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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia și statele membre ca, respectând Regulamentul nr. 883/2004 și 
articolul 153 din TFUE, să realizeze studii în vederea îmbunătățirii protecției securității 
sociale a cetățenilor mobili, luând în considerare, de asemenea, un sistem opțional, 
voluntar și transferabil de securitate socială la nivel european, în vederea stabilirii unei 
cooperări mai strânse în domeniul politicii sociale;

2. solicită statelor membre să întreprindă ceea ce este necesar în vederea simplificării 
procedurilor administrative naționale complexe și să se asigure că informațiile necesare 
privind drepturile de securitate socială sunt disponibile persoanelor care circulă în 
interiorul UE;

3. subliniază necesitatea înființării unui ghișeu unic pentru toți cetățenii mobili din UE, care 
să le permită acestora să își rezolve problemele administrative legate de muncă și de 
activitatea de acasă într-o singură locație din țara-gazdă;

4. recomandă Comisiei și statelor membre să se asigure că toți cetățenii mobili sunt informați 
cu privire la drepturile conferite de cardul european de asigurări sociale de sănătate, atunci 
aceștia când se află în străinătate;

5. solicită statelor membre să simplifice procedurile administrative privind rambursarea 
tratamentului primit în străinătate;

6. salută introducerea unui card profesional european susținut de Sistemul de informare al 
pieței interne (IMI), cu scopul de a facilita mobilitatea transfrontalieră în UE; consideră că 
un astfel de instrument ar putea contribui la abordarea diferențelor persistente din cadrul 
pieței muncii din UE;

7. reiterează apelul său către statele membre de a-și coordona mai bine educația formală și 
informală, cu scopul de a crea o viitoare forță de muncă având calificări comparabile;

8. invită Comisia să nu tolereze regulile și practicile discriminatorii ale statelor membre;

9. salută concluziile Forumului pieței unice care solicită o îmbunătățire a implementării și a 
aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor;

10. reiterează apelul său către Comisie de a evalua diferitele norme privind fondurile de pensii 
și necesitatea de a îmbunătăți portabilitatea pensiilor în cazul schimbării angajatorilor.


