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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que, no cumprimento do Regulamento 
n.º 883/2004 e do artigo 153.º do TFUE, realizem estudos que visem melhorar a proteção 
da segurança social para os cidadãos móveis, tendo também em conta um regime de 
segurança social opcional, voluntário e transferível, a nível europeu, no intuito de criar 
uma colaboração mais estreita em matéria de política social;

2. Insta os Estados-Membros a adotarem as medidas necessárias para simplificar os 
complexos procedimentos administrativos nacionais e assegurar a disponibilização às 
pessoas que se deslocam na UE das informações necessárias sobre os direitos em matéria 
de segurança social;

3. Salienta a necessidade de estabelecer um balcão único para todas as pessoas que se 
deslocam na UE, permitindo-lhes tratar dos seus assuntos administrativos relacionados 
com a residência e com o trabalho num único local no país de acolhimento;

4. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que assegurem que todos os cidadãos 
móveis, quando se encontram no estrangeiro, são informados dos seus direitos no âmbito 
do Cartão Europeu de Seguro de Saúde;

5. Insta os Estados-Membros a simplificarem os procedimentos administrativos para o 
reembolso de despesas com tratamentos recebidos no estrangeiro;

6. Congratula-se com a introdução de uma Carteira Profissional Europeia, apoiada pelo 
Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI), com o objetivo de facilitar a 
mobilidade transfronteiriça na UE; considera que uma ferramenta desse tipo poderia 
ajudar a colmatar as discrepâncias que persistem no mercado de trabalho da UE;

7. Repete o seu apelo aos Estados-Membros para que coordenem melhor os seus sistemas de 
educação formal e informal, a fim de criar uma futura mão-de-obra dotada de 
qualificações comparáveis;

8. Exorta a Comissão a aplicar o princípio da tolerância zero a todas as regras e práticas 
discriminatórias por parte dos Estados-Membros;

9. Acolhe favoravelmente as conclusões do Fórum do Mercado Único, instando a uma 
melhoria na aplicação e execução da Diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores;

10. Reitera o seu apelo à Comissão para que avalie as diferentes regras aplicáveis aos fundos 
de pensões, bem como a necessidade de melhorar a transferibilidade das pensões em caso 
de alteração da entidade patronal.


