
AL\1203822CS.docx PE650.569v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
předsedkyně

26.5.2020

Pan David McAllister
předseda Výboru pro zahraniční věci
15E201

Pan Bernd Lange
předseda Výboru pro mezinárodní obchod
12G301

Věc: Doporučení výboru EMPL pro jednání o novém partnerství se Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska (2020/2023(INI))

Vážení předsedové,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se v rámci daného postupu rozhodl, že Vašim 
výborům předloží stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projednal tuto záležitost na své schůzi dne 26. května 
2020. Na této schůzi se výbor rozhodl vyzvat Výbor pro zahraniční věci a Výbor 
pro mezinárodní obchod jako věcně příslušné výbory, aby do svého usnesení začlenily 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 
(dále jen „Spojené království“) z Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského 
společenství pro atomovou energii se dotýká milionů občanů, ať už jsou to občané 
Spojeného království, kteří žijí v Unii, cestují do Unie nebo v Unii pracují, či občané 
Unie, která 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;

B. vzhledem k tomu, že třetí země, na něž se nevztahují stejné povinnosti jako na členské 
státy, nemohou mít stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát;

C. vzhledem k tomu, že od roku 2008 začleňuje EU do kapitol o obchodu a udržitelném 
rozvoji svých obchodních dohod se třetími zeměmi ustanovení o pracovních normách; 

D. vzhledem k tomu, že politické prohlášení, jež bylo připojeno k Dohodě o vystoupení 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 
společenství pro atomovou energii z 19. října 2019 a protokolu o Severním Irsku (dále 
jen „dohoda o vystoupení“), stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným 
královstvím vymezením parametrů ambiciózního, širokého, hlubokého a flexibilního 
partnerství v rámci obchodní a hospodářské spolupráce, jejímž základem bude 
komplexní a vyvážená dohoda o volném obchodu;

E. vzhledem k tomu, že článek 184 dohody o vystoupení stanoví, že EU a Spojené 
království mají vynaložit veškeré úsilí, aby v dobré víře a při plném respektování svých 
právních řádů podnikly kroky nezbytné k rychlému vyjednání dohod upravujících jejich 
budoucí vztah tak, jak je uvedeno v politickém prohlášení, a k provedení příslušných 
postupů nezbytných k ratifikaci a uzavření těchto dohod za účelem zajištění toho, aby se 
tyto dohody v co největším rozsahu použily od konce přechodného období;

F. vzhledem k tomu, že Evropská rada přijala své obecné pokyny pro jednání, aby mohla 
být zahájena jednání o celkovém pojetí rámce budoucích vztahů stanoveného v 
politickém prohlášení;

G. vzhledem k tomu, že uváží-li se zeměpisná blízkost a vzájemná hospodářská 
provázanost a propojenost EU a Spojeného království (smluvních stran) a velký počet 
občanů EU žijících ve Spojeném království a občanů Spojeného království žijících v 
EU, mělo by být zamýšlené partnerství mezi EU a Spojeným královstvím komplexní a 
mělo by zahrnovat dohodu o volném obchodu a širší odvětvovou spolupráci, pokud je to 
v zájmu Unie a jejích občanů; 

H. vzhledem k tomu, že cílem tohoto partnerství by mělo být zejména uzavření dohody o 
volném obchodu, která na základě pevně stanovených závazků zajistí, že nebudou 
uplatňovány žádné celní sazby, kvóty ani dumping, a to ani pokud jde o sociální a 
pracovní normy; 

I. vzhledem k tomu, že tyto závazky by měly předcházet narušení obchodu a vzniku 
nespravedlivých konkurenčních výhod, aby byl mezi stranami zajištěn udržitelný a 
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trvalý vztah; vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by proto mělo být založeno na 
vysokých standardech a rovnováze práv a povinností, která zajistí nedělitelnost čtyř 
svobod a zaručí rovné podmínky, které obstojí ve zkoušce času; 

J. vzhledem k tomu, že za tímto účelem by zamýšlené partnerství mělo stvrdit společné 
sociální a pracovní normy a odpovídající vysoké standardy, které budou vytvořeny v 
průběhu času a jejichž referenčním bodem budou sociální a pracovní normy a práva EU; 

K. vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by mělo strany zavázat k neustálému 
zlepšování jejich příslušných úrovní ochrany s cílem zajistit odpovídající vysoké 
sociální a pracovní standardy, aby byly zachovány rovné podmínky; 

L. vzhledem k tomu, že v zájmu plnění závazku zachování rovných podmínek obsaženého 
v politickém prohlášení by zamýšlené partnerství mělo zejména zajistit, aby úroveň 
pracovní a sociální ochrany stanovená právními předpisy a postupy nebyla snížena pod 
úroveň stanovenou společnými normami platnými v EU a ve Spojeném království na 
konci přechodného období, a to alespoň pokud jde o tyto oblasti: základní práva v práci; 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně zásady předběžné opatrnosti; spravedlivé 
pracovní podmínky a pracovní normy a informace, konzultace a práva na úrovni 
podniku a restrukturalizace; vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by mělo rovněž 
chránit a podporovat sociální dialog mezi pracovníky a zaměstnavateli a jejich 
příslušnými organizacemi a vládami a podporovat dialog s občanskou společností;

M. vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je nezbytná zásada nesnížení současné a budoucí 
úrovně pracovní a sociální ochrany, jak je uvedeno v návrhu znění dohody Komise o 
novém partnerství se Spojeným královstvím;

N. vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by mělo zajistit, aby Spojené království 
účinně prosazovalo své závazky a své právní předpisy a postupy odrážející tyto 
závazky, a to prostřednictvím přiměřeně financovaných vnitrostátních orgánů, 
efektivního systému inspekcí práce a účinných správních a soudních řízení;

O. vzhledem k tomu, že ujednání o mobilitě by měla být založena na nediskriminaci mezi 
členskými státy a na plné reciprocitě; vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství musí 
rovněž umožňovat rozsáhlou a intenzivní koordinaci sociálního zabezpečení;

P. vzhledem k tomu, že zamýšlené partnerství by mělo zahrnovat vhodná opatření pro 
řešení sporů a vymáhání práva, a zejména by mělo zřídit řídící orgán odpovědný za 
řízení a dohled nad prováděním a fungováním zamýšleného partnerství, který usnadní 
řešení sporů; vzhledem k tomu, že je důležité, aby se sociální partneři případně zapojili 
do procesu urovnávání sporů;

R. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie by měl zůstat jediným rozhodcem ve 
věci práva Unie;

S. vzhledem k tomu, že před přijetím dohody o vystoupení z Evropské unie z roku 2020 
vláda Spojeného království vypustila doložky, které by poskytovaly určitou omezenou 
vnitrostátní právní ochranu práv pracovníků pocházejících z EU, a zavázala se znovu 
zavést tato ustanovení do připravovaného zákona o zaměstnanosti; vzhledem k tom, že 
tento návrh zákona nebyl dosud předložen;
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T. vzhledem k tomu, že na proces a harmonogram jednání má dopad pandemie 
onemocnění COVID-19;  

Obecná doporučení

1. připomíná, že třetí země nesmí mít za žádných okolností stejná práva a požívat stejných 
výhod jako členský stát; na druhou stranu připomíná, že je v zájmu EU i Spojeného 
království usilovat o to, aby budoucí dohoda o partnerství dala vzniknout 
ambicióznímu, široce pojatému a vyváženému vztahu; je přesvědčen, že taková dohoda 
může být uzavřena pouze tehdy, budou-li zajištěny rovné podmínky v souladu s 
politickým prohlášením prostřednictvím pevných a vymahatelných závazků týkajících 
se různých norem; zdůrazňuje zejména, že budoucí dohoda o volném obchodu nesmí 
mít v žádném případě negativní vliv na unijní práva pracovníků a sociální standardy 
podle acquis EU; 

2. vítá komplexní návrh znění dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím 
zveřejněný Komisí dne 18. března 2020 (dále jen „návrh dohody“), který je obecně v 
souladu s politickým prohlášením, s jejím vyjednávacím mandátem a s usnesením 
Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém 
partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska; vyjadřuje 
hluboké politování nad tím, že mandát Spojeného království je oproti tomu málo 
podrobný; rovněž vyjadřuje politování nad tím, že Spojené království předložilo několik 
návrhů znění k různým tématům, ale ty zůstaly důvěrné až do 19. května; 

3. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Spojené království odmítá podrobit ustanovení 
o pracovním právu v budoucí dohodě o volném obchodu mechanismu pro řešení sporů 
stanovenému v dohodě, aniž by upřesnilo druh mechanismu pro řešení sporů, který by 
se v této oblasti použil; připomíná, že mechanismy řešení sporů musí být k dispozici pro 
všechny prvky dohody;

4. vyjadřuje politování nad tím, že vláda Spojeného království dosud nesplnila svůj 
závazek ohledně nového zákona o zaměstnanosti, a naléhavě žádá Spojené království, 
aby tak učinilo před koncem přechodného období; zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité 
předejít situaci, kdy práva zaměstnanců nejsou chráněna stávajícími právními předpisy 
Unie ani britským zákonem o zaměstnanosti; připomíná, že sociální a pracovní normy 
stanovené v zákoně o zaměstnanosti by neměly být statické, ale měly by přímo 
následovat jakákoli zlepšení sociálních a pracovních norem v EU, aby se zajistily rovné 
podmínky mezi EU a Spojeným královstvím; 

5. v tomto ohledu odkazuje zejména na nedávno přijaté legislativní akty Unie, jejichž 
lhůty pro provedení spadají do přechodného období, jako je revize 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, a opakuje, že je absolutně nezbytné, aby byly tyto legislativní akty plně 
a řádně provedeny;

6. vybízí k tomu, aby se Spojené království i nadále jako třetí země s pozorovatelským 
statusem a bez rozhodovacích pravomocích (po vzoru Norska1) podílelo na činnosti 

1  Norsko má s nadací Eurofound dvoustrannou dohodu a platí za účast v průzkumu pracovních podmínek v Evropě, 
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agentur, jejichž činnost spadá do působnosti Výboru pro zaměstnanost Evropského 
parlamentu a k nimž patří Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek, neboť by se tak umožnila výměna údajů, osvědčených postupů a metodik mezi 
oběma stranami; důrazně také vybízí Spojené království, aby spolupracovalo s 
Evropským orgánem pro pracovní záležitosti (podle čl. 17 odst. 6 a článku 42 nařízení 
2019/1149) a se Správní komisí pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení podle 
nařízení 883/2004/ES;

7. znovu opakuje, že v souladu s odstavcem 125 politického prohlášení by měl být dialog 
občanské společnosti podporován ve všech aspektech dohody a měl by zahrnovat 
zejména organizace zastupující občany Unie žijící a pracující ve Spojeném království a 
občany Spojeného království žijící a pracující v Unii (mládežnické a občanské 
organizace a sdružení zaměstnanců); 

8. vyjadřuje politování nad tím, že Spojené království a členské státy nevyvinuly 
dostatečné úsilí ke zvýšení informovanosti občanů o důsledcích vystoupení Spojeného 
království z EU, a důrazně vybízí obě strany, aby zahájily nebo posílily cílené 
informační kampaně s cílem informovat všechny občany, na něž se vztahuje dohoda o 
vystoupení, o jejich právech a případných změnách jejich statusu, včetně uplatňování 
pravidel koordinace sociálního zabezpečení; připomíná, že občané, na něž má 
vystoupení Spojeného království z EU dopad, se spoléhají na včasné a spolehlivé 
informace o svých právech a statusu, a naléhavě žádá členské státy i Spojené království, 
aby otázku poskytování těchto informací považovaly za prioritní;

9. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy vyvinuly větší úsilí a podrobně popsaly svůj 
postup podávání žádostí a časový rámec pro přijetí opatření, která občanům Spojeného 
království s bydlištěm v členských státech poskytnou právní jistotu, a to prostřednictvím 
konstitutivního nebo deklaratorního systému;

