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Spoštovana predsednika!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je v okviru postopka iz naslova sklenil, da pripravi 
mnenje in ga v obliki pisma predloži vašima odboroma.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je vprašanje obravnaval na seji z dne 26. maja 
2020. Na seji se je odločil, da Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino, 
kot pristojna odbora, pozove, da v predlog resolucije, ki ga bosta sprejela, vključita pobude, 
navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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POBUDE

A. ker bo izstop Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem 
besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in 
Evropske skupnosti za atomsko energijo vplival na milijone državljanov – tako na 
državljane Združenega kraljestva, ki živijo, potujejo ali delajo v Uniji, kot na državljane 
Unije, ki živijo, potujejo ali delajo v Združenem kraljestvu, ter ljudi, ki niso državljani 
Unije in Združenega kraljestva;

B. ker tretje države, ki ne izpolnjujejo enakih obveznosti kot države članice, ne morejo 
imeti enakih pravic ali uživati enakih ugodnosti kot članice;

C. ker EU od leta 2008 v poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v svojih trgovinskih 
sporazumih s tretjimi državami vključuje določbe o delovnih standardih; 

D. ker je v politični izjavi, ki je bila priložena Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva 
Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko 
energijo z dne 19. oktobra 2019 in Protokolu o Severni Irski (v nadaljnjem besedilu: 
sporazum o izstopu), določen okvir za prihodnje odnose med EU in Združenim 
kraljestvom, in sicer z vzpostavitvijo meril za ambiciozno, široko, poglobljeno in 
prožno partnerstvo na področjih trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, v središču 
katerega je celovit in uravnotežen sporazum o prosti trgovini;

E. ker člen 184 sporazuma o izstopu določa, da si EU in Združeno kraljestvo v dobri veri 
in ob popolnem spoštovanju njunih pravnih redov čim bolj prizadevata, da sprejmeta 
potrebne ukrepe za pospešena pogajanja o sporazumih, ki urejajo njune prihodnje 
odnose, navedene v politični izjavi, in da izvedeta ustrezne postopke za ratifikacijo in 
sklenitev navedenih sporazumov, da se zagotovi, kolikor je to mogoče, da se navedeni 
sporazumi začnejo uporabljati od konca prehodnega obdobja;

F. ker je Evropski svet sprejel pogajalske smernice za začetek pogajanj o splošnem 
razumevanju okvira za prihodnje odnose, ki naj bi bili podrobneje opredeljeni v 
politični izjavi;

G. ker bi moralo biti predvideno partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom (v 
nadaljnjem besedilu: pogodbenici), glede na geografsko bližino ter gospodarsko 
soodvisnost in povezanost med njima, pa tudi zaradi velikega števila državljanov EU, ki 
živijo v Združenem kraljestvu, in državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v EU, 
celovito, zajemati pa bi moralo tako sporazum o prosti trgovini kot širše sektorsko 
sodelovanje, kjer je to v interesu Unije in njenih državljanov; 

H. ker bi moral biti cilj tega partnerstva zlasti vzpostavitev sporazuma o prosti trgovini, ki 
bi na podlagi trdnih zavez zagotavljal, da ne bo carin, kvot in dampinga, tudi kar zadeva 
socialne standarde in standarde zaposlovanja; 

I. ker bi morale te zaveze preprečevati izkrivljanje trgovine in nepoštene konkurenčne 
prednosti, da bi zagotovili vzdržne in dolgotrajne odnose med pogodbenicama; ker bi 
moralo predvideno partnerstvo zato temeljiti na visokih standardih in ravnotežju med 
pravicami in obveznostmi, ki bo zagotovilo nedeljivost štirih svoboščin, ter zagotavljati 
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enake konkurenčne pogoje, ki bodo prestali preizkus časa; 

J. ker bi moralo v ta namen predvideno partnerstvo zagotavljati spoštovanje skupnih 
visokih socialnih standardov in standardov zaposlovanja ter ustreznih visokih 
standardov, ki se razvijejo sčasoma, referenčno točko zanje pa predstavljajo standardi in 
pravice EU na področjih sociale in zaposlovanja; 

K. ker bi se morali pogodbenici s predvidenim partnerstvom zavezati, da bosta še naprej 
izboljševali svoje ravni varstva, da bi zagotavljali ustrezne visoke socialne in delovne 
standarde ter tako ohranjali enake konkurenčne pogoje; 

