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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението си за резолюция, 
следните предложения:

1. призовава Комисията и държавите членки, като се придържат към Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 и член 153 от Договора за функционирането на ЕС, да предприемат 
проучвания, за да подобрят защитата на социалното осигуряване за мобилните 
граждани, като също така вземат предвид системата за незадължително, доброволно 
и прехвърлящо се социално осигуряване на европейско равнище с цел създаване на 
по-тясно сътрудничество в областта на социалната политика;

2. настоятелно призовава държавите членки да предприемат всички необходими 
мерки за опростяване на сложните национални административни процедури и да 
гарантират, че необходимата информация за правото на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се движат в рамките на ЕС;

3. подчертава необходимостта от създаване на едно гише за всички мобилни хора в 
ЕС, което да им даде възможност да уреждат работните си и битови 
административни въпроси на едно място в приемащата страна;

4. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички мобилни 
граждани са информирани относно правата им по отношение на Европейската 
здравноосигурителна карта, когато се намират в чужбина;

5. настоятелно призовава държавите членки да опростят административните 
процедури за възстановяване на разходите за лечение, оказано в чужбина;

6. приветства въвеждането на европейска професионална карта, подкрепена от 
информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) с цел улесняване на 
трансграничната мобилност в ЕС; смята, че подобен инструмент би помогнал за 
справяне с продължаващите несъответствия на пазара на труда в ЕС;

7. отново призовава държавите-членки да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации;

8. призовава Комисията да прилага нулева толерантност към всякакви 
дискриминационни правила и практики от страна на държавите-членки;

9. приветства заключенията на Форума на единния пазар, които призовават за 
подобрение в изпълнението и прилагането на директивата за командироването на 
работници;

10. отново призовава Комисията да направи оценка на различните правила за 
пенсионните фондове и необходимостта от подобряване на преносимостта на 
пенсиите при смяна на работодателите.
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