Provádění dohody o vystoupení

10. zdůrazňuje význam účinného provedení dohody o vystoupení, a to včetně zachování 
integrity jednotného trhu a celní unie; zdůrazňuje, že dohoda o budoucích vztazích by se 
měla uplatňovat, aniž by byla dotčena dohoda o vystoupení; zdůrazňuje, že občané EU 
ve Spojeném království narážejí na značné problémy při získávání statusu usazené 
osoby a že ti, kteří získali předběžný status usazené osoby, mají ve srovnání s občany 
Spojeného království menší práva na přístup k určitým výhodám; 

11. zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem a základním prvkem pro budoucí partnerství 
mezi EU a Spojeným královstvím je úplné provedení dohody o vystoupení a dodržování 
závazků přijatých v rámci politického prohlášení, a to slovy i činy; vyjadřuje politování 
nad prohlášeními vlády Spojeného království, která prokazují nedostatečnou politickou 
vůli plně dodržet své závazky vyplývající z dohody o vystoupení a politického 

přičemž se účastní od roku 2000 (předchozí čtyři průzkumy). Účastnilo se také druhého průzkumu kvality života v 
Evropě v letech 2007–2008.  Norsko rovněž působí jako pozorovatel za Evropské sdružení volného obchodu (EFTA) v 
řídící radě nadace Eurofound. Kromě toho má Eurofound svou síť evropských korespondentů,  a to ve všech členských 
státech EU a Norsku, která do evropské debaty přináší relevantní odborné příspěvky jednotlivých států. Prostřednictvím této 
sítě funguje i Evropský monitor pro restrukturalizaci nadace Eurofound,  který sleduje dopad velkých restrukturalizací na 
zaměstnanost, nástroje na podporu restrukturalizace a právní předpisy týkající se restrukturalizace v členských státech EU a 
Norsku.
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prohlášení; zdůrazňuje, že důvěra mezi smluvními stranami je v těchto jednáních 
zásadní; 

12. zdůrazňuje význam vzájemného uznávání kvalifikací a diplomů v EU i ve Spojeném 
království a zdůrazňuje v tomto ohledu potřebu vhodných opatření; připomíná ambice 
Spojeného království zlepšit mechanismus uznávání státních příslušníků třetích zemí; 
vyzývá vyjednavače, aby zvolili mechanismy uznávání, které budou v souladu se 
standardy a nebudou vytvářet nové překážky; . vyzývá vyjednavače, aby zajistili, že 
uznávání kvalifikací a diplomů se neomezí pouze na „vydávající zemi“, čímž by se 
vytvořily překážky pro občany Spojeného království, kteří se stěhují z jednoho 
členského státu do druhého;

Rovné podmínky

13. rozhodně nesouhlasí s tím, že mandát Spojeného království k vyjednávání neobsahuje 
pojem „rovné podmínky“; současně bere na vědomí, že vláda Spojeného království 
tvrdí, že bude de facto zachovávat nejvyšší pracovní a sociální standardy, ale trvá na 
tom, že nebude souhlasit s právními závazky, které jdou nad rámec závazků, na nichž se 
EU dohodla se zeměmi, jako je Kanada, Japonsko a Jižní Korea; připomíná však, že 
závazky v ostatních dohodách o volném obchodu EU neposkytují dostatečné záruky pro 
partnerství EU-Spojené království, protože žádná jiná země mimo EU nemá bezcelní a 
bezkvótový přístup na jednotný trh, a že zeměpisná blízkost, možnost pobytu občanů 
Spojeného království v EU a občanů EU ve Spojeném království a objem obchodu mezi 
EU a Spojeným královstvím vyžadují nekompromisní ujednání o rovných podmínkách, 
a tedy i hlubší závazky, než jsou závazky vyžadované v rámci dohod o volném obchodu 
mezi EU a Kanadou, Japonskem nebo Jižní Koreou; nepřistoupí proto na selektivní 
vybírání různých prvků z jiných právních a obchodních rámců, které platí ve vztazích 
mezi EU a dalšími třetími zeměmi;

