Viešos konsultacijos dėl Europos darbo institucijos ir
Europos socialinio draudimo numerio
1. Apie jus
Į klausimus atsakote:
Kaip fizinis asmuo
Kaip darbuotojas (įskaitant savarankiškai dirbantį asmenį) arba organizacijos vardu
Vardas

Pavardė

E. pašto adresas

Gyvenamoji šalis
Austrija
Belgija
Bulgarija
Kroatija
Kipras
Čekija
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Airija
Italija
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Мalta
Nyderlandai
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Lenkija
Portugalija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Ispanija
Švedija
Jungtinė Karalystė
Kita
Nurodykite:

Koks jūsų statusas?
Dirbantis
Bedarbis
Savarankiškai dirbantis
Studentas
Pensininkas
Kita
Nurodykite:

Ar jums teko studijuoti, dirbti ar gyventi kitoje Europos šalyje?
Praeityje
Šiuo metu
Ne, bet svarstau tokią galimybę artimoje ateityje (pvz., po 1–2 metų]
Ne, ir to daryti neplanuoju
Jūsų atsakymai:

(Atkreipkite dėmesį į tai, kad nepriklausomai nuo to, ką pasirinksite, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001
dėl jūsų atsakymų gali būti teikiamas prašymas leisti visuomenei susipažinti su dokumentais.)
Gali būti skelbiami su jūsų asmenine informacija. (Sutinku, kad būtų skelbiama visa mano
atsakymuose pateikta informacija arba jos dalys, įskaitant mano vardą ir pavardę arba mano
organizacijos pavadinimą, ir patvirtinu, kad mano atsakymuose nėra neteisėtos informacijos arba
informacijos, kuri pažeistų trečiųjų šalių teises taip, kad jos nebūtų galima skelbti.)
Gali būti skelbiami, jei bus išlaikytas jūsų anonimiškumas. (Sutinku, kad būtų skelbiama bet
kuri mano atsakymuose pateikta informacija arba jos dalys (įskaitant citatas arba mano pareikštas
nuomones), jei tai bus daroma anonimiškai. Patvirtinu, kad mano atsakymuose nėra neteisėtos
informacijos arba informacijos, kuri pažeistų trečiųjų šalių teises taip, kad jos nebūtų galima skelbti.)
Respondento vardas
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Respondento pavardė

Respondento darbo e. paštas

Organizacijos pavadinimas

Organizacijos pašto adresas

Organizacijos tipas (pasirinkite tinkamiausią variantą):
Privati įmonė (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis)
Profesionali konsultavimo įmonė, advokatų kontora, savarankiškai dirbantis konsultantas
Prekybos, verslo arba profesinė asociacija
Nevyriausybinė organizacija, platforma arba tinklas
Mokslinių tyrimų arba akademinė organizacija
Bažnyčios ir religinės bendruomenės
Regioninė arba vietos valdžios institucija (viešoji arba mišrioji)
Tarptautinė arba nacionalinė valdžios institucija
Kita
Nurodykite:

Kiek jūsų įmonėje / organizacijoje yra darbuotojų arba narių?
Daugiau kaip 250 darbuotojų (didelė įmonė)
50–250 darbuotojų (vidutinė įmonė)
10–49 darbuotojų (maža įmonė)
Mažiau nei 10 darbuotojų (labai maža įmonė)
Savarankiškai dirbantis asmuo (labai maža įmonė)
Nurodykite organizacijos rūšį:
Prekybos ir pramonės rūmai
Verslo organizacija
Profesinė sąjunga
Laisvųjų profesijų ar amatų atstovas
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Kita
Jūsų veiklos sritis:
Žemės ūkis
Apdirbamoji pramonė
Statyba
Verslo paslaugos
Asmeninės paslaugos
Transportas ir logistika
Kita
Netaikoma
Nurodykite:

Nurodykite organizacijos rūšį:
Ekspertų grupė (angl. „think tank“)
Mokslo tiriamoji institucija
Akademinė institucija
Nurodykite organizacijos rūšį:
Regioninė valdžios institucija
Vietos valdžios institucija
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės subnacionalinė organizacija
Viešųjų subnacionalinių valdžios institucijų tinklas
Kita
Nurodykite:

Nurodykite organizacijos rūšį:
Tarpvyriausybinė organizacija
ES institucija, įstaiga arba agentūra
Nacionalinis parlamentas
Nacionalinė vyriausybė
Nacionalinė valdžios institucija arba agentūra
Ar jūsų organizacija turi ES tarpvalstybinės veiklos patirties?
Taip, tokią veiklą vykdė praeityje.
Taip, tokią veiklą vykdo dabar.
Ne, bet svarstome galimybę tokią veiklą vykdyti artimoje ateityje (pvz., po 1–2 metų].
Ne, ir to daryti neplanuojame.

