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Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu 
výboru předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 3. září 2019 rozhodl předat toto 
stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projednal tuto záležitost na své schůzi dne 22. ledna 
2020. Na této schůzi se výbor rozhodl vyzvat Výbor pro ústavní záležitosti, jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii se dotkne milionů 
občanů, ať už jsou to občané Spojeného království, kteří žijí v Unii, cestují do Unie 
nebo v Unii pracují, či občané Unie, kteří žijí ve Spojeném království, cestují do 
Spojeného království nebo ve Spojeném království pracují, případně občané jiných 
států, než je Spojené království a členské státy EU; vzhledem k tomu, že je nezbytné 
poskytnout reciproční ochranu občanům Unie i občanům Spojeného království a jejich 
rodinným příslušníkům, pokud před datem stanoveným v Dohodě o vystoupení 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 
společenství pro atomovou energii ze dne 19. října 2019 (dále jen „dohoda o 
vystoupení“) uplatnili svá práva na svobodu pohybu osob; vzhledem k tomu, že práva 
všech občanů musí být plně zachována, tedy i práva nabytá na základě období, kdy 
přispívali do systémů sociálního zabezpečení;

B. vzhledem k tomu, že je zásadní, aby acquis EU bylo chráněno jako celek, zejména pak 
pokud jde o zaměstnanost a sociální věci v souvislosti s přechodnými ustanoveními a 
budoucími ujednáními mezi Unií a Spojeným královstvím;

C. vzhledem k tomu, že prvořadý význam má svoboda pohybu pracovníků, včetně 
mobilních, příhraničních a vyslaných pracovníků; v této souvislosti poukazuje na 
specifické postavení osob pracujících v zemích, které sousedí se Spojeným rálovstvím; 

D. vzhledem k tomu, že výbor EMPL se podrobněji zabýval články 24 až 39 dohody o 
vystoupení a její přílohou 1, jakož i Politickým prohlášením, v němž se stanoví rámec 
budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a 
Severního Irska (dále jen „politické prohlášení“), zejména jeho body 17 a 77;

1. vítá skutečnost, že cílem dohody o vystoupení je zajistit spořádaný odchod, který 
způsobí co nejmenší narušení;

2. vítá skutečnost, že práva pracovníků a samostatně výdělečně činných osob jsou 
zaručena v kapitole 2 dohody o vystoupení (články 24, 25 a 26); 

3. vítá skutečnost, že podrobná ustanovení o uznávání odborných kvalifikací jsou 
obsažena v kapitole 3 dohody o vystoupení (články 27, 28 a 29);

4. vítá podrobná ustanovení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení obsažená v 
hlavě III dohody o vystoupení (články 30 až 36), která chrání práva nabytá na základě 
období placení příspěvků do systémů sociálního zabezpečení; 

5. vítá, že podle článku 135 dohody o vystoupení má Spojené království přispívat do 
rozpočtů Unie na roky 2019 a 2020 a podílet se na jejich plnění, a zdůrazňuje, že tato 
skutečnost je důležitá pro současné programy ESF, FEAD, EaSI a EFG a ujednání, 
která tyto programy nahradí;

6. vítá skutečnost, že v souladu s článkem 137 dohody o vystoupení se v letech 2019 a 
2020 programy a činnosti Unie schválené na základě víceletého finančního rámce na 
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období 2014–2020 nebo předchozích finančních výhledů provádějí, pokud jde o 
Spojené království, na základě použitelného práva Unie;

7. vítá, že jak je uvedeno v politickém prohlášení, má Spojené království v úmyslu účastnit 
se v rámci budoucího vztahu mezi Unií a Spojeným královstvím provádění a 
financování unijních programů za podmínek stanovených v příslušných unijních 
nástrojích, a to v oblastech, jako je věda a inovace, mládež, kultura a vzdělávání; je 
znepokojen nedávným hlasováním v britském parlamentu a výroky ministra školství 
Spojeného království, které zpochybňují budoucí účast Spojeného království v 
programu Erasmus; zdůrazňuje, že po skončení přechodného období budou muset 
uchazeči z Unie i ze Spojeného království dostávat informace o podmínkách a časovém 
rozvrhu těchto programů s dostatečným předstihem;

8. vítá skutečnost, že podle článku 140 dohody o vystoupení je Spojené království Unii 
zavázáno svým podílem na rozpočtových závazcích v rámci rozpočtu Unie a rozpočtů 
decentralizovaných agentur Unie, které ke dni 31. prosince 2020 zbývají, a svým 
podílem na závazcích přijatých v roce 2021 v rámci přenosu prostředků na závazky z 
rozpočtu na rok 2020;

9. bere na vědomí, že z dohody o vystoupení byl odstraněn bod 3 přílohy 4, který se 
věnoval sociálním a pracovním normám spojeným s mechanismem irské pojistky; vítá 
nové řešení otázky Irska a Severního Irska, podle něhož bude území Severního Irska de 
jure součástí celního území Spojeného království, avšak de facto zůstane v celní zóně 
Unie, neboť bude uplatňovat cla a celní předpisy Unie;

