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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel még mindig túl sok olyan akadály van, amelyek miatt az uniós polgárok nem tudják 
teljes mértékben kiaknázni az egységes piac előnyeit, ami akadályozza az egyazon 
közösséghez tartozás érzésének kialakulását;

B. mivel sürgősen orvosolni kell e nehézségeket, hogy az uniós polgárok teljes mértékben 
élvezhessék a szabad mozgáshoz való jogot, valamint az európai uniós tagságból 
származó előnyöket;

1. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mivel az egységes piacra vonatkozó 
jogszabályokban jogalkotási és végrehajtási hézagokra derült fény, erősítsék meg a 
vonatkozó jogszabályok tényleges végrehajtására irányuló erőfeszítéseiket, különösen a 
szociális védelemmel összefüggő kérdéseket illetően;

2. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a polgárok szociális jogainak és előnyeinek 
Unió-szerte történő kihasználása tekintetében összpontosítsanak az értékes 
kommunikációs stratégiákra és tájékoztatási mechanizmusokra;

3. üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását, miszerint rendszeresen át fogja tekinteni a 
polgárok egységes piac működésével kapcsolatos álláspontjait és aggályait; felszólítja 
azonban a Bizottságot, hogy végezzen részletes kutatást az egyes tagállamokban a szabad 
mozgáshoz való jogot gyakorló uniós munkavállalók által tapasztalt konkrét problémákkal 
kapcsolatban, és terjesszen elő konkrét javaslatokat az uniós vagy tagállami szinten 
meghozandó intézkedésekre vonatkozóan;

Társadalombiztosítás az Unióban

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK rendeletnek és az 
EUMSZ 153. cikkének való megfelelés biztosítása mellett – végezzenek vizsgálatokat a 
mozgás szabadságát az EU-ban gyakorló polgárok folyamatos társadalombiztosítási 
védelmének és az adott ország polgáraival egyenlő bánásmód biztosítása érdekében, 
valamint vegyék fontolóra egy európai szintű, választható, az általános rendszert 
kiegészítő, önkéntes és átvihető társadalombiztosítási rendszer kialakítását a szorosabb 
szociálpolitikai együttműködés megvalósítása érdekében; az esetleges 28. 
társadalombiztosítási rendszerre vonatkozó korábbi elképzeléseket naprakésszé kell tenni, 
és a tanulmányokban ezekkel is foglalkozni kell;

5. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a bonyolult nemzeti 
igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, hogy a munkavállalók, 
munkaadók és a határon átnyúló foglalkoztatási helyzetben érintett más felek számára 
rendelkezésre álljon a foglalkoztatással összefüggő jogaikkal és kötelezettségeikkel, 
például a szociális biztonsági jogaikkal – köztük a munkanélküli védelemmel, az 
egészségügyi ellátással és az adózási szabályokkal – kapcsolatos szükséges tájékoztatás; 
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úgy véli, hogy ennek a tájékoztatásnak lehetőleg elektronikus formában a szabad 
mozgáshoz való jog gyakorlása előtt, alatt és után is rendelkezésre kell állnia;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy uniós szinten hozzon létre központi koordinációs pontot, 
amelynek célja a szabad mozgáshoz való jogot gyakorló munkavállalók, munkaadók és 
más érdekelt felek problémáinak rögzítése, a megoldások tagállamok közötti kidolgozása 
és a mobil foglalkoztatási jogviszonyokból – többek között a munkavállalók kiküldéséből 
– eredő problémák megelőzése érdekében;

7. kéri a tagállamokat, hogy az uniós állampolgárok nem uniós családtagjait kezeljék 
jóhiszemű ügyfélként mindazon közigazgatási eljárások során, amelyeken keresztül kell 
menniük;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy az Unióban mozgó valamennyi személy számára alakítsanak 
ki egyablakos ügyintézési rendszert, amelynek segítségével e személyek a fogadó 
tagállam egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a munkavállalással és a lakhatással 
kapcsolatos hivatalos ügyeiket, továbbá tájékozódhatnak jogaikról és kötelességeikről, 
beleértve az online ügyintézéssel kapcsolatos lehetőségeket, annak érdekében, hogy 
javítsák az Unión belül mozgó polgárok jogainak tényleges gyakorlását;

