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Fråga för muntligt besvarande O-000000/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Nikolaj Villumsen (The Left)
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Angående: Införandet av ett europeiskt socialförsäkringsnummer med ett personligt 
arbetstagarkort

Parlamentet har sedan 2014 uppmanat kommissionen att lägga fram ett förslag till ett 
europeiskt socialförsäkringsnummer för att underlätta arbetstagarnas rörlighet, bekämpa 
socialförsäkringsbedrägeri och förenkla administrativa förfaranden. I handlingsplanen för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter beskrev kommissionen sina planer på att lansera ett 
europeiskt socialförsäkringskort. I detta sammanhang skulle utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor vilja ställa följande frågor:

1) Kommissionen har under flera års tid undersökt möjligheterna att lansera ett europeiskt 
socialförsäkringsnummer, men än så länge har inga konkreta förslag lagts fram. Därför är det 
önskvärt med ett snabbt införande av det europeiska socialförsäkringskortet, i enlighet med 
vad som angavs i handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Kan 
kommissionen tillhandahålla en exakt tidsplan för detta initiativ? Kan den tidigarelägga 
lanseringen av det europeiska socialförsäkringskortet, från 2023 till 2022, så att arbetstagare i 
EU så snart som möjligt kan dra nytta av det, och för att förbättra medlagstiftarnas 
möjligheter att nå en överenskommelse före den nuvarande mandatperiodens slut?

2) Kan kommissionen förklara hur ett initiativ för att lansera ett europeiskt 
socialförsäkringskort skulle kunna innefatta ett europeiskt socialförsäkringsnummer och ett 
europeiskt arbetstagarkort?

3) Det är viktigt att EU:s regler gäller för alla som arbetar och bor i EU. Kan kommissionen 
bekräfta att egenföretagare och tredjelandsmedborgare kommer att omfattas av det europeiska 
socialförsäkringskortet och få ett europeiskt socialförsäkringsnummer samt ett europeiskt 
personligt arbetstagarkort?

4) Det europeiska socialförsäkringsnumret bör syfta till att på ett rättvist och effektivt sätt 
förbättra efterlevnaden av EU:s regler om anständiga arbetsvillkor, arbetstagarnas rörlighet 
och samordning av sociala trygghetssystem på arbetsmarknaden. Hur kommer kommissionen 
att säkerställa denna efterlevnad? Hur kommer kommissionen att säkerställa en strikt 
tillämpning av EU:s dataskyddsregler så att endast arbetstagaren och de berörda nationella 
myndigheterna har tillgång till uppgifterna?

5) Hur skulle ett europeiskt socialförsäkringsnummer fungera i kombination med andra 
digitaliseringsprocesser, såsom förhandsanmälan för utstationerade arbetstagare, elektroniskt 
utbyte av socialförsäkringsuppgifter och den gemensamma digitala ingången?
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