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PASIŪLYMAI

A. kadangi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė 
Karalystė) išstojimas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos atominės energijos 
bendrijos daro poveikį milijonams piliečių – tiek Sąjungoje gyvenantiems, 
keliaujantiems ar dirbantiems Jungtinės Karalystės piliečiams, tiek Jungtinėje 
Karalystėje gyvenantiems, keliaujantiems ar dirbantiems Sąjungos piliečiams, taip pat 
ne Sąjungos ir ne Jungtinės Karalystės piliečiams;

B. kadangi trečioji valstybė, kuriai netaikomi tie patys įsipareigojimai kaip valstybei narei, 
negali turėti tų pačių teisių ar naudotis tomis pačiomis privilegijomis kaip valstybė narė;

C. kadangi nuo 2008 m. ES į savo prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis skyrius dėl 
prekybos ir darnaus vystymosi įtraukė nuostatas dėl darbo standartų; 

D. kadangi prie 2019 m. spalio 19 d. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos 
bendrijos (toliau –Susitarimas dėl išstojimo) pridėtoje Politinėje deklaracijoje ir 
Protokole dėl Šiaurės Airijos nustatyti pagrindiniai būsimų ES ir Jungtinės Karalystės 
santykių principai, nustatant plataus užmojo, didelio masto tvirtos ir lanksčios 
partnerystės prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo srityje kriterijus, kurių 
pagrindas – išsamus ir subalansuotas laisvosios prekybos susitarimas (LPS);

E. kadangi Susitarimo dėl išstojimo 184 straipsnyje nustatyta, kad ES ir Jungtinė Karalystė 
gera valia ir visapusiškai paisydamos savo atitinkamų teisinių sistemų turi dėti visas 
pastangas imtis būtinų priemonių, kad būtų greitai susitarta dėl susitarimų, kuriais 
reglamentuojami Politinėje deklaracijoje nurodyti jų būsimi santykiai, ir atliktos 
atitinkamos tų susitarimų ratifikavimo ar sudarymo procedūros, siekiant užtikrinti, kad, 
kiek įmanoma, tie susitarimai būtų taikomi nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos;

F. kadangi Europos Vadovų Taryba priėmė derybų gaires siekiant pradėti derybas dėl 
bendro pagrindinių būsimų santykių principų supratimo, kuris turi būti išdėstytas 
Politinėje deklaracijoje;

G. kadangi, atsižvelgiant į ES ir Jungtinės Karalystės (toliau – Šalys) geografinį artumą, 
ekonominę tarpusavio priklausomybę ir sąsajas, taip pat į tai, kad Jungtinėje Karalystėje 
gyvena daug ES piliečių ir ES gyvena daug Jungtinės Karalystės piliečių, numatoma ES 
ir Jungtinės Karalystės partnerystė turėtų būti visapusiška, apimanti laisvosios prekybos 
susitarimą ir platesnį sektorių bendradarbiavimą, kai tai atitinka Sąjungos ir jos piliečių 
interesus; 

H. kadangi šia partneryste visų pirma turėtų būti siekiama sudaryti LPS, pagal kurį, 
prisiimant tvirtus įsipareigojimus, nebūtų taikomi tarifai, kvotos ir nebūtų vykdomas 
dempingas, įskaitant socialinius ir užimtumo standartus; 

I. kadangi šiais įsipareigojimais turėtų būti užkirstas kelias prekybos iškraipymams ir 
nesąžiningam konkurenciniam pranašumui, kad būtų užtikrinti tvarūs ir ilgalaikiai Šalių 
tarpusavio santykiai; kadangi dėl to numatoma partnerystė turėtų būti grindžiama 
aukštais standartais ir teisių bei pareigų pusiausvyra, kuri užtikrintų keturių laisvių 
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nedalomumą ir vienodas sąlygas, kurios būtų tvarios; 

J. kadangi šiuo tikslu numatoma partnerystė turėtų būti grindžiama bendrais aukštais 
socialiniais ir užimtumo standartais, taip pat atitinkamais aukštais standartais, kurie 
laikui bėgant būtų parengti atsižvelgiant į ES socialinius ir užimtumo standartus ir 
teises; 

