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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Komisiju un dalībvalstis saskaņā ar Regulu Nr. 883/2004 un LESD 153. pantu veikt 
pētījumus, lai uzlabotu mobilo pilsoņu sociālās drošības aizsardzības līmeni, ņemot vērā 
arī izvēles, brīvprātīgo un pārvedamo sociālā nodrošinājuma sistēmu Eiropas līmenī, lai 
veidotu ciešāku sadarbību sociālās politikas jomā;

2. mudina dalībvalstis veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai vienkāršotu sarežģītās valsts 
administratīvās procedūras un lai cilvēkiem, kuri pārvietojas ES teritorijā, nodrošinātu 
pieejamību nepieciešamajai informācijai sociālās drošības tiesību jomā;

3. uzver vajadzību izveidot „vienas pieturas aģentūru”, kas būtu pieejama visiem mobilajiem 
pilsoņiem ES, lai ar darbu un sadzīvi saistītus administratīvos jautājumus varētu risināt 
vienā uzņēmējvalsts iestādē;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt to, lai visi mobilie pilsoņi, kuri atrodas 
ārzemēs, būtu informēti par tiesībām, ko garantē Eiropas veselības apdrošināšanas karte;

5. mudina dalībvalstis vienkāršot administratīvās procedūras, lai cilvēki varētu saņemt 
atlīdzību par ārstniecību ārzemēs;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu ieviest Eiropas profesionālo karti, ko varēs izmantot Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmā (IMI), lai veicinātu pārrobežu mobilitāti ES; uzskata, ka šis 
instruments palīdzēs novērst pastāvošo neatbilstību ES darba tirgū;

7. atkārtoti aicina dalībvalstis labāk saskaņot formālo un neformālo izglītību, lai radītu 
darbaspēku, kura kvalifikācija būtu salīdzināma;

8. aicina Komisiju noteikt nulles pielaidi jebkādiem diskriminējošiem noteikumiem un 
darbībām dalībvalstīs;

9. atzinīgi vērtē Vienotā tirgus foruma secinājumus, kas paredz uzlabot direktīvas par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā īstenošanu un piemērošanu;

10. vēlreiz atkārto lūgumu Komisijai izvērtēt dažādus noteikumus pensiju fondu jomā un 
vajadzību uzlabot pensiju pārnesamību, mainot darbu.


