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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że istnieje wciąż zbyt wiele przeszkód, które utrudniają Europejczykom 
uzyskiwanie pełnych korzyści w związku z istnieniem jednolitego rynku, co hamuje 
kształtowanie poczucia przynależności do tej samej wspólnoty;

B. mając na uwadze, że należy pilnie usunąć te przeszkody, tak aby umożliwić 
Europejczykom pełne korzystanie z ich prawa do swobodnego przemieszczania się, 
a także z pozytywnych aspektów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; 

1. ze względu na stwierdzone na jednolitym rynku luki ustawodawcze i luki we wdrażaniu 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do intensyfikacji ich wysiłków mających na celu 
skuteczne wdrażanie właściwych przepisów prawa, szczególnie tych, które dotyczą 
kwestii z zakresu ochrony socjalnej;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by skoncentrowały się na treściwych strategiach 
komunikacji i mechanizmach informowania o kwestiach dotyczących korzystania przez 
obywateli z praw i świadczeń socjalnych w całej UE; 

3. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do regularnego badania opinii i obaw 
obywateli związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oprócz tego szczegółowych badań dotyczących konkretnych problemów 
napotykanych przez mobilnych obywateli UE w poszczególnych państwach 
członkowskich oraz do przedłożenia konkretnych wniosków dotyczących działań, jakie 
należy podjąć na szczeblu UE i państw członkowskich; 

Zabezpieczenie społeczne w UE

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by stosując się do rozporządzenia nr 883/2004 
i art. 153 TFUE, przeprowadziły ekspertyzy, w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia 
społecznego mobilnych obywateli w UE, a także traktowania ich na równi z obywatelami 
danego państwa, i aby wzięły też pod uwagę opcjonalny, dobrowolny, uzupełniający 
w stosunku do systemu ogólnego i przenoszalny system zabezpieczenia społecznego 
na szczeblu europejskim, żeby ustanowić ściślejszą współpracę w dziedzinie polityki 
społecznej; poprzednie koncepcje dotyczące 28. reżimu systemów zabezpieczenia 
społecznego należy zaktualizować i uwzględnić w tych ekspertyzach;

5. apeluje do państw członkowskich o podjęcie wszystkich koniecznych działań, aby 
uprościć skomplikowane krajowe procedury administracyjne i zapewnić pracownikom, 
pracodawcom i innym stronom zaangażowanym w transgraniczny stosunek pracy 
dostępność niezbędnych informacji na temat praw i obowiązków związanych z ich 
zatrudnieniem, w szczególności prawa do zabezpieczenia społecznego, a także na temat 
przepisów dotyczących ochrony bezrobotnych, opieki zdrowotnej i przepisów 
podatkowych; uważa, że informacje te muszą być dostępne w miarę możliwości w formie 
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elektronicznej przed doświadczeniem mobilności, w jego trakcie i po nim.
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6. nalega, by Komisja utworzyła na szczeblu UE centralny punkt koordynacji, tak aby 
rejestrować problemy pracowników mobilnych, pracodawców oraz innych 
zainteresowanych stron i opracowywać rozwiązania w relacjach między państwami 
członkowskimi, a także zapobiegać problemom związanym ze stosunkiem pracy 
niestacjonarnej, w tym z delegowaniem pracowników;

7. wzywa państwa członkowskie, by traktowały członków rodziny obywatela Unii 
pochodzących spoza UE jako klientów działających w dobrej wierze na wszystkich 
etapach procedur administracyjnych, którym muszą oni podlegać;

8. wzywa państwa członkowskie do stworzenia dla wszystkich mobilnych osób w UE 
pojedynczych punktów kontaktowych umożliwiających im załatwienie spraw 
administracyjnych związanych z pracą i życiem rodzinnym z jednego miejsca w państwie 
przyjmującym oraz uzyskanie informacji na temat ich praw i obowiązków, w tym także 
możliwości przeprowadzania procedur administracyjnych i zarządzania nimi za 
pośrednictwem internetu, żeby usprawnić skuteczne wykonywanie praw przez obywateli 
przemieszczających się w UE;

