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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach przedmiotowej procedury Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych postanowiła 
wydać opinię na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 3 września 2019 r. 
komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zajęła się tą sprawą 22 stycznia 2020 r. Na 
posiedzeniu tym postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie zalecenia przedstawionych niżej 
wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej („Zjednoczonego Królestwa”) z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej („wystąpienie”) dotknie miliony obywateli – zarówno obywateli 
Zjednoczonego Królestwa mieszkających, podróżujących lub pracujących w Unii, jak i 
obywateli Unii mieszkających, podróżujących lub pracujących w Zjednoczonym 
Królestwie, a także obywateli innych państw; mając na uwadze, że należy zapewnić 
wzajemną ochronę obywateli Unii i Zjednoczonego Królestwa, a także członków ich 
rodzin,  którzy korzystali z praw związanych ze swobodnym przepływem osób przed 
dniem określonym w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej z 19 października 2019 r. („umowy”); mając na uwadze, że trzeba w pełni 
chronić prawa wszystkich obywateli, w tym prawa wynikające z okresów opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne;

B. mając na uwadze, że konieczna jest ochrona całego dorobku prawnego UE, zwłaszcza w 
zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych w kontekście ustaleń przejściowych i w 
przyszłych umowach między Unią a Zjednoczonym Królestwem;

C. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie swobodnego przepływu 
pracowników, w tym pracowników mobilnych, pracowników transgranicznych, 
pracowników przygranicznych i pracowników delegowanych, i w tym względzie 
zwraca uwagę na szczególną sytuację takich pracowników pracujących w krajach 
sąsiadujących ze Zjednoczonym Królestwem; 

D. mając na uwadze, że komisja EMPL bardziej szczegółowo przeanalizowała art. 24–39 
umowy i jej załącznik 1 oraz tekst deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych 
stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem z 17 października 
2019 r. („deklaracja polityczna”), w szczególności jej ust. 17 i 77;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że umowa ma na celu zapewnienie uporządkowanego 
wystąpienia i ograniczenie zakłóceń do minimum;

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prawa pracowników i osób pracujących na własny 
rachunek gwarantuje rozdział 2 umowy (art. 24, 25 i 26); 

3. z zadowoleniem przyjmuje określenie szczegółowych przepisów w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych w rozdziale 3 umowy (art. 27, 28 i 29);

4. z zadowoleniem przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego zawarte w tytule III umowy (art. 30–36), które chronią 
prawa wynikające z okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z art. 135 umowy Zjednoczone Królestwo 
ma wnosić wkład w wykonanie budżetu Unii na lata 2019 i 2020 i brać w nim udział, 
oraz podkreśla, że jest to ważne z punktu widzenia bieżących programów EFS, FEAD, 
EaSI i EFG oraz ustaleń, które mają je zastąpić;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z art. 137 umowy programy i działania 
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Unii, na które przeznaczono środki zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2014–2020 lub z poprzednimi perspektywami finansowymi, mają być realizowane 
w latach 2019 i 2020 w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa na podstawie prawa 
Unii;

7. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Zjednoczone Królestwo zamiar 
uczestniczenia w programach unijnych i ich współfinansowania, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w odpowiednich instrumentach unijnych, w dziedzinach takich 
jak nauka i innowacje, młodzież, kultura i edukacja, w ramach przyszłych stosunków 
między Unią a Zjednoczonym Królestwem w myśl deklaracji politycznej; jest 
zaniepokojony niedawnym głosowaniem w brytyjskim parlamencie i uwagami 
brytyjskiego sekretarza stanu ds. edukacji, które podają w wątpliwość przyszły udział 
Zjednoczonego Królestwa w programie Erasmus; podkreśla, że wnioskodawcy zarówno 
z Unii, jak i ze Zjednoczonego Królestwa będą musieli poznać z wystarczającym 
wyprzedzeniem warunki i terminy dotyczące takich programów po okresie 
przejściowym;

