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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Europeanen nog steeds te veel worden belemmerd om de interne 
markt ten volle te kunnen benutten, wat de ontwikkeling van een gevoel bij één 
gemeenschap te horen in de weg staat;

B. overwegende dat deze moeilijkheden snel moeten worden verholpen, zodat de Europeanen 
ten volle gebruik kunnen maken van hun recht op vrij verkeer en van de voordelen van het 
lidmaatschap van de Europese Unie;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten, gelet op de hiaten die zijn vastgesteld in de 
wetgeving inzake de interne markt en de tenuitvoerlegging daarvan, om zich sterker in te 
spannen voor de effectieve tenuitvoerlegging van de desbetreffende wetgeving, met name 
in verband met kwesties die verband houden met sociale bescherming;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten zich te concentreren op nuttige 
communicatiestrategieën en informatiemechanismen met betrekking tot het gebruik van 
sociale rechten en uitkeringen door burgers in de hele Unie;

3. is verheugd over de toezegging van de Commissie om de opvattingen en zorgen van 
burgers met betrekking tot de werking van de interne markt regelmatig te toetsen; 
verzoekt de Commissie echter om de concrete problemen waarmee mobiele burgers in 
elke lidstaat geconfronteerd worden tot in detail te onderzoeken en met concrete 
voorstellen te komen voor op EU-niveau of door de lidstaten te ondernemen acties;

Sociale zekerheid in de EU

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, in naleving van Verordening nr. 883/2004 en 
artikel 153 VWEU, studies uit te voeren om de continuïteit van de 
socialezekerheidsbescherming van mobiele burgers in de EU en een gelijke behandeling 
met de inwoners van het betreffende land te verzekeren, waarbij zij eveneens een 
facultatief, vrijwillig en overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op Europees niveau dienen 
te overwegen dat een aanvulling vormt op het algemene stelsel, om een nauwere 
samenwerking op het vlak van het sociale beleid tot stand te brengen; pleit ervoor om 
vroegere overwegingen over een 28e regeling binnen de socialezekerheidsstelsels te 
actualiseren en hiermee bij de uitvoering van de studies rekening te houden;

5. dringt er bij de lidstaten op aan om het nodige te doen om de ingewikkelde nationale 
administratieve procedures te vereenvoudigen en te verzekeren dat werknemers, 
werkgevers en andere partijen die bij een grensoverschrijdende werkgelegenheidssituatie 
betrokken zijn over de nodige informatie beschikken over hun arbeidsrechten en -plichten 
zoals socialezekerheidsregelingen, waaronder regelingen met betrekking tot werkloosheid, 
gezondheidszorg en fiscaliteit; is van mening dat deze informatie in de mate van het 
mogelijke elektronisch beschikbaar moet zijn vóór, tijdens en na de mobiliteitservaring;
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6. dringt er bij de Commissie op aan om een centraal coördinatiepunt op EU-niveau in te 
stellen om de zorgen van mobiele werknemers, werkgevers en andere belanghebbende 
partijen te registreren om te komen tot oplossingen tussen de lidstaten en problemen te 
voorkomen die voortvloeien uit mobielearbeidsverhoudingen, met inbegrip van de 
detachering van werknemers;

7. roept de lidstaten op om familieleden van EU-burgers die zelf geen EU-burger zijn 
gedurende de administratieve procedures die ze moeten doorlopen voortdurend als 
bonafide cliënten te behandelen;

8. verzoekt de lidstaten één loket voor alle mobiele personen in de EU op te richten, 
waardoor zij voor professionele en persoonlijke administratieve aangelegenheden en voor 
informatie over hun rechten en plichten op één enkele plek in het gastland terechtkunnen, 
met inbegrip van de mogelijkheid om administratieve procedures via elektronische weg af 
te handelen, teneinde de effectieve uitoefening van rechten door burgers die zich binnen 
de EU verplaatsen te verbeteren;