L. ker bi moralo predvideno partnerstvo, glede na zavezo o enakih konkurenčnih pogojih 
iz politične izjave, zlasti zagotoviti, da se raven delovnega in socialnega varstva, ki jo 
zagotavljajo zakoni, predpisi in prakse, ne zniža pod raven, določeno v skupnih 
standardih, ki se uporabljajo v EU in Združenem kraljestvu ob koncu prehodnega 
obdobja vsaj v zvezi z naslednjimi področji: temeljne pravice pri delu; zdravje in 
varnost pri delu, vključno s previdnostnim načelom; pošteni delovni pogoji in standardi 
zaposlovanja ter obveščanje, posvetovanje in pravice na ravni podjetja in 
prestrukturiranja; ker bi moralo predvideno partnerstvo tudi varovati in spodbujati 
socialni dialog med delavci in delodajalci oziroma njihovimi organizacijami ter vladami 
in pa spodbujati dialog s civilno družbo;

M. ker je v zvezi s tem bistveno načelo preprečevanja poslabšanja sedanjih in prihodnjih 
ravni varstva delavcev in socialnega varstva, kot je navedeno v besedilu osnutka 
sporazuma o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom, ki ga je pripravila Komisija;

N. ker bi moralo predvideno partnerstvo zagotavljati, da Združeno kraljestvo učinkovito 
izvršuje svoje zaveze ter zakone, predpise in prakse, ki odražajo te zaveze, prek 
ustrezno usposobljenih nacionalnih organov, učinkovitega sistema delovnih inšpekcij 
ter učinkovitih upravnih in sodnih postopkov;

O. ker bi morale ureditve za mobilnost temeljiti na nediskriminaciji med državami 
članicami in popolni vzajemnosti; ker mora predvideno partnerstvo zagotavljati tudi 
široko in globoko koordinacijo sistemov socialne varnosti;

P. ker bi moralo predvideno partnerstvo vključevati ustrezne ureditve za reševanje sporov 
in izvrševanje ter bi moralo zlasti vzpostaviti upravni organ, odgovoren za upravljanje 
in nadzor izvajanja in delovanja predvidenega partnerstva, ki bi podpiral reševanje 
sporov; ker je pomembno, da so socialni partnerji vključeni v postopek reševanja 
sporov, kjer je to primerno;

R. ker bi moralo Sodišče Evropske unije ostati edini razsodnik prava Unije;

S. ker se je vlada Združenega kraljestva, ki je pred sprejetjem zakona o Evropski uniji iz 
leta 2020 (sporazum o izstopu), iz tega črtala klavzule, ki bi zagotavljale določeno 
omejeno nacionalno pravno varstvo za pravice delavcev, ki izhajajo iz prava EU, 
zavezala, da bo te določbe ponovno vključila v prihodnji predlog zakona o 
zaposlovanju; ker predlog tega zakona še ni bil vložen;

T. ker je pandemija COVID-19 vplivala na postopek in časovni razpored pogajanj; 
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Splošna priporočila

1. opozarja, da tretja država v nobenem primeru ne more uživati enakih pravic oziroma 
ugodnosti kot država članica; po drugi strani opozarja, da je v skupnem interesu EU in 
Združenega kraljestva, da si prek prihodnjega sporazuma o partnerstvu prizadevata za 
ambiciozen, široko zastavljen in uravnotežen odnos; meni, da je tak sporazum mogoče 
doseči le, če bodo enaki konkurenčni pogoji, kot so opredeljeni v politični izjavi, 
zagotovljeni s čvrstimi in izvršljivimi zavezami v zvezi z različnimi standardi; še 
posebej poudarja, da noben prihodnji sporazum o prosti trgovini ne sme negativno 
vplivati na pravice in socialne standarde delavcev iz EU, ki jih imajo na podlagi 
pravnega reda EU; 

2. pozdravlja celovit osnutek besedila sporazuma o novem partnerstvu z Združenim 
kraljestvom, ki ga je Komisija objavila 18. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: osnutek 
sporazuma) ter je na splošno skladen s politično deklaracijo, njenim pogajalskim 
mandatom in resolucijo Parlamenta z dne 12. februarja 2020 o predlaganem mandatu za 
pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna 
Irska; globoko obžaluje, da v primerjavi s tem besedilom mandat Združenega kraljestva 
vključuje le malo podrobnosti; obžaluje tudi, da je Združeno kraljestvo predlagalo nekaj 
besedil o različnih temah, a so bila ta zaupna do 19. maja; 

