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

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
De voorzitter

26.5.2020

De heer David McAllister
Voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken
15E201

De heer Bernd Lange
Voorzitter van de Commissie internationale handel
12G301

Betreft: Aanbevelingen van EMPL voor de onderhandelingen over een nieuw 
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Geachte voorzitters,

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken besloten een schriftelijk advies toe te doen komen aan uw commissies.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft de kwestie tijdens haar vergadering 
van 26 mei 2020 onderzocht. Op die vergadering heeft zij besloten de Commissie 
buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, te 
verzoeken onderstaande suggesties in hun resolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUGGESTIES

A. overwegende dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland (“VK”) uit de Europese Unie (“EU”) en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (“de terugtrekking”) miljoenen burgers zal treffen: burgers van het VK 
die in de Unie wonen, reizen of werken, EU-burgers die in het VK wonen, reizen of 
werken, en mensen die geen burger van de Unie of het VK zijn;

B. overwegende dat derde landen, die niet dezelfde verplichtingen hoeven na te komen als 
lidstaten, ook niet dezelfde rechten en voordelen kunnen genieten als lidstaten;

C. overwegende dat de EU sinds 2008 in haar handelsovereenkomsten met derde landen 
bepalingen inzake arbeidsnormen opneemt in de hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling;

D. overwegende dat in de begeleidende politieke verklaring bij het Akkoord inzake de 
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit 
de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 19 oktober 
2019 en het protocol inzake Noord-Ierland (“het terugtrekkingsakkoord”) het kader 
wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, door de 
parameters vast te stellen voor een ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap, dat 
samenwerking op het gebied van handel en economie bestrijkt, en dat op een brede en 
evenwichtige vrijhandelsovereenkomst is gebaseerd;

E. overwegende dat in artikel 184 van het terugtrekkingsakkoord is bepaald dat de EU en 
het VK, te goeder trouw en met volledige eerbiediging van hun respectieve rechtsordes, 
alles in het werk moeten stellen om de nodige stappen te nemen om via 
onderhandelingen spoedig tot de in de politieke verklaring genoemde akkoorden inzake 
hun toekomstige betrekkingen te komen en de relevante procedures voor de 
bekrachtiging of sluiting van die akkoorden te volgen, teneinde te waarborgen dat die 
akkoorden, voor zover mogelijk, vanaf het eind van de overgangsperiode van toepassing 
zijn;

F. overwegende dat de Europese Raad onderhandelingsrichtsnoeren heeft aangenomen 
zodat onderhandelingen van start konden gaan met het oog op de vaststelling van een 
overkoepelend kader voor de toekomstige betrekkingen, dat in de politieke verklaring 
moest worden uitgewerkt;

G. overwegende dat de EU en het VK (de partijen) geografische buren en wederzijds 
economisch afhankelijk en verbonden zijn, en dat er een groot aantal EU-burgers in het 
VK en een groot aantal burgers van het VK in de EU zijn gevestigd; overwegende dat 
het beoogde partnerschap tussen de EU en het VK bijgevolg breed moet zijn, en een 
vrijhandelsovereenkomst moet omvatten, alsook een bredere sectorale samenwerking 
waar dat in het belang van de Unie en van haar burgers is;

H. overwegende dat dit partnerschap met name tot doel moet hebben een 
vrijhandelsovereenkomst tot stand te brengen die, middels solide toezeggingen, 
waarborgt dat er geen tarieven, geen quota, en geen dumping zullen zijn, ook niet wat 
sociale en arbeidsnormen betreft;
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I. overwegende dat deze afspraken verstoringen van het handelsverkeer en oneerlijke 
concurrentievoordelen dienen te voorkomen, om duurzame en langdurige betrekkingen 
tussen de partijen te waarborgen; overwegende dat het beoogde partnerschap bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op strenge normen en een evenwicht tussen rechten en plichten, 
teneinde de ondeelbaarheid van de vier vrijheden te eerbiedigen en een duurzaam gelijk 
speelveld te waarborgen;

