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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, in naleving van Verordening 883/2004 en 
artikel 153 VWEU, studies uit te voeren om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij eveneens een facultatief, vrijwillig en 
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op Europees niveau dienen te overwegen, om een 
nauwere samenwerking op het vlak van het sociale beleid tot stand te brengen;

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het nodige te doen om de ingewikkelde nationale 
administratieve procedures te vereenvoudigen en te verzekeren dat mensen die zich 
binnen de EU verplaatsen over de nodige informatie inzake socialezekerheidsrechten 
kunnen beschikken;

3. wijst op de behoefte aan de oprichting van een uniek loket voor alle mobiele personen in 
de EU, waardoor zij voor professionele en persoonlijke administratieve aangelegenheden 
op een enkele plek in het gastland terechtkunnen;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle mobiele burgers op de 
hoogte zijn van hun rechten uit hoofde van de Europese ziekteverzekeringskaart wanneer 
zij in het buitenland zijn;

5. dringt er bij de lidstaten op aan om de administratieve procedures voor de terugbetaling 
van behandelingen in het buitenland te vereenvoudigen;

6. is ingenomen met de invoering van een Europese beroepskaart die ondersteund wordt 
door het Informatiesysteem interne markt (IMI) om grensoverschrijdende mobiliteit in de 
EU te bevorderen; is van mening dat zulk instrument kan bijdragen tot het wegwerken van 
het aanhoudende probleem op de arbeidsmarkt van de EU dat de beschikbare banen en 
arbeidskrachten niet op elkaar afgestemd zijn;

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de lidstaten om hun formeel en informeel onderwijs 
beter te coördineren om de kwalificaties van arbeidskrachten in de toekomst te kunnen 
vergelijken;

8. verzoekt de Commissie om een nultolerantie te hanteren voor discriminerende regels en 
praktijken in de lidstaten;

9. is ingenomen met de conclusies van het internemarktforum, waarin wordt opgeroepen tot 
een verbetering van de tenuitvoerlegging en toepassing van de detacheringsrichtlijn;

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van de Commissie om de verschillende regels voor 
pensioenfondsen te herzien en de meeneembaarheid van pensioenen wanneer men van 
werkgever verandert, te verbeteren.