14. opakuje, že v zájmu zachování integrity EU a jejího jednotného trhu, celní unie 
a nedělitelnosti čtyř základních svobod je zásadně nutné zajistit, aby celní kvóty 
a bezcelní přístup na největší jednotný trh světa byly úměrné míře sbližování právních 
předpisů a rozsahu závazků přijatých s ohledem na dodržování rovných podmínek pro 
otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, přičemž cílem je tzv. dynamické 
slaďování (dynamic alignment); zdůrazňuje, že to vyžaduje kombinaci hmotněprávních 
pravidel a opatření, včetně ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany, 
a mechanismů k zajištění účinného provádění, vymáhání a řešení sporů; zdůrazňuje, že 
musí být zaručen řádný mechanismus podávání stížností pro občany a nevládní 
organizace, pokud jde o dodržování pracovních norem; 

15. zdůrazňuje zejména ustanovení o zákazu snížení úrovně právní ochrany v následujících 
oblastech podle článku LPFS 2.27: i) základní práva v práci, ii) bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci, iii) spravedlivé pracovní podmínky a pracovní normy, iv) práva 
zaměstnanců na informování a na projednávání v podniku a v) restrukturalizace; vítá 
ustanovení článku LPFS 2.28, která vytváří podmínky pro dynamické slaďování; bere 
na vědomí zejména návrh Komise udělit Radě partnerství pravomoci upravit závazky 
tak, aby odrážely vývoj v oblasti pracovních a sociálních standardů; 

16. připomíná, že jakékoli budoucí dohody o volném obchodu zaměřené na nulové celní 
sazby a nulové kvóty by proto měly být podloženy pevnými právními závazky, které 
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zajistí rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, a to i pokud 
jde o pracovní a sociální standardy, aby se zabránilo jejich soustavnému snižování a 
získávání nespravedlivých soutěžních výhod na základě omezování úrovně ochrany 
nebo jiných regulačních rozdílů;

17. plně proto podporuje ustanovení hlavy III (rovné podmínky a udržitelnost), a zejména 
oddílu 5 (ochrana v oblasti práce a v sociální oblasti) návrhu dohody, která jsou v 
souladu s ustanoveními politického prohlášení; 

18. podporuje systém řízení, spolupráce, sledování a vymáhání a řešení konfliktů 
předložený Komisí, zejména pokud jde o inspekce práce a správní a soudní řízení 
včetně poskytování opravných prostředků, a úlohu Rady partnerství a zvláštního výboru 
pro rovné podmínky a udržitelnost; 

19. vítá návrh na zřízení parlamentního shromáždění pro partnerství poslanců Evropského 
parlamentu a parlamentu Spojeného království, které by mělo právo dostávat informace 
od Rady partnerství a předkládat jí doporučení; zdůrazňuje také, že je nutné i nadále 
prostřednictvím koordinační skupiny pro Spojené království pečlivě sledovat provádění 
a uplatňování dohody o vystoupení a přehodnocovat potřebu zřídit systém urovnávání 
sporů na úrovni EU;

20. zdůrazňuje, že neudělí svůj souhlas s žádnou dohodou, která by mohla přímo nebo 
nepřímo oslabit úlohu Soudního dvora Evropské unie, pokud jde o rozhodování v 
otázkách právních předpisů Unie; 

Koordinace mobility a sociálního zabezpečení

21. připomíná, že podle dohody o vystoupení se na občany Spojeného království pobývající 
v EU a občany EU pobývající ve Spojeném království v současné době vztahují 
pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení týkající se dávek v nemoci, mateřských 
a rovnocenných otcovských dávek, dávek v invaliditě, dávek ve stáří, dávek 
pozůstalým, dávek při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebného, dávek v 
nezaměstnanosti, předdůchodových dávek a rodinných dávek, a že tato pravidla slouží k 
jejich ochraně;

22. připomíná, že je důležité zachovat ve všech ohledech stávající i budoucí práva na 
sociální zabezpečení dotčených osob; připomíná, že o ochranu svých práv důrazně 
žádají dotčení občané jak v EU, tak ve Spojeném království; vyzývá vyjednavače 
dohody, aby všemožně usilovali o to, aby se práva těchto občanů stala v rámci 
koordinace sociálního zabezpečení prioritou; 