J. overwegende dat het beoogde partnerschap dus gemeenschappelijke hoge sociale en 
arbeidsnormen moet handhaven, en ook de normen moet omvatten die in de loop der 
tijd worden ontwikkeld met de sociale en arbeidsnormen en -rechten van de EU als 
referentiepunt;

K. overwegende dat het beoogde partnerschap de partijen ertoe moet binden hun 
respectieve beschermingsniveaus verder te verbeteren, teneinde gelijkwaardige hoge 
sociale en arbeidsnormen en gelijke concurrentievoorwaarden te handhaven;

L. overwegende dat, gezien het gelijke speelveld waartoe de partijen zich in de politieke 
verklaring hebben verbonden, het beoogde partnerschap er met name voor moet zorgen 
dat het door de wet, regelgeving en praktijk geboden niveau van sociale en 
arbeidsbescherming niet wordt verlaagd ten opzichte van het niveau van de 
gemeenschappelijke normen die aan het eind van de overgangsperiode van toepassing 
zijn in de EU en het VK met betrekking tot minstens de volgende gebieden: 
arbeidsgrondrechten; gezondheid en veiligheid op het werk, met inbegrip van het 
voorzorgsbeginsel; billijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsnormen, informatie, 
raadpleging en rechten op bedrijfsniveau, en herstructurering; overwegende dat het 
beoogde partnerschap ook de sociale dialoog tussen werknemers en werkgevers en hun 
respectieve organisaties en regeringen moet beschermen en bevorderen, en de dialoog 
met het maatschappelijk middenveld moet aanmoedigen;

M. overwegende dat in dit verband het beginsel van non-regressie van het huidige en 
toekomstige niveau van sociale en arbeidsbescherming van essentieel belang is, zoals 
bepaald in de ontwerptekst van de Commissie voor de overeenkomst over het nieuwe 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk;

N. overwegende dat het beoogde partnerschap dient te waarborgen dat het Verenigd 
Koninkrijk zijn toezeggingen, alsook zijn wetten, zijn regelgeving en de praktijken 
waarin deze toezeggingen tot uiting komen, daadwerkelijk handhaaft, middels nationale 
autoriteiten die over voldoende middelen beschikken, een doeltreffend systeem van 
arbeidsinspecties en doeltreffende administratieve en gerechtelijke procedures;

O. overwegende dat de mobiliteitsregeling volledig wederkerig moet zijn, en er geen 
sprake mag zijn van discriminatie tussen de lidstaten; overwegende dat het beoogde 
partnerschap ook moet voorzien in een uitgebreide en diepgaande coördinatie inzake 
sociale zekerheid;

P. overwegende dat het beoogde partnerschap passende regelingen voor 
geschillenbeslechting en de handhaving van die regelingen moet omvatten, en met name 
moet voorzien in de oprichting van een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het 
beheer van en het toezicht op de tenuitvoerlegging en de werking van het beoogde 
partnerschap, teneinde de beslechting van geschillen te vergemakkelijken; overwegende 
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dat het belangrijk is dat de sociale partners, in voorkomend geval, betrokken worden bij 
de procedure voor de beslechting van geschillen;

R. overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Unie de enige rechtsprekende 
autoriteit voor het recht van de Unie moet blijven;

S. overwegende dat de regering van het VK, alvorens de “European Union (Withdrawal 
Agreement) Act 2020” (de “Wet van 2020 inzake terugtrekking uit de EU”) aan te 
nemen, een aantal bepalingen heeft geschrapt die een beperkte nationale wettelijke 
bescherming voor de rechten van de door de EU afgeleide werknemers zouden hebben 
geboden, en zich ertoe heeft verbonden deze bepalingen in een komende arbeidswet 
opnieuw in te voeren; overwegende dat het voorstel voor deze wet nog niet is 
ingediend;

