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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker še vedno obstaja preveč ovir, zaradi katerih Evropejci ne morejo polno uživati 
prednosti enotnega trga, kar onemogoča, da bi se razvil občutek pripadnosti skupnosti;

B. ker je nujno treba odpraviti te težave, da se Evropejcem omogoči, da polno izkoristijo 
pravico do prostega gibanja in druge prednosti, ki izhajajo iz pripadnosti Evropski uniji; 

1. poziva Komisijo in države članice, naj glede na to, da so bile v zakonodaji o enotnem trgu 
ugotovljene vrzeli na področju zakonodaje in izvajanja, okrepijo svoja prizadevanja za 
učinkovito izvajanje ustrezne zakonodaje, zlasti o vprašanjih v zvezi s socialno zaščito;

2. poziva Komisijo in države članice, naj se osredotočijo na dragocene komunikacijske 
strategije in mehanizme obveščanja v zvezi z uporabo socialnovarstvenih pravic in 
prejemkov državljanov po vsej EU;

3. pozdravlja zavezanost Komisije rednemu preverjanju stališč in pomislekov državljanov v 
zvezi z delovanjem enotnega trga; vseeno pa jo poziva, naj podrobno razišče dejanske 
težave, s katerimi se srečujejo mobilni državljani EU v vsaki državi članici, ter predstavi 
konkretne predloge ukrepov, ki jih je treba sprejeti na ravni EU ali na ravni držav članic;

Socialna varnost v EU

4. poziva Komisijo in države članice, naj ob izpolnjevanju zahtev Uredbe št. 883/2004 in 
člena 153 PDEU pripravijo študije za zagotovitev neprekinjenega socialnega varstva 
mobilnim državljanom v EU in enakega obravnavanja, kot so ga deležni domači 
državljani, pri tem pa naj razmislijo tudi o neobveznem, prostovoljnem in prenosljivem 
sistemu socialnega varstva na evropski ravni, ki bo dopolnjeval splošni sistem, tako da bo 
prišlo do tesnejšega sodelovanja na področju socialne politike; pretekle zamisli o 28. 
režimu sistemov socialnega varstva bi bilo treba posodobiti in vključiti v te študije;

5. poziva države članice, naj opravijo vse, kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj zagotovijo, da bodo delavcem, delodajalcem in 
drugim, ki sodelujejo v čezmejnem zaposlovanju, na voljo potrebne informacije o 
pravicah v zvezi z zaposlitvijo, na primer socialno varstvo, zavarovanje za primer 
brezposelnosti, zdravstvo in davčni predpisi; meni, da morajo biti te informacije na voljo 
pred izkušnjo mobilnosti, med njo in po njej, po možnosti v elektronski obliki;
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6. poziva Komisijo, naj vzpostavi osrednjo koordinacijsko točko na ravni EU, katere namen 
bo evidentiranje pomislekov mobilnih delavcev, delodajalcev in drugih zainteresiranih 
strani, da bi poiskali rešitve med državami članicami in preprečili težave, ki so posledica 
mobilnih zaposlitvenih razmerij, vključno z napotitvijo delavcev;

7. poziva države članice, naj družinske člane državljanov EU, ki niso iz EU, v vsem 
upravnem postopku, ki ga morajo opraviti, obravnavajo kot poštene stranke;

8. poziva države članice, naj za vse mobilne osebe v EU vzpostavijo točko „vse na enem 
mestu“, ki jim bo omogočila vse postopke v zvezi z delom in bivanjem urediti na eni 
lokaciji v državi gostiteljici, tudi spletne upravne postopke, da bi izboljšali učinkovito 
uveljavljanje pravic s strani državljanov, ki se gibljejo znotraj EU;

Zdravstvena oskrba v drugi državi članici

9. poziva Komisijo in države članice, naj z ustreznimi ukrepi zagotovijo, da bodo vsi 
državljani popolnoma obveščeni o pravicah, ki jih imajo na podlagi evropske kartice 
zdravstvenega zavarovanja, ter o njihovih finančnih obveznostih pri uporabi zdravstvenih 
storitev in oskrbe v različnih državah članicah; poudarja, da morajo biti informacije 
razumljive in zlahka dostopne, tudi po elektronski poti, ter dostopna invalidnim 
državljanom;

10. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi državljani, ki imajo pravico do evropske 
kartice zdravstvenega zavarovanja, to na zahtevo prejeli, in da se bo takoj odpravila vsaka 
nepravilnost pri uporabi pravil; poziva države članice, naj zagotovijo informacije o vseh 
dodatnih zavarovanjih ali drugih ukrepih, ki bi jih utegnili državljani v tujini potrebovati, 
da bi bili upravičeni do enakega zdravstvenega varstva kot doma;

11. poziva države članice, naj poenostavijo in pospešijo upravne postopke za povračilo 
stroškov zdravljenja v tujini in zagotovijo, da bodo njihovi sistemi socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja zagotavljali zadostno varstvo mobilnih državljanov;

Priznavanje kvalifikacij

12. pozdravlja uvedbo evropske poklicne izkaznice, podprte z informacijskim sistemom za 
notranji trg (IMI), katere namen je poenostavitev upravnih postopkov in prostovoljne 
čezmejne mobilnosti v EU, merila za to kartico pa se še ocenjujejo; je prepričan, da lahko 
informacijski sistem za notranji trg doseže hitrejše sodelovanje med državo članico izvora 
in državo gostiteljico, kar bo pomagalo odpravljati dolgotrajna neskladja na trgu dela EU;