23. bere na vědomí, že cílem hlavy XI (pohyb fyzických osob) je stanovit opatření pro 
mobilitu mezi smluvními stranami, zajistit plnou reciprocitu těchto opatření a 
nerozlišování mezi členskými státy a koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
smluvních stran; poznamenává, že u krátkých pobytů nepřekračujících 90 dní se počítá 
se vzájemným bezvízovým stykem, avšak obě strany mohou víza požadovat v případě 
občanů vykonávajících během svého pobytu výdělečnou činnost; vítá článek MOBI.5, 
který stanoví vzájemné podmínky pro vstup, dlouhodobý pobyt a práva občanů EU a 
Spojeného království, kteří provádějí výzkum, jsou na studijním pobytu nebo se účastní 
vzdělávacích a mládežnických výměn, a případně jejich rodinných příslušníků; 
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24. vítá skutečnost, že článek MOBI.6 a protokol o koordinaci sociálního zabezpečení 
návrhu dohody stanoví soustavné uplatňování pravidel koordinace sociálního 
zabezpečení v řadě oblastí sociálního zabezpečení (např. dávky v nemoci, invaliditě a ve 
stáří nebo dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání); vyjadřuje však 
hluboké politování nad tím, že neobsahuje žádná zvláštní ustanovení týkající se dávek v 
nezaměstnanosti v případě přeshraničních nebo příhraničních pracovníků, a vybízí proto 
smluvní strany, aby se této otázce věnovaly v zájmu ochrany práv těchto pracovníků; 
vyzývá vyjednavače, aby zajistili soustavné uplatňování pravidel koordinace sociálního 
zabezpečení v rámci všech kapitol; 

25. vyjadřuje také politování nad tím, že článek MOBI.6 návrhu dohody stanoví místo 
povinnosti Rady partnerství měnit protokol o koordinaci sociálního zabezpečení pouze 
možnost tak činit;

26. zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout dynamické dohody o koordinaci sociální 
zabezpečení, podle níž by Spojené království muselo přizpůsobovat své právní předpisy 
změnám legislativních aktů EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení (např. 
chystaného nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004); zdůrazňuje, že ustanovení konečné dohody o 
pohybu osob musí zahrnovat přiměřená a pevně daná pravidla, pokud jde o koordinaci 
sociálního zabezpečení v souladu s politickým prohlášením;

27. požaduje účinný postup pro řešení sporů v případech, kdy panují nejasnosti ohledně 
příslušného orgánu;

28. zdůrazňuje, že má-li být mezi EU a Spojeným královstvím uplatňována koordinace 
sociálního zabezpečení, je nezbytná řádná výměna údajů;  vybízí proto Spojené 
království, aby se účastnilo elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení; 

29. naléhavě žádá obě strany, aby se dohodly na ustanoveních o pokračování oboustranné 
účasti na programu Erasmus+ a jeho financování, v souladu s ustanoveními politického 
prohlášení týkajícími se účasti na programech Unie, zejména pokud jde o stáže pro 
studenty v rámci odborného vzdělávání a přípravy, učně a čerstvé absolventy; 
zdůrazňuje, že po skončení přechodného období budou muset uchazeči z EU i ze 
Spojeného království dostávat informace o podmínkách účasti a časovém rozvrhu s 
dostatečným předstihem;

Závěr

30. vyjadřuje politování nad tím, že mezi oběma smluvními stranami přetrvávají v této fázi 
jednání podstatné rozpory, a to i ohledně působnosti a právní struktury dohody, o níž se 
má jednat; vyjadřuje hluboké znepokojení nad omezeným rozsahem budoucího 
partnerství plánovaného vládou Spojeného království a zdůrazňuje, že návrhy 
Spojeného království nenaplňují jeho závazky uvedené v politickém prohlášení; 
konstatuje, že za stávající pandemie COVID-19 je vedení i uzavírání jednání 
problematické; naléhavě žádá Spojené království, aby rychlým a konstruktivním 
způsobem spolupracovala s EU na dosažení dohody o partnerství, která ještě před 
skončením přechodného období položí základy ambiciózního, širokého a vyváženého 
vztahu a vytvoří rovné podmínky, v souladu se všemi závazky přijatými v rámci 
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politického prohlášení. 


