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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât există în continuare prea multe obstacole care împiedică europenii să profite pe 
deplin de existența unei piețe unice, ceea ce împiedică dezvoltarea unui sentiment de 
apartenență la aceeași comunitate;

B. întrucât trebuie soluționate imediat aceste probleme pentru a da europenilor posibilitatea 
de a se bucura pe deplin de dreptul lor la libera circulație și de avantajele care derivă din 
apartenența la Uniunea Europeană, 

1. invită Comisia și statele membre, întrucât au fost identificate lacune legislative și de 
punere în aplicare în ceea ce privește legislația privind piața unică, să își consolideze 
eforturile pentru a pune în mod eficient în aplicare legislația relevantă, în special cu 
privire la aspectele legate de protecția socială;

2. invită Comisia și statele membre să se concentreze asupra unor strategii de comunicare și 
a unor mecanisme de informare importante referitoare la utilizarea drepturilor și a 
beneficiilor sociale ale cetățenilor din UE; 

3. salută angajamentul Comisiei de a revizui cu regularitate opiniile și preocupările 
cetățenilor în ceea ce privește funcționarea pieței unice; cu toate acestea, invită Comisia să 
efectueze o cercetare amănunțită cu privire la problemele reale cu care s-au confruntat 
cetățenii mobili din UE în fiecare stat membru și să prezinte propuneri concrete referitoare 
la măsurile care trebuie luate la nivelul UE sau la nivelul statelor membre; 

Securitatea socială în UE

4. invită Comisia și statele membre ca, respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii în vederea asigurării continuității protecției 
securității sociale a cetățenilor mobili în cadrul UE, precum și a unui tratament egal cu al 
celorlalți cetățeni, luând în considerare, de asemenea, un sistem opțional, complementar 
sistemului general, voluntar și transferabil de securitate socială la nivel european, în 
vederea stabilirii unei cooperări mai strânse în domeniul politicii sociale; ideile anterioare 
referitoare la un al 28-lea regim al sistemelor de securitate socială ar trebui să fie 
actualizate și incluse în aceste studii;

5. solicită statelor membre să întreprindă ceea ce este necesar în vederea simplificării 
procedurilor administrative naționale complexe și să se asigure că toate informațiile 
necesare privind drepturile și obligațiile legate de ocuparea unui loc de muncă, precum 
drepturile și obligațiile de securitate socială, inclusiv normele referitoare la protecția în 
caz de șomaj, la asistența medicală și la impozitare, sunt disponibile lucrătorilor, 
angajatorilor și altor părți implicate într-o situație transfrontalieră de ocupare a forței de 
muncă; consideră că aceste informații trebuie să fie disponibile, pe cât posibil în format 
electronic, înaintea, în timpul și după experiența de mobilitate;
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6. îndeamnă Comisia să stabilească un punct central de coordonare la nivelul UE menit să 
înregistreze preocupările lucrătorilor mobili, ale angajatorilor și ale altor părți interesate, 
în scopul de a identifica soluții între statele membre și de a preveni problemele care 
decurg din relațiile de muncă mobilă, inclusiv detașarea lucrătorilor;

7. invită statele membre să îi considere pe membrii familiilor cetățenilor UE care nu sunt 
cetățeni ai UE drept clienți bona fide pe parcursul procedurilor administrative la care 
aceștia trebuie să se supună;

8. invită statele membre să înființeze un ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din UE, care 
să le permită acestora să își rezolve problemele administrative legate de muncă și de 
activitatea de acasă și să fie informați cu privire la drepturile și obligațiile lor într-o 
singură locație din țara-gazdă, inclusiv să facă posibilă desfășurarea și gestionarea 
procedurilor administrative online, în scopul a îmbunătăți exercitarea efectivă a drepturilor 
de către cetățenii care se deplasează în interiorul UE;