Ar Jūsų organizacija registruota Skaidrumo registre?
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Ar Jūsų organizacija registruota Skaidrumo registre?
Jei Jūsų organizacija jame neregistruota, siūlome ją užregistruoti čia, tačiau tai nėra privaloma dalyvavimo
šioje konsultacijose sąlyga. Kam reikalingas Skaidrumo registras?
Taip
Ne
Netaikoma
Jei taip, nurodykite savo identifikacinį numerį registre.

Organizacijos buveinės šalis
Austrija
Belgija
Bulgarija
Kroatija
Kipras
Čekija
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Graikija
Vengrija
Airija
Italija
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Мalta
Nyderlandai
Lenkija
Portugalija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Ispanija
Švedija
Jungtinė Karalystė
Kita
Nurodykite:
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Jūsų atsakymai:

(Atkreipkite dėmesį į tai, kad nepriklausomai nuo to, ką pasirinksite, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001
dėl jūsų atsakymų gali būti teikiamas prašymas leisti visuomenei susipažinti su dokumentais.)
Gali būti skelbiami kartu su jūsų organizacijos duomenimis. (Sutinku, kad būtų skelbiama visa
mano atsakymuose pateikta informacija arba jos dalys, įskaitant mano organizacijos pavadinimą, ir
patvirtinu, kad mano atsakymuose nėra neteisėtos informacijos arba informacijos, kuri pažeistų
trečiųjų šalių teises taip, kad jos nebūtų galima skelbti.)
Gali būti skelbiami, jei bus išlaikytas jūsų organizacijos anonimiškumas (Sutinku, kad būtų
skelbiama bet kuri mano atsakymuose pateikta informacija arba jos dalys (įskaitant citatas arba
mano pareikštas nuomones), jei tai bus daroma anonimiškai. Patvirtinu, kad mano atsakymuose
nėra neteisėtos informacijos arba informacijos, kuri pažeistų trečiųjų šalių teises taip, kad jos
nebūtų galima skelbti).

2. Jūsų nuomonė dėl Europos darbo institucijos
2.1. SU ES DARBO JĖGOS JUDUMU SUSIJĘ SUNKUMAI
1 KLAUSIMAS. Nurodykite, ar sutinkate, kad dabartinio nacionalinių valdžios institucijų
bendradarbiavimo nepakanka, kad būtų užtikrintas veiksmingas ES darbo ir socialinės apsaugos
taisyklių tarpvalstybinis įgyvendinimas:
Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Nežinau / neturiu nuomonės
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2 KLAUSIMAS. Nurodykite, ar sutinkate, kad toliau pateiktoje lentelėje nurodyti elementai trukdo
nacionalinėms valdžios institucijoms veiksmingai bendradarbiauti ES tarpvalstybinio judumo
srityje:
0
(visiškai
nesutinku)

2 (nei
1

sutinku,

3

(nesutinku)

nei

(sutinku)

nesutinku)

4

Nežinau

(visiškai

/ neturiu

sutinku)

nuomonės

Bendradarbiavimo
skirtingose srityse
(pvz., skyrimo,
laisvo darbuotojų
judėjimo,
socialinės
apsaugos
koordinavimo)
tinklai yra
susiskaidę.
Nepakanka
nacionalinių
valdžios institucijų
išteklių
veiksmingai
bendradarbiauti.
Sunku gauti
reikiamus
dokumentus iš kitų
valstybių narių.
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Nėra ar
nepakanka ginčų
sprendimo forumų.
Sunku nagrinėti
sudėtingus
tarpvalstybinius
sukčiavimo ir
(arba)
piktnaudžiavimo
atvejus.
Suderintos
taisyklės yra
skirtinai
aiškinamos ir
(arba)
įgyvendinamos.
Kita
(paaiškinkite).
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Paaiškinkite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

3 KLAUSIMAS. Nurodykite, ar sutinkate, kad asmenys ir įmonės patiria sunkumų, susijusių su
nepakankama prieiga prie informacijos apie tarpvalstybinio judumo taisykles ir su šių taisyklių
skaidrumu:
Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Nežinau / neturiu nuomonės
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4 KLAUSIMAS. Nurodykite, ar sutinkate, kad lentelėje nurodyti elementai trukdo sąžiningai ir
lengvai gauti informacijos apie darbuotojų judumo taisykles ir užtikrinti šių taisyklių skaidrumą:
0
(visiškai
nesutinku)

2 (nei
1

sutinku,

3

(nesutinku)

nei

(sutinku)

nesutinku)

4

Nežinau

(visiškai

/ neturiu

sutinku)

nuomonės

Nėra galimybių
susipažinti su
informacija apie
ES arba
nacionalines
taisykles
pasirinkta kalba.
Nėra lengvai
suprantamų
paaiškinimų apie
teises ir pareigas,
kurių turi būti
laikomasi dirbant
užsienyje.