K. kadangi pagal numatomą partnerystę Šalys turėtų būti įpareigotos nuolat gerinti 
atitinkamą savo apsaugos lygį, siekiant užtikrinti atitinkamus aukštus socialinius ir 
darbo standartus, kad būtų išlaikytos vienodos sąlygos; 

L. kadangi, atsižvelgiant į vienodas sąlygas, dėl kurių įsipareigota pagal Politinę 
deklaraciją, pagal numatytą partnerystę turėtų būti visų pirma užtikrinta, kad 
įstatymuose, kituose teisės aktuose ir praktikoje numatytas darbo ir socialinės apsaugos 
lygis nebūtų sumažintas žemiau lygio, numatyto bendruosiuose standartuose, kurie 
pereinamojo laikotarpio pabaigoje taikomi ES ir Jungtinėje Karalystėje bent šiose 
keturiose srityse: pagrindinių darbuotojų teisių; darbuotojų saugos ir sveikatos, įskaitant 
atsargumo principą; sąžiningų darbo sąlygų ir užimtumo standartų, taip pat 
informavimo, konsultavimosi ir teisių įmonės lygmeniu ir restruktūrizavimo; kadangi 
numatoma partnerystė taip pat turėtų apsaugoti ir skatinti darbuotojų ir darbdavių, jų 
atitinkamų organizacijų ir vyriausybių socialinį dialogą ir skatinti dialogą su pilietine 
visuomene;

M. kadangi šiuo atžvilgiu labai svarbus dabartinio ir būsimo darbo ir socialinės apsaugos 
lygio neblogėjimo principas, kaip nurodyta Komisijos susitarimo su Jungtine Karalyste 
dėl naujos partnerystės teksto projekte;

N. kadangi numatoma partnerystė turėtų užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė veiksmingai 
vykdytų savo įsipareigojimus ir įstatymus, kitus teisės aktus ir praktiką, kuriuose 
atsispindi tie įsipareigojimai, pasitelkdama pakankamai išteklių turinčias nacionalines 
institucijas, veiksmingą darbo inspekcijų sistemą ir veiksmingas administracines 
procedūras bei teismo procesą;

O. kadangi judumo tvarka turėtų būti grindžiama valstybių narių tarpusavio 
nediskriminavimo ir visiško abipusiškumo principu; kadangi numatoma partnerystė taip 
pat turi užtikrinti platų ir išsamų socialinės apsaugos koordinavimą;

P. kadangi numatoma partnerystė turėtų apimti atitinkamas ginčų sprendimo ir vykdymo 
užtikrinimo priemones ir visų pirma pagal ją turėtų būti įsteigtas valdymo organas, 
atsakingas už numatomos partnerystės įgyvendinimo ir veikimo valdymą ir priežiūrą, 
kuris palengvintų ginčų sprendimą; kadangi svarbu, kad prireikus socialiniai partneriai 
dalyvautų ginčų sprendimo procese;

R. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turėtų likti vienintele arbitražo įstaiga 
Sąjungos teisės srityje;

S. kadangi prieš priimdama 2020 m. Europos Sąjungos (Susitarimo dėl išstojimo) aktą 
Jungtinės Karalystės vyriausybė išbraukė nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta ribota 
darbuotojų iš ES teisių šalies vidaus teisinė apsauga, ir įsipareigojo vėl įtraukti šias 
nuostatas į būsimą Užimtumo įstatymą; kadangi šis įstatymas dar nepriimtas;
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T. kadangi COVID-19 pandemija turėjo įtakos derybų procesui ir tvarkaraščiui; 