10. lituje nicméně toho, že dohoda o vystoupení se nezmiňuje o sociálních a pracovních 
normách a že z revidovaného návrhu zákona o dohodě o vystoupení byl odstraněn 
článek 34 a příloha 4, které v přechodném nebo prováděcím období poskytovaly 
dodatečnou procesní ochranu práv pracovníků, jež je v současné době součástí práva 
Unie; je rovněž znepokojen tím, že kromě toho, že z návrhu zákona byly odstraněny 
veškeré výslovné zmínky o právech pracovníků, existuje reálná možnost, že poté, co 
skončí přechodné nebo prováděcí období, nebudou stávající práva pracovníků odvozená 
z práva Unie ve Spojeném království chráněna před změnami nebo zrušením na základě 
vnitrostátního práva, a bere na vědomí, že vláda Spojeného království oznámila svůj 
záměr zajistit ochranu práv pracovníků a jejich rozšíření prostřednictvím nově 
navrženého zákona o zaměstnanosti; zdůrazňuje, že úroveň ochrany stanovená platnými 
právními předpisy a postupy se nesmí snížit pod úroveň stanovenou společnými 
normami použitelnými v Unii a Spojeném království na konci přechodného období v 
oblasti práce a sociální ochrany a pokud jde o základní práva v práci, bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, spravedlivé pracovní podmínky a pracovní normy, práva 
zaměstnanců na informování a na projednávání v podniku a restrukturalizace; je 
znepokojen tím, že Spojené království zatím nevyvíjí žádné nebo jen malé úsilí o 
provedení nedávných předpisů Unie v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti, jako je 
změna směrnice o vysílání pracovníků, směrnice o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnice o transparentních a 
předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii;

11. lituje zejména toho, že většina ustanovení o zajištění rovných podmínek, která byla 
obsažena ve zrušené příloze 4 protokolu o Irsku/Severním Irsku, se podle dohody o 
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vystoupení nebudou vztahovat na Severní Irsko, čímž může vzniknout riziko narušení 
vnitřního trhu Unie a celoostrovního hospodářství; 

12. dále vyjadřuje politování nad vložením nového pododdílu do článku 26 revidovaného 
návrhu zákona o dohodě o vystoupení, který vládě Spojeného království umožňuje určit 
podmínky, za nichž se některé soudy nižších stupňů mohou po skončení přechodného 
období odchýlit od rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU), což by mohlo 
způsobit, že by soudy nižšího stupně již nebyly vázány ustálenou judikaturou SDEU 
týkající se práv pracovníků odvozených z práva EU;

13. vítá skutečnost, že Unie a Spojené království se v článku 184 dohody o vystoupení 
zavázaly uzavřít dohodu o volném obchodu;

14. vítá skutečnost, že byl navázán dialog mezi Evropským parlamentem a parlamentem 
Spojeného království, aby si tyto zákonodárné orgány mohly vyměňovat názory 
a odborné poznatky, pokud jde o otázky související s budoucími vztahy; soudí, že v 
souladu s politickým prohlášením je třeba podporovat také dialog s občanskou 
společností, který by měl zejména zahrnovat mládežnické organizace a organizace 
zaměstnanců zastupující občany Unie pracující ve Spojeném království a občany 
Spojeného království pracující v Unii; 

15. zdůrazňuje, že dohoda o budoucím vztahu musí v každém případě zaručit, aby Spojené 
království plně dodržovalo sociální a pracovní normy Unie s cílem zajistit rovné 
podmínky otevřené a spravedlivé soutěže, jak je zdůrazněno v oddíle XIV bodě 77 
politického prohlášení; 

16. vítá proto skutečnost, že bod 77 politického prohlášení obsahuje klíčové prvky přílohy 4 
předchozího znění dohody o vystoupení, nicméně je znepokojen tím, že zatímco příloha 
4 byla jakožto příloha protokolu staršího znění dohody o vystoupení právně závazná, 
politické prohlášení má jen deklaratorní charakter;

17. v této souvislosti zdůrazňuje a připomíná, že tři zásady, jimiž se má řídit budoucí 
dohoda o volném obchodu mezi Unií a Spojeným královstvím (tj. neexistence kvót, cel 
a dumpingu, mimo jiné ve vztahu k sociálním a pracovním normám), musí být 
vzájemně neoddělitelné, a důrazně žádá unijní vyjednavače, aby byli v průběhu 
vyjednávání o budoucím vztahu mezi Unií a Spojeným královstvím ve všech fázích 
velmi ostražití právě v této věci; 

18. velmi lituje toho, že vláda Spojeného království vložila do revidovaného návrhu zákona 
o dohodě o vystoupení nový článek 33, který výslovně zakazuje prodloužení přechodného 
období po roce 2020; důrazně upozorňuje na to, že toto ustanovení by mohlo způsobit, že 
nastane scénář „bez dohody“ s katastrofickými důsledky pro občany i podniky v Unii i 
ve Spojeném království, protože časový limit pro vyjednání souhrnné dohody o 
budoucích vztazích mezi Unií a Spojeným královstvím je příliš těsný; důrazně žádá vládu 
Spojeného království a britský parlament, aby svůj postoj přehodnotily; zdůrazňuje, že 
dohoda o budoucích vztazích mezi Unií a Spojeným královstvím musí v každém případě 
obsahovat ustanovení o rovných podmínkách ve vztahu k sociálním a pracovním 
normám; žádá vládu Spojeného království, aby nový zákon o zaměstnanosti provedla 
ještě před koncem přechodného období, aby nedošlo ke vzniku časové prodlevy, kdy by 
práva pracovníků nebyla chráněna ani předpisy Unie, ani britským zákonem o 
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zaměstnanosti; zdůrazňuje, že sociální a pracovní normy stanovené zákonem o 
zaměstnanosti by neměly být statické, nýbrž by měly přímo odrážet zvyšování těchto 
norem v Evropské unii, aby byly mezi Unií a Spojeným královstvím zajištěny rovné 
podmínky.

Výbor EMPL tudíž vyzývá výbor AFCO jako věcně příslušný výbor, aby s přihlédnutím k 
výše uvedenému postoje doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o 
uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z 
Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.


