 
zamestnanosti, musia byť nedeliteľné, a naliehavo vyzýva vyjednávača Únie, aby bol v 
tejto súvislosti obzvlášť obozretný vo všetkých fázach rokovaní o budúcich vzťahoch 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom; 

18. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že vláda Spojeného kráľovstva v revidovanom 
zákone o dohode o vystúpení zaviedla novú doložku 33, ktorá výslovne zakazuje 
akékoľvek predĺženie prechodného obdobia po roku 2020; dôrazne varuje, že toto 
ustanovenie by mohlo vyústiť do scenára bez dohody, čo by malo katastrofálne dôsledky 
tak pre ľudí, ako aj pre podniky v Únii a v Spojenom kráľovstve, keďže harmonogram 
rokovaní o komplexnej dohode o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom je príliš krátky; naliehavo vyzýva vládu Spojeného kráľovstva a britský 
parlament, aby svoju pozíciu prehodnotili; zdôrazňuje, že dohoda o budúcich vzťahoch 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom musí obsahovať ustanovenia o rovnakých 
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podmienkach, pokiaľ ide o sociálne a pracovné normy; naliehavo vyzýva vládu 
Spojeného kráľovstva, aby do konca prechodného obdobia zaviedla nový zákon o 
zamestnanosti, ktorým by sa zabránilo situácii, v ktorej by práva pracovníkov neboli 
chránené ani existujúcimi právnymi predpismi Únie, ani zákonom Spojeného kráľovstva 
o zamestnanosti; zdôrazňuje, že sociálne a pracovné normy v zákone o zamestnanosti by 
nemali byť nemenné, ale mali by sa priamo riadiť všetkými zlepšeniami sociálnych a 
pracovných noriem v Európskej únii, aby sa tak zabezpečili rovnaké podmienky medzi 
Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Výbor EMPL preto vyzýva výbor AFCO, aby ako gestorský výbor vzal jeho pozíciu uvedenú 
vyššie do úvahy a odporučil Parlamentu, aby udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady 
o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.


