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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, stosując się do rozporządzenia nr 883/2004 i art. 
153 TFUE, do przeprowadzenia ekspertyz, aby poprawić zabezpieczenie społeczne 
mobilnych obywateli, biorąc też pod uwagę opcjonalny, dobrowolny i przenoszalny 
system zabezpieczenia społecznego na szczeblu europejskim, ażeby ustanowić ściślejszą 
współpracę w dziedzinie polityki społecznej;

2. apeluje do państw członkowskich o podjęcie wszystkich koniecznych działań, aby 
uprościć skomplikowane krajowe procedury administracyjne i zapewnić dostępność 
niezbędnych informacji na temat prawa do zabezpieczenia społecznego dla osób 
przemieszczających się w obrębie UE;

3. podkreśla konieczność stworzenia dla wszystkich mobilnych osób w UE pojedynczych 
punktów kontaktowych umożliwiającym im załatwienie związanych z pracą i z rodzimym 
państwem spraw administracyjnych z jednego miejsca w kraju przyjmującym;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, że wszyscy mobilni obywatele 
są poinformowani o prawach przysługującym im z tytułu posiadania podczas pobytu za 
granicą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;

5. zwraca się do państw członkowskich o uproszczenie procedur administracyjnych 
dotyczących zwrotu kosztów leczenia za granicą;

6. z zadowolenie przyjmuje wprowadzenie w celu ułatwienia mobilności transgranicznej 
europejskiej legitymacji zawodowej wspieranej przez system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym (IMI); uważa, że takie narzędzie może pomóc w rozwiązaniu 
problemu nieustannych rozbieżności na rynku pracy w UE;

7. ponawia swój apel skierowany do państw członkowskich o lepszą koordynację 
formalnego i nieformalnego kształcenia, tak aby stworzyć w przyszłości siłę roboczą z 
porównywalnymi kwalifikacjami;

8. wzywa Komisję do zastosowania polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do 
jakichkolwiek zasad i praktyk o charakterze dyskryminacyjnym w państwach 
członkowskich;

9. z zadowoleniem odnosi się do wniosków Forum Jednolitego Rynku wzywających do 
poprawy wdrażania i stosowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników;

10. ponawia swoje wezwanie do Komisji o ocenę różnych zasad stosowanych w przypadku 
funduszy emerytalnych oraz konieczność ulepszenia możliwości przenoszenia świadczeń
emerytalnych, kiedy zmienia się pracodawca.


