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Szanowni Panowie Przewodniczący!

W ramach przedmiotowej procedury Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych postanowiła 
wydać opinię w formie pisma na użytek komisji, którym Panowie przewodniczą.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zajęła się tą sprawą na posiedzeniu w 
dniu 26 maja 2020 r. Na tym posiedzeniu komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw 
Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo 
właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście rezolucji przedstawionych poniżej 
wskazówek.

Z wyrazami należnego szacunku

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej („UE”) i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej dotyka 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;

B. mając na uwadze, że państwa trzecie, które nie podlegają takim samym obowiązkom 
jak państwa członkowskie, nie mogą mieć takich samych praw ani cieszyć się takimi 
samymi przywilejami jak państwa członkowskie;

C. mając na uwadze, że od 2008 r. UE włączała przepisy dotyczące norm pracy do 
rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w swoich umowach 
handlowych z państwami trzecimi; 

D. mając na uwadze, że deklaracja polityczna towarzysząca umowie o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 19 października 2019 r. oraz 
protokołowi w sprawie Irlandii Północnej („umowa o wystąpieniu”) określa ramy 
przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem poprzez ustanowienie 
parametrów ambitnego, szerokiego, pogłębionego i elastycznego partnerstwa 
w dziedzinach współpracy handlowej i gospodarczej opartej na kompleksowej i 
wyważonej umowie o wolnym handlu (FTA);

E. mając na uwadze, że art. 184 umowy o wystąpieniu stanowi, że UE i Zjednoczone 
Królestwo dokładają wszelkich starań, w dobrej wierze i w pełnym poszanowaniu 
swoich odpowiednich porządków prawnych, aby podjąć niezbędne kroki w celu 
szybkiego wynegocjowania umów regulujących ich przyszłe stosunki, o których mowa 
w deklaracji politycznej, oraz w celu przeprowadzenia stosownych procedur 
związanych z ratyfikacją i zawarciem tych umów dla zapewnienia, aby w zakresie, w 
jakim jest to możliwe, umowy te miały zastosowanie od chwili zakończenia okresu 
przejściowego;

F. mając na uwadze, że Rada Europejska przyjęła wytyczne negocjacyjne z myślą o 
otwarciu negocjacji na temat ogólnego rozumienia ram przyszłych stosunków, które 
miały zostać szerzej przedstawione w deklaracji politycznej;

G. mając na uwadze, że zważywszy na bliskie położenie geograficzne oraz współzależność 
gospodarczą i powiązania UE i Zjednoczonego Królestwa („strony”), jak również dużą 
liczbę obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz obywateli 
Zjednoczonego Królestwa mieszkających w UE, planowana umowa o partnerstwie 
między UE a Zjednoczonym Królestwem powinna być kompleksowa, obejmować 
umowę o wolnym handlu, a także szerszą współpracę sektorową w obszarach leżących 
w interesie Unii i jej obywateli; 

H. mając na uwadze, że celem umowy o partnerstwie powinno być w szczególności 
zawarcie umowy o wolnym handlu zapewniającej brak taryf celnych, brak 
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kontyngentów i brak dumpingu, również w odniesieniu do standardów społecznych 
i norm pracy, poprzez stanowcze zobowiązania; 

I. mając na uwadze, że takie zobowiązania powinny zapobiegać zakłóceniom w handlu i 
nieuczciwej przewadze konkurencyjnej, tak aby zagwarantować zrównoważone i 
długotrwałe stosunki między stronami; mając na uwadze, że planowana umowa o 
partnerstwie powinna zatem opierać się na wysokich normach i równowadze między 
prawami a obowiązkami, które zapewnią niepodzielność czterech swobód, jak również 
zagwarantować równe warunki działania, które oprą się próbie czasu; 

J. mając na uwadze, że w tym celu planowana umowa o partnerstwie powinna zachować 
wspólne wysokie standardy społeczne i normy pracy oraz odpowiadające im wysokie 
normy opracowane na przestrzeni czasu, z unijnymi standardami społecznymi i 
normami pracy oraz prawami w tym zakresie jako punktami odniesienia; 