T. overwegende dat de COVID-19-pandemie invloed heeft gehad op het proces en het 
tijdschema van de onderhandelingen;

Algemene aanbevelingen

1. herinnert eraan dat een derde land in geen geval dezelfde rechten kan hebben en 
dezelfde voordelen kan genieten als een lidstaat; herinnert er anderzijds aan dat zowel 
de EU als het VK er belang bij hebben middels het toekomstige partnerschapsakkoord 
tot ambitieuze, alomvattende en evenwichtige betrekkingen te komen; is van mening dat 
een dergelijk akkoord alleen tot stand kan komen als een gelijk speelveld, zoals 
geschetst in de politieke verklaring, wordt gewaarborgd door middel van solide 
verbintenissen en afdwingbare bepalingen inzake verschillende normen; benadrukt met 
name dat de rechten van werknemers en sociale normen krachtens het EU-acquis in 
geen geval negatief mogen worden beïnvloed door toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten;

2. is ingenomen met de brede ontwerptekst van de Commissie voor de overeenkomst over 
het nieuwe partnerschap met het Verenigd Koninkrijk (“ontwerpovereenkomst”) van 
18 maart 2020, die grotendeels in overeenstemming is met de politieke verklaring, het 
onderhandelingsmandaat en de resolutie van het Parlement van 12 februari 2020 over 
het voorgestelde mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; betreurt ten zeerste dat het 
mandaat van het VK, in vergelijking, onvoldoende is uitgewerkt; betreurt tevens dat de 
tekstvoorstellen die het VK over bepaalde onderwerpen had gedaan, tot 19 mei 
vertrouwelijk zijn gebleven;

3. betreurt ten zeerste dat het VK weigert om in de toekomstige vrijhandelsovereenkomst 
op te nemen dat het arbeidsrecht onder het geschillenbeslechtingsmechanisme zou 
vallen waarin de overeenkomst voorziet, en niet specifieert welk 
geschillenbeslechtingsmechanisme dan wél van toepassing zou zijn op dit gebied; 
herinnert eraan dat voor alle onderdelen van de overeenkomst in mechanismen voor de 
beslechting van geschillen moet zijn voorzien;

4. betreurt het dat de regering van het VK nog niet heeft voldaan aan haar toezegging om 
een nieuwe arbeidswet aan te nemen, en dringt er bij het VK op aan dit vóór het einde 
van de overgangsperiode te doen; benadrukt dat het uitermate belangrijk is te vermijden 
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dat lacunes ontstaan wanneer de rechten van werknemers niet worden beschermd door 
het bestaande Unierecht, noch door de arbeidswet van het VK; herinnert eraan dat de 
sociale en arbeidsnormen in de arbeidswet van het VK niet statisch mogen zijn, maar 
direct moeten aansluiten op eventuele verbeteringen van de sociale en arbeidsnormen in 
de EU, teneinde een gelijk speelveld tussen de EU en het VK te waarborgen;

5. wijst in dit verband met name op de onlangs aangenomen wetgevingshandelingen van 
de Unie waarvan de omzettingstermijn in de overgangsperiode ligt, zoals de herziening 
van de detacheringsrichtlijn, de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven voor ouders en mantelzorgers en de richtlijn betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, en herhaalt dat de volledige en 
correcte uitvoering van deze wetgevingshandelingen absoluut noodzakelijk is;

6. moedigt het VK aan om, net als Noorwegen1, in de hoedanigheid van waarnemend derde 
land zonder besluitvormingsbevoegdheid te blijven participeren in de agentschappen die 
onder de bevoegdheid van de Commissie werkgelegenheid van het Parlement vallen, 
zoals de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, 
aangezien dit beide partijen in staat zou stellen gegevens, beste praktijken en 
methodologieën uit te wisselen; moedigt het VK ook sterk aan om samen te werken met 
de Europese Arbeidsautoriteit (overeenkomstig artikel 17, lid 6, en artikel 42 van 
Verordening (EG) nr. 2019/1149) en de Administratieve Commissie uit hoofde van 
Verordening 883/2004/EG;

