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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
predseda

26.5.2020

David McAllister
predseda Výboru pre zahraničné veci
15E201

Bernd Lange
predseda Výboru pre medzinárodný obchod
12G301

Vec: Odporúčania EMPL na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom 
Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2023(INI))

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu sa Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci rozhodol predložiť 
stanovisko Vašim výborom formou listu.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 26. mája 
2020. Na uvedenej schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, 
tieto návrhy.

S úctou

Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE650.569v01-00 2/9 AL\1203822SK.docx

SK

NÁVRHY

A. keďže vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len 
„Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie (EÚ) a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu bude mať vplyv na milióny občanov – a to tak na občanov Spojeného 
kráľovstva žijúcich, cestujúcich alebo pracujúcich v Únii, občanov Únie žijúcich, 
cestujúcich alebo pracujúcich v Spojenom kráľovstve, ako aj na osoby, ktoré nie sú 
občanmi Únie a Spojeného kráľovstva;

B. keďže tretie krajiny, ktoré nie sú viazané rovnakými záväzkami ako členské štáty, 
nemôžu mať rovnaké práva alebo požívať rovnaké výhody ako členský štát;

C. keďže od roku 2008 EÚ zahŕňa ustanovenia o pracovných normách do kapitol o 
obchode a trvalo udržateľnom rozvoji svojich obchodných dohôd s tretími krajinami; 

D. keďže politické vyhlásenie, ktoré bolo súčasťou dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu z 19. októbra 2019 a Protokol o Severnom Írsku 
(ďalej len „dohoda o vystúpení“), upravuje rámec budúcich vzťahov medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom, a to stanovením parametrov ambiciózneho, širokého, pevného 
a pružného partnerstva v rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce so základom v 
podobe komplexnej a vyváženej dohody o voľnom obchode (DVO);

E. keďže v článku 184 dohody o vystúpení sa stanovuje, že Únia a Spojené kráľovstvo 
majú v dobrej viere a pri úplnom rešpektovaní svojich príslušných právnych poriadkov 
vynaložiť maximálne úsilie s cieľom podniknúť kroky potrebné na urýchlené uzavretie 
dohôd upravujúcich ich budúci vzťah, ako sa uvádza v politickom vyhlásení, a vykonať 
príslušné postupy na ratifikáciu a uzavretie týchto dohôd v snahe zabezpečiť, aby sa 
tieto dohody v čo najväčšej možnej miere vykonávali od skončenia prechodného 
obdobia;

F. keďže Európska rada prijala svoje usmernenia na rokovania s cieľom začať rokovania o 
celkovom chápaní rámca budúcich vzťahov, ktorý sa mal rozpracovať v politickom 
vyhlásení;

G. keďže vzhľadom na geografickú blízkosť a vzájomnú hospodársku prepojenosť EÚ a 
Spojeného kráľovstva (strany dohody), ako aj veľký počet občanov EÚ žijúcich v 
Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ by plánované 
partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom malo byť komplexné a zahŕňať aj 
dohodu o voľnom obchode, ako aj širšiu odvetvovú spoluprácu, ak je to v záujme Únie 
a jej občanov; 

H. keďže cieľom tohto partnerstva by malo byť najmä vypracovanie dohody o voľnom 
obchode, ktorou sa zabezpečí, že sa na základe pevných záväzkov nebudú uplatňovať 
žiadne clá a kvóty a využívať dumping, a to aj pokiaľ ide o sociálne normy a normy v 
oblasti zamestnanosti, 

I. keďže tieto záväzky by mali zabrániť deformáciám obchodu a nespravodlivým 
konkurenčným výhodám, aby sa medzi oboma stranami zabezpečil udržateľný a 



AL\1203822SK.docx 3/9 PE650.569v01-00

SK

dlhodobý vzťah; keďže plánované partnerstvo by preto malo byť založené na vysokých 
normách a vyvážení práv a povinností, čím sa zabezpečí nedeliteľnosť štyroch slobôd a 
zaručia rovnaké podmienky, ktoré budú trvalé; 

