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Věc: Doporučení výboru EMPL k rozhodnutí o uzavření Dohody o obchodu a 
spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou 
energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 
na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké 
Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu 
utajovaných informací jménem Unie (2020/0382(NLE))

Vážení předsedové,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se v rámci výše uvedeného postupu rozhodl, že Vašim 
výborům předloží stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projednal tuto záležitost na své schůzi dne 1. února 
2021. Na této schůzi se výbor rozhodl sdělit své stanovisko Výboru pro zahraniční věci 
a Výboru pro mezinárodní obchod jako věcně příslušným výborům.

S pozdravem
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NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
(dále jen „Spojené království“) z Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského 
společenství pro atomovou energii se dotýká milionů občanů, ať už jsou to občané 
Spojeného království, kteří žijí v Unii, cestují do Unie nebo v Unii pracují, či občané 
Unie, kteří žijí ve Spojeném království, cestují do Spojeného království nebo ve 
Spojeném království pracují, případně občané jiných států, než je Spojené království a 
členské státy EU;

B. vzhledem k tomu, že třetí země, na něž se nevztahují stejné povinnosti jako na členské 
státy, nemohou mít stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát; vzhledem 
k tomu, že na druhou stranu je ve společném zájmu EU i Spojeného království 
dosáhnout ambiciózního, rozsáhlého a vyváženého vztahu prostřednictvím dohody 
o obchodu a spolupráci i dalších možných dohod;

C. vzhledem k tomu, že od roku 2008 začleňovala EU do kapitol o obchodu a udržitelném 
rozvoji svých obchodních dohod se třetími zeměmi ustanovení o pracovních normách;

D. vzhledem k tomu, že politické prohlášení, jež bylo připojeno k Dohodě o vystoupení 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Spojené království) z Evropské 
unie (EU) a Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 19. října 2019 a 
protokolu o Severním Irsku (dále jen „dohoda o vystoupení“), stanoví rámec budoucích 
vztahů mezi EU a Spojeným královstvím vymezením parametrů ambiciózního, 
širokého, hlubokého a flexibilního partnerství v rámci obchodní a hospodářské 
spolupráce, jejímž základem bude komplexní a vyvážená dohoda o volném obchodu;

E. vzhledem k tomu, že článek 184 dohody o vystoupení stanoví, že EU a Spojené 
království mají vynaložit veškeré úsilí, aby v dobré víře a při plném respektování svých 
právních řádů podnikly kroky nezbytné k rychlému vyjednání dohod upravujících jejich 
budoucí vztah tak, jak je uvedeno v politickém prohlášení, a k provedení příslušných 
postupů nezbytných k ratifikaci a uzavření těchto dohod za účelem zajištění toho, aby se 
tyto dohody v co největším rozsahu použily od konce přechodného období;

F. vzhledem k tomu, že Evropská rada přijala své obecné pokyny pro jednání, aby mohla 
být zahájena jednání o celkovém pojetí rámce budoucích vztahů stanoveného v 
politickém prohlášení;

G. vzhledem k tomu, že uváží-li se zeměpisná blízkost a vzájemná hospodářská 
provázanost a propojenost EU a Spojeného království (smluvních stran) a velký počet 
občanů EU žijících ve Spojeném království a občanů Spojeného království žijících v 
EU, mělo by být partnerství mezi EU a Spojeným královstvím komplexní a mělo by 
zahrnovat dohodu o volném obchodu a širší odvětvovou spolupráci, pokud je to v zájmu 
Unie;

H. vzhledem k tomu, že cílem tohoto partnerství by mělo být zejména uzavření dohody o 
volném obchodu, která na základě pevně stanovených závazků zajistí, že nebudou 
uplatňovány žádné celní sazby, kvóty ani dumping, a to ani pokud jde o sociální a 
pracovní normy;
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I. vzhledem k tomu, že tyto závazky by měly předcházet narušení obchodu a vzniku 
nespravedlivých konkurenčních výhod, aby byl mezi stranami zajištěn udržitelný a 
trvalý vztah; vzhledem k tomu, že partnerství by proto mělo být založeno na vysokých 
standardech a rovnováze práv a povinností, která zajistí nedělitelnost čtyř svobod a 
zaručí rovné podmínky, které obstojí ve zkoušce času;