Asistența medicală într-un alt stat membru

9. recomandă Comisiei și statelor membre să adopte măsuri adecvate pentru a asigura că toți 
cetățenii sunt pe deplin informați cu privire la drepturile conferite de cardul european de 
asigurări sociale de sănătate (CEASS), precum și cu privire la obligațiile lor financiare 
atunci când utilizează serviciile și asistența medicală din diferite state membre; subliniază 
că aceste informații trebuie să fie ușor de accesat și de înțeles, inclusiv în formă 
electronică, precum și să fie accesibile cetățenilor cu handicap;

10. invită Comisia să asigure că toți cetățenii care au dreptul la CEASS primesc, la cerere, 
cardul respectiv și că se corectează imediat orice aplicare necorespunzătoare a normelor; 
invită statele membre să furnizeze informații cu privire la orice asigurare suplimentară sau 
altă acțiune care poate fi necesară pentru ca cetățenii să aibă dreptul la aceleași servicii de 
asistență medicală în străinătate ca în țara de origine;

11. solicită statelor membre să simplifice și să accelereze procedurile administrative privind 
rambursarea tratamentului primit în străinătate și să asigure că sistemele lor de asigurări 
sociale și de sănătate oferă protecție suficientă cetățenilor mobili;

Recunoașterea calificărilor

12. salută introducerea unui card profesional european susținut de Sistemul de informare al 
pieței interne (IMI), cu ajutorul căruia se evaluează criteriile unui astfel de card, cu scopul 
de a facilita procedurile administrative și mobilitatea transfrontalieră în UE; consideră, de 
asemenea, că IMI va putea realiza o cooperare mai rapidă între statul membru de origine 
și statul gazdă pentru a aborda diferențele persistente din cadrul pieței muncii din UE;

13. reiterează apelul său către statele membre de a îmbunătăți procesul de învățare a limbilor 
străine de la vârsta cea mai fragedă, de a pune în aplicare un sistem de recunoaștere a 
educației formale și informale, inclusiv a învățării pe tot parcursul vieții, și a 
competențelor dobândite într-un alt stat membru și de a coordona mai bine această 
educație cu nevoile existente pe piața forței de muncă, cu scopul de a crea o viitoare forță 
de muncă având calificări comparabile care poate aduce beneficii pieței comune europene 
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a forței de muncă și care poate îmbunătăți nivelurile productivității;  subliniază, de 
asemenea, necesitatea de a continua eforturile în direcția echivalenței sistemelor naționale 
de certificare prin intermediul Cadrului european al calificărilor;

14. consideră că instituțiile de învățământ ar trebui să indice într-un supliment la diplomele 
eliberate modul în care aceste diplome naționale pot fi comparate și evaluate în raport cu 
diplome din alte state membre, în special din țările vecine;

15. subliniază succesul procedurii de recunoaștere automată prevăzute de 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și solicită evaluarea 
posibilității de a extinde procedura și la alte profesii;

16. invită statele membre să întreprindă acțiunile necesare pentru a accesa fonduri structurale 
și de coeziune și să utilizeze sumele obținute pentru programe de formare profesională, cu 
scopul de a sprijini în continuare IMM-urile;

Toleranță zero față de discriminare

17. invită Comisia să nu tolereze regulile și practicile discriminatorii ale statelor membre în 
domeniul ocupării forței de muncă care încalcă legislația Uniunii Europene și să inițieze 
imediat procedurile adecvate în caz de nerespectare; de asemenea, invită Comisia să nu 
tolereze niciun fel de practici, controale sau cerințe discriminatorii ori exagerate care 
împiedică lucrătorii și angajatorii europeni să își exercite drepturile conferite de UE; 

18. reamintește faptul că libera circulație este un drept fundamental pe care lucrătorii trebuie 
să îl poată exercita, fără a se face discriminare pe motiv de naționalitate între lucrătorii din 
statele membre în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și alte condiții 
de muncă și de angajare; consideră că, pentru a garanta această libertate, ar trebui să se 
informeze lucrătorii, să se pună în aplicare mecanisme adecvate de recurs și să se aplice în 
mod strict normele relevante ale UE de către toate statele membre;

