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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne under overholdelse af forordning 883/2004 
og artikel 153 i TEUF til at iværksætte undersøgelser med henblik på at forbedre den 
sociale sikring for mobile borgere og til at overveje indførelsen af en valgfri, frivillig og 
overdragelig social sikringsordning på europæisk plan med henblik på at etablere et 
tættere socialpolitisk samarbejde;

2. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
forenkle de komplekse nationale administrative procedurer og sikre, at personer, der 
flytter inden for EU, har adgang til alle nødvendige oplysninger om deres sociale 
rettigheder;

3. understreger behovet for at etablere en one-stop-shop for alle mobile borgere i EU, så de 
kan få behandlet deres arbejdsrelaterede og private administrative forhold på ét og samme 
sted i værtslandet;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle mobile borgere oplyses 
om de rettigheder, som det europæiske sygesikringskort giver dem, når de opholder sig i 
udlandet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at forenkle de administrative procedurer for godtgørelse af 
udgifter til behandling, der er modtaget i udlandet;

6. glæder sig over indførelsen af et europæisk erhvervspas, som understøttes af 
informationssystemet for det indre marked (IMI), og som har til formål at lette den 
grænseoverskridende mobilitet i EU; mener, at et sådant værktøj kan medvirke til at 
afhjælpe det vedvarende misforhold mellem udbud og efterspørgsel på EU's 
arbejdsmarked;

7. gentager opfordringen til medlemsstaterne om at styrke koordineringen af deres formelle 
og uformelle uddannelse med henblik på at skabe en arbejdsstyrke med sammenlignelige 
kvalifikationer;

8. opfordrer Kommissionen til at anvende et nultoleranceprincip over for enhver form for 
regel og praksis, der medfører forskelsbehandling, i medlemsstaterne;

9. glæder sig over forummet for det indre markeds krav om en forbedring af gennemførelsen 
og anvendelsen af udstationeringsdirektivet;

10. gentager sin opfordring til Kommissionen om at vurdere de forskellige regler for 
pensionskasser og behovet for at forbedre mulighederne for overførsel af pensioner, når 
arbejdstageren skifter arbejdsgiver.