J. vzhledem k tomu, že za tímto účelem by partnerství mělo stvrdit společné vysoké 
sociální a pracovní normy a odpovídající vysoké standardy, které budou vytvořeny v 
průběhu času a jejichž referenčním bodem budou sociální a pracovní normy a práva EU;

K. vzhledem k tomu, že partnerství by mělo strany zavázat k trvalému zlepšování jejich 
příslušných úrovní ochrany s cílem zajistit odpovídající vysoké sociální a pracovní 
standardy, aby byly zachovány rovné podmínky;

L. vzhledem k tomu, že v zájmu plnění závazku zachování rovných podmínek obsaženého 
v politickém prohlášení by partnerství mělo zejména zajistit, aby úroveň pracovní a 
sociální ochrany stanovená právními předpisy a postupy nebyla snížena pod úroveň 
stanovenou společnými normami platnými v EU a ve Spojeném království na konci 
přechodného období, a to alespoň v těchto oblastech: základní práva v práci; bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci, včetně zásady předběžné opatrnosti, spravedlivé pracovní 
podmínky a pracovní normy; informace, konzultace a práva na úrovni podniku a 
restrukturalizace; vzhledem k tomu že partnerství by mělo rovněž chránit a podporovat 
sociální dialog mezi pracovníky a zaměstnavateli, jejich příslušnými organizacemi a 
vládami a mělo podporovat dialog s občanskou společností;

M. vzhledem k tomu, že je v tomto ohledu naprosto zásadní zásada zamezení snižování 
úrovně současných a budoucích úrovní pracovní a sociální ochrany; vzhledem k tomu, 
že podle článků 6.1 a 6.2 dohody o obchodu a spolupráci není žádná ze stran oprávněna 
snížit pracovní a sociální normy uplatňované na konci přechodného období způsobem, 
který by měl vliv na obchod a investice mezi stranami;

N. vzhledem k tomu, že partnerství by mělo zajistit, aby Spojené království účinně 
prosazovalo své závazky a své právní předpisy a postupy odrážející tyto závazky, a to 
prostřednictvím přiměřeně financovaných vnitrostátních orgánů, efektivního systému 
inspekcí práce a účinných správních a soudních řízení;

O. vzhledem k tomu, že ujednání o mobilitě by měla být založena na nediskriminaci mezi 
členskými státy a na plné reciprocitě; vzhledem k tomu, že partnerství musí rovněž 
umožňovat rozsáhlou a intenzivní koordinaci sociálního zabezpečení;

P. vzhledem k tomu, že partnerství by mělo zahrnovat vhodná opatření pro řešení sporů a 
vymáhání práva, a zejména by mělo vytvořit řídící orgán odpovědný za řízení provádění 
a fungování partnerství a dohled nad ním, který usnadní řešení sporů; vzhledem k tomu, 
že je důležité, aby se sociální partneři případně zapojili do procesu urovnávání sporů;

Q. vzhledem k tomu, že Evropský parlament po celou dobu vyjednávání trval na tom, že 
Soudní dvůr Evropské unie by měl zůstat jediným arbitrem práva Unie;

R. vzhledem k tomu, že před přijetím dohody o vystoupení z Evropské unie z roku 2020 
vláda Spojeného království vypustila doložky, které by poskytovaly určitou omezenou 
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vnitrostátní právní ochranu práv pracovníků pocházejících z EU, a zavázala se znovu 
zavést tato ustanovení do připravovaného zákona o zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
tento návrh zákona nebyl dosud předložen;

Obecné připomínky

1. vítá intenzivní a úspěšná snažení vyjednávačů EU a Spojeného království dosáhnout 
dohody o obchodu a spolupráci mezi stranami, a předejít tak katastrofálním následkům 
pro miliony občanů i podniků, jež by přinesl scénář bez dohody; vyjadřuje politování 
nad skutečností, že vzhledem k naléhavé povaze dohody nebyla možná řádná 
parlamentní kontrola před koncem přechodného období, a opět hluboce lituje toho, že 
vláda Spojeného království neumožnila plynulejší přechod prostřednictvím prodloužení 
lhůty pro dosažení dohody; lituje skutečnosti, že dohoda měla vzhledem ke své spěšné 
povaze okamžitý negativní vliv na občany a podniky, kteří se musí s novými pravidly 
ovlivňujícími jejich živobytí a každodenní život vyrovnat a přizpůsobit se jim;