K. mając na uwadze, że planowana umowa o partnerstwie powinna zobowiązywać strony 
do dalszego podnoszenia ich poziomu ochrony, mając przy tym na celu zapewnienie 
odpowiedniego wysokiego poziomu standardów społecznych i norm pracy, tak aby 
utrzymać równe warunki działania; 

L. mając na uwadze, że w świetle równych warunków działania, do których zapewnienia 
strony zobowiązały się w deklaracji politycznej, planowana umowa o partnerstwie 
powinna w szczególności zapewnić, aby poziom ochrony pracy i ochrony socjalnej 
przewidziany w przepisach ustawowych i wykonawczych i stosowanych praktykach nie 
został obniżony poniżej poziomu określonego we wspólnych normach obowiązujących 
w UE i Zjednoczonym Królestwie na koniec okresu przejściowego w odniesieniu do co 
najmniej następujących obszarów: prawa podstawowe w miejscu pracy; bezpieczeństwo 
i higiena pracy, w tym zasada ostrożności; uczciwe warunki i normy pracy oraz prawo 
do informacji i konsultacji na poziomie przedsiębiorstwa i restrukturyzacja; mając na 
uwadze, że planowana umowa o partnerstwie powinna także chronić i promować dialog 
społeczny między pracownikami i pracodawcami oraz ich odpowiednimi organizacjami, 
a także rządami, jak również wspierać dialog z udziałem społeczeństwa 
obywatelskiego;

M. mając na uwadze, że w tym względzie zasadnicze znaczenie ma zasada nieobniżania 
obecnego i przyszłego poziomu ochrony pracy i ochrony socjalnej, nakreślona 
w przygotowanym przez Komisję projekcie umowy o nowym partnerstwie ze 
Zjednoczonym Królestwem;

N. mając na uwadze, że planowana umowa o partnerstwie powinna zapewnić skuteczne 
wypełnianie przez Zjednoczone Królestwo swoich zobowiązań i przestrzeganie jego 
przepisów ustawowych i wykonawczych i stosowanych praktyk odzwierciedlających te 
zobowiązania, za pośrednictwem krajowych organów dysponujących odpowiednimi 
zasobami, skutecznego systemu inspekcji pracy i skutecznych postępowań 
administracyjnych i sądowych;

O. mając na uwadze, że uzgodnienia w zakresie mobilności powinna cechować 
niedyskryminacja między państwami członkowskimi Unii i powinny być one oparte na 
pełnej wzajemności; mając na uwadze, że planowana umowa o partnerstwie musi 
również przewidywać szeroko zakrojoną i dogłębną koordynację systemów 
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zabezpieczenia społecznego;

P. mając na uwadze, że planowana umowa o partnerstwie powinna obejmować 
odpowiednie ustalenia w zakresie rozstrzygania sporów i egzekwowania, w 
szczególności powinna przewidywać ustanowienie organu zarządzającego 
odpowiedzialnego za zarządzanie wdrażaniem i funkcjonowaniem planowanego 
partnerstwa oraz za ich nadzorowanie, a także za ułatwianie rozstrzygania sporów; 
mając na uwadze, że ważne jest, aby partnerzy społeczni byli, w stosownych 
przypadkach, zaangażowani w proces rozstrzygania sporów;

R. mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien pozostać 
jedynym arbitrem w zakresie prawa Unii;

S. mając na uwadze, że przed przyjęciem European Union (Withdrawal Agreement) 
Act 2020 (ustawy dotyczącej umowy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2020 r.) rząd 
Zjednoczonego Królestwa skreślił klauzule, które zapewniłyby pewną ograniczoną 
krajową ochronę prawną praw pracowników pochodzących z UE, i zobowiązał się do 
ponownego wprowadzenia tych przepisów w przyszłej Employment Bill (ustawie o 
zatrudnieniu); mając na uwadze, że ustawa ta nie została jeszcze przyjęta;

T. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 wywarła wpływ na proces i harmonogram 
negocjacji; 