Egészségügyi ellátás másik tagállamban

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy valamennyi polgárt teljes körűen tájékoztassanak arról, hogy az 
európai egészségbiztosítási kártya révén milyen jogok illetik meg őket, valamint arról, 
hogy a különböző tagállamokban az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor milyen 
pénzügyi kötelezettségek terhelik őket; hangsúlyozza, hogy ezen információknak – többek 
között elektronikus úton – könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük és a fogyatékkal élő 
polgárok számára is elérhetőnek kell lenniük;

10. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az európai egészségbiztosítási kártyát 
kérésre minden arra jogosult polgár kérésre megkapja, és a szabályok helytelen 
alkalmazását késedelem nélkül orvosolják; felszólítja a tagállamokat, hogy adjanak 
tájékoztatást az esetleges további biztosításról vagy egyéb intézkedésről, amelyre a 
polgároknak szükségük lehet ahhoz, hogy külföldön ugyanolyan egészségügyi ellátásra 
legyenek jogosultak, mint amelyet hazájukban igénybe vehetnek;

11. sürgeti a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék és gyorsítsák meg a külföldön nyújtott ellátás 
megtérítésével kapcsolatos igazgatási eljárásokat, és gondoskodjanak arról, hogy 
társadalom- és betegbiztosítási rendszereik megfelelő védelmet biztosítsanak a szabad 
mozgáshoz való jogot gyakorló munkavállalók számára;

Képesítések elismerése

12. üdvözli a belső piaci információs rendszer (IMI) által támogatott, az Unión belüli 
adminisztratív eljárások és az önkéntes, határokon átnyúló mobilitás megkönnyítését célzó 
európai szakmai kártya bevezetését, amelynek kritériumait jelenleg értékelik; továbbá úgy 
véli, hogy az uniós munkaerőpiacon tartósan fennálló különbözőségek kezelése érdekében 
az IMI-vel elérhető a származási tagállam és a fogadó ország közötti gyorsabb 



AD\899743HU.doc 5/8 PE480.882v02-00

HU

együttműködés;

13. megismétli a tagállamokhoz intézett azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli munkaerő megteremtése érdekében javítsák a 
gyermekkori nyelvtanulást, hozzanak létre a formális és informális oktatás, többek között 
az egész életen át tartó tanulás, valamint valamely más tagállamban szerzet képességek 
elismerését szolgáló rendszert és mindezt fokozottan hangolják össze a munkaerő-piaci 
szükségletekkel, ami előnyére válhat a közös európai munkaerőpiacnak és növelheti a 
termelékenység szintjét; hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Képesítési Keretrendszer 
segítségével további erőfeszítésekre van szükség a nemzeti képesítési rendszerek közötti 
átjárhatóság biztosítására;

14. úgy véli, hogy az oktatási intézményeknek a kiadott diploma mellékletében fel kell 
tüntetniük, hogy a nemzeti diploma miként vethető össze és értékelhető egy másik 
tagállamban – különösen a szomszédos országokban – szerzett diplomához képest;

15. rámutat a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben foglalt 
automatikus elismerés sikerére, és kéri, hogy vegyék fontolóra más szakmákra való 
kiterjesztésének lehetőségét;

16. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a strukturális és 
kohéziós alapokhoz való hozzáférés érdekében, és a megszerzett összegeket használják fel 
a szakképzéssel kapcsolatos programokra a kkv-k további támogatásának biztosítása 
érdekében;

Zéró tolerancia a megkülönböztetéssel szemben

17. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamok által a foglalkoztatás terén alkalmazott, az 
uniós jogba ütköző, hátrányosan megkülönböztető szabályokkal és gyakorlatokkal 
szemben alkalmazzon zéró toleranciát és ennek megsértése esetén haladéktalanul 
kezdeményezzen megfelelő eljárásokat; sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy ne toleráljon 
semmilyen megkülönböztető vagy túlzó gyakorlatot, ellenőrzést vagy előírást, amely 
akadályozza az európai munkavállalókat és munkáltatókat uniós jogai gyakorlásában;