2. připomíná jedinečnou povahu dohody o obchodu a spolupráci, která stejně jako 
podobné dohody o volném obchodu stanovuje podmínky, za kterých mohou být 
přijímány výrobky odpovídající různým právním předpisům, a ustanovuje mechanismy 
pro harmonizaci těchto právních předpisů a pro podporu konvergentních přístupů 
k budoucím právním předpisům, ale zároveň musí řešit ztrátu dlouho ustanovených 
práv, jako například práva na volný pohyb, a ztrátu koordinace sociálního zabezpečení; 
připomíná, že na rozdíl od jiných obchodních dohod výchozí pozice stran zahrnují 
široce harmonizované regulační rámce, společná práva a hluboce integrované trhy a že 
dohoda o obchodu a spolupráci má za cíl řídit to, jakým způsobem se tyto aspekty 
mohou v budoucnosti odchýlit, a omezit dopad na občany, společnost a hospodářství 
z takového odchýlení vyplývající;

3. vítá skutečnost, že i přes některé nedostatky dohody o obchodu a spolupráci bylo ve 
velké většině případů dosaženo priority Evropského parlamentu ochránit práva občanů, 
lituje však, že 1. ledna 2021 skončil volný pohyb osob mezi EU a Spojeným 
královstvím a veškerý takový pohyb dnes podléhá imigračním právním předpisům 
Spojeného království vztahujícím se na občany třetích zemí a že budou omezena práva 
občanů a jejich ochrana plynoucí z koordinace sociálních zabezpečení; připomíná však, 
že na osoby, které se již nacházely v přeshraniční situaci mezi EU a Spojeným 
královstvím před 1. lednem 2021, se vztahuje dohoda o vystoupení, jež umožňuje 
pokračování jejich práva zůstat nebo pracovat, zaručuje nediskriminaci a chrání jejich 
práva na sociální zabezpečení; konstatuje, že je možné, aby určité druhy cest, včetně 
krátkodobých pracovních cest a návštěv z jiných důvodů (například přesuny v rámci 
společnosti až po dobu tří let), zůstaly bez vízové povinnosti;

4. lituje skutečnosti, že Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) nebude jurisdikcí vykládající 
jakákoli pravidla zahrnutá v dohodě o obchodu a spolupráci, která se odvozují od práva 
Unie, a že v budoucnu může dojít k odchýlení od judikatury SDEU ze strany 
Nejvyššího soudu a odvolacích soudů Spojeného království;

5. zdůrazňuje, že přístup ke spravedlnosti je při provádění a vymáhání práv občanů 
zásadní; připomíná přímý bezprostřední dopad dohody o obchodu a spolupráci na práva 
občanů, zvláště těch občanů EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo zde mají trvalý 
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pobyt, a občanů Spojeného království, kteří žijí v EU nebo zde mají trvalý pobyt; 
vyzývá obě strany dohody o obchodu a spolupráci, aby poskytly občanům přístup ke 
spravedlnosti a právní ochraně, pokud jde o jejich práva před soudy Spojeného 
království a EU;

6. lituje skutečnosti, že vláda Spojeného království ještě nenaplnila svůj závazek 
v souvislosti s novým zákonem o zaměstnanosti; připomíná, že sociální a pracovní 
normy stanovené v zákoně o zaměstnanosti by neměly být statické, ale měly by přímo 
následovat jakákoli zlepšení sociálních a pracovních norem v EU, aby se zajistily rovné 
podmínky mezi oběma stranami;

7. připomíná, že podle dohody o obchodu a spolupráci jakékoli snížení sociálních 
a pracovních norem ze strany Spojeného království způsobem, který má vliv na obchod 
nebo investice, včetně nedostatečně účinného prosazování jeho právních předpisů 
a norem, představuje porušení zásady nesnižování úrovní ochrany a ustanovení 
o rovných podmínkách;

