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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000071/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, 
Elżbieta Rafalska
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Subiect: Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți 
implementarea digitală a drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

Din 2014, Parlamentul solicită Comisiei să prezinte o propunere pentru numărul european de 
asigurări sociale (ESSN). În 2021, Comisia a anunțat că va iniția în același an un proiect-pilot pentru a 
studia posibilitatea de a introduce un card european de securitate socială (ESSP) până în 2023.

1. În 2017, Comisia a anunțat că va lansa un număr european de asigurări sociale, dar până în 
prezent nu a prezentat o propunere concretă în acest sens. Se poate angaja să pună la 
dispoziția Parlamentului toate documentele și dovezile relevante pe care și-a bazat decizia de a 
întrerupe evaluarea introducerii unui ESSN?

2. Este nevoie urgentă de o propunere legislativă pentru un card european de securitate socială. 
Poate fi devansat calendarul propunerii cu un an, din 2023 în 2022, pentru a crește șansele de a 
se ajunge la un acord în cadrul actualei legislaturi?

3. Cum va garanta Comisia că acest card va permite verificarea în timp real a locului de muncă, a 
locului angajării, a raportului de muncă, a identității și a prestațiilor de securitate socială 
standardizate, a dispozițiilor și a certificatelor relevante, după cum prevede Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială?

4. Poate Comisia să confirme că ESSP va acoperi toți cetățenii și lucrătorii mobili, inclusiv lucrătorii 
independenți, precum și toți resortisanții mobili din țările terțe?

5. Cum intenționează Comisia să verifice fezabilitatea unui sistem care să permită statelor membre 
utilizarea ESSP pentru a accesa informații disponibile pe cardurile naționale sau instrumente 
comparabile în scopurile dreptului muncii, în cazul în care acestea există? Poate Comisia să se 
angajeze deopotrivă să evalueze ce alte domenii ale legislației UE a muncii ar putea fi incluse în 
domeniul de aplicare al ESSP?

6. Cum se va asigura Comisia că normele UE privind protecția datelor sunt aplicate cu strictețe, 
astfel încât datele să fie disponibile numai pentru lucrător și pentru autoritățile naționale în 
cauză?

7. Ce coordonare ar putea exista între cardul european de securitate socială și alte inițiative și 
procese de digitalizare, cum ar fi notificarea prealabilă pentru lucrătorii detașați, identificarea 
electronică, cardul european de asigurări sociale de sănătate, schimbul electronic de informații 
privind securitatea socială (EESSI) și portalul digital unic?
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