J. keďže na tento účel by plánované partnerstvo malo presadzovať spoločné,  vysoké 
sociálne a pracovné normy a postupne vypracované zodpovedajúce vysoké normy 
vychádzajúce z referenčných sociálnych a pracovných noriem a práv EÚ; 

K. keďže plánované partnerstvo by malo strany dohody zaviazať k neustálemu zlepšovaniu 
príslušných úrovní ochrany s cieľom zabezpečiť zodpovedajúce vysoké sociálne a 
pracovné normy, aby sa zachovali rovnaké podmienky; 

L. keďže plánované partnerstvo by vzhľadom na záväzok z politického vyhlásenia 
zachovať rovnaké podmienky malo najmä zabezpečiť, aby úroveň sociálnej a pracovnej 
ochrany, ktorú poskytujú zákony, iné právne predpisy a postupy, nebola znížená pod 
úroveň stanovenú spoločnými normami platnými v EÚ a v Spojenom kráľovstve na 
konci prechodného obdobia minimálne v súvislosti s týmito oblasťami: základné práva 
pri práci; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vrátane zásady predbežnej opatrnosti; 
spravodlivé pracovné podmienky a pracovné normy a informácie, konzultácie a práva 
na úrovni podniku a pri reštrukturalizácii; keďže plánované partnerstvo by tiež malo 
chrániť a podporovať sociálny dialóg medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi a ich 
príslušnými organizáciami a vládami a podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou;

M. keďže v tejto súvislosti je mimoriadne dôležitá zásada nezníženia súčasných a budúcich 
úrovní pracovnej a sociálnej ochrany, ako sa uvádza v návrhu dohody o novom 
partnerstve so Spojeným kráľovstvom, ktorý predkladá Komisia;

N. keďže plánované partnerstvo by malo zabezpečiť účinné uplatňovanie záväzkov 
Spojeného kráľovstva a jeho zákonov, iných právnych predpisov a postupov, v ktorých 
sa tieto záväzky zohľadňujú, a to prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
s primeranými zdrojmi, účinného systému inšpekcií práce a účinných správnych 
a súdnych konaní;

O. keďže opatrenia v oblasti mobility by mali byť založené na nediskriminácii medzi 
členskými štátmi Únie a úplnej reciprocite; keďže v rámci plánovaného partnerstva sa 
musí zabezpečiť aj rozsiahla a hĺbková koordinácia v oblasti sociálneho zabezpečenia;

P. keďže plánované partnerstvo by malo zahŕňať vhodné mechanizmy na urovnávanie 
sporov a presadzovanie práva a malo by najmä zriadiť riadiaci orgán zodpovedný za 
riadenie a dohľad nad vykonávaním a fungovaním plánovaného partnerstva, čím sa 
uľahčí riešenie sporov; keďže je dôležité, aby sa sociálni partneri v náležitých prípadoch 
zúčastňovali na procese urovnávania sporov;

R. keďže Súdny dvor Európskej únie by mal zostať jediným rozhodcovským subjektom, 
pokiaľ ide o právo Únie;

S. keďže pred prijatím aktu Európskej únie (dohoda o vystúpení) v roku 2020 vláda 
Spojeného kráľovstva vypustila doložky, ktoré by poskytli určitú obmedzenú 
vnútroštátnu právnu ochranu práv pracovníkov odvodených z práva EÚ, a zaviazala sa, 
že tieto ustanovenia opätovne zavedie do pripravovaného zákona o zamestnanosti; 
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keďže tento návrh zákona ešte nebol predložený;