19. subliniază necesitatea de a sprijini sistemul EURES și interconectarea sa eficientă cu 
sistemele naționale de stagii ca fiind una dintre modalitățile de combatere a șomajului în 
UE, precum și de a aborda fenomenul incapacității de a completa posturile vacante din 
cauza lipsei candidaților cu calificări corespunzătoare;

20. invită Comisia să monitorizeze cu atenție atât transpunerea, cât și aplicarea efectivă a 
Directivei 2000/78/CE în statele membre și să intervină în cazul în care se identifică 
deficiențe; invită statele membre și Consiliul să acorde prioritate adoptării imediate a 
propunerii de directivă privind punerea în aplicare a principiului tratamentului egal între 
persoane, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

21. recomandă Comisiei și statelor membre să îmbunătățească condițiile existente pentru noii 
antreprenori, cu scopul de a exploata mai bine potențialul ridicat al acestora de a crea noi 
locuri de muncă durabile; subliniază necesitatea de a reduce obstacolele administrative 
care împiedică întreprinderile mici și mijlocii să angajeze lucrători din alte state membre; 
de asemenea, invită statele membre să furnizeze informații de la o sursă unică pentru 
antreprenorii care doresc să investească într-un stat membru și să creeze locuri de muncă 
în statul membru respectiv, protejând totodată modelul social european;
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22. salută concluziile Forumului pieței unice care solicită o îmbunătățire a transpunerii și a 
aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor;

23. subliniază necesitatea de a îmbunătăți condițiile de muncă și de a asigura o protecție 
adecvată fără nicio formă de discriminare față de lucrătorii detașați în UE; solicită 
îmbunătățirea transpunerii și a aplicării Directivei privind lucrătorii detașați în strânsă 
cooperare cu partenerii sociali;

Pensionarea în străinătate

24. reiterează apelul său către Comisie de a evalua diferitele norme privind fondurile de pensii 
și necesitatea de a îmbunătăți portabilitatea pensiilor, în special a pensiilor ocupaționale, 
în cazul în care lucrătorii își schimbă angajatorii și se mută dintr-un stat membru în altul;

Alte preocupări din domeniul social și al ocupării forței de muncă cu privire la piața unică

25. salută propunerile Comisiei de a facilita accesul la asistența medicală transfrontalieră; 
invită Comisia și statele membre să asigure punerea în aplicare rapidă și eficientă a 
Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 
privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, 
ținând în mod corespunzător seama de principiile universalității, accesului la îngrijiri de 
bună calitate, echității și solidarității; de asemenea, invită Comisia și statele membre să 
depună în continuare eforturi în direcția atingerii obiectivului de implementare pe scară 
largă, până în 2020, a serviciilor de telemedicină și de e-sănătate; în plus, sprijină 
proiectele-pilot menite să le asigure cetățenilor UE accesul electronic în condiții de 
siguranță la datele lor medicale, precum și interoperabilitatea registrelor medicale, 
garantându-le, astfel, pacienților continuitatea serviciilor de îngrijire;

26. constată că achizițiile publice reprezintă un instrument-cheie bazat pe piață care joacă un 
rol în stimularea locurilor de muncă și a condițiilor de muncă durabile; solicită respectarea 
standardelor sociale și a contractelor colective, precum și plata salariului și a contribuțiilor 
minime legale pe perioada de executare a contractului; 

27. îndeamnă statele membre să își simplifice procedurile de ofertare pentru atribuirea 
contractelor de achiziții publice pentru a asigura accesul echitabil pentru toate 
întreprinderile europene și pentru a încuraja întreprinderile participante să furnizeze 
informații cu privire la nivelul lor de responsabilitate socială.
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