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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da 
pripravi mnenje in ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 3. septembra 2019 je odbor 
odločil, da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je vprašanje obravnaval na seji z dne 22. januarja 
2020. Na seji se je odločil, da Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, pozove, da v 
predlog resolucije, ki ga bo sprejel, vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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POBUDE

A. Ker bo izstop Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem 
besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko 
energijo (v nadaljnjem besedilu: izstop) vplival na milijone državljanov – tako na 
državljane Združenega kraljestva, ki živijo, potujejo ali delajo v Uniji, kot na državljane 
Unije, ki živijo, potujejo ali delajo v Združenem kraljestvu, ter ljudi, ki niso državljani 
Unije in Združenega kraljestva; ker je treba zagotoviti vzajemno zaščito za državljane 
Unije in državljane Združenega kraljestva ter njihove družinske člane, če so uveljavljali 
pravice do prostega gibanja oseb pred datumom, določenim v Sporazumu o izstopu 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske 
skupnosti za atomsko energijo z dne 19. oktobra 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
sporazum); ker je treba pravice vseh državljanov, tudi tiste, ki izhajajo iz obdobij 
prispevkov za socialno varnost, v celoti zaščititi;

B. ker je bistveno, da je pravni red EU v celoti zaščiten, zlasti v zvezi z zaposlovanjem ter 
socialnimi zadevami v okviru prehodnih ureditev in v prihodnjih sporazumih med Unijo 
in Združenim kraljestvom;

C. ker je zagotavljanje prostega gibanja delavcev, vključno z mobilnimi delavci, 
čezmejnimi delavci, obmejnimi delavci in napotenimi delavci, bistvenega pomena, v 
zvezi s tem opozarja na posebni položaj teh delavcev, ki delajo v sosednjih državah 
Združenega kraljestva; 

D. ker je odbor EMPL natančneje preučil člene od 24 do 39 sporazuma in njegovo prilogo 
1 ter besedilo politične izjave, ki določa okvir za prihodnje odnose med Evropsko unijo 
in Združenim kraljestvom z dne 17. oktobra 2019 (v nadaljnjem besedilu: politična 
izjava), zlasti odstavkov 17 in 77;

1. pozdravlja dejstvo, da je cilj sporazuma zagotoviti urejen izstop, ki bi povzročil čim 
manj motenj;

2. pozdravlja dejstvo, da so pravice delavcev in samozaposlenih oseb zajamčene v 
poglavju 2 sporazuma (členi 24, 25 in 26); 

3. pozdravlja podrobne določbe o priznavanju poklicnih kvalifikacij, kot je določeno v 
poglavju 3 sporazuma (členi 27, 28 in 29);

4. pozdravlja podrobne določbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti v naslovu III 
sporazuma (členi 30 do 36), ki varujejo pravice, ki izhajajo iz obdobij prispevkov za 
socialno varnost; 

5. pozdravlja dejstvo, da člen 135 sporazuma določa, da Združeno kraljestvo prispeva k 
proračunoma Unije za leti 2019 in 2020 in sodeluje pri njunem izvajanju, ter poudarja, 
da je to pomembno za sedanje programe Evropskega socialnega sklada, sklada FEAD, 
programa EaSI in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ter za ureditev, ki jih 
bo nadomestila;

6. pozdravlja dejstvo, da se v skladu s členom 137 sporazuma programi in dejavnosti 
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Unije, prevzeti v sklopu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali 
predhodnih finančnih perspektiv, v letih 2019 in 2020 v zvezi z Združenim kraljestvom 
izvajajo na podlagi prava Unije;

