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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – a 883/2004/EK rendeletnek és az 
EUMSZ 153. cikkének való megfelelés biztosítása mellett – folytassanak vizsgálatokat a 
mozgás szabadságát gyakorló polgárok társadalombiztosítási védelmének javítása 
érdekében, valamint vegyék fontolóra egy európai szintű, választható, önkéntes és 
átvihető társadalombiztosítási rendszer kialakítását a szorosabb szociálpolitikai 
együttműködés megvalósítása érdekében;

2. arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az összetett 
nemzeti igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében, és biztosítsák, hogy az Unión belül 
mozgó személyek számára rendelkezésre álljon a szociális biztonsági jogaikkal 
kapcsolatos szükséges tájékoztatás;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Unióban mozgó valamennyi személy számára 
alakítsanak ki egy egyablakos ügyintézési rendszert, amelynek segítségével e személyek a 
fogadó tagállam egyetlen ügyintézési pontján rendezhetik a munkájukkal és a 
lakhatásukkal kapcsolatos hivatalos ügyeiket;

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a szabad mozgáshoz 
való jogot gyakorló valamennyi polgárt tájékoztassanak arról, hogy külföldi tartózkodásuk
során az európai egészségbiztosítási kártya révén milyen jogok illetik meg őket;

5. arra sürgeti a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék a külföldön nyújtott ellátás megtérítésével 
kapcsolatos igazgatási eljárásokat;

6. üdvözli a belső piaci információs rendszer (IMI) által támogatott, az Unión belüli 
határokon átnyúló mobilitás megkönnyítését célzó európai szakmai kártya bevezetését; 
véleménye szerint egy ilyen eszköz segíthet az uniós munkaerőpiacon tartósan fennálló
különbözőségek kezelésében;

7. megismétli a tagállamokhoz intézett azon felhívását, hogy az összehasonlítható 
képesítésekkel rendelkező jövőbeli munkaerő megteremtése érdekében fokozottan 
hangolják össze a formális és informális oktatási rendszereiket;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamok által alkalmazott hátrányosan 
megkülönböztető szabályokkal és gyakorlatokkal szemben alkalmazzon zéró toleranciát;

9. üdvözli az egységes piaci fórum következtetéseit, amelyek felszólítanak a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv végrehajtásának és alkalmazásának javítására;

10. megismétli a Bizottsághoz intézett azon felhívását, hogy végezze el a nyugdíjalapokra 
vonatkozó különböző szabályok értékelését, és emlékeztet arra, hogy javítani kell a 
nyugdíjaknak a munkáltató változása esetén való hordozhatóságát.
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