Gezondheidszorg in een andere lidstaat

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten passende maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat alle burgers volledig op de hoogte zijn van hun rechten uit hoofde van de 
Europese ziekteverzekeringskaart en van de bestaande financiële verplichtingen wanneer 
zij in verschillende lidstaten gebruik maken van diensten en gezondheidszorg; benadrukt 
dat deze informatie eenvoudig te begrijpen en gemakkelijk toegankelijk moet zijn, ook via 
elektronische weg en ook voor burgers met een handicap;

10. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle burgers die recht hebben op de Europese 
ziekteverzekeringskaart de kaart op verzoek ontvangen, en dat elke verkeerde toepassing 
van de regels onmiddellijk wordt gecorrigeerd; verzoekt de lidstaten informatie te 
verstrekken over aanvullende verzekeringen of andere acties die burgers eventueel moeten 
ondernemen om in het buitenland recht te hebben op dezelfde gezondheidszorg als in hun 
eigen lidstaat;

11. dringt er bij de lidstaten op aan om de administratieve procedures voor de terugbetaling 
van behandelingen in het buitenland te vereenvoudigen en te versnellen, en ervoor te 
zorgen dat hun socialezekerheids- en ziekteverzekeringsstelsels een toereikende 
bescherming van mobiele burgers garanderen;

Erkenning van kwalificaties

12. is ingenomen met de invoering van een Europese beroepskaart die ondersteund wordt 
door het Informatiesysteem interne markt (IMI), waarbij de desbetreffende criteria moeten 
worden geëvalueerd om de administratieve procedures te vereenvoudigen en 
grensoverschrijdende mobiliteit in de EU te bevorderen; is verder van mening dat de 
samenwerking tussen de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst door het IMI 
kan worden versneld om zo het aanhoudende probleem op de arbeidsmarkt van de EU, 
namelijk dat de beschikbare banen en arbeidskrachten niet op elkaar zijn afgestemd, aan te 
pakken;
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13. herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om het taalonderwijs vanaf zeer jonge leeftijd te 
verbeteren, om een systeem voor de erkenning van formeel en informeel onderwijs in te 
stellen, met inbegrip van een leven lang leren en in een andere lidstaat verworven 
competenties, en om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt teneinde in de toekomst een beroepsbevolking te creëren met vergelijkbare 
kwalificaties die bevorderlijk kunnen zijn voor een gemeenschappelijke Europese 
arbeidsmarkt en die de productiviteit kunnen verhogen; wijst er bovendien op dat de 
inspanningen om de nationale kwalificatiesystemen via het Europees kwalificatiekader op 
elkaar af te stemmen moeten worden voortgezet;

14. is van mening dat onderwijsinstellingen in een bijlage bij het uitgereikte diploma dienen 
aan te geven op welke wijze hun nationale diploma´s vergeleken en gewaardeerd kunnen 
worden met een diploma in andere lidstaten, in het bijzonder de buurlanden;

15. wijst op het succes van de procedure voor automatische erkenning als neergelegd in 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en verzoekt om 
een evaluatie van de mogelijkheden om deze procedure uit te breiden naar andere 
beroepen;

16. verzoekt de lidstaten de nodige actie te ondernemen om toegang tot de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds te verkrijgen en de toegekende bedragen voor programma's op het 
gebied van beroepsopleiding te gebruiken om kleine en middelgrote ondernemingen 
verder te ondersteunen;

Nultolerantie inzake discriminatie

17. verzoekt de Commissie een nultolerantiebeleid te voeren ten aanzien van discriminerende 
bepalingen en praktijken op het gebied van werkgelegenheid in de lidstaten die in strijd 
zijn met het EU-recht en, indien een lidstaat dit niet eerbiedigt, onmiddellijk de relevante 
procedures te starten; verzoekt de Commissie tevens geen andere discriminerende of 
overdreven praktijken, controles of eisen te tolereren die Europese werknemers en 
werkgevers verhinderen hun EU-rechten uit te oefenen;