10

Nėra lengvai
suprantamų
paaiškinimų apie
teises ir pareigas,
kurių turi būti
laikomasi
išsiunčiant
darbuotojus į
užsienį
(komandiruojant
darbuotojus).
Sunku
išsiaiškinti, į kokią
kompetentingą
instituciją turėčiau
kreiptis dėl savo
problemos, arba
sunku su tokia
institucija
susisiekti.
Trūksta pagalbos
ir (arba) nurodymų
iš mano šalies
kompetentingos
institucijos.
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Įvairiose
platformose
pateikiama
informacija apie
teises ir pareigas
darbo jėgos
judumo srityje
nėra išsami.
Kita
(paaiškinkite).
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Paaiškinkite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

2.2. EUROPOS DARBO INSTITUCIJOS TIKSLAI
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5 KLAUSIMAS. Nurodykite, ar sutinkate, kad šias funkcijas galėtų veiksmingai atlikti nuolat
veikianti ES institucija, nagrinėjanti tarpvalstybinius darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos
klausimus?
0
(visiškai
nesutinku)

2 (nei
1

sutinku,

3

(nesutinku)

nei

(sutinku)

nesutinku)

4

Nežinau

(visiškai

/ neturiu

sutinku)

nuomonės

Padėti keistis
informacija apie
įmones,
darbuotojus ir
piliečius.
Koordinuoti
nacionalinių
valdžios institucijų
sistemingą
bendradarbiavimą
ir keitimąsi
informacija.
Remti
tarpvalstybinio
pobūdžio
administracinių
procedūrų
racionalizavimą ir
supaprastinimą.
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Teikti techninę
paramą
nacionalinėms
valdžios
institucijoms ir
stiprinti jų
gebėjimus.
Teikti analitinę
paramą ir
informaciją darbo
jėgos judumo
klausimais.
Koordinuoti
nacionalinių
administravimo
institucijų
atliekamus
bendrus
patikrinimus
tarpvalstybiniais
užimtumo ir
socialinės
apsaugos atvejais.
Taikyti ginčų
sprendimo
mechanizmą
tarpvalstybiniais
užimtumo ir
socialinės
apsaugos atvejais.
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Kita
(paaiškinkite).
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Paaiškinkite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

2.3. GALIMAS POVEIKIS
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6 KLAUSIMAS. Nurodykite, ar sutinkate, kad pagerinus valstybių narių institucijų tarpvalstybinį
bendradarbiavimą ES užimtumo ir socialinės apsaugos taisyklių klausimais būtų daromas toks
poveikis:
0
(visiškai
nesutinku)

2 (nei
1

sutinku,

3

(nesutinku)

nei

(sutinku)

nesutinku)

4

Nežinau

(visiškai

/ neturiu

sutinku)

nuomonės

Greičiau
padidėtų
veiksmingumas,
visų pirma
supaprastinus
esamus procesus
ir struktūras.
Sumažėtų
piktnaudžiavimo ir
(arba) sukčiavimo
rizika, susijusi su
ES ir (arba)
nacionalinių
taisyklių
nesilaikymu.
Padidėtų
administravimo
institucijų
tarpusavio
pasitikėjimas.
Kita
(paaiškinkite).
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Paaiškinkite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000
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7 KLAUSIMAS. Nurodykite, ar sutinkate, kad suteikus daugiau galimybių asmenims ir įmonėms
susipažinti su informacija apie ES užimtumo ir socialinės apsaugos taisykles, taikomas
tarpvalstybiniais atvejais, ir pagerinus tokių taisyklių skaidrumą būtų daromas toks poveikis:
0
(visiškai
nesutinku)

2 (nei
1

sutinku,

3

(nesutinku)

nei

(sutinku)

nesutinku)

4

Nežinau

(visiškai

/ neturiu

sutinku)

nuomonės

Padidėtų
informuotumas
apie ES taisykles
ir teises.
Būtų daugiau
galimybių dirbti
užsienyje.
Pagerėtų
socialinės
apsaugos teisių
perkeliamumas.
Sumažėtų
piktnaudžiavimo ir
(arba) sukčiavimo
rizika
darbuotojams ir
įmonėms.
Pagerėtų sąlygos
laikytis ES
taisyklių.
Kita
(paaiškinkite).
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Paaiškinkite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

8 KLAUSIMAS. Kokie, jūsų nuomone, turėtų būti Europos darbo institucijos santykiai su kitomis
ES agentūromis, visų pirma, susijusiomis su užimtumo sritimi (pavyzdžiui, Europos gyvenimo ir
darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra)?
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