7. herhaalt dat, overeenkomstig punt 125 van de politieke verklaring, de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld moet worden aangemoedigd met betrekking tot alle 
aspecten van de overeenkomst, en dat met name organisaties betrokken moeten worden 
die EU-burgers vertegenwoordigen die in het VK wonen en werken, en burgers van het 
VK die in de Unie wonen en werken (organisaties van jongeren en burgers en 
werknemersorganisaties);

8. betreurt het dat het VK en de lidstaten onvoldoende inspanningen hebben geleverd om 
de burgers bewust te maken van de gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de 
EU, en spoort beide partijen met klem aan gerichte informatiecampagnes op te zetten of 
deze campagnes op te drijven, teneinde alle burgers die onder het 
terugtrekkingsakkoord vallen te informeren over hun rechten en over mogelijke 
wijzigingen in hun status, met inbegrip van de toepassing van de regels inzake de 
coördinatie van de sociale zekerheid; herinnert eraan dat burgers voor wie de 
terugtrekking van het VK gevolgen heeft, zich moeten kunnen beroepen op tijdige en 
betrouwbare informatie over hun rechten en status, en dringt er bij zowel de lidstaten als 
het VK op aan prioriteit te geven aan deze kwestie;

9. benadrukt dat de lidstaten meer inspanningen moeten leveren om hun 

1 Noorwegen heeft een bilaterale overeenkomst met Eurofound, en betaalt een bijdrage om deel te nemen aan de 
Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden, waar het sinds 2000 bij betrokken is (laatste vier edities). Noorwegen 
heeft ook deelgenomen aan de tweede editie van de Europese enquête naar de kwaliteit van het bestaan in 2007-2008. 
Noorwegen heeft ook een rol als waarnemer in de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en in de raad van bestuur van 
Eurofound. Voorts onderhoudt Eurofound een netwerk van Europese correspondenten, met alle EU-lidstaten plus 
Noorwegen, dat deskundige nationale input levert die relevant is voor het Europese debat. Via het netwerk houdt de Europese 
herstructureringsmonitor van Eurofound ook toezicht op de gevolgen van grootschalige herstructureringen, 
herstructureringssteunregelingen en herstructureringsgerelateerde wetgeving in de EU-lidstaten en Noorwegen.
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aanvraagprocedures en de termijn voor het nemen van maatregelen te specificeren, 
teneinde rechtszekerheid bieden aan burgers van het VK die in de lidstaten wonen, via 
een constitutief of declaratoir systeem;

Tenuitvoerlegging van het terugtrekkingsakkoord

10. benadrukt het belang van een doeltreffende uitvoering van het terugtrekkingsakkoord, 
onder meer voor het behoud van de integriteit van de eengemaakte markt en de douane-
unie; benadrukt dat de overeenkomst over de toekomstige betrekkingen van toepassing 
moet zijn zonder afbreuk te doen aan het terugtrekkingsakkoord; benadrukt dat EU-
burgers in het VK aanzienlijke problemen ondervinden bij het verkrijgen van een vaste 
status, en dat degenen aan wie een voorlopige status is toegekend, minder rechten 
hebben dan burgers van het VK inzake de toegang tot bepaalde uitkeringen; 

11. benadrukt dat de volledige tenuitvoerlegging van het terugtrekkingsakkoord en de 
eerbiediging van de toezeggingen uit de politieke verklaringen, in woord én daad, 
grondvoorwaarden en basisfundamenten zijn voor het toekomstige partnerschap tussen 
de EU en het VK; betreurt het feit dat uit de uitspraken van de regering van het VK een 
gebrek aan politieke wil blijkt om haar juridische verbintenissen op grond van het 
terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring volledig na te komen; onderstreept dat 
vertrouwen tussen de partijen essentieel is in deze onderhandelingen;