Zalecenia ogólne

1. przypomina, że państwo trzecie nie może w żadnym wypadku mieć takich samych praw 
ani czerpać takich samych korzyści jak państwo członkowskie; przypomina z drugiej 
strony, że w obopólnym interesie UE i Zjednoczonego Królestwa leży kontynuowanie 
ambitnych, szeroko zakrojonych i zrównoważonych stosunków w ramach przyszłej 
umowy o partnerstwie; uważa, że taka umowa może zostać zawarta tylko wtedy, gdy 
zapewnione zostaną równe warunki działania, jak określono w deklaracji politycznej, 
poprzez stanowcze i możliwe do wyegzekwowania zobowiązania dotyczące różnych 
norm; podkreśla w szczególności, że jakakolwiek przyszła umowa o wolnym handlu nie 
może w żadnym wypadku negatywnie wpływać na prawa pracowników UE i standardy 
społeczne wynikające z unijnego dorobku prawnego; 

2. z zadowoleniem przyjmuje kompleksowy projekt umowy o nowym partnerstwie ze 
Zjednoczonym Królestwem, opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 
18 marca 2020 r. („projekt umowy”), który jest zasadniczo zgodny z deklaracją 
polityczną, jej mandatem negocjacyjnym oraz rezolucją Parlamentu Europejskiego z 
dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie propozycji mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie 
nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej; głęboko ubolewa nad faktem, że mandatowi Zjednoczonego Królestwa, w 
porównaniu, brak szczegółowości; wyraża również ubolewanie, że Zjednoczone 
Królestwo przedstawiło pewne propozycje tekstu na różne tematy, ale pozostawały one 
poufne do dnia 19 maja; 

3. wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że Zjednoczone Królestwo odmawia 
objęcia postanowień dotyczących prawa pracy w przyszłej umowie o wolnym handlu 
mechanizmem rozstrzygania sporów przewidzianym w umowie, nie określając 
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jednocześnie rodzaju mechanizmu rozstrzygania sporów, który miałby zastosowanie w 
tej dziedzinie; przypomina, że mechanizmy rozstrzygania sporów muszą być dostępne 
w odniesieniu do wszystkich elementów umowy;

4. ubolewa nad faktem, że rząd Zjednoczonego Królestwa nie wypełnił jeszcze swojego 
zobowiązania dotyczącego nowej ustawy o zatrudnieniu i wzywa Zjednoczone 
Królestwo do uczynienia tego przed upływem okresu przejściowego; podkreśla, że 
niezwykle ważne jest unikanie wszelkich luk, powodujących, że prawa pracownicze nie 
są chronione ani przez istniejące prawo Unii, ani przez brytyjską ustawę o zatrudnieniu; 
przypomina, że standardy społeczne i normy pracy zawarte w ustawie o zatrudnieniu 
nie powinny być statyczne i należy je dostosowywać bezpośrednio do wszelkich 
udoskonaleń standardów społecznych i norm pracy w UE, aby zapewnić równe warunki 
działania między UE a Zjednoczonym Królestwem; 

5. odnosi się w związku z tym zwłaszcza do niedawno przyjętych aktów ustawodawczych 
Unii, których termin transpozycji przypada w okresie przejściowym, 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, i ponownie 
podkreśla bezwzględną konieczność pełnego i właściwego wdrożenia tych aktów 
ustawodawczych;

6. zachęca do dalszego udziału Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego w roli 
obserwatora bez uprawnień decyzyjnych w agencjach działających w ramach 
kompetencji Komitetu ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, takich jak Europejska 
Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (w oparciu o model norweski)1, 
ponieważ umożliwiłoby to obu stronom wymianę danych, najlepszych praktyk i 
metodyk; zdecydowanie zachęca również Zjednoczone Królestwo do współpracy z 
Europejskim Urzędem ds. Pracy (zgodnie z art. 17 ust. 6 i art. 42 
rozporządzenia 2019/1149) i komisją administracyjną na mocy 
rozporządzenia 883/2004/WE;