7. pozdravlja namero Združenega kraljestva, da v okviru prihodnjih odnosov med Unijo in 
Združenim kraljestvom, kot je navedeno v politični izjavi, sodeluje v programih Unije 
in jih sofinancira pod pogoji, določenimi v ustreznih instrumentih Unije, na področjih, 
kot so znanost in inovacije, mladi, kultura in izobraževanje; je zaskrbljen zaradi 
nedavnega glasovanja v britanskem parlamentu in izjav ministra Združenega kraljestva 
za izobraževanje, zaradi katerih je vprašljivo prihodnje sodelovanje Združenega 
kraljestva v programu Erasmus; poudarja, da bo treba kandidate iz Unije in Združenega 
kraljestva po prehodnem obdobju dovolj zgodaj obvestiti o pogojih in rokih za te 
programe;

8. prav tako pozdravlja dejstvo, da bo v skladu s členom 140 sporazuma Združeno 
kraljestvo odgovarjalo Uniji za svoj delež proračunskih obveznosti proračuna Unije in 
proračunov decentraliziranih agencij Unije, ki so neporavnane na dan 
31. decembra 2020, in za svoj delež obveznosti iz leta 2021 glede prenosa odobritev za 
prevzem obveznosti iz proračuna za leto 2020;

9. priznava črtanje točke 3 priloge 4 iz sporazuma, ki je obravnavala socialne in delovne 
standarde, povezane z „varovalnim mehanizmom“; pozdravlja novo rešitev v zvezi z 
Irsko/Severno Irsko, v skladu s katero je ozemlje Severne Irske de jure del carinskega 
območja Združenega kraljestva, vendar dejansko ostane v carinskem območju Unije z 
uporabo tarif in carinskih predpisov Unije;

10. vendar obžaluje, da v sporazumu ni sklicevanja na socialne in delovne standarde ter 
črtanje člena 34 in seznama 4 v revidiranem zakonu o sporazumu o izstopu, kjer so bila 
določena dodatna procesna varstva za pravice delavcev, ki so trenutno del prava Unije, 
v prehodnem obdobju ali obdobju izvajanja; je zaskrbljen tudi, ker poleg črtanja izrecne 
omembe pravic delavcev obstaja dejanska možnost, da obstoječe pravice delavcev, ki 
izhajajo iz prava Unije, v Združenem kraljestvu po koncu prehodnega obdobja ali 
obdobja izvajanja ne bodo zaščitene pred spremembo, razveljavitvijo ali preklicem v 
nacionalnem pravu, pri čemer opozarja na izraženo namero vlade Združenega 
kraljestva, da bo ločeno sprejela zakonodajo za zaščito in povečanje pravic delavcev v 
novem zakonu o zaposlovanju; poudarja, da se raven varstva, ki je določena z zakonom, 
predpisi in prakso, ne sme zmanjšati pod raven, ki jo zagotavljajo skupni standardi, ki se 
ob koncu prehodnega obdobja uporabljajo v Uniji in Združenem kraljestvu na področju 
dela in socialne zaščite ter glede temeljnih pravic na področju dela, varnosti in zdravja 
pri delu, pravičnih delovnih pogojev in standardov zaposlovanja, pravic do obveščenosti 
in posvetovanja na ravni podjetja ter prestrukturiranja; je v zvezi s tem zaskrbljen, ker si 
Združeno kraljestvo trenutno le malo ali sploh ne prizadeva za izvajanje najnovejše 
zakonodaje Unije na področju socialnih zadev in zaposlovanja, kot so sprememba 
direktive o napotitvi delavcev, Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih 
pogojih v Evropski uniji;

11. zlasti obžaluje, da se večina določb o enakih konkurenčnih pogojih iz nekdanje priloge 
4 k protokolu o Irski/Severni Irski v skladu s sporazumom ne bo uporabljala za Severno 
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Irsko, kar bi lahko ogrozilo notranji trg Unije in gospodarstvo celotnega otoka; 

12. obžaluje tudi uvedbo novega pododdelka (1) člena 26 revidiranega zakona o sporazumu 
o izstopu, ki vladi Združenega kraljestva omogoča, da določi okoliščine, v katerih lahko 
nekatera nižja sodišča po prehodnem obdobju odstopajo od sodb Sodišča Evropske 
unije, kar bi lahko privedlo do tega, da nižjih sodišč ne bi več zavezovala ustaljena 
sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi s pravicami delavcev, ki izhajajo iz prava 
EU;