8. vyjadřuje v tomto ohledu znepokojení nad zprávami z posledních týdnů, že je britským 
ministerstvem obchodu, jako součást přepracování pracovního trhu ve Spojeném 
království po brexitu, zvažován balíček deregulačních opatření,  kdy ministr obchodu, 
energetiky a průmyslové strategie Spojeného království potvrdil, že vláda Spojeného 
království přehodnocuje pracovněprávní zákony odvozené od právních předpisů EU, 
z nichž některé – zejména směrnice o pracovní době – by mohly být zrušeny; 
připomíná, že taková opatření, pokud by byla přijata, zásadně omezují práva pracovníků 
ve Spojeném království, měla by však také podstatný vliv na rovné podmínky 
předpokládané dohodou o otevřené a spravedlivé hospodářské soutěži a udržitelném 
rozvoji mezi stranami; zdůrazňuje, že taková opatření by byla v rozporu s dohodou 
o vystoupení a dohodou o obchodu a spolupráci;

9. v této souvislosti vyjadřuje politování zvláště nad skutečností, že v nedávné době přijaté 
legislativní akty Unie, jejichž lhůty na provedení ve vnitrostátním právu připadaly na 
přechodné období, jako například směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob a směrnice o transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách v Evropské unii, nebyly ve Spojeném království provedeny; 
vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli Spojené království mělo podle článku 127 
dohody o vystoupení povinnost provést výše zmíněné směrnice během přechodného 
období, nepodniklo potřebné kroky, aby je ve vnitrostátním právu provedlo, a tudíž 
odepřelo občanům Spojeného království některá nově ustanovená práva;

10. vybízí k tomu, aby se Spojené království i nadále jako třetí země s pozorovatelským 
statusem a bez rozhodovacích pravomocí (po vzoru Norska1) podílelo na činnosti 
agentur, jejichž činnost spadá do působnosti Výboru pro zaměstnanost Evropského 

1 Norsko má s nadací Eurofound dvoustrannou dohodu a platí za účast v průzkumu pracovních podmínek v 
Evropě, přičemž se účastní od roku 2000 (předchozí čtyři průzkumy). Účastnilo se také druhého průzkumu 
kvality života v Evropě v letech 2007–2008. Norsko rovněž figuruje jako pozorovatel v Evropském sdružení 
volného obchodu (EVSO) a ve správní radě Eurofoundu. Kromě toho má Eurofound svou síť evropských 
korespondentů, a to ve všech členských státech EU a Norsku, která do evropské debaty přináší relevantní 
odborné příspěvky jednotlivých států. Prostřednictvím této sítě funguje i Evropský monitor pro restrukturalizaci 
nadace Eurofound, který sleduje dopad velkých restrukturalizací na zaměstnanost, nástroje na podporu 
restrukturalizace a právní předpisy týkající se restrukturalizace v členských státech EU a Norsku.



AL\1223586CS.docx 7/9 PE680.832v01-00

CS

parlamentu a k nimž patří Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek, neboť by se tak umožnila výměna údajů, osvědčených postupů a metodik 
mezi oběma stranami; rovněž důrazně vybízí Spojené království ke spolupráci 
s Evropským orgánem pro pracovní záležitosti (podle čl. 17 odst. 6 a článku 42 nařízení 
2019/1149), aby bylo zaručeno účinné uplatňování a vymáhání právních předpisů Unie 
a Spojeného království vztahujících se k mobilitě pracovní síly, a se správní komisí 
podle nařízení 883/2004/ES; lituje, že tato spolupráce není  v dohodě o obchodu 
a spolupráci předpokládána a že Spojené království dosud nevyjádřilo v tomto ohledu 
svůj zájem;

11. hluboce lituje skutečnosti, že na základě dohody o vystoupení mezi EU a Spojeným 
královstvím se nebude Spojené království nadále účastnit výměnného programu 
Erasmus v období 2021–2027, čímž studentům jak z EU, tak ze Spojeného království 
budou odepřeny hodnotné studijní a pracovní zkušenosti v zahraničí; konstatuje, že 
programy mobility týkající se studentů vysokých škol a odborného vzdělávání budou 
nabízet možnost využít mobility do třetích zemí včetně Spojeného království; důrazně 
vyzývá Spojené království, aby přehodnotilo svůj přístup v této oblasti a v budoucnu se 
účastnilo programu Erasmus v souladu s částí V dohody, a to za uvedených finančních 
podmínek;