12. wijst op het belang van de wederzijdse erkenning van kwalificaties en diploma’s tussen 
de EU en het VK, en benadrukt de noodzaak van passende regelingen in dit verband; 
herinnert aan de ambitie van het VK om het erkenningsmechanisme voor onderdanen 
van derde landen te verbeteren; dringt er bij de onderhandelaars op aan te kiezen voor 
erkenningsmechanismen die de normen in stand houden zonder nieuwe belemmeringen 
te creëren; roept de onderhandelaars op ervoor te zorgen dat de erkenning van 
kwalificaties en diploma’s niet beperkt blijft tot het “land van uitgifte”, wat 
belemmeringen zou creëren voor Britse burgers die van een lidstaat naar een andere 
lidstaat verhuizen;

Gelijk speelveld

13. maakt sterk bezwaar tegen het feit dat het onderhandelingsmandaat van het VK niet de 
term “level playing field” (gelijk speelveld) omvat; merkt tegelijkertijd op dat de 
regering van het Verenigd Koninkrijk verklaart dat zij de facto de hoogste sociale en 
arbeidsnormen zal handhaven, maar daarbij beklemtoont dat zij niet instemt met 
juridische verplichtingen die verder gaan dan de verbintenissen die de EU met landen 
als Canada, Japan en Zuid-Korea is aangegaan; herinnert er echter aan dat de 
toezeggingen in de andere vrijhandelsovereenkomsten van de EU onvoldoende 
waarborgen bieden voor het partnerschap tussen de EU en het VK, aangezien geen 
ander land buiten de EU tariefvrije en quotavrije toegang tot de interne markt heeft, en 
dat de geografische nabijheid, het feit dat vele Britse burgers in de EU zijn gevestigd en 
omgekeerd, en het volume van de handel tussen de EU en het VK een strikt gelijk 
speelveld vereisen en dus verdergaande verbintenissen dan die welke zijn gevraagd voor 
vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en Canada, Japan of Zuid-Korea; verwerpt in 
dit verband praktijken waarbij selectief elementen uit verschillende juridische en 
handelskaders worden geplukt die van toepassing zijn in het kader van de betrekkingen 
van de EU met andere derde landen;
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14. herhaalt dat het, met het oog op het behoud van de integriteit van de EU en haar interne 
markt, de douane-unie en de ondeelbaarheid van de vier vrijheden, van cruciaal belang 
is te verzekeren dat de omvang van de quota en van de rechtenvrije toegang tot 
‘s werelds grootste interne markt in overeenstemming is met de mate van convergentie 
van de regelgeving en met de verbintenissen die zijn aangegaan ter waarborging van een 
gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie, met het oog op een dynamische 
afstemming; onderstreept dat hiervoor een combinatie van substantiële regels en 
maatregelen vereist is, met inbegrip van non-regressieclausules en mechanismen voor 
een doeltreffende uitvoering, handhaving en geschillenbeslechting; onderstreept dat een 
goed klachtenmechanisme moet zijn verzekerd voor burgers en niet-gouvernementele 
organisaties met betrekking tot de handhaving van arbeidsnormen;

15. benadrukt met name de non-regressieclausules op de volgende gebieden, zoals bepaald 
in artikel LPFS.2.27: i) arbeidsgrondrechten , ii) normen voor gezondheid en veiligheid 
op het werk, iii) billijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsnormen, iv) informatie- en 
raadplegingsrechten op bedrijfsniveau, en v) herstructurering; is ingenomen met artikel 
LPFS.2.28, dat het pad effent voor dynamische aanpassingen; wijst met name op het 
voorstel van de Commissie om de Partnerschapsraad de bevoegdheid te geven de 
verbintenissen aan te passen wanneer de sociale en arbeidsnormen wijzigen;

