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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000000/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Nikolaj Villumsen (The Left)
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Om: Indførelse af et europæisk socialsikringsnummer med et personligt arbejdskort

Siden 2014 har Parlamentet opfordret Kommissionen til at forelægge et forslag til et 
europæisk socialsikringsnummer (ESSN) for at lette arbejdstagernes mobilitet, bekæmpe 
socialt bedrageri og forenkle de administrative procedurer. I handlingsplanen for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder skitserede Kommissionen planer om at lancere et 
europæisk socialsikringspas (ESSP). I denne forbindelse vil Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender gerne stille følgende spørgsmål:

1) Kommissionen har undersøgt muligheden for at lancere et ESSN i flere år, men indtil 
videre er der ikke blevet fremsat noget konkret forslag. En hurtig indførelse af ESSP som 
bebudet i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder er derfor ønskelig. 
Kan Kommissionen fremlægge den nøjagtige tidsplan for dette initiativ? Kan den fremrykke 
lanceringen af ESSP fra 2023 til 2022, for at EU's arbejdstagere kan drage fordel heraf så 
hurtigt som muligt og forbedre medlovgivernes chancer for at nå til enighed inden udløbet af 
det nuværende mandat?

2) Kan Kommissionen forklare, hvordan et initiativ til lancering af et ESSP kan omfatte et 
ESSN og et europæisk personligt arbejdskort?

3) Det er vigtigt, at EU-reglerne gælder for alle, der arbejder og bor i EU. Kan Kommissionen 
bekræfte, at selvstændige og tredjelandsstatsborgere vil være omfattet af ESSP's 
anvendelsesområde og få tildelt et ESSN og et europæisk personligt arbejdskort?

4) ESSN bør sigte mod at forbedre håndhævelsen af EU's regler om anstændige arbejdsvilkår, 
arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger på arbejdsmarkedet på 
en retfærdig og effektiv måde. Hvordan vil Kommissionen sikre denne håndhævelse? 
Hvordan vil Kommissionen sikre, at EU's databeskyttelsesregler anvendes strengt, således at 
data kun er tilgængelige for arbejdstageren og de berørte nationale myndigheder?

5) Hvordan vil et ESSN fungere sammen med andre digitaliseringsprocesser, såsom 
forudgående underretning af udstationerede arbejdstagere, elektronisk udveksling af 
oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI) og den fælles digitale portal?
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