12. odsuzuje diskriminační rozhodnutí Spojeného království uplatňovat různé poplatky za 
pracovní víza pro občany určitých členských států EU, například za víza pro sezónní 
práce a víza pro pracovníky ve zdravotnictví a pečovatelských oborech; zdůrazňuje, že 
je důležité zajistit rovný přístup na pracovní trh Spojeného království všem občanům 
EU a že je třeba uplatňovat stejné poplatky pro všechny občany EU;

13. připomíná význam mechanismů zřízených oběma stranami ke sledování změn a obtíží, s 
nimiž by se mohli setkat občané členských států EU žijící ve Spojeném království 
a občané Spojeného království žijící v EU, s cílem identifikovat a řešit případy právní 
nejistoty; vítá v tomto ohledu vytvoření domácích poradních skupin a fóra občanské 
společnosti;

Rovné podmínky

14. připomíná, že obecně trendy sbližování v regulační oblasti vyrovnávají podmínky 
hospodářské soutěže, zatímco trendy odchylování mohou umožnit vznik změn 
v podmínkách hospodářské soutěže; 

15. připomíná, že s ohledem na zeměpisnou blízkost a vzájemnou hospodářskou 
provázanost obou stran bylo jednou z hlavních zásad EU při vyjednáváních podpořit 
dohodu o obchodu a spolupráci silnými právními závazky, které by zajistily rovné 
podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž mimo jiné v oblasti 
pracovních a sociálních norem, aby se zamezilo předhánění se o co nejmenší regulaci 
a nespravedlivým konkurenčním výhodám, které by mohly vzniknout při snižování 
úrovně ochrany nebo jiném odchýlení právních předpisů;

16. bere na vědomí prvky „souboru nástrojů“ domluvené se Spojeným královstvím v oblasti 
pracovněprávních a sociálních záležitostí, zejména (1) výslovný odkaz na Evropskou 
sociální chartu a úmluvy Mezinárodní organizace práce, (2) roli vnitrostátního 
prosazování nesnižování úrovní ochrany a (3) systém vyrovnávacích opatření, kterým se 
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budou řešit budoucí odchýlení;

17. připomíná, že ustanovení o nesnižování úrovní ochrany v článku 6.2 jsou hodnocena 
z hlediska narušení obchodu a ustanovují, že žádná ze stran nesmí oslabit nebo snížit 
své pracovní a sociální úrovně ochrany pod úrovně platné na konci přechodného 
období, „způsobem, jenž má vliv na obchod nebo investice mezi stranami“; v tomto 
ohledu lituje velmi vysokého prahu („způsobem, jenž má vliv na obchod“);

18. trvá na tom, že úplná a důrazná ustanovení o nesnižování úrovní pracovních 
a sociálních norem jsou naprosto zásadní, stejně jako pečlivé sledování možných 
budoucích odchýlení oběma stranami, a vyzývá Komisi, aby toto ustanovení plně 
prosazovala, úzce do postupu kontroly souladu zapojila sociální partnery a Evropský 
parlament i Radu jako spolunormotvůrce pravidelně informovala;

19. v této souvislosti zdůrazňuje význam správného provádění a účinného vnitrostátního 
prosazování zásady nesnižování úrovní ochrany oběma stranami a vyzývá Komisi, aby 
pečlivě sledovala vývoj v této oblasti; konstatuje, že prosazování provádění takových 
úrovní ochrany je plánováno prostřednictvím ustanovení o vnitrostátním prosazování 
a řešení sporů; připomíná, že v případě sporu mezi stranami týkajícího se použití 
kapitoly o pracovních a sociálních normách použijí strany výhradně postupy stanovené 
v článcích 9.1, 9.2 a 9.3 hlavy XI nebo část druhou odchylující se od hlavy I části šesté 
o řešení sporů a horizontálních ustanoveních; dále konstatuje, že vyrovnávací opatření 
podle článku 9.4 budou spuštěna pouze v případě, pokud v důsledku významných 
rozdílů mezi stranami vznikne podstatný dopad na obchod nebo investice mezi 
stranami; je však znepokojen možnostmi, jak by bylo případné jednostranné snížení 
sociálních a pracovních norem ze strany Spojeného království podle dohody o obchodu 
a spolupráci řešeno a napadáno, zvláště pokud jde o prokázání, že došlo k dopadu na 
obchod nebo investice mezi stranami; znovu opakuje, že jakékoli jednostranné 
snižování sociálních a pracovních norem na úkor evropských pracovníků a podniků je 
nutné urychleně řešit a napravit, aby byly zajištěny rovné podmínky;