13. ponavlja poziv državam članicam, naj izboljšajo zgodnje učenje jezikov, vzpostavijo 
sistem priznavanja formalnega in neformalnega izobraževanja, vključno z vseživljenjskim 
učenjem, ter znanj, pridobljenih v drugih državah članicah, in vse to bolje usklajujejo s 
potrebami trga dela, da bi ustvarile delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami, ki bo v korist skupnemu evropskemu trgu dela in bo povečala stopnjo 
produktivnosti; poleg tega poudarja, da si je treba še naprej prizadevati za enakovrednost 
nacionalnih sistemov kvalifikacij na podlagi evropskega ogrodja kvalifikacij;

14. meni, da bi morale izobraževalne ustanove v dodatku k podeljenim diploma navesti, kako 
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se njihove nacionalne diplome primerjajo z diplomami v drugih državah članicah, zlasti v 
sosednjih državah, in kako jih je treba vrednotiti;

15. pozdravlja uspeh sistema avtomatičnega priznavanja iz Direktive 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij in poziva, naj se oceni možnost razširitve tudi na druge 
poklice;

16. poziva države članice, naj opravijo vse potrebno za dostop do strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada ter naj uporabijo pridobljene zneske za programe, povezane s 
poklicnim usposabljanjem, za nadaljnjo podporo za mala in srednja podjetja;

Ničelna toleranca do diskriminacije

17. poziva Komisijo, naj uporablja ničelno toleranco do vseh diskriminatornih pravil in praks 
v državah članicah na področju zaposlovanja, ki so v nasprotju s pravom Evropske unije, 
in naj v primeru kršitve nemudoma sproži ustrezne postopke; poziva jo tudi, naj ne bo 
prizanesljiva do drugega diskriminacijskega ali pretiranega ravnanja, nadzora ali zahtev, 
ki bi onemogočali evropske delavce in delodajalce pri izvajanju njihovih evropskih pravic; 

18. želi spomniti, da je prosti pretok delavcev temeljna pravica, ki jim mora biti omogočena 
brez vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev držav članic v zvezi z 
zaposlitvijo, plačilom ter drugimi delovnimi in zaposlitvenimi pogoji; je prepričan, da je 
treba za zagotovitev te svoboščine delavce obveščati, vzpostaviti ustrezna pravna sredstva 
in zagotoviti strogo izvajanje s tem povezanih predpisov v vseh državah članicah;

19. poudarja, da je treba podpirati sistem EURES in njegovo učinkovito medsebojno 
povezanost z nacionalnimi sistemi za iskanje zaposlitve kot enega od načinov za boj proti 
brezposelnosti v EU in reševanje pojava, da prostega delovnega mesta ni mogoče zapolniti 
zaradi pomanjkanja ustrezno usposobljenih kandidatov;

20. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja prenos in dejansko uporabo Direktive 2000/78/ES 
v državah članicah ter v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posreduje; poziva države 
članice in Svet, naj nujno sprejetje predloga direktive o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost obravnavajo prednostno;

21. priporoča Komisiji in državam članicam, naj izboljšajo obstoječe pogoje za nove 
podjetnike, da bodo lahko bolje izkoristili svoj veliki potencial za odpiranje novih 
trajnostnih delovnih mest; poudarja, da je treba zmanjšati upravne ovire, ki malim in 
srednjim podjetjem preprečujejo sprejemanje delavcev iz drugih držav članic; države 
članice tudi poziva, naj podjetnikom, ki želijo vlagati v kateri državi članici in tam odpreti 
delovna mesta, zagotovijo informacije iz enega vira, obenem pa zaščitijo evropski socialni 
model;

22. pozdravlja sklepe foruma o enotnem trgu, ki pozivajo k boljšemu izvajanju in uporabi 
direktive o napotitvi delavcev;

23. poudarja, da je treba izboljšati delovne pogoje in zagotovitvi ustrezno zaščito brez 
diskriminacije delavcev, napotenih v EU; poziva k boljšemu izvajanju in uporabi direktive 
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o napotitvi delavcev v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji;

Upokojitev v tujini

24. ponovno poziva Komisijo, naj oceni različna pravila o pokojninskih skladih in ali bi bilo 
treba izboljšati prenosljivost pokojnin, zlasti poklicnih, pri menjavi delodajalca in selitvi 
iz ene države članice v drugo;

Drugi pomisleki o zaposlovanju in socialnih zadevah v zvezi z enotnim trgom

25. pozdravlja predloge Komisije za omogočanje boljšega dostopa do čezmejnega 
zdravstvenega varstva; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo hitro in 
učinkovito izvajanje Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega 
varstva, pri čemer naj ustrezno upoštevajo načela univerzalnosti, dostopa do dobre oskrbe, 
enakosti in solidarnosti; nadalje poziva Komisijo in države članice, naj si še naprej 
prizadevajo doseči cilj široke uvedbe storitev telemedicine in e-zdravstva do leta 2020; 
poleg tega podpira pilotne projekte, katerih namen je državljanom EU omogočiti varen 
spletni dostop do njihovih podatkov o zdravstvenem stanju ter zagotoviti 
medobratovalnost bolniških kartotek, tako bo pacientom zagotovljena neprekinjenost 
varstva;

26. ugotavlja, da je javno naročanje poglavitno tržno orodje za spodbujanje trajnostnega 
zaposlovanja in delovnih razmer; poziva k spoštovanju socialnih standardov in 
kolektivnih pogodb, plačilu zakonsko določenih minimalnih plač in honorarjev pri 
izvajanju naročil in pogodb; 

27. poziva države članice, naj poenostavijo svoje postopke javnih razpisov, da se vsem 
evropskim podjetjem zagotovi pravičen dostop in naj se podjetja, ki vložijo ponudbe, 
spodbuja, da bi posredovala tudi informacije o ravni svoje družbene odgovornosti.
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