Bendrosios rekomendacijos

1. primena, kad trečioji šalis jokiomis aplinkybėmis negali turėti tokių pačių teisių ir 
naudotis tais pačiais privalumais kaip valstybė narė; kita vertus, mano, kad ES ir 
Jungtinė Karalystė yra abipusiai suinteresuotos siekti plataus užmojo, plataus masto ir 
subalansuotų santykių pagal būsimą partnerystės susitarimą; mano, kad dėl tokio 
susitarimo gali būti susitarta tik tuo atveju, jei Politinėje deklaracijoje apibrėžtos 
vienodos sąlygos bus užtikrintos tvirtais ir vykdytinais įsipareigojimais dėl įvairių 
standartų; visų pirma pabrėžia, kad joks būsimas LPS jokiu būdu neturi daryti neigiamo 
poveikio ES darbuotojų teisėms ir socialiniams standartams pagal ES acquis; 

2. palankiai vertina 2020 m. kovo 18 d. Komisijos pateiktą išsamų Susitarimo dėl naujos 
partnerystės su Jungtine Karalyste teksto projektą (toliau – susitarimo projektas), kuris 
iš esmės atitinka Politinę deklaraciją, derybų dėl šio susitarimo įgaliojimus ir 2020 m. 
vasario 12 d. Parlamento rezoliuciją dėl siūlomų derybų įgaliojimų dėl naujos 
partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste; labai 
apgailestauja dėl to, kad Jungtines Karalystės įgaliojimai, palyginti su ES įgaliojimais, 
yra neišsamūs; taip pat apgailestauja, kad Jungtinė Karalystė pateikė keletą pasiūlymų 
dėl teksto įvairiomis temomis, tačiau jie išliko konfidencialūs iki gegužės 19 d.; 

3. labai apgailestauja dėl to, kad Jungtinė Karalystė atsisako į būsimą LPS įtraukti darbo 
teisės nuostatas, pagal kurias taikomas susitarime numatytas ginčų sprendimo 
mechanizmas, tačiau nepatikslina, kokio pobūdžio ginčų sprendimo mechanizmas būtų 
taikomas šioje srityje; primena, kad ginčų sprendimo mechanizmais turi būti galima 
naudotis visų susitarimo elementų atvejais;

4. apgailestauja dėl to, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė dar neįvykdė savo 
įsipareigojimo dėl naujo Užimtumo įstatymo, ir ragina Jungtinę Karalystę tai padaryti 
iki pereinamojo laikotarpio pabaigos; pabrėžia, kad labai svarbu vengti bet kokių 
spragų, kai darbuotojų teisės nesaugomos nei pagal galiojančius Sąjungos teisės aktus, 
nei pagal Jungtinės Karalystės užimtumo įstatymą; primena, kad Užimtumo įstatymo 
projekte nustatyti socialiniai ir darbo standartai neturėtų būti statiški, bet turėtų būti 
tiesiogiai derinami su bet kokiais socialinių ir darbo standartų patobulinimais ES, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES ir Jungtinėje Karalystėje; 

5. šiuo atžvilgiu ypač atkreipia dėmesį į neseniai priimtus Sąjungos teisės aktus, kurių 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminai nustatyti pereinamuoju laikotarpiu, pvz., 
Darbuotojų komandiravimo direktyvos persvarstymą, Direktyvą dėl tėvų ir 
prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir Direktyvą dėl 
skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje, ir pakartoja, kad absoliučiai 
būtina visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti šiuos teisės aktus;

6. ragina Jungtinę Karalystę, kaip trečiosios šalies stebėtoją, neatliekančią sprendimų 
priėmimo vaidmens, ir toliau dalyvauti agentūrų, kurios priskirtos Parlamento Užimtumo 
ir socialinių reikalų komiteto kompetencijai, pvz., Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimo fondo (remiantis Norvegijos modeliu)1, veikloje, nes taip abi šalys galėtų 

1 Norvegija yra sudariusi dvišalį susitarimą su EUROFOUND ir moka už tai, kad būtų įtraukta į Europos darbo 
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dalytis duomenimis, geriausia praktika ir metodikomis; taip pat primygtinai ragina 
Jungtinę Karalystę bendradarbiauti su Europos darbo institucija (pagal Reglamento 
Nr. 2019/1149 17 straipsnio 6 dalį ir 42 straipsnį) ir Administracine komisija pagal 
Reglamentą Nr. 883/2004/EB;

