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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000071/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, 
Elżbieta Rafalska
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Przedmiot: Wprowadzenie europejskiego dowodu zabezpieczenia społecznego w celu poprawy 
cyfrowego egzekwowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i sprawiedliwej 
mobilności

Od 2014 r. Parlament wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie europejskiego numeru 
zabezpieczenia społecznego (ESSN). W 2021 r. Komisja ogłosiła, że rozpocznie w tym roku projekt 
pilotażowy, aby zbadać możliwości wprowadzenia do 2023 r. europejskiego dowodu zabezpieczenia 
społecznego (ESSP).

1. W 2017 r. Komisja zapowiedziała, że wprowadzi ESSN, ale jak dotąd nie przedstawiła 
konkretnego wniosku. Czy Komisja może zobowiązać się do udzielenia Parlamentowi dostępu 
do wszystkich istotnych dokumentów i dowodów, na których oparła swoją decyzję, by zaprzestać 
badania możliwości wprowadzenia ESSN?

2. Pilnie potrzebny jest wniosek ustawodawczy dotyczący ESSP. Czy można przesunąć termin 
złożenia wniosku z 2023 r. na 2022 r., aby zwiększyć szanse na osiągnięcie porozumienia w 
obecnej kadencji?

3. W jaki sposób Komisja zapewni, że ESSP będzie umożliwiał weryfikację w czasie rzeczywistym 
miejsca pracy, miejsca zatrudnienia, stosunku pracy, tożsamości i standardowych świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego, przepisów oraz odpowiednich zaświadczeń określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego?

4. Czy Komisja może potwierdzić, że ESSP obejmie wszystkich migrujących obywateli i 
pracowników, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, a także wszystkich 
migrujących obywateli państw trzecich?

5. W jaki sposób Komisja zamierza zbadać, czy możliwe jest zezwolenie państwom członkowskim 
na stosowanie ESSP, aby korzystać z informacji udostępnionych z krajowych kart lub 
porównywalnych instrumentów, o ile takie istnieją, do celów prawa pracy? Czy Komisja może 
również zobowiązać się do oceny, które inne obszary prawa pracy UE mogłyby zostać objęte 
zakresem ESSP?

6. W jaki sposób Komisja zadba o ścisłe stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych, tak aby 
dane były udostępniane wyłącznie pracownikowi i zainteresowanym organom krajowym?

7. W jaki sposób ESSP byłby połączony z innymi inicjatywami i procesami cyfryzacji, takimi jak 
system uprzedniego powiadamiania pracowników delegowanych, e-identyfikacja, europejska 
karta ubezpieczenia zdrowotnego, system elektronicznej wymiany informacji dotyczących 
zabezpieczenia społecznego (EESSI) i jednolity portal cyfrowy?
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