16. herinnert eraan dat elke toekomstige vrijhandelsovereenkomst die gericht is op 
nultarieven en nulquota bijgevolg moet worden geschraagd door robuuste juridische 
verbintenissen die een gelijk speelveld met open en eerlijke concurrentie waarborgen, 
ook wat sociale en arbeidsnormen betreft, teneinde te voorkomen dat een “race naar de 
bodem” plaatsvindt of dat oneerlijke concurrentievoordelen mogelijk zijn door lager te 
gaan dan het vastgestelde beschermingsniveau of andere verschillen in regelgeving;

17. staat daarom volledig achter wat in titel III (gelijk speelveld en duurzaamheid) van de 
ontwerpovereenkomst, en met name hoofdstuk 5 daarvan (sociale en 
arbeidsbescherming), is bepaald, in overeenstemming met de politieke verklaring;

18. steunt het door de Commissie voorgestelde systeem voor governance, samenwerking, 
monitoring en handhaving en conflictoplossing, met name wat betreft arbeidsinspecties 
en administratieve en gerechtelijke procedures, met inbegrip van de beschikbaarstelling 
van rechtsmiddelen, en de rol van de Partnerschapsraad en van de gespecialiseerde 
commissie voor gelijke concurrentievoorwaarden en duurzaamheid;

19. is verheugd over het voorstel om een parlementaire partnervergadering op te richten 
voor leden van het Europees Parlement en van het parlement van het VK, die het recht 
zal hebben om informatie te ontvangen van de partnerschapsraad en aanbevelingen ter 
zake te doen; wijst tevens op de noodzaak om de uitvoering en toepassing van het 
terugtrekkingsakkoord in detail te blijven volgen via de VK-coördinatiegroep, en vraagt 
de behoefte aan het opzetten van een systeem voor geschillenbeslechting op EU-niveau 
verder tegen het licht te houden;

20. benadrukt dat het geen overeenkomst zal goedkeuren waarbij de rol van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie inzake kwesties met betrekking tot Uniewetgeving 
rechtstreeks of onrechtstreeks zou worden verzwakt;
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Mobiliteit en coördinatie op het gebied van de sociale zekerheid

21. herinnert eraan dat burgers van het VK die in de EU zijn gevestigd, evenals EU-burgers 
die in het VK zijn gevestigd, momenteel uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord 
onder de regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid vallen en daardoor 
worden beschermd, met betrekking tot uitkeringen bij ziekte, moederschaps- en 
daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen, uitkeringen bij 
ouderdom, uitkeringen aan nabestaanden, uitkeringen bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten, uitkeringen bij overlijden, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij 
vervroegde uittreding en gezinsbijslagen;

22. herinnert eraan dat de bestaande en toekomstige socialezekerheidsrechten van de 
betrokken personen in alle dimensies behouden moeten worden; herinnert aan de 
krachtige eis van getroffen burgers, zowel in de EU als in het VK, om hun rechten te 
beschermen; verzoekt de onderhandelaars om, met betrekking tot de coördinatie op het 
gebied van de sociale zekerheid, steeds voorrang te geven aan de rechten van deze 
burgers;

23. stelt vast dat titel XI, “De mobiliteit van natuurlijke personen”, tot doel heeft 
mobiliteitsregelingen tussen de partijen vast te stellen, de volledige wederkerigheid van 
deze regelingen en van non-discriminatie tussen de lidstaten te waarborgen, en de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de partijen te garanderen; merkt op dat 
voor korte verblijven van maximaal 90 dagen wordt voorzien in wederzijdse vrijstelling 
van de visumplicht, maar dat beide partijen een visum kunnen eisen voor burgers die 
een bezoldigde bezigheid verrichten; is ingenomen met artikel MOBI.5, dat voorziet in 
wederzijdse voorwaarden voor toegang, langdurig verblijf en rechten van burgers van 
de EU en het VK die zich bezighouden met onderzoek, studies, een opleiding of 
jongerenuitwisselingsprogramma, alsook, in voorkomend geval, hun familieleden;