18. herinnert eraan dat vrij verkeer een grondrecht is dat werknemers moeten kunnen 
uitoefenen zonder discriminatie op grond van nationaliteit tussen werknemers van de 
lidstaten op het gebied van werkgelegenheid, beloning en andere arbeidsvoorwaarden; is 
van mening dat, om deze vrijheid te waarborgen, werknemers moeten worden 
geïnformeerd, toereikende mechanismen moeten worden ingesteld om verhaal te kunnen 
halen en alle lidstaten de desbetreffende EU-voorschriften strikt moeten toepassen;

19. benadrukt de noodzaak om het Eures-systeem te versterken en op doeltreffende wijze aan 
de nationale arbeidsbemiddelingsstelsels te koppelen als een middel om de werkloosheid 
in de EU te bestrijden en om te voorkomen dat door een tekort aan kandidaten met de 
juiste kwalificaties niet in vacatures kan worden voorzien;

20. verzoekt de Commissie de omzetting en de daadwerkelijke toepassing van Richtlijn 
2000/78/EG in de lidstaten nauwlettend te volgen en op te treden in geval van 
tekortkomingen; verzoekt de lidstaten en de Raad prioriteit te verlenen aan de spoedige 
aanneming van het voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel 
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van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;

21. beveelt de Commissie en de lidstaten aan om de bestaande voorwaarden voor nieuwe 
ondernemers te verbeteren teneinde hun grote potentieel voor het creëren van nieuwe 
duurzame banen beter te benutten; benadrukt dat het nodig is de administratieve 
belemmeringen voor kleine en middelgrote ondernemingen om werknemers uit andere 
lidstaten in dienst te nemen, te verminderen; verzoekt de lidstaten tevens gebundelde 
informatie te verstrekken aan ondernemers die in een lidstaat willen investeren en daar 
banen willen creëren, zonder evenwel het Europees sociaal model in gevaar te brengen;

22. is ingenomen met de conclusies van het internemarktforum, waarin wordt opgeroepen tot 
een betere tenuitvoerlegging en toepassing van de detacheringsrichtlijn;

23. benadrukt dat de arbeidsvoorwaarden moeten worden verbeterd en dat een passende 
bescherming van gedetacheerde werknemers in de EU zonder enige vorm van 
discriminatie moet worden gewaarborgd; dringt aan op een betere omzetting en toepassing 
van de detacheringsrichtlijn in nauwe samenwerking met de sociale partners;

Pensioen in het buitenland

24. herhaalt zijn oproep aan de Commissie om de verschillende regels voor pensioenfondsen 
te herzien en de overdraagbaarheid van pensioenen, met name bedrijfspensioenen, te 
verbeteren wanneer een werknemer van werkgever verandert en naar een andere lidstaat 
verhuist;

Overige zorgen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheid met betrekking tot 
de interne markt

25. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie om de toegang tot 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te vergemakkelijken; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem toe te zien op de snelle en doeltreffende tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de 
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, en 
daarbij de beginselen van universaliteit, toegang tot kwaliteitsvolle zorg, rechtvaardigheid 
en solidariteit in acht te nemen; verzoekt de Commissie en de lidstaten bovendien te 
blijven streven naar de verwezenlijking van het doel van een brede toepassing van 
telegeneeskunde en e-gezondheidsdiensten tegen 2020; steunt tevens de proefprojecten die 
erop gericht zijn EU-burgers veilige onlinetoegang tot hun patiëntgegevens te verlenen en 
te zorgen voor interoperabiliteit van patiëntendossiers, waardoor de continuïteit van de 
zorg aan patiënten kan worden verzekerd;

26. merkt op dat overheidsopdrachten een belangrijk marktinstrument vormen bij het 
bevorderen van duurzame werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden; dringt aan op de 
naleving van sociale normen en collectieve overeenkomsten en op de betaling van 
wettelijke minimumlonen en -vergoedingen bij de uitvoering van een contract;

27. dringt er bij de lidstaten op aan om de openbareaanbestedingsprocedures te 
vereenvoudigen, zodat alle Europese bedrijven gelijke toegang hebben, en om de 
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inschrijvende bedrijven te stimuleren gegevens met betrekking tot hun niveau van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te verstrekken.
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