3. močno obžaluje zavračanje Združenega kraljestva, da bi se za določbe o delovnem 
pravu iz prihodnjega sporazuma o prosti trgovini uporabljal mehanizem za reševanje 
sporov iz sporazuma, pri čemer ne navaja podrobneje, kakšen mehanizem za reševanje 
sporov bi se uporabljal na tem področju; opozarja, da morajo biti za vse elemente 
sporazuma na voljo mehanizmi za reševanje sporov;

4. obžaluje, da vlada Združenega kraljestva še ni izpolnila svoje zaveze glede novega 
zakona o zaposlovanju, in poziva Združeno kraljestvo, naj to stori pred koncem 
prehodnega obdobja; poudarja, da je izjemno pomembno preprečiti morebitne vrzeli, ko 
pravice delavcev ne bi bile zaščitene niti z veljavnim pravom Unije niti z zakonom 
Združenega kraljestva o zaposlovanju; opozarja, da socialni in delovni standardi v 
predlogu zakona o zaposlovanju ne bi smeli biti statični, temveč bi morali neposredno 
slediti vsem izboljšavam socialnih in delovnih standardov v EU, da bi zagotavljali 
enake konkurenčne pogoje med EU in Združenim kraljestvom; 

5. v zvezi s tem opozarja zlasti na nedavno sprejete zakonodajne akte Unije, katerih roki 
za prenos se iztečejo v prehodnem obdobju, kot so revizija direktive o napotitvi 
delavcev, direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in 
oskrbovalcev ter direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski 
uniji, ter ponovno poudarja, da je nujno popolno in pravilno izvajanje teh zakonodajnih 
aktov;

6. spodbuja nadaljnje sodelovanje Združenega kraljestva kot tretje države opazovalke brez 
pravice odločanja v agencijah, ki so v pristojnosti Odbora Evropskega parlamenta za 
zaposlovanje, kot je Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (po 
zgledu Norveške)1, saj bi to obema stranema omogočilo izmenjavo podatkov, najboljših 

1  Norveška ima dvostranski sporazum z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(Eurofound) ter plačuje, da je vključena v evropsko raziskavo o delovnih razmerah, pri kateri sodeluje od leta 2000 (zadnje 



AL\1203822SL.docx 5/8 PE650.569v01-00

SL

praks in metodologij; prav tako odločno spodbuja Združeno kraljestvo, naj sodeluje z 
Evropskim organom za delo (v skladu s členoma 17(6) in 42 Uredbe 2019/1149) in 
upravno komisijo v skladu z Uredbo 883/2004/ES;

7. ponovno poudarja, da bi bilo treba v skladu z odstavkom 125 politične izjave spodbujati 
dialog s civilno družbo o vseh vidikih sporazuma ter da bi morale biti vanj vključene 
zlasti organizacije, ki zastopajo državljane Unije, ki živijo in delajo v Združenem 
kraljestvu, in državljane Združenega kraljestva, ki živijo in delajo v Uniji (mladinske 
organizacije in organizacije državljanov ter združenja delojemalcev); 

8. obžaluje, da si Združeno kraljestvo in države članice niso dovolj prizadevale za 
ozaveščanje državljanov o posledicah izstopa Združenega kraljestva iz EU, in močno 
spodbuja obe pogodbenici, naj začneta ali pospešita usmerjene informacijske kampanje 
za obveščanje vseh državljanov, ki jih zajema sporazum o izstopu, o njihovih pravicah 
in morebitnih spremembah njihovega statusa, tudi o uporabi pravil o koordinaciji 
sistemov socialnega varstva; opozarja, da se državljani, na katere bo vplival izstop 
Združenega kraljestva, zanašajo na pravočasne in zanesljive informacije o njihovih 
pravicah in statusu, ter poziva države članice in Združeno kraljestvo, naj ta vidik 
obravnavajo prednostno;

9. poudarja, da si morajo države članice bolj prizadevati, da bi podrobno opredelile svoje 
postopke prijave in časovne okvire za sprejetje ukrepov, ki državljanom Združenega 
kraljestva, ki prebivajo v državah članicah, zagotavljajo pravno varnost prek 
konstitutivne ali deklaratorne sheme;