7. powtarza, że zgodnie z ust. 125 deklaracji politycznej należy wspierać dialog z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do wszystkich aspektów umowy 
i że powinien on obejmować w szczególności organizacje reprezentujące zarówno 
obywateli Unii mieszkających i pracujących w Zjednoczonym Królestwie, jak i 
obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających i pracujących w Unii (organizacje 
młodzieżowe i obywatelskie oraz stowarzyszenia pracowników); 

8. ubolewa nad faktem, że Zjednoczone Królestwo i państwa członkowskie nie podjęły 
wystarczających wysiłków na rzecz podniesienia świadomości obywateli na temat 
skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE i zdecydowanie zachęca obie 

1  Norwegia zawarła umowę dwustronną z Eurofoundem i płaci za uwzględnienie w europejskim badaniu warunków 
pracy, biorąc w nim udział od 2000 r. (poprzednie cztery edycje). Uczestniczyła również w drugiej edycji europejskiego 
badania jakości życia w latach 2007–2008. Norwegia pełni również rolę obserwatora na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA) w Radzie Zarządzającej Eurofoundu. Ponadto Eurofound utrzymuje sieć COREU obejmującą 
wszystkie państwa członkowskie oraz Norwegię, która zapewnia istotne dla debaty europejskiej informacje od ekspertów 
krajowych. Za pośrednictwem tej sieci Europejski Monitor Restrukturyzacji Eurofoundu monitoruje również wpływ na 
zatrudnienie wydarzeń restrukturyzacyjnych na dużą skalę, instrumentów wsparcia dla restrukturyzacji i prawodawstwa 
związanego z restrukturyzacją w państwach członkowskich i Norwegii.
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strony do rozpoczęcia lub nasilenia ukierunkowanych kampanii informacyjnych 
mających na celu poinformowanie wszystkich obywateli objętych umową o wystąpieniu 
o ich prawach i wszelkich możliwych zmianach ich statusu, w tym o stosowaniu 
przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 
przypomina, że obywatele dotknięci skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
polegają na terminowych i wiarygodnych informacjach dotyczących ich praw i statusu, 
i wzywa zarówno państwa członkowskie, jak i Zjednoczone Królestwo do nadania tej 
kwestii priorytetowego znaczenia.

9. podkreśla, że potrzebne są wzmożone wysiłki ze strony państw członkowskich w celu 
doprecyzowania procesu składania wniosków i ram czasowych dla przyjęcia środków, 
które zapewnią pewność prawa obywatelom Zjednoczonego Królestwa mieszkającym 
w państwach członkowskich poprzez system konstytutywny lub deklaratoryjny;

Wdrażanie umowy o wystąpieniu

10. podkreśla znaczenie skutecznego wdrożenia umowy o wystąpieniu, w tym kwestii 
utrzymania integralności jednolitego rynku i unii celnej; zwraca uwagę na fakt, że 
umowa w sprawie przyszłych stosunków powinna obowiązywać bez uszczerbku dla 
umowy o wystąpieniu; podkreśla, że obywatele UE w Zjednoczonym Królestwie mają 
znaczne problemy z uzyskaniem statusu osoby osiedlonej oraz że osoby, które uzyskały 
status wstępny, mają ograniczone prawa dostępu do niektórych świadczeń w 
porównaniu z obywatelami Zjednoczonego Królestwa; 

11. podkreśla, że pełne wdrożenie umowy o wystąpieniu oraz poszanowanie zobowiązań 
podjętych w deklaracji politycznej, słowem i czynem, stanowią warunki wstępne 
i podstawowe elementy przyszłego partnerstwa między UE a Zjednoczonym 
Królestwem; ubolewa nad oświadczeniami rządu Zjednoczonego Królestwa, które 
świadczą o braku woli politycznej do pełnego wywiązania się z zobowiązań podjętych 
w ramach umowy o wystąpieniu i deklaracji politycznej; podkreśla, że zaufanie między 
stronami ma zasadnicze znaczenie w tych negocjacjach; 

