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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu s nařízením 883/2004 a článkem 153 SFEU 
provedly studie v zájmu zlepšení ochrany sociálního zabezpečení mobilních občanů a aby 
zároveň zvážily nepovinný, dobrovolný a převoditelný systém sociálního zabezpečení na 
evropské úrovni s cílem vytvořit užší spolupráci v oblasti sociální politiky;

2. naléhavě vyzývá členské státy, aby podnikly všechny potřebné kroky ke zjednodušení 
složitých vnitrostátních správních postupů a zajistily, že potřebné informace o právech na 
sociální zabezpečení budou dostupné všem občanům, kteří se pohybují v rámci EU;

3. zdůrazňuje, že je třeba zavést jedno kontaktní místo pro všechny mobilní občany v EU, a 
umožnit jim tak řešit správní záležitosti související s prací a domovem v hostitelské zemi 
na jednom místě;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že budou všichni mobilní občané při pobytu 
v zahraničí informováni o svých právech v rámci evropského průkazu zdravotního 
pojištění;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby zjednodušily správní postupy pro úhradu nákladů na 
léčbu poskytnutou v zahraničí;

6. vítá zavedení evropského profesního průkazu s podporou systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu (IMI), jehož cílem je usnadnit přeshraniční mobilitu v EU; domnívá se, že 
by takový nástroj mohl pomoci s řešením přetrvávajících nesouladů na trhu práce v EU;

7. znovu vyzývá členské státy, aby lépe koordinovaly systémy formálního a neformálního 
vzdělávání, a vytvářely tak budoucí pracovní sílu se srovnatelnými kvalifikacemi;

8. vyzývá Komisi, aby uplatňovala nulovou toleranci vůči jakýmkoli diskriminačním 
pravidlům a postupům členských států;

9. vítá závěry Fóra o jednotném trhu, které vyzývají ke zlepšení provádění a uplatňování 
směrnice o vysílání pracovníků;

10. opakuje svou výzvu Komisi, aby posoudila odlišná pravidla pro penzijní fondy a potřebu 
zlepšit přenositelnost důchodů při změně zaměstnavatele.