Izvajanje sporazuma o izstopu

10. poudarja pomen učinkovitega izvajanja sporazuma o izstopu, vključno z ohranjanjem 
celovitosti enotnega trga in carinske unije; poudarja, da bi se moral sporazum o 
prihodnjih odnosih uporabljati brez poseganja v sporazum o izstopu; poudarja, da imajo 
državljani EU v Združenem kraljestvu velike težave pri zagotavljanju pridobljenega 
statusa in da imajo tisti, ki so si zagotovili status v pridobivanju, manjše pravice kot 
državljani Združenega kraljestva pri dostopu do nekaterih ugodnosti; 

11. poudarja, da sta celovito izvajanje sporazuma o izstopu in spoštovanje zavez iz politične 
izjave z besedami in dejanji pogoja za prihodnje partnerstvo med EU in Združenim 
kraljestvom ter temeljna elementa tega partnerstva; obžaluje izjave vlade Združenega 
kraljestva, ki izkazujejo pomanjkanje politične volje za celovito izpolnjevanje zavez iz 
sporazuma o izstopu in iz politične izjave; poudarja, da je v teh pogajanjih bistveno 
medsebojno zaupanje med stranema; 

12. izpostavlja pomen vzajemnega priznavanja kvalifikacij in diplom, tako v EU kot v 
Združenem kraljestvu, ter poudarja potrebo po ustreznih ureditvah v zvezi s tem; 
opozarja na prizadevanja Združenega kraljestva za izboljšanje mehanizma priznavanja 

štiri raziskave). Sodelovala je tudi pri drugi evropski raziskavi o kakovosti življenja v letih 2007–2008. Norveška je v imenu 
Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) tudi opazovalka v upravnem odboru Eurofounda. Poleg tega Eurofound 
vzdržuje mrežo evropskih dopisnikov, ki zajema vse države članice EU in Norveško ter zagotavlja nacionalne prispevke 
strokovnjakov, ki so relevantni za evropsko razpravo. Prek te mreže Evropski center Eurofounda za spremljanje 
prestrukturiranja spremlja tudi, kako v državah članicah EU in na Norveškem na zaposlovanje vplivajo velika 
prestrukturiranja, instrumenti podpore za prestrukturiranje in zakonodaja na tem področju.
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za državljane tretjih držav; poziva pogajalce, naj se odločijo za mehanizme priznavanja, 
ki bodo zagotavljali spoštovanje standardov, ne da bi ustvarjali nove ovire; . poziva 
pogajalce, naj zagotovijo, da priznavanje kvalifikacij in diplom ne bo omejeno na 
„državo izdaje“, kar bi ustvarilo ovire za državljane Združenega kraljestva, ki se 
preselijo iz ene države članice v drugo;

Enaki konkurenčni pogoji

13. odločno nasprotuje dejstvu, da pogajalski mandat Združenega kraljestva ne vsebuje 
besed „enaki konkurenčni pogoji“; hkrati ugotavlja, da vlada Združenega kraljestva trdi, 
da bo dejansko ohranila najvišje delovne in socialne standarde, vendar vztraja, da ne bo 
pristala na pravne obveznosti, ki bi presegale zaveze, o katerih je EU dosegla dogovor z 
državami, kot so Kanada, Japonska in Južna Koreja; vendar opozarja, da zaveze v 
drugih prostotrgovinskih sporazumih EU ne zagotavljajo zadostnih varoval za 
partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom, saj nobena druga država zunaj EU nima 
dostopa do enotnega trga brez carin in kvot, zaradi geografske bližine, rezidentstva 
državljanov Združenega kraljestva v EU in državljanov EU v Združenem kraljestvu ter 
obsega trgovine med EU in Združenim kraljestvom pa je potrebna stroga ureditev 
enakih konkurenčnih pogojev, potrebne so torej globlje zaveze, kot so bile zahtevane za 
sporazume o prosti trgovini med EU in Kanado, Japonsko ali Južno Korejo; v zvezi s 
tem bo zavrnil možnost, da bi se iz različnih pravnih in trgovinskih okvirov, ki se 
uporabljajo pri odnosih med EU in ostalimi tretjimi državami, izbrali le najboljši 
elementi;