12. podkreśla znaczenie wzajemnego uznawania kwalifikacji i dyplomów zarówno w UE, 
jak i w Zjednoczonym Królestwie oraz podkreśla potrzebę odpowiednich ustaleń w tym 
zakresie; przypomina o ambicjach Zjednoczonego Królestwa w zakresie usprawnienia 
mechanizmu uznawania kwalifikacji i dyplomów obywateli państw trzecich; wzywa 
negocjatorów do opowiedzenia się za mechanizmami uznawania, które utrzymują 
normy bez tworzenia nowych barier; . wzywa negocjatorów do zapewnienia, by 
uznawanie kwalifikacji i dyplomów nie ograniczało się do „kraju wydania”, co 
stworzyłoby bariery dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy przemieszczają się 
z jednego państwa członkowskiego do drugiego;

Równe warunki działania

13. zdecydowanie sprzeciwia się temu, że mandat negocjacyjny Zjednoczonego Królestwa 
nie zawiera określenia „równych warunków działania”; jednocześnie zauważa, że rząd 
Zjednoczonego Królestwa twierdzi, iż będzie utrzymywał de facto najwyższe normy 
pracy i standardy społeczne, ale nalega, by nie zgadzał się na zobowiązania prawne, 
które wykraczają poza zobowiązania uzgodnione przez UE z krajami takimi jak 
Kanada, Japonia i Korea Południowa; przypomina jednak, że zobowiązania zawarte w 
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innych umowach o wolnym handlu UE nie zapewniają wystarczających zabezpieczeń 
dla partnerstwa między UE a Zjednoczonym Królestwem, ponieważ żadne inne 
państwo spoza UE nie korzysta z bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do 
jednolitego rynku oraz że bliskość geograficzna, pobyt obywateli Zjednoczonego 
Królestwa w UE i obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie oraz wielkość wymiany 
handlowej między UE a Zjednoczonym Królestwem wymagają rygorystycznych ustaleń 
dotyczących równych warunków działania, a tym samym głębszych zobowiązań niż te, 
które były wymagane w przypadku umów o wolnym handlu między UE a Kanadą, 
Japonią czy Koreą Południową; odrzuci w związku z tym wszelkie „wybiórcze 
traktowanie” różnych ram prawnych i handlowych mających zastosowanie w 
stosunkach między UE a innymi państwami trzecimi;

14. przypomina, że aby zachować integralność UE, jej jednolitego rynku i unii celnej oraz 
niepodzielność czterech swobód, kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie, że poziom 
kontyngentu i bezcłowego dostępu do największego jednolitego rynku na świecie może 
jedynie odpowiadać zakresowi zbieżności przepisów i zobowiązaniom podjętym w 
odniesieniu do przestrzegania równych warunków działania umożliwiających otwartą i 
uczciwą konkurencję z myślą o dynamicznym dostosowywaniu; podkreśla, że wymaga 
to łącznego stosowania przepisów prawa materialnego i istotnych środków, w tym 
klauzul o nieobniżaniu poziomu ochrony, oraz mechanizmów zapewniających 
skuteczne wdrażanie i egzekwowanie przepisów i rozstrzyganie sporów; podkreśla, że 
należy zagwarantować obywatelom i organizacjom pozarządowym odpowiedni 
mechanizm rozpatrywania skarg w odniesieniu do egzekwowania norm pracy; 

15. podkreśla w szczególności klauzule o nieobniżaniu poziomu ochrony w następujących 
obszarach na mocy art. LPFS.2.27: (i) prawa podstawowe w miejscu pracy, (ii) 
normy bezpieczeństwa i higieny pracy, (iii) uczciwe warunki i normy pracy oraz (iv) 
prawo do informacji i konsultacji na poziomie przedsiębiorstwa oraz (v) 
restrukturyzacja; z zadowoleniem przyjmuje postanowienia art. LPFS.2.28, które torują 
drogę do dynamicznego dostosowywania; odnotowuje w szczególności propozycję 
Komisji dotyczącą przyznania Radzie Partnerstwa uprawnień do zmiany zobowiązań w 
celu odzwierciedlenia zmieniających się norm pracy i standardów społecznych; 