7. pakartoja, kad pagal Politinės deklaracijos 125 dalį turėtų būti skatinamas visuomenės 
dialogas visų šio susitarimo aspektų klausimais ir visų pirma turėtų apimti 
organizacijas, atstovaujančias tiek Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ir dirbantiems 
Sąjungos piliečiams, tiek Sąjungoje gyvenantiems ir dirbantiems Jungtinės Karalystės 
piliečiams (jaunimo ir piliečių organizacijas bei darbuotojų asociacijas); 

8. apgailestauja dėl to, kad Jungtinė Karalystė ir valstybės narės nepakankamai stengėsi 
didinti piliečių informuotumą apie Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES poveikį, ir 
primygtinai ragina abi Šalis pradėti arba suintensyvinti tikslines informavimo 
kampanijas siekiant informuoti visus piliečius, kuriems taikomas Susitarimas dėl 
išstojimo, apie jų teises ir bet kokius galimus jų statuso pakeitimus, įskaitant socialinės 
apsaugos koordinavimo taisyklių taikymą; primena, kad piliečiai, kuriuos paveikė 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES, remiasi laiku pateikta patikima informacija apie 
jų teises ir statusą, ir primygtinai ragina valstybes nares ir Jungtinę Karalystę teikti 
pirmenybę šiam klausimui;

9. pabrėžia, kad valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad išsamiai apibūdintų savo 
prašymų teikimo procesą ir laikotarpį, per kurį būtų priimtos priemonės, kuriomis būtų 
užtikrinamas teisinis tikrumas Jungtinės Karalystės piliečiams, gyvenantiems valstybėse 
narėse, taikant konstitucinę arba deklaratyvaus pobūdžio sistemą;

Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimas

10. pabrėžia, kad svarbu veiksmingai įgyvendinti Susitarimą dėl išstojimo, be kita ko, 
išlaikyti bendrosios rinkos ir muitų sąjungos vientisumą; pabrėžia, kad susitarimas dėl 
būsimų santykių turėtų būti taikomas nedarant poveikio Susitarimui dėl išstojimo; 
pabrėžia, kad ES piliečiai Jungtinėje Karalystėje susiduria su didelėmis problemomis 
norėdami gauti nuolatinio gyventojo statusą ir kad asmenys, kuriems suteiktas 
preliminarus nuolatinio gyventojo statusas, turi mažiau teisių gauti tam tikras išmokas 
nei Jungtinės Karalystės piliečiai; 

11. pabrėžia, kad visiškas Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimas ir Politinėje deklaracijoje 
prisiimtų įsipareigojimų paisymas žodžiais ir darbais yra išankstinės būsimos ES ir 
Jungtinės Karalystės partnerystės sąlygos ir esminės sudedamosios dalys; apgailestauja 
dėl Jungtinės Karalystės vyriausybės pareiškimų, iš kurių matyti, kad nepakanka 
politinės valios visapusiškai laikytis savo įsipareigojimų pagal Susitarimą dėl išstojimo 
ir Politinę deklaraciją; pabrėžia, kad šiose derybose Šalių tarpusavio pasitikėjimas yra 

sąlygų tyrimą, kuriame dalyvauja nuo 2000 m. (keturi ankstesni tyrimai). 2007–2008 m. jis taip pat dalyvavo antrajame 
Europos gyvenimo kokybės tyrime. Norvegija, kaip Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) stebėtoja, 
dalyvauja EUROFOUND valdyboje. Be to, EUROFOUND turi visas ES valstybes nares ir Norvegiją apimantį Europos 
korespondentų tinklą ir šis tinklas teikia nacionalinių ekspertų informaciją, svarbią Europos diskusijoms. Per minėtą tinklą 
EUROFOUND Europos restruktūrizavimo stebėjimo centras taip pat stebi didelio masto restruktūrizavimo įvykių, 
restruktūrizavimo paramos priemonių ir su restruktūrizavimu susijusių teisės aktų poveikį užimtumui ES valstybėse narėse ir 
Norvegijoje.
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nepaprastai svarbus; 