14. ponavlja, da je za ohranitev celovitosti EU in njenega enotnega trga, carinske unije ter 
nedeljivosti štirih svoboščin bistveno zagotoviti, da je raven kvot in brezcarinskega 
dostopa do največjega svetovnega enotnega trga lahko le sorazmerna z obsegom 
regulativnega zbliževanja in zavezami, sprejetimi v zvezi z upoštevanjem enakih 
konkurenčnih pogojev za odprto in pošteno konkurenco, da se doseže dinamično 
usklajevanje; poudarja, da je potrebna kombinacija vsebinskih pravil in ukrepov, 
vključno s klavzulami o prepovedi poslabšanja položaja in mehanizmi, s katerimi bi 
zagotoviti učinkovito izvajanje, izvrševanje in reševanje sporov; poudarja, da je treba 
državljanom in nevladnim organizacijam zagotoviti ustrezen mehanizem za pritožbe, 
kar zadeva izvrševanje delovnih standardov; 

15. poudarja zlasti klavzule o preprečevanju poslabšanja položaja na naslednjih področjih v 
skladu s členom LPFS.2.27: (i) temeljne pravice na delovnem mestu, (ii) standardi 
zdravja in varnosti pri delu, (iii) pošteni delovni pogoji in standardi zaposlovanja ter (iv) 
pravici do obveščenosti in posvetovanja na ravni podjetja in (v) prestrukturiranje; 
pozdravlja določbe iz člena LPFS.2.28, ki utirajo pot dinamičnemu usklajevanju; zlasti 
opozarja na predlog Komisije, da se partnerski svet pooblasti za spreminjanje zavez, da 
bi se upošteval razvoj delovnih in socialnih standardov; 

16. opozarja, da bi moral vsak prihodnji sporazum o prosti trgovini, katerega cilj bi bila 
odprava tarif in kvot, temeljiti na trdnih pravnih obveznostih, ki bi zagotavljale enake 
konkurenčne pogoje za odprto in pošteno konkurenco, vključno z delovnimi in 
socialnimi standardi, da bi preprečili „tekmovanje v zniževanju standardov“ in 
pridobivanje nepoštenih konkurenčnih prednosti z zniževanjem ravni varstva ali 
drugimi regulativnimi razhajanji;
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17. zato v celoti podpira določbe iz naslova III (enaki konkurenčni pogoji in trajnost) in 
zlasti oddelka 5 (varstvo dela in socialna zaščita) osnutka sporazuma, ki so v skladu s 
politično izjavo; 

18. podpira sistem upravljanja, sodelovanja, spremljanja in izvrševanja ter reševanja 
sporov, ki ga je predstavila Komisija, zlasti v zvezi z delovnimi inšpekcijami ter 
upravnimi in sodnimi postopki, vključno z zagotavljanjem pravnih sredstev, ter vlogo 
partnerskega sveta in specializiranega odbora za enake konkurenčne pogoje in trajnost; 

19. pozdravlja predlog o ustanovitvi parlamentarne skupščine za partnerstvo med poslanci 
Evropskega parlamenta in parlamenta Združenega kraljestva, ki bi imela pravico 
prejemati informacije iz partnerskega sveta in pripravljati priporočila zanj; prav tako 
poudarja, da je treba še naprej podrobno spremljati izvajanje in uporabo sporazuma o 
izstopu prek skupine za usklajevanje z Združenim kraljestvom in dodatno ponovno 
oceniti potrebo po vzpostavitvi sistema za reševanje sporov na ravni EU;

20. poudarja, da ne bo odobril sporazuma, ki bi lahko neposredno ali posredno oslabil vlogo 
Sodišča Evropske unije pri razsojanju o vprašanjih prava Unije; 

Usklajevanje mobilnosti in socialne varnosti

21. opozarja, da so državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v EU, in državljani EU, ki 
prebivajo v Združenem kraljestvu, trenutno v skladu s sporazumom o izstopu 
zavarovani in zaščiteni na podlagi pravil o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki 
zadevajo nadomestila za bolezen, materinstvo in enakovredna nadomestila za 
očetovstvo, za invalidnost, starost, preživele družinske člane, nadomestila za nesreče pri 
delu in poklicne bolezni, pomoč ob smrti, nadomestila za brezposelnost, nadomestila za 
predčasno upokojitev, družinska nadomestila;

22. opozarja na pomen ohranjanja vseh razsežnosti obstoječih in prihodnjih pravic 
socialnega varstva prizadetih oseb; opozarja na odločne zahteve prizadetih državljanov 
v EU in Združenem kraljestvu, da se zaščitijo njihove pravice; poziva pogajalce o 
sporazumu, naj dajo prednost pravicam teh državljanov, kar zadeva vse vrste 
koordinacije sistemov socialne varnosti;