18. emlékeztet rá, hogy a szabad mozgás az egyik olyan alapvető jog, amelyet a 
munkavállalóknak a tagállamok munkavállalói között a foglalkoztatás, a javadalmazás, 
valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében alkalmazott, 
állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés nélkül kell tudniuk gyakorolni; 
meggyőződése, hogy e szabadság biztosítása érdekében a munkavállalókat tájékoztatni 
kell, megfelelő jogorvoslati mechanizmusokat kell létrehozni, és minden tagállamnak 
szigorúan végre kell hajtania a vonatkozó uniós szabályokat;

19. hangsúlyozza az EURES rendszer – mint az Unión belüli munkanélküliség leküzdésére és 
a megfelelő képesítéssel rendelkező jelentkezők hiánya miatt betöltetlenül maradó 
munkahelyek jelenségének megoldására szolgáló eszköz – támogatását erősítésének és a 
nemzeti munkakereső rendszerekkel való tényleges összekapcsolásának szükségességét;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy gondosan kövesse figyelemmel a 2000/78/EK irányelv 
tagállamokban történő átültetését és tényleges alkalmazását, és amennyiben 
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hiányosságokat észlel, avatkozzon be; felszólítja a tagállamokat és a Tanácsot, hogy 
tekintsék prioritásnak a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvre irányuló javaslat sürgős elfogadását;

21. ajánlja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy javítsák az új vállalkozók számára a 
meglévő feltételeket annak érdekében, hogy jobban ki lehessen használni az új, 
fenntartható munkahelyek teremtésére bennük rejlő fontos lehetőségeket; hangsúlyozza 
annak szükségességét, hogy könnyítsenek a kis- és középvállalkozások más tagállamból 
származó munkavállalók felvételével kapcsolatos adminisztratív terhein; felszólítja a 
tagállamokat, hogy ugyanígy egy kézből biztosítsanak információkat azoknak a 
vállalkozóknak, akik valamely tagállamban befektetni, és ott munkahelyeket teremteni 
kívánnak, ugyanakkor védjék meg az európai szociális modellt;

22. üdvözli az egységes piaci fórum következtetéseit, amelyek felszólítanak a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv végrehajtásának és alkalmazásának javítására;

23. hangsúlyozza, hogy az EU-ban javítani kell a kiküldött munkavállalók munkafeltételeit és 
mindenfajta megkülönböztetéstől mentesen szavatolni kell megfelelő védelmüket; kéri a 
kiküldött munkavállalókról szóló irányelv átültetésének és alkalmazásának a szociális 
partnerekkel szoros együttműködésben történő javítását;

Nyugdíjba vonulás külföldön

24. megismétli a Bizottsághoz intézett azon felhívását, hogy végezze el a nyugdíjalapokra 
vonatkozó különböző szabályok értékelését, és emlékeztet arra, hogy javítani kell a 
nyugdíjaknak – különösen a foglalkoztatói nyugdíjaknak – a munkáltatóváltás és egyik 
tagállamból másikba történő átköltözés esetén való hordozhatóságát;

Az egységes piaccal kapcsolatos foglalkoztatási és szociális területre vonatkozó egyéb 
aggályok

25. üdvözli a Bizottságnak a határokon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételének 
megkönnyítésére irányuló javaslatait; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv gyors és eredményes végrehajtását, kellő módon figyelembe véve az 
egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a méltányosság és a szolidaritás 
elveit; felhívja továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassák munkájukat a 
távorvoslási és e-egészségügyi szolgáltatások széles körű kiépítésének 2020-ra kitűzött 
célja érdekében; ezenkívül támogatja az uniós polgárok saját betegadataikhoz való 
biztonságos internetes hozzáférésének és a betegnyilvántartások átjárhatóságának 
biztosítására irányuló kísérleti projekteket, ezáltal biztosítva a betegek részére az ellátás 
folyamatosságát;

26. megállapítja, hogy a közbeszerzés olyan kulcsfontosságú piaci alapú eszköz, amely 
szerepet játszik a fenntartható munkahelyek és munkakörülmények megteremtésében; 
szorgalmazza a szociális normák és kollektív szerződések betartását, valamint 
jogszabályok által meghatározott minimálbér és díjazás megfizetését a szerződések 
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teljesítésekor;

27. sürgeti a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék a nyilvános pályázati eljárásokat valamennyi 
uniós vállalkozásnak tisztességes hozzáférést biztosítása érdekében, és ösztönözzék a 
pályázó vállalatokat a társadalmi felelősségvállalásuk mértékére vonatkozó információk 
megadására.
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