12. pripažįsta kvalifikacijų ir diplomų tarpusavio pripažinimo svarbą ES ir Jungtinėje 
Karalystėje ir pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu reikia nustatyti tinkamą tvarką; pripažįsta 
Jungtinės Karalystės siekį tobulinti pripažinimo mechanizmą, skirtą trečiųjų šalių 
piliečiams; ragina derybininkus pasirinkti tokius pripažinimo mechanizmus, kuriais būtų 
laikomasi standartų nesukuriant naujų kliūčių; ragina derybininkus užtikrinti, kad 
kvalifikacijų ir diplomų pripažinimas neapsiribotų „dokumento išdavimo šalimi“, taip 
sukuriant kliūtis Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie persikelia iš vienos valstybės 
narės į kitą;

Vienodos sąlygos

13. griežtai prieštarauja tam, kad Jungtinės Karalystės derybų įgaliojimuose nėra sąvokos 
„vienodos sąlygos“; taip pat pažymi, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė teigia, kad ji 
išlaikys de facto aukščiausius darbo ir socialinius standartus, tačiau pabrėžia, kad ji 
nepritars teisiniams įsipareigojimams, kurie viršytų įsipareigojimus, dėl kurių ES 
susitarė su tokiomis šalimis, kaip Kanada, Japonija ir Pietų Korėja; vis dėlto primena, 
kad kituose ES sudarytuose laisvosios prekybos susitarimuose numatyti įsipareigojimai 
yra nepakankamos ES ir Jungtinės Karalystės partnerystės garantijos, nes jokia kita ES 
nepriklausanti šalis neturi galimybės be muitų ir netaikant kvotų patekti į bendrąją 
rinką, ir kad dėl geografinio artumo, ES gyvenančių JK piliečių ir Jungtinėje 
Karalystėje gyvenančių ES piliečių, taip pat ES ir JK prekybos apimties turi būti 
nustatyta griežta vienodų sąlygų tvarka, taigi ir prisiimti tvirtesni įsipareigojimai nei tie, 
kurių buvo prašyta sudarant ES ir Kanados, Japonijos ar Pietų Korėjos laisvosios 
prekybos susitarimus; šiuo požiūriu nepritars tam, kad iš įvairių teisinių ir prekybos 
sistemų, taikomų ES palaikant santykius su kitomis trečiosiomis šalimis, būtų 
išsirenkama tik tai, kas patinka;

14. pakartoja, kad, siekiant išsaugoti ES ir jos bendrosios rinkos vientisumą, muitų sąjungos 
vientisumą ir keturių laisvių nedalomumą, labai svarbu užtikrinti, kad kvotų ir bemuitės 
prieigos prie didžiausios pasaulio bendrosios rinkos lygis visiškai atitiktų reguliavimo 
konvergencijos mastą ir prisiimtus įsipareigojimus laikytis vienodų atviros ir sąžiningos 
konkurencijos sąlygų, siekiant dinamiško suderinimo; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti 
veiksmingą įgyvendinimą, vykdymo užtikrinimą ir ginčų sprendimą, reikia derinti 
esmines taisykles ir priemones, įskaitant nekintamumo išlygas ir mechanizmus; 
pabrėžia, kad piliečiams ir nevyriausybinėms organizacijoms turi būti užtikrinti tinkami 
skundų dėl darbo standartų įgyvendinimo teikimo mechanizmai; 

15. ypač atkreipia dėmesį į pagal LPFS.2.27 straipsnį (vienodos sąlygos ir tvarumas) 
numatytas nekintamumo išlygas šiose srityse: i) pagrindinės teisės darbe, ii) darbuotojų 
sveikata ir saugos standartai, iii) tinkamos darbo sąlygos ir užimtumo standartai ir iv) 
informavimo ir konsultavimosi teisės bendrovėje, taip pat v) restruktūrizavimas; 
teigiamai vertina LPFS.2.28 straipsnio nuostatas, kuriomis sudaromos sąlygos 
dinamiškam suderinimui; ypač atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą suteikti 
partnerystės tarybai įgaliojimus pakeisti įsipareigojimus siekiant atspindėti 
besikeičiančius darbo ir socialinius standartus; 