23. ugotavlja, da je cilj naslova XI: Mobilnost fizičnih oseb zagotoviti ureditev mobilnosti 
med pogodbenicama, da se zagotovi popolna vzajemnost te ureditve in prepreči 
diskriminacija med državami članicami ter da se poskrbi za koordinacijo sistemov 
socialne varnosti pogodbenic; ugotavlja, da je predviden vzajemni režim potovanja brez 
vizumov za kratkoročno bivanje, ki traja največ 90 dni, vendar lahko obe pogodbenici 
zahtevata vizume za državljane, ki opravljajo plačano dejavnost; pozdravlja člen MOI.5, 
ki določa vzajemne pogoje za vstop, dolgoročno prebivanje in pravice državljanov EU 
in Združenega kraljestva, ki opravljajo raziskave oziroma študirajo, se usposabljajo in 
so na mladinskih izmenjavah ter njihove družinske člane, kjer je to primerno; 

24. pozdravlja dejstvo, da člen MOBI.6 in Protokol o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti k osnutku sporazuma določata stalno uporabo pravil o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti na več področjih socialnega varstva (npr. nadomestila za bolezen, 
invalidnost in starost ter nadomestila za nesreče pri delu in poklicne bolezni); vseeno 
globoko obžaluje, da ni posebnih določb o nadomestilih za brezposelnost za čezmejne 
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in obmejne delavce, in zato spodbuja pogodbenici, naj preučita ustrezne določbe, ki 
zadevajo nadomestila za brezposelnost za čezmejne in obmejne delavce, da bi zaščitili 
njihove pravice; poziva pogajalce, naj zagotovijo neprekinjeno uporabo pravil o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti v vseh poglavjih; 

25. obžaluje tudi, da člen MOBI.6 osnutka sporazuma določa zgolj možnost, da partnerski 
svet spremeni Protokol o koordinaciji sistemov socialne varnosti, namesto da bi 
predpisoval, da je to obvezno;

26. poudarja pomen dinamičnega sporazuma o koordinaciji sistemov socialne varnosti, na 
podlagi katerega bi moralo Združeno kraljestvo prilagoditi svojo zakonodajo 
spremembam zakonodajnih aktov EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti (npr. 
prihodnja uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe (ES) št. 883/2004); poudarja, da morajo določbe končnega sporazuma o 
mobilnosti oseb v skladu s politično izjavo vključevati sorazmerne in trdne pravice v 
zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti;

27. poziva k učinkovitemu postopku reševanja sporov v primerih nejasnosti glede 
pristojnega organa;

28. poudarja, da je ustrezna izmenjava podatkov bistvenega pomena za koordinacijo 
sistemov socialne varnosti med EU in Združenim kraljestvom; zato spodbuja Združeno 
kraljestvo, naj sodeluje pri elektronski izmenjavi informacij o socialni varnosti; 

29. poziva pogodbenici, naj se dogovorita o določbah o nadaljevanju obojestranske 
udeležbe v programu Erasmus+ in finančnih naložbah zanj, v skladu z določbami 
politične izjave o sodelovanju v programih Unije, zlasti v zvezi s pripravništvi za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje študentov, vajenci in nove diplomante; 
poudarja, da bo treba kandidate iz EU in Združenega kraljestva po prehodnem obdobju 
dovolj zgodaj obvestiti o pogojih in rokih za sodelovanje;

Sklepne ugotovitve

30. obžaluje velika razhajanja med stranema v tej fazi pogajanj, tudi glede obsega in pravne 
strukture sporazuma, o katerem potekajo pogajanja; izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
omejenega obsega prihodnjega partnerstva, ki ga predvideva vlada Združenega 
kraljestva, in poudarja, da predlogi Združenega kraljestva zaostajajo za njegovimi 
zavezami iz politične izjave; opozarja, da izvedba in zaključek pogajanj v sedanjih 
razmerah pandemije COVID-19 predstavljata izziv; poziva Združeno kraljestvo, naj 
hitro in konstruktivno sodeluje z EU, da bi pred koncem prehodnega obdobja prišli do 
sporazuma o partnerstvu, ki bo zagotavljal ambiciozne, široke in uravnotežene odnose 
ter enake konkurenčne pogoje, v skladu z vsemi zavezami, sprejetimi v okviru politične 
izjave.


