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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, παράλληλα με τη συμμόρφωσή τους με τον 
κανονισμό 883/2004 και το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ, να διεξαγάγουν μελέτες για τη 
βελτίωση της προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης για τους πολίτες που μετακινούνται, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ένα σύστημα προαιρετικής, εθελοντικής και μεταφερτής 
κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αναπτύξουν στενότερη 
συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής·

2. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την 
απλοποίηση του πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών τους και να διασφαλίσουν ότι οι 
πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης·

3. τονίζει την ανάγκη για τη σύσταση μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους 
πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ, μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να 
χειρίζονται τα εργασιακά και τα σχετικά με την κατοικία τους διοικητικά ζητήματα από 
έναν και μόνο τόπο στη χώρα φιλοξενίας·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες που 
μετακινούνται είναι ενήμεροι για τα δικαιώματά τους βάσει της Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης Υγείας κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό·

5. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες που 
απαιτούνται για την επιστροφή εξόδων σε περίπτωση περίθαλψης στο εξωτερικό·

6. επικροτεί την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας, η οποία 
υποστηρίζεται από το Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), με στόχο 
τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας στην ΕΕ· πιστεύει ότι το συγκεκριμένο 
εργαλείο θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των χρονιζουσών αναντιστοιχιών 
στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

7. απευθύνει εκ νέου έκκληση στα κράτη μέλη για καλύτερο συντονισμό της παρεχόμενης 
επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης, προκειμένου να δημιουργηθεί μελλοντικά ένα 
εργατικό δυναμικό με συγκρίσιμα προσόντα·

8. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει μηδενική ανοχή σε οποιουσδήποτε κανόνες και 
πρακτικές κρατών μελών που συνεπάγονται διακρίσεις·

9. επικροτεί τα συμπεράσματα του φόρουμ της ενιαίας αγοράς βάσει των οποίων ζητείται η 
βελτίωση της διαδικασίας για τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας για την 
απόσπαση εργαζομένων·

10. απευθύνει εκ νέου έκκληση προς την Επιτροπή για την αξιολόγηση των διάφορων 
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κανόνων που διέπουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και της ανάγκης για βελτίωση της 
δυνατότητας μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση αλλαγής του 
εργοδότη·


