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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi vis dar yra per daug kliūčių, trukdančių ES piliečiams visiškai pasinaudoti 
bendrosios rinkos pranašumais, todėl piliečiai negali jaustis priklausantys vienai 
bendruomenei;

B. kadangi reikia skubiai išspręsti šias problemas, kad ES piliečiai galėtų visiškai naudotis 
laisvo judėjimo teise ir priklausymo Europos Sąjungai pranašumais; 

1. kadangi buvo nustatytos bendrosios rinkos teisės aktų leidybos ir įgyvendinimo spragos, 
ragina Komisiją ir valstybes nares labiau stengtis veiksmingai įgyvendinti atitinkamus 
teisės aktus, ypač susijusius su socialinės apsaugos klausimų reglamentavimu;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares sutelkti dėmesį į vertingas ryšių strategijas ir 
informavimo priemones, susijusias su visos ES piliečių galimybėmis naudotis 
socialinėmis teisėmis ir jų teikiama nauda; 

3. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą reguliariai atlikti piliečių nuomonių ir jiems 
rūpimų klausimų, susijusių su bendrosios rinkos veikimu, apžvalgą; vis dėlto ragina 
Komisiją atlikti išsamų konkrečių problemų, su kuriomis judūs ES piliečiai susiduria 
kiekvienoje valstybėje narėje, tyrimą ir pateikti konkrečius pasiūlymus dėl veiksmų, kurių 
reikia imtis ES ar valstybių narių lygmenimis; 

Socialinė apsauga ES

4. ragina Komisiją ir valstybes nares, laikantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir SESV 
153 straipsnio, pradėti tyrimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti, kad ir toliau būtų teikiama 
judžių piliečių socialinė apsauga ES, taip pat būtų taikomos vienodos sąlygos, kaip ir 
šalies piliečiams, kartu atsižvelgiant į neprivalomą, bendrąją sistemą papildančią, 
savanorišką ir perkeliamą socialinės apsaugos sistemą Europos lygmeniu, siekiant 
sustiprinti bendradarbiavimą socialinės politikos srityje; ankstesni svarstymai dėl 
socialinės apsaugos sistemų 28-ojo režimo turi būti atnaujinami ir įtraukiami į tyrimus;

5. primygtinai ragina valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių siekiant supaprastinti 
sudėtingas nacionalines administracines procedūras ir užtikrinti, kad darbuotojai, 
darbdaviai ir kitos suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios tarpvalstybinio užimtumo 
procesuose, galėtų gauti reikiamos informacijos apie savo teises, susijusias su jų 
užimtumu, pavyzdžiui, apie teises į socialinę apsaugą, įskaitant apsaugą nedarbo atveju, 
darbuotojams, darbdaviams ir kitoms suinteresuotoms šalims, sprendžiančioms 
tarpvalstybinio užimtumo padėtį, skirtas sveikatos priežiūros ir mokesčių taisykles; mano, 
kad ši informacija turi būti prieinama kiek tik įmanoma elektronine forma prieš pradedant 
judėti, judant ir baigus judėti;
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6. primygtinai ragina Komisiją ES lygmeniu įsteigti pagrindinį koordinavimo centrą, kuris 
būtų skirtas judžių darbuotojų, darbdavių ir kitų suinteresuotųjų šalių problemoms 
registruoti, siekiant rasti valstybėms narėms bendrus sprendimus ir išvengti problemų, 
kylančių dėl judaus darbo santykių, įskaitant problemas, susijusias su darbuotojų 
komandiravimu;

7. ragina valstybes nares, taikant ES piliečių šeimos nariams, neturintiems ES pilietybės, 
jiems privalomas administracines procedūras, vertinti šiuos asmenis kaip bona fide 
subjektus;

8. ragina valstybes nares sukurti vieno langelio principu veikiantį centrą visiems judiems 
asmenims ES ir sudaryti jiems sąlygas priimančioje valstybėje vienoje vietoje tvarkyti su 
darbu ir namais susijusius administracinius reikalus bei gauti informaciją apie savo teises, 
įskaitant galimybę atlikti ir tvarkyti administracines procedūras internetu, kad Europos 
Sąjungoje judantys piliečiai galėtų veiksmingiau naudotis savo teisėmis;