16. przypomina, że wszelkie przyszłe umowy o wolnym handlu mające na celu ustalenie 
zerowych taryf i zerowych kontyngentów powinny zatem opierać się na stanowczych 
zobowiązaniach prawnych zapewniających równe szanse dla otwartej i uczciwej 
konkurencji, w tym w odniesieniu do norm pracy i standardów społecznych, aby 
uniknąć równania w dół i uzyskania nieuczciwej przewagi konkurencyjnej poprzez 
zaniżanie poziomów ochrony lub inne rozbieżności regulacyjne;

17. dlatego też w pełni popiera postanowienia tytułu III (równe warunki działania i 
zrównoważony rozwój), w szczególności jego sekcji 5 (ochrona pracy i ochrona 
socjalna) projektu umowy, które są zgodne z postanowieniami deklaracji politycznej; 

18. popiera przedstawiony przez Komisję system zarządzania, współpracy, monitorowania i 
egzekwowania prawa oraz rozwiązywania konfliktów, w szczególności w odniesieniu 
do inspekcji pracy oraz postępowań administracyjnych i sądowych, w tym zapewnienia 
środków zaradczych, a także rolę Rady Partnerstwa i specjalnego komitetu ds. równych 
warunków działania i zrównoważonego rozwoju; 
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19. z zadowoleniem przyjmuje propozycję ustanowienia Zgromadzenia Parlamentarnego 
Partnerstwa posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa, które będzie miało prawo do otrzymywania informacji od Rady Partnerstwa 
i przekazywania jej zaleceń; podkreśla również potrzebę dalszego szczegółowego 
monitorowania wdrażania i stosowania umowy o wystąpieniu za pośrednictwem grupy 
koordynacyjnej ds. Zjednoczonego Królestwa oraz dalszej oceny potrzeby ustanowienia 
systemu rozstrzygania sporów na szczeblu UE;

20. podkreśla, że nie wyrazi zgody na żadną umowę, która mogłaby bezpośrednio lub 
pośrednio osłabić rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie 
rozstrzygania o kwestiach prawa Unii; 

Mobilność i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

21. przypomina, że obywatele Zjednoczonego Królestwa mieszkający w UE i obywatele 
UE mieszkający w Zjednoczonym Królestwie są obecnie objęci i chronieni przepisami 
dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń 
chorobowych, świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, 
renty inwalidzkiej, świadczeń z tytułu starości, renty rodzinnej, świadczeń z tytułu 
wypadków przy pracy i choroby zawodowej, świadczeń z tytułu śmierci, zasiłków dla 
bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych i świadczeń rodzinnych na mocy umowy o 
wystąpieniu;

22. przypomina o znaczeniu zachowania istniejących i przyszłych praw w zakresie 
zabezpieczenia społecznego osób dotkniętych wystąpieniem we wszystkich wymiarach; 
przypomina o zdecydowanych żądaniach obywateli dotkniętych wystąpieniem zarówno 
w UE, jak i w Zjednoczonym Królestwie, aby chronić ich prawa; wzywa negocjatorów 
umowy do nadania priorytetu prawom tych obywateli w odniesieniu do koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego za pomocą wszelkich środków;

23. zauważa, że celem tytułu XI: Mobilność osób fizycznych jest zapewnienie ustaleń 
dotyczących mobilności między stronami, zapewnienie pełnej wzajemności tych ustaleń 
i niedyskryminacji między państwami członkowskimi oraz zapewnienie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego stron; zauważa, że wzajemny ruch bezwizowy 
jest przewidziany w przypadku krótkich pobytów trwających maksymalnie 90 dni, ale 
wizy mogą być wymagane przez obie strony od obywateli prowadzących działalność 
zarobkową; z zadowoleniem przyjmuje art. MOBI.5, który przewiduje wzajemne 
warunki wjazdu, pobytu długoterminowego i praw obywateli UE i Zjednoczonego 
Królestwa prowadzących badania naukowe, odbywających studia, szkolenia i 
uczestniczących w wymianie młodzieży oraz, w stosownych przypadkach, członków 
ich rodzin; 