24. is ingenomen met het feit dat artikel MOBI.6 en het Protocol betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels van de ontwerpovereenkomst voorzien in de 
voortgezette toepassing van de regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid in 
een aantal takken (bijvoorbeeld uitkeringen bij ziekte, invaliditeit, ouderdom, 
arbeidsongevallen en beroepsziekten); betreurt echter ten zeerste dat er geen bijzondere 
bepalingen bestaan met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen voor grensarbeiders, en 
moedigt de partijen daarom aan te zorgen voor passende bepalingen met betrekking tot 
werkloosheidsuitkeringen voor deze groep, teneinde de rechten van grensarbeiders te 
beschermen; roept de onderhandelaars op om te voorzien in de voortgezette toepassing 
van de regels voor de coördinatie op het gebied van de sociale zekerheid in alle 
hoofdstukken;

25. betreurt ook dat artikel MOBI.6 van de ontwerpovereenkomst enkel voorziet in de 
mogelijkheid, en niet in de verplichting, dat de Partnerschapsraad het Protocol 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels wijzigt;

26. benadrukt het belang van een dynamische overeenkomst inzake de coördinatie van de 
sociale zekerheid, waarbij het VK zijn wetgeving zou moeten aanpassen aan 
wijzigingen van de EU-wetgeving inzake de coördinatie van de sociale zekerheid (bv. 
de komende verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
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de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 
vaststelling van de procedure voor Uitvoeringsverordening (EG) nr. 883/2004); 
benadrukt dat de bepalingen van de definitieve overeenkomst over de mobiliteit van 
personen passende en robuuste rechten inzake de coördinatie van de sociale zekerheid 
moeten omvatten, in overeenstemming met de politieke verklaring;

27. dringt aan op een efficiënte procedure voor geschillenbeslechting in gevallen waarin er 
onduidelijkheid bestaat over de bevoegde autoriteit;

28. benadrukt dat een goede gegevensuitwisseling onontbeerlijk is voor de toepassing van 
de coördinatie tussen de EU en het VK op het gebied van de sociale zekerheid; moedigt 
het VK dan ook aan deel te nemen aan de elektronische uitwisseling van gegevens over 
de sociale zekerheid;

29. dringt er bij de partijen op aan afspraken te maken over de voortzetting van wederzijdse 
participatie en financiële investeringen in het Erasmus+-programma, in 
overeenstemming met de bepalingen van de politieke verklaring inzake deelname aan 
programma’s van de Unie, met name wat betreft stages voor studenten in het 
beroepsonderwijs en studenten, leerlingen en pas afgestudeerden uit het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen; benadrukt dat aanvragers uit zowel de EU 
als het VK voldoende van tevoren op de hoogte moeten worden gebracht van de 
voorwaarden en tijdschema’s voor deelname aan deze programma’s na de 
overgangsperiode;

Conclusie

30. betreurt dat er in dit stadium van de onderhandelingen sprake is van aanzienlijke 
verschillen in de standpunten van de partijen, onder meer met betrekking tot de 
reikwijdte en de juridische architectuur van de te onderhandelen overeenkomst; maakt 
zich ernstig zorgen over de beperkte reikwijdte van het toekomstige partnerschap dat de 
regering van het VK beoogt, en wijst erop dat de voorstellen van het VK achterblijven 
bij de toezeggingen die het land heeft gedaan in het kader van de politieke verklaring; 
merkt op dat, gezien de huidige COVID-19-pandemie, het voeren en afronden van de 
onderhandelingen een uitdaging is; dringt er bij het VK op aan snel en constructief 
samen te werken met de EU om vóór het einde van de overgangsperiode tot een 
partnerschapsovereenkomst te komen die een ambitieuze, brede en evenwichtige relatie 
en een gelijk speelveld weerspiegelt, overeenkomstig alle toezeggingen die in het kader 
van de politieke verklaring zijn gedaan.