T. keďže pandémia COVID-19 ovplyvnila postup a harmonogram rokovaní; 

Všeobecné odporúčania

1. pripomína, že tretia krajina nemôže mať za žiadnych okolností rovnaké práva či 
rovnaké výhody ako členský štát; pripomína však aj to, že je v obojstrannom záujme 
Európskej únie a Spojeného kráľovstva presadzovať prostredníctvom budúcej dohody 
ambiciózny, rozsiahly a vyvážený vzťah; domnieva sa, že takúto dohodu možno 
uzavrieť len vtedy, ak sa zabezpečia rovnaké podmienky, ako sa uvádza v politickom 
vyhlásení, prostredníctvom pevných a vymáhateľných záväzkov týkajúcich sa rôznych 
noriem; zdôrazňuje najmä, že práva pracovníkov a sociálne normy EÚ podľa acquis EÚ 
v žiadnom prípade nesmú byť negatívne ovplyvnené žiadnou budúcou dohodou o 
voľnom obchode; 

2. víta komplexný návrh znenia dohody o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom, 
ktorý Komisia predložila 18. marca 2020 („návrh dohody“) a ktorý je vo všeobecnosti v 
súlade s politickým vyhlásením, jeho mandátom na rokovania a uznesením Parlamentu 
z 12. februára 2020 o navrhnutom mandáte na rokovania o novom partnerstve so 
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad tým, že mandát Spojeného kráľovstva je v porovnaní s ním menej 
podrobný; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo vypracovalo 
niekoľko písomných návrhov na rôzne témy, ale že tieto návrhy boli dôverné až do 19. 
mája; 

3. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo odmieta, aby boli 
ustanovenia o pracovnom práve v budúcej dohode o voľnom obchode predmetom 
mechanizmu riešenia sporov stanoveného v dohode, pričom nešpecifikovalo typ 
mechanizmu urovnávania sporov v tejto oblasti; pripomína, že mechanizmy 
urovnávania sporov musia byť k dispozícii pre všetky prvky dohody;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláda Spojeného kráľovstva zatiaľ nesplnila svoj 
záväzok týkajúci sa nového zákona o zamestnanosti, a naliehavo vyzýva Spojené 
kráľovstvo, aby tak urobilo do konca prechodného obdobia; zdôrazňuje, že je veľmi 
dôležité predchádzať stavom, v ktorých práva pracovníkov nie sú chránené podľa 
platného práva Únie ani zákona Spojeného kráľovstva o zamestnanosti; pripomína, že 
sociálne a pracovné normy v zákone o zamestnanosti by nemali byť statické, ale mali by 
sa priamo riadiť všetkými zlepšeniami sociálnych a pracovných noriem v EÚ, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; 

5. v tejto súvislosti poukazuje najmä na nedávno prijaté legislatívne akty Únie, ktorých 
transpozičná lehota spadá do prechodného obdobia, ako napríklad revízia smernice o 
vysielaní pracovníkov, smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 
rodičov a opatrovateľov a smernice o transparentných a predvídateľných pracovných 
podmienkach v Európskej únii, a opätovne zdôrazňuje absolútnu nevyhnutnosť úplného 
a riadneho vykonávania týchto legislatívnych aktov;

6. podporuje pokračujúcu účasť Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny – pozorovateľa bez 
rozhodovacej úlohy v agentúrach, ktoré patria do pôsobnosti Výboru Európskeho 
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parlamentu pre zamestnanosť, ako je Európska nadácia pre zlepšovanie životných a 
pracovných podmienok (na základe modelu Nórska)1, keďže by to obom stranám 
umožnilo vymieňať si údaje, najlepšie postupy a metodiky; dôrazne tiež nabáda Spojené 
kráľovstvo, aby spolupracovalo s Európskym orgánom práce (podľa článkov 17 ods. 6 a 
42 nariadenia č. 2019/1149) a so správnou komisiou podľa nariadenia 883/2004/ES;