Opieka zdrowotna w innym państwie członkowskim

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w celu 
zapewnienia wszystkim obywatelom pełnych informacji o prawach przysługującym im 
z tytułu posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz 
o istniejących zobowiązaniach finansowych w związku z korzystaniem z usług i opieki 
zdrowotnej w innych państwach członkowskich; zwraca uwagę, że informacje te muszą 
być zrozumiałe i łatwo dostępne, również w formie elektronicznej, i że należy zapewnić 
dostęp do nich osobom niepełnosprawnym;

10. wzywa Komisję do dopilnowania, by wszyscy obywatele uprawnieni do EKUZ 
otrzymywali tę kartę na żądanie oraz by wszelkie błędy w stosowaniu przepisów były 
bezzwłocznie korygowane; wzywa państwa członkowskie do przekazywania informacji 
na temat wszelkich ubezpieczeń dodatkowych bądź innych działań, które mogą się okazać 
niezbędne mobilnym obywatelom do uzyskania za granicą uprawnień do takiej samej 
opieki zdrowotnej, z jakiej korzystają oni we własnym państwie;

11. zwraca się do państw członkowskich o uproszczenie i przyspieszenie procedur 
administracyjnych dotyczących zwrotu kosztów leczenia za granicą oraz o dopilnowanie, 
by w ramach ich systemów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych podjęto wszelkie 
niezbędne działania mające na celu zapewnienie mobilnym obywatelom wystarczającej 
ochrony;

Uznawanie kwalifikacji

12. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej wspieranej 
przez system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), przy czym kryteria 
przyznawania takiej karty są obecnie poddawane ocenie w celu ułatwienia procedur 
administracyjnych i dobrowolnej mobilności transgranicznej w UE; co więcej uważa, że 
dzięki IMI będzie można doprowadzić do szybszej współpracy między państwem 
członkowskim pochodzenia a państwem przyjmującym, tak aby podjąć kwestię 
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nieustannych rozbieżności na rynku pracy w UE;

13.  ponawia swój apel skierowany do państw członkowskich o lepsze nauczanie języków 
w jak najmłodszym wieku, wprowadzenie systemu uznawania kształcenia formalnego 
i nieformalnego, w tym uczenia się przez całe życie oraz kompetencji uzyskanych 
w innym państwie członkowskim, a także o lepszą koordynację kształcenia, tak aby 
stworzyć w przyszłości siłę roboczą z porównywalnymi kwalifikacjami, co może być 
korzystne dla europejskiego rynku pracy i przyczynić się do zwiększenia poziomów 
produktywności; podkreśla ponadto potrzebę kontynuowania wysiłków na rzecz 
równoważności krajowych systemów certyfikacji w oparciu o europejskie ramy 
kwalifikacji;

14. uważa, że instytucje oświatowe powinny określać w załączniku do wydawanych 
dyplomów, w jaki sposób ich dyplomy krajowe można porównać i ocenić, odnosząc się 
do dyplomów z innych państw członkowskich, szczególnie z krajów sąsiednich;

15. wskazuje na sukces procedury automatycznego uznawania zapisanej w dyrektywie 
2005/36/WE z sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i wzywa do przeprowadzenia 
oceny możliwości poszerzenia jej o inne zawody;

16. zwraca się do państw członkowskich o podjęcie niezbędnych działań w celu oceny 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także sposobu wykorzystania kwot 
przyznanych na programy dotyczące kształcenia zawodowego, tak aby dalej wspierać 
MŚP;

Zerowa tolerancja dyskryminacji

17. wzywa Komisję do stosowania polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do wszelkich 
przepisów i praktyk o charakterze dyskryminacyjnym w państwach członkowskich 
w dziedzinie zatrudnienia, sprzecznych z prawem UE, oraz do niezwłocznego rozpoczęcia 
odpowiednich procedur na wypadek nieprzestrzegania tej zasady; wzywa również 
Komisję, aby nie tolerowała żadnych innych dyskryminacyjnych lub przesadzonych 
praktyk, kontroli lub wymagań utrudniających europejskim pracownikom i pracodawcom 
wykonywanie ich praw unijnych; 

