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Tema: Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės 
apsaugos teisių įgyvendinimą ir sąžiningą judumą

Nuo 2014 m. Parlamentas ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Europos socialinio draudimo 
numerio (ESSN). 2021 m. Komisija paskelbė, kad tais pačiais metais pradės bandomąjį projektą, kad 
išnagrinėtų galimybę iki 2023 m. pradėti naudoti Europos socialinio draudimo pasą (ESSP).

1. 2017 m. Komisija paskelbė, kad pradės veikti ESSN, tačiau iki šiol nepateikė konkretaus 
pasiūlymo. Ar Komisija gali įsipareigoti suteikti Parlamentui galimybę susipažinti su visais 
atitinkamais dokumentais ir įrodymais, kuriais remdamasi ji nustojo nagrinėti ESSN įvedimą?

2. Reikia skubiai pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ESSP. Ar galima 
pasiūlymo įgyvendinimo tvarkaraštį perkelti iš 2023 m. į 2022 m., kad padidėtų tikimybė dar per 
dabartinę kadenciją pasiekti susitarimą?

3. Kaip Komisija užtikrins, kad Europos socialinio draudimo pasas leis realiuoju laiku patikrinti 
darbuotojų darbo vietą, įdarbinimo vietą, darbo santykius, tapatybę ir standartizuotas socialinės 
apsaugos išmokas, išmokėjimus ir atitinkamas pažymas, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 29 d. 
Reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo?

4. Ar Komisija gali patvirtinti, kad ESSP bus taikomas visiems judiems piliečiams ir darbuotojams, 
įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, taip pat visiems judiems trečiųjų šalių piliečiams?

5. Kaip ji ketina ištirti, ar įmanoma sukurti sistemą, leidžiančią valstybėms narėms naudoti ESSP 
darbo teisės tikslais, remiantis informacija, kurią suteikia nacionalinės kortelės ar panašios 
priemonės, jei tokių yra? Ar ji taip pat imsis įvertinti, kokie kiti ES darbo teisės aspektai galėtų 
būti įtraukti į ESSP taikymo sritį?

6. Kaip Komisija užtikrins griežtą ES duomenų apsaugos taisyklių taikymą, kad duomenys būtų 
prieinami tik darbuotojams ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms?

7. Kaip ESSP būtų susietas su kitomis iniciatyvomis ir skaitmeninimo procesais, pavyzdžiui, 
išankstinių pranešimų teikimu komandiruotiems darbuotojams, elektronine atpažintimi (e. ID), 
Europos sveikatos draudimo kortele, elektroniniais socialinės apsaugos informacijos mainais 
(EESSI) ir bendraisiais skaitmeniniais vartais?
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