7. opäť zdôrazňuje, že v súlade s odsekom 125 politického vyhlásenia by sa mal dialóg s 
občianskou spoločnosťou podporovať vo všetkých aspektoch dohody a mal by zahŕňať 
najmä organizácie zastupujúce občanov Únie, ktorí žijú a pracujú v Spojenom 
kráľovstve, ako aj občanov Spojeného kráľovstva žijúcich a pracujúcich v Únii 
(mládežnícke a občianske združenia a združenia zamestnancov); 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo a členské štáty nevyvinuli 
dostatočné úsilie na zvýšenie informovanosti občanov o účinkoch vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z EÚ, a dôrazne nabáda obe strany dohody, aby iniciovali alebo zintenzívnili 
cielené informačné kampane s cieľom informovať všetkých občanov, na ktorých sa 
vzťahuje dohoda o vystúpení, o ich právach a akýchkoľvek zmenách ich štatútu vrátane 
uplatňovania koordinačných pravidiel v oblasti sociálneho zabezpečenia; pripomína, že 
občania dotknutí vystúpením Spojeného kráľovstva sa spoliehajú na včasné a spoľahlivé 
informácie týkajúce sa ich práv a postavenia, a naliehavo vyzýva členské štáty a 
Spojené kráľovstvo, aby túto záležitosť považovali za prioritnú;

9. zdôrazňuje, že členské štáty musia vynaložiť viac úsilia s cieľom podrobne opísať svoj 
postup podávania žiadostí a časový rámec na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia právnu 
istotu pre občanov Spojeného kráľovstva s pobytom v členských štátoch, a to 
konštitutívnou alebo deklaratórnou schémou;

Vykonávanie dohody o vystúpení

10. zdôrazňuje význam účinného vykonávania dohody o vystúpení vrátane zachovania 
integrity jednotného trhu a colnej únie; zdôrazňuje, že dohoda o budúcom vzťahu by sa 
mala uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá dohoda o vystúpení; zdôrazňuje, že 
občania EÚ v Spojenom kráľovstve čelia veľkým problémom pri získavaní statusu 
usadenej osoby a že tí, ktorí získali predbežný status usadenej osoby, sú v porovnaní s 
občanmi Spojeného kráľovstva v prístupe k určitým dávkam znevýhodnení; 

11. zdôrazňuje, že úplné vykonávanie dohody o vystúpení a dodržiavanie záväzkov 
prijatých v politickom vyhlásení, slovami aj činmi, sú predpokladmi a základnými 
zložkami budúceho partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; vyjadruje 
poľutovanie nad vyhláseniami vlády Spojeného kráľovstva, ktoré svedčia o nedostatku 
politickej vôle plne dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z dohody o vystúpení a 
politického vyhlásenia; upozorňuje, že dôvera medzi stranami dohody je v týchto 

1  Nórsko má dvojstrannú dohodu s nadáciou Eurofound a platí za účasť v európskom prieskume pracovných 
podmienok, pričom sa zúčastňuje od roku 2000 (predchádzajúce štyri vydania). Zúčastnilo sa aj na druhom vydaní 
európskeho prieskumu kvality života v rokoch 2007 – 2008. Nórsko tiež pôsobí ako pozorovateľ pre Európske 
združenie voľného obchodu (EZVO) v správnej rade nadácie Eurofound. Nadácia Eurofound okrem toho 
prevádzkuje sieť európskych korešpondentov, ktorá zahŕňa všetky členské štáty EÚ a Nórsko a poskytuje 
odborné vstupné informácie z členských štátov pre európsku diskusiu. Prostredníctvom tejto siete  sleduje Európsky 
monitor pre reštrukturalizáciu podnikov Eurofoundu aj vplyv veľkých reštrukturalizácií, nástrojov na podporu 
reštrukturalizácie a právnych predpisov súvisiacich s reštrukturalizáciou v členských štátoch EÚ a Nórsku na zamestnanosť.
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rokovaniach kľúčová; 