16. primena, kad bet koks būsimas laisvosios prekybos susitarimas, kuriame siekiama 
nulinių muitų tarifų ir nulinių kvotų, turėtų būti grindžiamas tvirtais teisiniais 
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įsipareigojimais, užtikrinant vienodas atviros ir sąžiningos konkurencijos sąlygas, be 
kita ko, atsižvelgiant į darbo ir socialinius standartus, kad būtų išvengta lenktynių dėl 
žemesnių standartų ir nesąžiningo konkurencinio pranašumo įgijimo mažinant apsaugos 
lygį ar pasitelkiat kitus reguliavimo skirtumus;

17. todėl visapusiškai pritaria susitarimo projekto III antraštinės dalies (vienodos sąlygos ir 
tvarumas) ir ypač jos 5 skirsnio (darbo ir socialinė apsauga) nuostatoms, kurios atitinka 
Politinėje deklaracijoje numatytas nuostatas; 

18. pritaria Komisijos pateiktai valdymo, bendradarbiavimo, stebėsenos, vykdymo 
užtikrinimo ir konfliktų sprendimo sistemai, visų pirma atsižvelgiant į darbo inspekcijas 
ir administracines bei teismines procedūras, įskaitant taisomųjų priemonių suteikimą, ir 
partnerystės tarybą, taip pat specializuotą vienodų sąlygų ir tvarumo komitetą; 

19. teigiamai vertina pasiūlymą įsteigti parlamentinę partnerystės asamblėją, kurioje 
dalyvautų Europos Parlamento ir Jungtinės Karalystės parlamento nariai ir kuri turėtų 
teisę gauti informaciją iš partnerystės tarybos bei teikti jai rekomendacijas; taip pat 
pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti išsamią Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimo ir 
taikymo stebėseną pasitelkiant Santykių su JK koordinavimo grupę ir iš naujo įvertinti 
poreikį sukurti ginčų sprendimo sistemą ES lygmeniu;

20. pabrėžia, kad jis nepritars jokiam susitarimui, kuris galėtų tiesiogiai ar netiesiogiai 
susilpninti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vaidmenį priimant sprendimus 
Sąjungos teisės klausimais; 

Judumo ir socialinės apsaugos koordinavimas

21. primena, kad šiuo metu ES gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams ir Jungtinėje 
Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams pagal Susitarimą dėl išstojimo taikomos 
socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės, kuriomis suteikiama apsauga, susijusios su 
ligos išmokomis, motinystės ir lygiavertėmis tėvystės išmokomis, neįgalumo 
išmokomis, senatvės išmokomis, našlių ir našlaičių pensija, išmokomis dėl nelaimingų 
atsitikimų darbe ir profesinių ligų, išmokomis mirties atveju, bedarbio pašalpomis, 
priešpensinėmis išmokomis ir išmokomis šeimai;

22. primena, kad svarbu visais aspektais išsaugoti esamas ir būsimas paveiktų asmenų 
socialinės apsaugos teises; primena tvirtus ES ir Jungtinės Karalystės piliečių, kuriems 
daromas poveikis, reikalavimus apsaugoti jų teises; ragina susitarimo derybininkus 
visomis priemonėmis pirmenybę teikti šioms piliečių teisėms socialinės apsaugos 
koordinavimo srityje;