Sveikatos priežiūra kitoje valstybėje narėje

9. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis tinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad visi 
piliečiai būtų visapusiškai informuojami apie jų teises, suteikiamas pagal Europos 
sveikatos draudimo kortelės sistemą, ir apie jų finansinius įsipareigojimus, kai 
paslaugomis naudojamasi skirtingose valstybėse narėse; pabrėžia, kad ši informacija turi 
būti lengvai prieinama ir suprantama, įskaitant elektroninę formą, ir prieinama piliečiams 
su negalia;

10. ragina Komisiją užtikrinti, kad visi piliečiai, turintys teisę gauti Europos sveikatos 
draudimo kortelę, ją gautų pateikę prašymą ir kad nedelsiant būtų panaikinta bet kokio 
netinkamo taisyklių taikymo praktika; ragina valstybes nares teikti informaciją apie visas 
papildomo draudimo formas arba apie kitus veiksmus, kurių gali reikėti imtis piliečiams, 
kad jie, išvykę į užsienį, turėtų teisę gauti tokias pat sveikatos priežiūros paslaugas, 
kokiomis naudojasi savo valstybėje narėje;

11. primygtinai ragina valstybes nares supaprastinti ir pagreitinti administracines procedūras 
dėl užsienyje suteiktų gydymo paslaugų grąžinamųjų išmokų ir užtikrinti, kad jų 
socialinės apsaugos ir sveikatos draudimo subjektai užtikrintų pakankamą judžių piliečių 
apsaugą;

Kvalifikacijų pripažinimas

12. teigiamai vertina Vidaus rinkos informacinėje sistemoje (VRI) remiamą Europos 
profesinio pažymėjimo projektą, kurio kriterijai pirmiausia turi būti įvertinami ir kuriuo 
siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam judumui Europos Sąjungoje; be 
to, mano, kad VRI galima pasiekti greitesnį kilmės valstybės narės ir priimančios 
valstybės bendradarbiavimą, siekiant panaikinti vis dar egzistuojančias neatitiktis ES 
darbo rinkoje;

13. dar kartą ragina valstybes nares diegti kalbų mokymą nuo kuo jaunesnio amžiaus, įdiegti 
formaliojo ir neformaliojo mokymo pripažinimo sistemą, įskaitant mokymąsi visą 
gyvenimą, taip pat įgūdžių įgytų kitoje valstybėje narėje, geriau juos koordinuoti su darbo 
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rinkos poreikiais siekiant sukurti palyginamą kvalifikaciją turinčią ateities darbo jėgą, kuri 
galėtų būti naudinga bendrai Europos darbo rinkai ir didinti našumo lygį; be to, pabrėžia, 
kad būtina toliau stengtis derinti nacionalines sertifikavimo sistemas įgyvendinant 
Europos kvalifikacijų sandarą;

14. mano, kad švietimo įstaigų išduodamų diplomų prieduose turi būti nurodyta, kaip toje 
valstybėje išduotas diplomas gali būti vertinamas ir lyginamas su kitose valstybėse narėse 
išduotais diplomais, visų pirma su kaimyninių valstybių diplomais ;

15. pažymi, kad Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nustatyta 
automatinio pripažinimo procedūra sėkmingai įgyvendinama, ir ragina įvertinti galimybę 
plėsti šią procedūrą įtraukiant kitas profesijas;

16. ragina valstybes nares imtis būtinų veiksmų, kuriais būtų siekiama pasinaudoti 
struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo parama, ir gautas lėšas naudoti profesinio mokymo 
programoms įgyvendinti siekiant užtikrinti tolesnę paramą MVĮ;

Visiškas diskriminacijos netoleravimas

17. ragina Komisiją visiškai netoleruoti jokių valstybių narių darbo srityje taikomų 
diskriminacinių taisyklių ir praktikos, kuriomis pažeidžiama Europos Sąjungos teisė, o 
nesilaikymo atveju inicijuoti nedelsiant atitinkamas procedūras; taip pat ragina Komisiją 
netoleruoti jokių kitų diskriminacinių ar perdėtų praktikų, kontrolių ar reikalavimų, 
trukdančių Europos darbuotojams ir darbdaviams naudotis savo ES teisėmis; 