12. zdôrazňuje význam vzájomného uznávania kvalifikácií a diplomov v EÚ aj v Spojenom 
kráľovstve a v tejto súvislosti poukazuje na potrebu primeraných opatrení; pripomína 
ambíciu Spojeného kráľovstva zlepšiť mechanizmus uznávania kvalifikácií štátnych 
príslušníkov tretích krajín; vyzýva rokujúce strany, aby zvolili mechanizmy uznávania, 
ktoré dodržiavajú normy bez vytvárania nových prekážok; . vyzýva rokujúce strany, aby 
zabezpečili, že uznávanie kvalifikácií a diplomov nebude obmedzené na „krajinu 
vydania“, čím sa vytvárajú prekážky pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí sa 
sťahujú z jedného členského štátu do druhého;

Rovnaké podmienky

13. dôrazne namieta proti tomu, že mandát Spojeného kráľovstva na rokovania neobsahuje 
pojem „rovnaké podmienky“; zároveň poznamenáva, že vláda Spojeného kráľovstva 
tvrdí, že de facto zachová najvyššie pracovné a sociálne normy, ale trvá na tom, že 
nebude súhlasiť s právnymi povinnosťami, ktoré presahujú záväzky, na ktorých sa EÚ 
dohodla s krajinami ako Kanada, Japonsko a Južná Kórea; pripomína však, že záväzky 
v iných dohodách EÚ o voľnom obchode neposkytujú dostatočné záruky pre partnerstvo 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, keďže žiadna iná krajina mimo EÚ nemá bezcolný 
a bezkvótový prístup na jednotný trh a že geografická blízkosť, pobyt občanov 
Spojeného kráľovstva v EÚ a občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a objem obchodu 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom si vyžadujú prísne opatrenia na zabezpečenie 
rovnakých podmienok, a tým aj hlbšie záväzky ako tie, ktoré sa požadovali v súvislosti 
s dohodami o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, Japonskom alebo Južnou Kóreou; 
odmieta v tejto súvislosti akékoľvek „vyberanie hrozienok z koláča“ z rôznych 
právnych a obchodných rámcov platných v kontexte vzťahov medzi EÚ a inými tretími 
krajinami;

14. opäť zdôrazňuje, že v záujme zachovania integrity EÚ a jej jednotného trhu, colnej únie 
a nedeliteľnosti štyroch slobôd je nevyhnutné zabezpečiť, aby úroveň kvót a bezcolný 
prístup na najväčší jednotný trh na svete zodpovedali miere konvergencie právnych 
predpisov a záväzkom týkajúcim sa dodržiavania rovnakých podmienok pre otvorenú 
a spravodlivú hospodársku súťaž na účely dynamického zosúladenia; zdôrazňuje, že je 
potrebná kombinácia hmotnoprávnych pravidiel a opatrení vrátane doložiek o zákaze 
zníženia úrovne ochrany a mechanizmov na zabezpečenie účinného vykonávania, 
presadzovania a urovnávania sporov; zdôrazňuje, že pre občanov a mimovládne 
organizácie musí byť k dispozícii mechanizmus na podávanie sťažností, pokiaľ ide o 
presadzovanie pracovných noriem; 

15. zdôrazňuje najmä doložky o zákaze zníženia úrovne ochrany v týchto oblastiach podľa 
článku LPFS.2.27: i) základné práva pri práci, ii) normy bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, iii) spravodlivé pracovné podmienky a pracovné normy, iv) práva na 
informácie a konzultácie na úrovni spoločnosti a v) reštrukturalizácia; víta ustanovenia 
článku LPFS.2.28, ktoré umožňujú dynamické zosúladenie; berie na vedomie najmä 
návrh Komisie udeliť Rade pre partnerstvo právomoci zmeniť záväzky s cieľom 
zohľadniť vyvíjajúce sa pracovné a sociálne normy; 