18. przypomina, że swoboda przemieszczania się stanowi prawo podstawowe, które 
pracownicy muszą być w stanie wykonywać bez dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową w stosunku do pracowników z państw członkowskich, 
w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia; 
uważa, że aby zapewnić tę swobodę, pracownicy powinni być w sposób proaktywny 
informowani, należy ustanowić odpowiednie mechanizmy dochodzenia roszczeń, 
a wszystkie państwa członkowskie powinny ściśle wdrażać odnośne przepisy UE;

19. podkreśla potrzebę wspierania systemu EURES oraz tworzenia sieci jego efektywnych 
powiązań z krajowymi systemami zatrudnienia, co stanowi jeden ze sposobów zwalczania 
bezrobocia w UE oraz rozwiązania problemu niemożności obsadzenia stanowisk ze 
względu na brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach;

20. wzywa Komisję do starannego monitorowania zarówno transpozycji, jak i skutecznego 
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wdrażania dyrektywy 2000/78/WE w państwach członkowskich oraz do podejmowania 
działań w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uchybień; wzywa państwa 
członkowskie i Radę do nadania priorytetowego znaczenia kwestii pilnego przyjęcia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną;

21. zaleca Komisji i państwom członkowskim poprawę istniejących warunków dla nowych 
przedsiębiorców, tak aby w większym stopniu wykorzystywać ich duży potencjał 
w zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy; podkreśla potrzebę ograniczenia 
przeszkód administracyjnych, które uniemożliwiają małym i średnim przedsiębiorstwom 
zatrudnianie pracowników z innych państw członkowskich; wzywa też państwa 
członkowskie do udzielania przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w danym państwie 
członkowskim i tworzyć tam miejsca pracy, informacji pochodzących z jednego źródła, 
a jednocześnie do ochrony europejskiego modelu społecznego;

22. z zadowoleniem odnosi się do wniosków Forum Jednolitego Rynku wzywających do 
poprawy wdrażania i stosowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników;

23. podkreśla konieczność poprawy warunków pracy i zapewnienia odpowiedniej ochrony 
bez dyskryminacji w jakiejkolwiek formie wobec pracowników delegowanych w UE; 
apeluje o usprawnienie procesu wdrażania i stosowania dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi;

Przechodzenie na emeryturę zagranicą

24. ponawia swoje wezwanie Komisji do przeprowadzenia oceny różnych zasad stosowanych 
w przypadku funduszy emerytalnych oraz ponownie zwraca uwagę na konieczność 
poprawy możliwości przenoszenia świadczeń emerytalnych, a w szczególności emerytur 
pracowniczych przy zmianie pracodawcy i przemieszczaniu się z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego;

Inne obawy dotyczące kwestii zatrudnienia i spraw socjalnych w związku z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku

25. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji w sprawie zapewnienia lepszego dostępu do 
transgranicznej opieki zdrowotnej; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zadbały 
o szybkie i skuteczne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w 
transgranicznej opiece zdrowotnej, należycie uwzględniając zasady powszechności 
i dostępu do opieki wysokiej jakości oraz zasady równości i solidarności; wzywa ponadto 
Komisję i państwa członkowskie do kontynuacji działań ukierunkowanych na realizację 
celu szerokiego rozpowszechnienia do 2020 r. usług z zakresu telemedycyny i e-zdrowia; 
wspiera też projekty pilotażowe mające na celu zapewnienie obywatelom UE
bezpiecznego dostępu internetowego do ich danych pacjentów oraz zapewnienie 
interoperacyjności rejestrów pacjentów, i tym samym zagwarantowanie im ciągłości 
opieki;

26. zauważa, że zamówienia publiczne stanowią podstawowy instrument rynkowy, który 
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odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu poziomu trwałego zatrudnienia i poprawie 
warunków pracy; wzywa do przestrzegania norm społecznych i układów zbiorowych, 
a także wypłacania ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę i honorariów 
w trakcie obowiązywania umowy; 

27. nalega, by państwa członkowskie uprościły procedury udzielania zamówień publicznych, 
tak aby zapewnić równy dostęp wszystkim przedsiębiorstwom europejskim i zachęcić 
przedsiębiorstwa składające oferty do przekazywania informacji na temat poziomu ich
odpowiedzialności społecznej;
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