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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att följa förordning 
(EG) nr 883/2004 och artikel 153 i EUF-fördraget och genomföra studier för att förbättra 
det sociala skyddet för medborgare som flyttar mellan olika länder, och samtidigt ta 
hänsyn till ett valfritt, frivilligt och överförbart trygghetssystem på europeisk nivå med 
målet att skapa ett närmare socialpolitiskt samarbete.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra vad som krävs för att förenkla 
krångliga nationella administrativa förfaranden och se till att nödvändig information om 
sociala rättigheter finns tillgänglig för personer som flyttar inom EU.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att införa en enda kontaktpunkt för alla som flyttar 
inom EU, så att de ska kunna sköta alla sina arbets- och bostadsrelaterade administrativa 
ärenden på en enda plats i det mottagande landet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla 
medborgare som flyttar mellan olika länder är informerade om sina rättigheter enligt det 
europeiska sjukförsäkringskortet när de är utomlands.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla de administrativa förfarandena 
för ersättning för vård utomlands.

6. Europaparlamentet välkomnar införandet av ett europeiskt yrkeskort med hjälp av 
informationssystemet för inre marknaden, med målet att underlätta gränsöverskridande 
rörlighet inom EU. Parlamentet anser att ett sådant verktyg skulle kunna bidra till att 
ihållande obalanser på EU:s arbetsmarknad korrigeras.

7. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att bättre samordna sin 
formella och informella utbildning för att skapa en framtida arbetskraft med jämförbara 
kvalifikationer.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa nolltolerans mot diskriminerande 
regler och praxis i medlemsstater.

9. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från forumet för inre marknaden som efterlyser 
ett förbättrat genomförande och tillämpning av direktivet om utstationering av 
arbetstagare.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen på nytt att utvärdera de olika reglerna för 
pensionsfonder och menar att möjligheterna att överföra pensionsrättigheter vid byte av 
arbetsgivare måste förbättras.