18. primena, kad laisvas judėjimas yra pagrindinė teisė, kuria darbuotojai turi galėti naudotis 
nepatirdami diskriminacijos dėl to, kad jie yra tam tikros valstybės narės piliečiai, 
užimtumo, atlyginimo ir kitų darbo ar užimtumo sąlygų srityse; mano, kad siekiant 
užtikrinti šią laisvę, reikėtų informuoti darbuotojus ir įdiegti atitinkamas teisių gynimo 
priemones, o visos valstybės narės turėtų griežtai įgyvendinti atitinkamas ES taisykles;

19. pabrėžia būtinybę palaikyti Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) sistemą ir 
veiksmingus jos ryšius su nacionalinėmis įdarbinimo sistemomis, nes tai yra vienas iš 
kovos su nedarbu Europos Sąjungoje ir su reiškiniu, kai dėl tinkamą kvalifikaciją turinčių 
kandidatų trūkumo neįmanoma užpildyti tuščių darbo vietų, būdų;

20. ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip valstybės narės perkelia Direktyvos 2000/78/EB 
nuostatas į nacionalinės teisės aktus ir ar veiksmingai jas taiko, o nustačius bet kokius 
trūkumus imtis veiksmų; ragina valstybes nares ir Tarybą prioritetą teikti galimybei 
skubiai patvirtinti pasiūlymą dėl direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į 
asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, 
principas;

21. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms pagerinti naujiems verslininkams esamas 
sąlygas, kad būtų geriau išnaudojamos didelės jų galimybės kurti naujas ilgalaikes darbo 
vietas; pabrėžia būtinybę mažinti administracines kliūtis mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, priimti darbuotojų iš kitų valstybių narių; ragina valstybes nares informaciją 
vieno langelio principu teikti verslininkams, norintiems tam tikroje valstybėje narėje 
investuoti ir sukurti naujų darbo vietų ir kartu apsaugoti Europos socialinį modelį;
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22. teigiamai vertina Bendrosios rinkos forumo išvadas, kuriomis raginama tobulinti 
Darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimą ir taikymą;

23. pabrėžia būtinybę gerinti darbo sąlygas ir užtikrinti tinkamą apsaugą be jokios ES 
komandiruotų darbuotojų diskriminacijos; ragina gerinti Darbuotojų komandiravimo 
direktyvos įgyvendinimą ir taikymą glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais;

Pensija užsienyje

24. dar kartą ragina Komisiją įvertinti įvairias su pensijų fondais susijusias taisykles ir 
būtinybę pagerinti pensijų, ypač profesinių pensijų, perkeliamumą pasikeitus darbdaviui ir 
persikėlus iš vienos valstybės narės į kitą;

Kiti užimtumo ir socialinėje srityje rūpimi klausimai, susiję su bendrąja rinka

25. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus sudaryti palankesnes sąlygas gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares užtikrinti, kad būtų greitai ir veiksmingai įgyvendinta 2011 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo, tinkamai atsižvelgiant į visuotinumo, 
kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo, teisingumo ir solidarumo principus; taip 
pat ragina Komisiją ir valstybes nares toliau siekti tikslo iki 2020 m. užtikrinti plačią 
nuotolinės medicinos ir e. sveikatos priežiūros paslaugų aprėptį; be to, palaiko 
bandomuosius projektus, kuriais siekiama suteikti ES piliečiams saugią interneto prieigą 
prie jų sveikatos duomenų ir užtikrinti pacientų sveikatos įrašų sąveikumą, taip 
garantuojant pacientams sveikatos priežiūros tęstinumą;

26. pažymi, kad viešieji pirkimai yra pagrindinė rinkos priemonė, padedanti skatinti ilgalaikį 
užimtumą ir gerinti darbo sąlygas; ragina sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis socialinių 
standartų ir kolektyvinių sutarčių nuostatų, taip pat mokėti įstatymais nustatytą minimalų 
darbo užmokestį ir mokesčius; 

27. primygtinai prašo valstybių narių supaprastinti viešųjų kvietimų teikti paraiškas 
konkursams procedūras, siekiant užtikrinti, kad visos ES įmonės galėtų juose dalyvauti, ir 
prašo raginti dalyvaujančias įmones pateikti informaciją apie įmonių socialinės 
atsakomybės lygį.
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