13. pozdravlja dejstvo, da sta se Unija in Združeno kraljestvo zavezala, da bosta dosegla 
prihodnji sporazum o prosti trgovini v skladu s členom 184 sporazuma;

14. pozdravlja vzpostavitev dialoga med Evropskim parlamentom in parlamentom 
Združenega kraljestva, da bi zakonodajalca izmenjevala stališča in strokovno znanje o 
vprašanjih glede prihodnjih odnosov; meni, da bi bilo treba v skladu s politično izjavo 
spodbujati tudi dialog s civilno družbo, ta pa bi moral vključevati zlasti mladinske 
organizacije in združenja delavcev, ki zastopajo državljane Unije, ki delajo v 
Združenem kraljestvu, in državljane Združenega kraljestva, ki delajo v Uniji; 

15. poudarja, da mora vsak sporazum o prihodnjih odnosih zagotoviti, da Združeno 
kraljestvo v celoti spoštuje socialne in delovne standarde Unije, da se zaščitijo enaki 
konkurenčni pogoji za odprto in pošteno konkurenco, kot je poudarjeno v točki XIV 
odstavka 77 politične izjave; 

16. zato pozdravlja, da odstavek 77 politične izjave zajema ključne elemente priloge 4 k 
prejšnji različici sporazuma, vendar ga skrbi, da je politična izjava kljub temu, da je 
priloga 4 kot priloga k protokolu o prejšnjem sporazumu pravno zavezujoča, zgolj 
izjava o nameri;

17. poudarja in v zvezi s tem opozarja, da morajo biti tri načela, ki urejajo prihodnji 
sporazum o prosti trgovini med Unijo in Združenim kraljestvom, in sicer brez kvot, tarif 
in dampinga, tudi v zvezi s socialnimi standardi in standardi zaposlovanja neločljiva, in 
poziva pogajalca Unije, naj bo med pogajanji in v vseh njihovih fazah v zvezi s tem 
posebej pozoren na prihodnje odnose med Unijo in Združenim kraljestvom; 

18. močno obžaluje, da je vlada Združenega kraljestva uvedla novi člen 33 revidiranega 
zakona o sporazumu o izstopu, ki izrecno prepoveduje vsako podaljšanje prehodnega 
obdobja po letu 2020; odločno opozarja, da bi lahko ta določba privedla do scenarija brez 
dogovora, ki bi imel katastrofalne posledice za ljudi in podjetja v Uniji in v Združenem 
kraljestvu, saj je časovni okvir za pogajanja o celovitem sporazumu o prihodnjih odnosih 
med Unijo in Združenim kraljestvom prekratek; odločno poziva vlado Združenega 
kraljestva in britanski parlament, naj ponovno preučita svoje stališče; poudarja, da mora 
vsak sporazum o prihodnjih odnosih med Unijo in Združenim kraljestvom vključevati 
določbe o enakih konkurenčnih pogojih v zvezi s socialnimi in delovnimi standardi; 
poziva vlado Združenega kraljestva, naj uvede nov zakon o zaposlovanju pred koncem 
prehodnega obdobja, da prepreči vrzeli, kjer pravice delavcev ne bi bile zaščitene niti z 
veljavno zakonodajo Unije niti z zakonom Združenega kraljestva o zaposlovanju; 
poudarja, da socialni in delovni standardi v zakonu o zaposlovanju ne bi smeli biti statični, 
temveč bi morali neposredno slediti morebitnim izboljšavam socialnih in delovnih 
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standardov v Evropski uniji, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje med Evropsko 
unijo in Združenim kraljestvom.

Odbor EMPL zato poziva odbor AFCO kot pristojni odbor, naj upošteva zgoraj obrazloženo 
stališče odbora EMPL in priporoči Parlamentu, da odobri osnutek sklepa Sveta o sklenitvi 
Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske 
unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.


