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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją ir valstybes nares, laikantis Reglamento Nr. 883/2004 ir SESV 
153 straipsnio, pradėti tyrimus, kuriais būtų siekiama stiprinti judžių piliečių socialinę 
apsaugą, kartu atsižvelgiant į neprivalomą, savanorišką ir perkeliamą socialinės apsaugos 
sistemą Europos lygmeniu, siekiant sustiprinti bendradarbiavimą socialinės politikos 
srityje;

2. primygtinai ragina valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių siekiant supaprastinti 
sudėtingas nacionalines administracines procedūras ir užtikrinti, kad Europos Sąjungoje 
judantys asmenys galėtų gauti reikiamos informacijos, susijusios su jų teisėmis į socialinę 
apsaugą;

3. pabrėžia būtinybę sukurti vieno langelio principu veikiantį centrą visiems judiems 
asmenims ES ir sudaryti jiems sąlygas priimančioje valstybėje vienoje vietoje tvarkyti su 
darbu ir namais susijusius administracinius reikalus;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad į užsienį išvykę judūs piliečiai būtų 
informuojami apie jų teises, suteikiamas pagal Europos sveikatos draudimo kortelės 
sistemą;

5. primygtinai ragina valstybes nares supaprastinti administracines procedūras dėl užsienyje 
suteiktų gydymo paslaugų grąžinamųjų išmokų;

6. teigiamai vertina Vidaus rinkos informacinėje sistemoje (VRI) remiamą Europos 
profesinio pažymėjimo projektą, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
tarpvalstybiniam judumui Europos Sąjungoje; mano, kad ši priemonė galėtų padėti 
panaikinti vis dar egzistuojančias neatitiktis ES darbo rinkoje;

7. dar kartą ragina valstybes nares geriau koordinuoti savo formalųjį bei neformalųjį 
švietimą ir siekti sukurti palyginamą kvalifikaciją turinčią ateities darbo jėgą;

8. ragina Komisiją visiškai netoleruoti jokių valstybių narių taikomų diskriminacinių 
taisyklių ir praktikos;

9. teigiamai vertina Bendrosios rinkos forumo išvadas, kuriomis raginama tobulinti 
Darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimą ir taikymą;

10. dar kartą ragina Komisijai įvertinti įvairias su pensijų fondais susijusias taisykles ir 
būtinybę pagerinti pensijų perkeliamumą pasikeitus darbdaviui.


