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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri súčasnom plnení ustanovení nariadenia 883/2004 
a článku 153 ZFEÚ uskutočnili štúdie na zlepšenie sociálneho zabezpečenia mobilných 
občanov a zároveň aby tiež zobrali do úvahy voliteľný, dobrovoľný a prevoditeľný systém 
sociálneho zabezpečenia na európskej úrovni s cieľom začať užšiu spoluprácu v oblasti 
sociálnej politiky;

2. naliehavo vyzýva členské štáty, aby podnikli všetko, čo je potrebné na zjednodušenie 
zložitých vnútroštátnych administratívnych postupov, a aby zaistili dostupnosť potrebných 
informácií o právach na sociálne zabezpečenie pre osoby pohybujúce sa v rámci EÚ;

3. zdôrazňuje potrebu zriadiť jednotné kontaktné miesta pre všetky osoby pohybujúce sa v 
rámci EÚ, ktoré im v hostiteľskej krajine umožnia vybaviť všetky administratívne veci 
týkajúce sa ich práce a domova na jednom mieste;

4. žiada Komisiu a členské štáty aby zaistili, že všetci mobilní občania budú informovaní o 
právach, ktoré majú počas pobytu v zahraničí v rámci európskeho preukazu zdravotného 
poistenca;

5. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zjednodušili administratívne postupy na náhradu 
nákladov na ošetrenie, ktoré im bolo poskytnuté v zahraničí;

6. víta zavedenie európskeho profesijného preukazu podporovaného informačným systémom 
vnútorného trhu (IMI) s cieľom uľahčiť cezhraničnú mobilitu v EÚ; domnieva sa, že tento 
nástroj by mohol pomôcť riešiť existujúci nesúlad na trhu práce v EÚ;

7. opakovane vzýva členské štáty, aby lepšie koordinovali svoje formálne a neformálne 
vzdelávanie v záujme vytvorenia budúcich pracovných síl s porovnateľnou kvalifikáciou;

8. vyzýva Komisiu, aby na akékoľvek diskriminačné pravidlá a postupy členských štátov 
uplatňovala nulovú toleranciu;

9. víta závery fóra o jednotnom trhu, ktoré vyzývajú na zlepšenie vykonávania a 
uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov;

10. opakovane žiada Komisiu, aby posúdila rôzne pravidlá týkajúce sa dôchodkových fondov 
a potrebu zlepšiť možnosť prenosu dôchodkov v prípade zmeny zamestnávateľov.