23. pažymi, kad XI antraštinės dalies tikslas yra fizinių asmenų judumas siekiant numatyti 
judumo susitarimus tarp Šalių, užtikrinti visišką šių susitarimų abipusiškumą ir 
nediskriminavimą tarp valstybių narių ir užtikrinti Šalių socialinių apsaugos sistemų 
koordinavimą; pažymi, kad abipusis bevizis keliavimas numatytas trumpam, ne 
ilgesniam kaip 90 dienų buvimui, tačiau abi Šalys gali reikalauti vizų piliečiams, kurie 
užsiima apmokama veikla; teigiamai vertina MOBI.5 straipsnį, kuriame numatytos 
abipusės ES bei JK piliečių, vykdančių mokslinius tyrimus, studijuojančių, 
besimokančių ir dalyvaujančių jaunimo mainuose, ir, jei taikytina, jų šeimos narių 
atvykimo, ilgalaikio buvimo šalyje ir teisių sąlygos; 
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24. teigiamai vertina tai, kad MOBI.6 straipsnyje ir susitarimo projekto protokole dėl 
socialinės apsaugos koordinavimo numatoma nuolat taikyti socialinės apsaugos 
koordinavimo taisykles daugelyje socialinės apsaugos sričių (pvz., ligos, neįgalumo ir 
senatvės išmokų, taip pat išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
srityse); tačiau labai apgailestauja dėl to, kad nenumatyta specialių nuostatų dėl 
tarpvalstybinių ir pasienio darbuotojų bedarbio pašalpų, ir todėl ragina Šalis apsvarstyti 
tinkamas nuostatas dėl tarpvalstybinių ir pasienio darbuotojų bedarbio pašalpų, kad būtų 
apsaugotos jų teisės; ragina derybininkus visuose skyriuose numatyti nuolatinį 
socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių taikymą; 

25. taip pat apgailestauja, kad susitarimo projekto MOBI.6 straipsnyje numatoma ne 
prievolė, o tik galimybė partnerystės tarybai iš dalies pakeisti protokolą dėl socialinės 
apsaugos koordinavimo;

26. pabrėžia, kad svarbu sudaryti dinamišką susitarimą dėl socialinės apsaugos 
koordinavimo, pagal kurį Jungtinė Karalystė turėtų pritaikyti savo teisės aktus 
atsižvelgdama į ES teisės aktų dėl socialinės apsaugos koordinavimo pakeitimus (pvz., 
būsimą reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, 
nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką); pabrėžia, kad 
galutinio susitarimo dėl asmenų judumo nuostatos turi apimti išsamias teises, susijusias 
su socialinės apsaugos koordinavimu, kurios atitiktų Politinėje deklaracijoje numatytas 
teises;

27. ragina numatyti veiksmingą ginčų sprendimo procedūrą tais atvejais, kai kyla 
neaiškumų dėl kompetentingos institucijos;

28. pabrėžia, kad siekiant taikyti ES ir JK socialinės apsaugos koordinavimą nepaprastai 
svarbu užtikrinti tinkamą keitimąsi duomenimis; todėl taip pat ragina Jungtinę Karalystę 
dalyvauti vykdant elektroninius socialinės apsaugos informacijos mainus; 

29. primygtinai ragina Šalis susitarti dėl abipusio dalyvavimo ir finansinių investicijų į 
programą „Erasmus+“ pratęsimo, laikantis Politinės deklaracijos nuostatų dėl 
dalyvavimo Sąjungos programose, visų pirma atsižvelgiant į profesinio rengimo 
stažuotes ir studentų, pameistrių bei naujų absolventų mokymą; pabrėžia, kad 
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui tiek ES, tiek Jungtinės Karalystės pareiškėjai 
turės būti pakankamai iš anksto informuojami apie dalyvavimo sąlygas ir terminus;

Išvada

30. apgailestauja dėl to, kad šiuo derybų etapu esama didžiulių skirtumų tarp Šalių, įskaitant 
nesutarimus dėl susitarimo, dėl kurio bus deramasi, apimties ir teisinės struktūros; 
reiškia didelį susirūpinimą dėl ribotos būsimos partnerystės, kurią numato Jungtinės 
Karalystės vyriausybė, taikymo srities ir atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinės Karalystės 
pasiūlymai neatitinka jos įsipareigojimų pagal Politinę deklaraciją; pažymi, kad 
esamomis COVID-19 pandemijos sąlygomis yra sudėtinga vykdyti ir užbaigti derybas; 
primygtinai ragina Jungtinę Karalystę greitai ir konstruktyviai bendradarbiauti su ES 
siekiant iki pereinamojo laikotarpio pabaigos sudaryti partnerystės susitarimą, kuriuo 
būtų užtikrinti plataus užmojo, plataus masto ir subalansuoti santykiai bei vienodos 
sąlygos, laikantis visų Politinėje deklaracijoje prisiimtų įsipareigojimų. 
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