16. pripomína, že akákoľvek budúca dohoda o voľnom obchode, ktorej cieľom by boli 
nulové clá a nulové kvóty, by sa preto mala opierať o pevné právne záväzky zaručujúce 
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rovnaké podmienky pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž, a to aj pokiaľ ide o 
pracovné a sociálne normy, aby sa zabránilo tzv. pretekom ku dnu a získaniu 
nespravodlivých konkurenčných výhod znižovaním úrovne ochrany alebo inými 
regulačnými odchýlkami;

17. preto plne podporuje ustanovenia hlavy III (rovnaké podmienky a udržateľnosť), a 
najmä jej oddielu 5 (ochrana práce a sociálna ochrana) návrhu dohody, ktoré sú v súlade 
s ustanoveniami politického vyhlásenia; 

18. podporuje systém riadenia, spolupráce, monitorovania a presadzovania a riešenia 
konfliktov, ktorý predložila Komisia, najmä pokiaľ ide o pracovné inšpekcie a správne a 
súdne konania vrátane ustanovení o opravných prostriedkoch, a o úlohe Rady pre 
partnerstvo a osobitného výboru pre rovnaké podmienky a udržateľnosť; 

19. víta návrh na zriadenie Parlamentného zhromaždenia pre partnerstvo pre poslancov 
Európskeho parlamentu a parlamentu Spojeného kráľovstva s právom dostávať 
informácie od Rady pre partnerstvo a predkladať jej odporúčania; zdôrazňuje tiež 
potrebu pokračovať v podrobnom monitorovaní vykonávania a uplatňovania dohody o 
vystúpení prostredníctvom koordinačnej skupiny pre Spojené kráľovstvo a ďalej 
prehodnotiť potrebu zriadenia systému urovnávania sporov na úrovni EÚ;

20. zdôrazňuje, že neudelí súhlas so žiadnou dohodou, ktorá by mohla priamo alebo 
nepriamo oslabiť úlohu Súdneho dvora Európskej únie v rozhodovaní o otázkach práva 
EÚ; 

Koordinácia mobility a sociálneho zabezpečenia

21. pripomína, že občania Spojeného kráľovstva žijúci v EÚ a občania EÚ žijúci v 
Spojenom kráľovstve sú v súčasnosti podľa dohody o vystúpení krytí a chránení 
pravidlami koordinácie v oblasti sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ide o nemocenské 
dávky, dávky v materstve a rovnocenné dávky v otcovstve, dávky v invalidite, dávky v 
starobe, pozostalostné dávky, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z 
povolania, podporu pri úmrtí, dávky v nezamestnanosti, preddôchodkové dávky a 
rodinné dávky;

22. pripomína, že je dôležité zachovať existujúce a budúce práva na sociálne zabezpečenie 
dotknutých osôb vo všetkých aspektoch; pripomína vysoké nároky dotknutých občanov 
v EÚ, ako aj v Spojenom kráľovstve, na ochranu svojich práv; vyzýva rokujúce strany 
dohody, aby tieto práva občanov v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia 
uprednostnili všetkými prostriedkami;

23. konštatuje, že cieľom hlavy XI: Mobilita fyzických osôb je stanoviť opatrenia v oblasti 
mobility medzi stranami dohody s cieľom zabezpečiť úplnú reciprocitu týchto opatrení 
a nediskrimináciu medzi členskými štátmi a zaručiť koordináciu systémov sociálneho 
zabezpečenia oboch strán; konštatuje, že recipročný bezvízový styk sa plánuje na 
krátkodobé pobyty v maximálnej dĺžke 90 dní, ale obe strany môžu vyžadovať víza pre 
občanov, ktorí vykonávajú platenú činnosť; víta článok MOBI.5, v ktorom sa stanovujú 
recipročné podmienky vstupu, dlhodobého pobytu a práv občanov EÚ a Spojeného 
kráľovstva vykonávajúcich výskum, absolvujúcich štúdium, odbornú prípravu a 
výmenu mládeže a prípadne ich rodinných príslušníkov; 
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24. víta skutočnosť, že v článku MOBI.6 a v Protokole o koordinácii sociálneho 
zabezpečenia návrhu dohody sa stanovuje nepretržité uplatňovanie pravidiel 
koordinácie sociálneho zabezpečenia vo viacerých odvetviach sociálneho zabezpečenia 
(napr. nemocenské dávky, dávky v invalidite a dávky v starobe a dávky v súvislosti s 
pracovnými úrazmi a chorobami z povolania); vyjadruje však hlboké poľutovanie nad 
tým, že neexistujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa dávok v nezamestnanosti pre 
cezhraničných pracovníkov, a preto nabáda strany dohody, aby preskúmali náležité 
ustanovenia týkajúce sa dávok v nezamestnanosti cezhraničných pracovníkov s cieľom 
chrániť ich práva; vyzýva rokujúce strany, aby zabezpečili priebežné uplatňovanie 
pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia vo všetkých kapitolách; 

25. vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že článok MOBI.6 návrhu dohody namiesto 
stanovenia povinnosti stanovuje len možnosť pre Radu pre partnerstvo zmeniť a doplniť 
Protokol o koordinácii sociálneho zabezpečenia;

26. zdôrazňuje význam dynamickej dohody o koordinácii sociálneho zabezpečenia, podľa 
ktorej by Spojené kráľovstvo muselo prispôsobiť svoje právne predpisy v súlade so 
zmenami legislatívnych aktov EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia (napr. v 
nadchádzajúcom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o 
koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa 
stanovuje postup pre vykonávacie nariadenie (ES) č. 883/2004); zdôrazňuje, že 
ustanovenia konečnej dohody o mobilite osôb musia zahŕňať primerané a rozsiahle 
práva, pokiaľ ide o koordináciu sociálneho zabezpečenia v súlade s politickým 
vyhlásením;

27. požaduje účinný postup urovnávania sporov v prípadoch, keď existuje nejednoznačnosť 
o príslušnom orgáne;

28. zdôrazňuje, že na účely uplatňovania koordinácie sociálneho zabezpečenia medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom je potrebná riadna výmena údajov; preto tiež nabáda Spojené 
kráľovstvo, aby sa zúčastňovalo na elektronickej výmene informácií o sociálnom 
zabezpečení; 

29. naliehavo vyzýva obe strany, aby sa dohodli na ustanoveniach o pokračovaní vzájomnej 
účasti a finančných investícií v rámci programu Erasmus+ v súlade s ustanoveniami 
politického vyhlásenia o účasti na programoch Únie, najmä pokiaľ ide o stáže pre 
študentov odborného vzdelávania a prípravy, učňov a čerstvých absolventov; 
zdôrazňuje, že žiadatelia z Únie aj Spojeného kráľovstva budú musieť byť po 
prechodnom období včas informovaní o podmienkach a harmonogramoch účasti;

Záver

30. vyjadruje poľutovanie nad výraznými rozpormi medzi oboma stranami v tomto štádiu 
rokovaní, a to aj pokiaľ ide o rozsah a právnu štruktúru dohody, o ktorej sa má rokovať; 
vyjadruje hlboké znepokojenie nad obmedzeným rozsahom budúceho partnerstva, ktoré 
plánuje vláda Spojeného kráľovstva, a poukazuje na to, že návrhy Spojeného kráľovstva 
nespĺňajú jeho záväzky z politického vyhlásenia; konštatuje, že vzhľadom na súčasnú 
pandémiu COVID-19 sú rokovania a ich uzavretie problematické; naliehavo vyzýva 
Spojené kráľovstvo, aby urýchlene a konštruktívne pracovalo s Úniou na dosiahnutí 
dohody o partnerstve, ktorá prinesie ambiciózny, široký a vyvážený vzťah a rovnaké 
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podmienky v súlade so všetkými záväzkami prijatými v rámci politického vyhlásenia, a 
to pred skončením prechodného obdobia. 