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że art. MOBI.6 oraz protokół w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego do projektu umowy przewidują stałe stosowanie 
przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wielu 
dziedzinach zabezpieczenia społecznego (np. świadczenia chorobowe, renty inwalidzkie 
i świadczenia z tytułu starości oraz świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i 
choroby zawodowej); wyraża jednak głębokie ubolewanie z powodu braku specjalnych 
przepisów dotyczących świadczeń dla bezrobotnych pracowników transgranicznych 
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i przygranicznych, i w związku z tym zachęca strony do przeanalizowania 
odpowiednich przepisów dotyczących świadczeń dla bezrobotnych pracowników 
transgranicznych i przygranicznych w celu zabezpieczenia ich praw; wzywa 
negocjatorów do uwzględnienia stałego stosowania przepisów dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego we wszystkich rozdziałach; 

25. wyraża również ubolewanie, że art. MOBI.6 projektu umowy, zamiast przewidywać 
obowiązek, przewiduje jedynie możliwość zmiany przez Radę Partnerstwa protokołu w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

26. podkreśla znaczenie dynamicznego porozumienia w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, zgodnie z którym Zjednoczone Królestwo musiałaby 
dostosować swoje ustawodawstwo do zmian w aktach ustawodawczych UE 
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (np. w przyszłym 
rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 
dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004); podkreśla, że 
postanowienia umowy końcowej w sprawie mobilności osób muszą zawierać 
współmierne i stanowcze prawa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, zgodnie z deklaracją polityczną;

27. wzywa do wprowadzenia skutecznej procedury rozstrzygania sporów w przypadkach, w 
których istnieje niepewność co do właściwego organu;

28. podkreśla, że do celów stosowania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
między UE a Zjednoczonym Królestwem niezbędna jest właściwa wymiana danych; w 
związku z tym zachęca również Zjednoczone Królestwo do udziału w systemie 
elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego; 

29. wzywa strony do uzgodnienia postanowień dotyczących kontynuacji wzajemnego 
udziału i inwestycji finansowych w programie Erasmus+ zgodnie z postanowieniami 
deklaracji politycznej w sprawie udziału w programach unijnych, w szczególności w 
odniesieniu do staży dla studentów kształcenia i szkolenia zawodowego, praktykantów i 
niedawnych absolwentów; podkreśla, że wnioskodawcy zarówno z Unii, jak i ze 
Zjednoczonego Królestwa będą musieli poznać z wystarczającym wyprzedzeniem 
warunki i terminy dotyczące takiego uczestnictwa po okresie przejściowym;

Wniosek

30. ubolewa, że na tym etapie negocjacji nadal istnieją znaczne rozbieżności między 
obiema stronami, w tym w odniesieniu do zakresu i struktury prawnej umowy, która ma 
być przedmiotem negocjacji; wyraża głębokie zaniepokojenie ograniczonym zakresem 
przyszłego partnerstwa przewidzianego przez rząd Zjednoczonego Królestwa i zwraca 
uwagę na fakt, że propozycje Zjednoczonego Królestwa są niewystarczające w stosunku 
do jego zobowiązań wynikających z deklaracji politycznej; zauważa, że biorąc pod 
uwagę obecną pandemię COVID-19, prowadzenie i zakończenie negocjacji stanowi 
wyzwanie; wzywa Zjednoczone Królestwo do szybkiej i konstruktywnej współpracy z 
UE w celu osiągnięcia przed upływu okresu przejściowego umowy o partnerstwie, która 
zapewni ambitne, szeroko zakrojone i zrównoważone stosunki oraz równe warunki 
działania, zgodnie ze wszystkimi zobowiązaniami podjętymi w ramach deklaracji 



PE650.569v01-00 10/10 AL\1203822PL.docx

PL

politycznej. 


