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Vprašanje za ustni odgovor O-000071/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, 
Elżbieta Rafalska
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Zadeva: Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja 
pravic socialne varnosti in pravično mobilnost 

Parlament od leta 2014 poziva Komisijo, naj predstavi predlog za evropsko številko socialnega 
zavarovanja. Komisija je leta 2021 napovedala, da bo v tem letu začela pilotni projekt za preučitev 
uvedbe evropske izkaznice za socialno varnost do leta 2023.

1. Komisija je leta 2017 napovedala, da bo uvedla evropsko številko socialnega zavarovanja, 
vendar doslej še ni predstavila konkretnega predloga. Ali se lahko zaveže, da bo Parlamentu 
omogočila dostop do vseh ustreznih dokumentov in dokazov, na podlagi katerih se je odločila, da 
bo ustavila preučevanje možnosti, da se uvede evropska številka socialnega zavarovanja?

2. Nujno je treba pripraviti zakonodajni predlog za evropsko izkaznico za socialno varnost. Ali je 
mogoče časovni okvir za predlog prestaviti z leta 2023 na leto 2022, da bi imeli večjo možnost, 
da dosežemo dogovor v tem zakonodajnem obdobju?

3. Kako bo Komisija zagotovila, da bo evropska izkaznica za socialno varstvo v realnem času 
omogočila preverjanje kraja opravljanja dela delavcev, kraja zaposlitve, delovnega razmerja, 
identitete in standardiziranih dajatev socialne varnosti, določb in ustreznih potrdil iz Uredbe (ES) 
št. 883/2004 z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti?

4. Ali lahko Komisija potrdi, da bo evropska izkaznica za socialno varnost zajemala vse mobilne 
državljane in delavce, vključno s samozaposlenimi, ter vse mobilne državljane tretjih držav?

5. Kako namerava preučiti, ali je izvedljivo, da se državam članicam omogoči uporaba evropske 
izkaznice za socialno varnost za črpanje informacij iz nacionalnih kartic ali primerljivih 
instrumentov delovnega prava, če ti obstajajo? Ali se lahko tudi zaveže, da bo ocenila, katera 
druga področja delovnega prava EU bi lahko bila vključena v področje uporabe evropske 
izkaznice za socialno varnost?

6. Kako bo Komisija zagotovila dosledno uporabo pravil EU o varstvu podatkov, tako da bodo 
podatki na voljo le delavcu in zadevnim nacionalnim organom?

7. Kako bi bila evropska izkaznica za socialno varnost povezana z drugimi procesi digitalizacije, kot 
so predhodno obveščanje napotenih delavcev, elektronska osebna izkaznica, evropska kartica 
zdravstvenega zavarovanja, elektronska izmenjava informacij o socialni varnosti in enotni 
digitalni portal?
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