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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo in države članice, naj ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 in člena 
153 PDEU pripravijo študije za izboljšanje socialnega varstva mobilnih državljanov in pri 
tem upoštevajo tudi neobvezen, prostovoljen in prenosljiv sistem socialnega varstva na 
evropski ravni, z namenom vzpostavitve tesnejšega sodelovanja na področju socialne 
politike;

2. poziva države članice, naj opravijo vse, kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo znotraj 
EU, na voljo potrebne informacije o socialnovarstvenih pravicah;

3. poudarja, da je treba za vse mobilne osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse na enem
mestu, ki jim bo omogočila, da vse postopke v zvezi z delom in bivanjem opravijo na eni 
lokaciji v državi gostiteljici;

4. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

5. poziva države članice, naj poenostavijo upravne postopke za povračilo stroškov 
zdravljenja v tujini;

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne izkaznice, podprte z informacijskim sistemom za 
notranji trg (IMI), katere namen je poenostavitev čezmejne mobilnosti v EU; je prepričan, 
da bi tako orodje lahko pomagalo odpravljati dolgotrajna neskladja na trgu dela EU;

7. ponavlja poziv državam članicam, naj bolje usklajujejo svoje formalno in neformalno 
izobraževanje, da bi ustvarile delovno silo prihodnosti s primerljivimi kvalifikacijami;

8. poziva Komisijo, naj uporablja ničelno toleranco do vseh diskriminatornih pravil in praks 
v državah članicah;

9. pozdravlja sklepe Foruma o enotnem trgu, ki pozivajo k boljšemu izvajanju in uporabi 
direktive o napotitvi delavcev;

10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni različna pravila o pokojninskih skladih in potrebo po 
izboljšanju prenosljivosti pokojnin pri menjavi delodajalca.