8. z zadowoleniem przyjmuje też fakt, że na mocy art. 140 umowy Zjednoczone 
Królestwo będzie odpowiadać wobec Unii za swój udział w zobowiązaniach 
w odniesieniu do budżetu Unii i budżetów zdecentralizowanych agencji Unii 
pozostający do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz za swój udział 
w zobowiązaniach na rok 2021 dotyczących przeniesienia środków na zobowiązania 
z budżetu na 2020 r.;

9. przyjmuje do wiadomości wykreślenie z załącznika 4 do umowy pkt 3, który dotyczył 
norm socjalnych i norm pracy związanych z rozwiązaniem awaryjnym; z zadowoleniem 
przyjmuje znalezienie nowego rozwiązania w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, 
zgodnie z którym terytorium Irlandii Północnej ma formalnie stanowić część obszaru 
celnego Zjednoczonego Królestwa, natomiast faktycznie pozostanie w strefie celnej 
Unii poprzez stosowanie unijnych taryf i przepisów celnych;

10. ubolewa jednak nad brakiem w umowie jakichkolwiek odniesień do norm socjalnych i 
norm pracy oraz nad usunięciem ze zmienionej ustawy dotyczącej umowy o 
wystąpieniu klauzuli 34 i wykazu 4, które zapewniały dodatkowe gwarancje 
proceduralne w odniesieniu do praw pracowniczych stanowiących obecnie część prawa 
Unii w okresie przejściowym lub okresie wdrażania; jest również zaniepokojony 
faktem, że oprócz usunięcia konkretnych odniesień do praw pracowniczych istnieje 
realna możliwość braku ochrony praw przysługujących obecnie pracownikom w 
Zjednoczonym Królestwie na mocy prawa unijnego przed modyfikacją lub uchyleniem 
w prawie krajowym po upływie okresu przejściowego lub okresu wdrażania; 
jednocześnie zauważa, że rząd Zjednoczonego Królestwa deklaruje zamiar odrębnego 
stanowienia prawa w celu ochrony i wzmocnienia praw pracowników w nowej ustawie 
o zatrudnieniu; podkreśla, że poziom ochrony przewidziany obecnie w przepisach, 
regulacjach i praktykach nie może zostać obniżony na koniec okresu przejściowego 
poniżej poziomu ustanowionego przez wspólne normy obowiązujące w Unii i 
Zjednoczonym Królestwie w dziedzinie ochrony pracowników i ochrony socjalnej, a 
także podstawowych praw w pracy, bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, 
uczciwych warunków pracy i norm zatrudnienia, prawa do informacji i konsultacji na 
szczeblu przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacji; w tym kontekście wyraża 
zaniepokojenie faktem, że w chwili obecnej Zjednoczone Królestwo nie podejmuje 



PE646.841v01-00 4/5 AL\1196670PL.docx

PL

niemal żadnych działań w celu wdrożenia ostatnich przepisów unijnych w dziedzinie 
polityki socjalnej i zatrudnienia, takich jak zmiana dyrektywy o delegowaniu 
pracowników, dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym rodziców i opiekunów oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;

11. szczególnie ubolewa nad faktem, że większość przepisów dotyczących równych 
warunków działania zawartych w byłym załączniku 4 do protokołu w sprawie Irlandii i 
Irlandii Północnej nie będzie miała zastosowania do Irlandii Północnej na mocy 
umowy, co stworzy potencjalne zagrożenie dla rynku wewnętrznego Unii i gospodarki 
całej wyspy; 

12. ubolewa ponadto nad wprowadzeniem w klauzuli 26 zmienionej ustawy dotyczącej 
umowy o wystąpieniu nowej podsekcji 1, która umożliwia rządowi Zjednoczonego 
Królestwa określenie okoliczności, w których niektóre sądy i trybunały niższej instancji 
mogłyby odstępować od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) po okresie przejściowym, co mogłoby doprowadzić do tego, że sądy niższego 
szczebla nie byłyby już związane utrwalonym orzecznictwem TSUE dotyczącym praw 
pracowniczych wynikających z prawa UE;

13. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Unii i Zjednoczonego Królestwa do 
zawarcia w przyszłości umowy o wolnym handlu na mocy art. 184 umowy;

14. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie dialogu między Parlamentem Europejskim a 
parlamentem Zjednoczonego Królestwa, tak by oba zgromadzenia mogły wymieniać 
poglądy i dzielić się wiedzą fachową w kwestiach związanych z przyszłymi stosunkami; 
jest zdania, że zgodnie z deklaracją polityczną należy również zachęcać do prowadzenia 
dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, w szczególności z organizacjami 
młodzieżowymi i stowarzyszeniami pracowniczymi reprezentującymi obywateli Unii 
pracujących w Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa 
pracujących w Unii; 

15. podkreśla, że każde porozumienie w sprawie przyszłych stosunków musi gwarantować 
pełne przestrzeganie przez Zjednoczone Królestwo norm socjalnych i norm pracy Unii, 
aby zapewnić równe warunki działania w ramach otwartej i uczciwej konkurencji, jak 
podkreślono w pkt XIV ust. 77 deklaracji politycznej; 

16. dlatego z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ust. 77 deklaracji politycznej obejmuje 
kluczowe elementy załącznika 4 do poprzedniej wersji umowy, ale wyraża 
zaniepokojenie, że o ile załącznik 4 był prawnie wiążący, jako załącznik do protokołu 
do poprzedniej wersji umowy, o tyle deklaracja polityczna jest zwykłą deklaracją 
zamiaru;

17. podkreśla i przypomina w tym kontekście, że trzy zasady regulujące przyszłą umowę o 
wolnym handlu między Unią a Zjednoczonym Królestwem, a mianowicie brak kwot, 
brak ceł i brak dumpingu, również w odniesieniu do norm socjalnych i norm 
zatrudnienia, muszą być niepodzielne; wzywa negocjatora Unii do zachowania 
szczególnej czujności w tym względzie w trakcie i na każdym etapie negocjacji w 
sprawie przyszłych stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem; 
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18. głęboko ubolewa nad wprowadzeniem przez rząd Zjednoczonego Królestwa w 
zmienionej ustawie dotyczącej umowy o wystąpieniu nowej klauzuli 33, która 
jednoznacznie zakazuje przedłużenia okresu przejściowego po 2020 r.; ostrzega 
zdecydowanie, że przepis ten mógłby doprowadzić do brexitu bez porozumienia, co 
miałoby katastrofalne skutki dla obywateli i przedsiębiorstw w Unii i w Zjednoczonym 
Królestwie, ponieważ czas na wynegocjowanie kompleksowej umowy w sprawie 
przyszłych stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem jest zbyt krótki; 
stanowczo apeluje do rządu Zjednoczonego Królestwa i parlamentu brytyjskiego o 
ponowne rozważenia swojego stanowiska; podkreśla, że każda umowa w sprawie 
przyszłych stosunków między Unią a Zjednoczonym Królestwem musi zawierać przepisy 
dotyczące równych warunków działania w odniesieniu do norm socjalnych i norm pracy; 
wzywa rząd Zjednoczonego Królestwa do wdrożenia nowej ustawy o zatrudnieniu przed 
upływem okresu przejściowego w celu uniknięcia sytuacji, w której z powodu luk w 
przepisach prawa pracowników nie byłyby chronione na mocy ani obowiązującego 
prawodawstwa Unii, ani brytyjskiej ustawy o zatrudnieniu; podkreśla, że normy socjalne 
i normy pracy przewidziane w ustawie o zatrudnieniu nie powinny być statyczne i należy 
je dostosowywać bezpośrednio do wszelkich udoskonaleń norm socjalnych i norm pracy 
w Unii Europejskiej, aby zapewnić równe warunki działania między Unią Europejską a 
Zjednoczonym Królestwem;

komisja EMPL zwraca się zatem do komisji AFCO, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
aby uwzględniła jej stanowisko przedstawione powyżej i zaleciła Parlamentowi wyrażenie 
zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.