20. konstatuje se znepokojením, že přezkum těchto pravidel se bude konat až po čtyřech 
letech, nebo pokud by vyrovnávací opatření byla používána příliš často a pokud by 
odchýlení trvalo po dobu 12 měsíců; trvá na tom, že Evropský parlament a sociální 
partneři musí být do procesu přezkumu úzce zapojeni;

21. vyzývá strany, aby se dohodly na dalších společných nástrojích k výkladu, aby 
objasnily obecně kapitolu o rovných podmínkách a konkrétně roli Parlamentu 
a sociálních partnerů v jejich sledování a provádění, včetně možnosti, aby sociální 
partneři podávali formální stížnosti mimo předkládání informací jako amicus curiae 
panelu odborníků; dále vyzývá k zajištění dostatečných zdrojů a trvalého sekretariátu 
pro domácí poradní skupinu;

Koordinace mobility a sociálního zabezpečení

22. připomíná, že podle dohody o vystoupení se na občany Spojeného království pobývající 
v EU a občany EU pobývající ve Spojeném království do 31. prosince 2020 vztahovala 
pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení týkající se dávek v nemoci, mateřských 
a rovnocenných otcovských dávek, dávek v invaliditě, dávek ve stáří, dávek 
pozůstalým, dávek při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebného, dávek v 
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nezaměstnanosti, předdůchodových dávek a rodinných dávek a že tato pravidla slouží k 
jejich ochraně;

23. konstatuje, že podle dohody o obchodu a spolupráci současná ujednání o nezbytné nebo 
pohotovostní zdravotní péči budou i nadále „v zásadě“ platit pro dočasné pobyty ve 
Spojeném království a v EU;

24. vítá skutečnost, že nový mechanismus spolupráce v oblasti koordinace systémů 
sociálního zabezpečení se podobá současným pravidlům podle nařízení (ES) č. 
883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004; zejména vítá 
skutečnost, že ustanovení EU o nediskriminaci, rovném zacházení a sčítání dob jsou 
v dohodě o obchodu a spolupráci ochráněna;

25. nicméně lituje omezení věcné působnosti a zejména skutečnosti, že se nevztahuje na 
rodinné dávky, peněžité dávky za dlouhodobou péči, nepříspěvkové peněžité dávky 
a možnost vývozu dávek v nezaměstnanosti;

26. rovněž lituje, že dohoda o obchodu a spolupráci nepředpokládá dynamické sbližování se 
vznikajícími právními předpisy EU v oblasti koordinace systémů sociálního 
zabezpečení, zejména v kontextu současné revize nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009; 
vyzývá strany, aby ihned poskytly občanům, na něž omezení volného pohybu dopadají, 
přesné a spolehlivé informace o jejich právech pobytu, právu pracovat a právu na 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení;

27. bere na vědomí, že podle dohody o obchodu a spolupráci a v závislosti na určitých 
podmínkách budou pracovníci vyslaní do Spojeného království nebo ze Spojeného 
království podléhat právním předpisům hostitelské země, co se týče sociálního 
zabezpečení; zdůrazňuje, že to může mít negativní vliv na jejich osobní historii 
sociálního zabezpečení; vítá v tomto ohledu přechodné ustanovení, že členské státy 
mohou po oznámení Evropské komisi požadovat pokračování systému vysílající země, 
jako existoval dne 31. prosince 2020 po dobu až 15 let;

28. vybízí k řádnému a důslednému uplatňování protokolu o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení v členských státech, aby byla všem dotčeným občanům zaručena stejná 
práva;

Závěr

29. doporučuje, aby Evropský parlament s dohodou o obchodu a spolupráci souhlasil, trvá 
však na tom, aby Evropskému parlamentu byly předkládány výroční zprávy o jejím 
provádění, zejména pokud jde o rovné podmínky v oblasti sociálních a pracovních 
norem;