3. Jūsų nuomonė dėl Europos socialinio draudimo numerio
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9 KLAUSIMAS. Ar sutinkate su toliau pateiktais teiginiais, susijusiais su pasekmėmis, kai yra daug
įvairių nacionalinio socialinio draudimo numerių ir asmenų tapatybės nustatymo bei registracijos
nacionalinėse duomenų bazėse mechanizmų:
0
(visiškai
nesutinku)

2 (nei
1

sutinku,

3

(nesutinku)

nei

(sutinku)

nesutinku)

4

Nežinau

(visiškai

/ neturiu

sutinku)

nuomonės

Dažnai
apdraustiesiems
asmenims yra
sunku įrodyti savo
tapatybę socialinio
draudimo tikslais
kitoje ES šalyje.
Dėl to socialinės
apsaugos
įstaigoms
sudėtinga
nustatyti asmens
tapatybę socialinio
draudimo tikslais
kitoje ES šalyje.
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Paaiškinkite, jeigu įmanoma, pateikdami konkrečius pavyzdžius.
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

10 KLAUSIMAS. Ar sutinkate, kad pradėjus naudoti Europos socialinio draudimo numerį ir
įvykdžius įžangoje nurodytus jo tikslus būtų lengviau naudotis socialinės apsaugos teisėmis
persikėlus gyventi į kitą ES šalį arba keliaujant joje?
Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Nežinau / neturiu nuomonės
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11 KLAUSIMAS. Ar sutinkate, kad Europos socialinio draudimo numeris būtų naudingas dėl šių
priežasčių:
0
(visiškai
nesutinku)

2 (nei
1

sutinku,

3

(nesutinku)

nei

(sutinku)

nesutinku)

4

Nežinau

(visiškai

/ neturiu

sutinku)

nuomonės

Geresnis
Europos darbo
rinkos veikimas
(laisvas
darbuotojų
judėjimas).
Supaprastintos
procedūros
piliečiams ir (arba)
darbuotojams,
turintiems įrodyti
savo tapatybę
socialinio
draudimo tikslais.
Veiksmingesnės
procedūros, pvz.,
institucijų ir (arba)
paslaugų teikėjų,
skirtos tapatybei
patikrinti socialinio
draudimo tikslais.
Kova su
sukčiavimu ir
piktnaudžiavimu.
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Didesnis
socialinių išmokų
bei teisės į išmoką
skaidrumas.
Kita (nurodykite)
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Nurodykite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

12 KLAUSIMAS. Kaip, jūsų nuomone, turėtų atrodyti Europos socialinio draudimo numeris?
Fiksuoto nacionalinių numerių formato (pvz., prie esamų nacionalinių numerių pridėjus priešdėlį).
Esamą (-us) nacionalinį (-ius) socialinio draudimo numerį (-ius) papildžius atskiru ES socialinio
draudimo numeriu.
Kita
Nurodykite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

13 KLAUSIMAS. Nusprendus sukurti Europos socialinio draudimo numerį, kam jis turėtų būti
išduotas?
Visiems ES piliečiams.
Kiekvienam naujagimiui.
Kiekvienam naujagimiui ir kiekvienam piliečiui, persikeliančiam gyventi į kitą valstybę narę arba
keliaujančiam joje.
Kiekvienam piliečiui, persikeliančiam gyventi į kitą valstybę narę arba keliaujančiam joje.
Kita
Nurodykite:

14 KLAUSIMAS. Kokios, jūsų nuomone, svarbiausios paslaugos galėtų būti teikiamos pagal
Europos socialinio draudimo numerį (galima pasirinkti kelis atsakymus)?
Neplaninės sveikatos priežiūros paslaugos (kuriuos šiuo metu teikiamos Europos sveikatos
draudimo kortelės turėtojams)
Planinės sveikatos priežiūros paslaugos
Komandiruotų darbuotojų socialinio draudimo įrodymas (šiuo metu: komandiruotų darbuotojų
naudojama A1 forma)
Ligos, motinystės ir tėvystės išmokos
Senatvės pensija
Ankstyvas išėjimas į pensiją ir netekto darbingumo pensija
Maitintojo netekimo išmoka ir išmoka mirties atveju
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Bedarbio išmoka
Išmokos šeimai
Nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinių ligų išmokos
Kita
Nurodykite:

15 KLAUSIMAS. Komisija paskelbė, kad Europos socialinio draudimo numeris bus daugiafunkcis.
Viena iš taikytinų sričių galėtų būti apmokestinimas. Kokie, jūsų nuomone, galėtų būti kiti, nei
socialinės apsaugos tikslai, kuriems galėtų būti naudojamas Europos socialinio draudimo numeris?
Nurodykite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000

16 KLAUSIMAS. Jei turite papildomų pastabų ar pasiūlymų dėl Europos darbo institucijos ir (arba)
Europos socialinio draudimo numerio, nurodykite:
Maksimalus ženklų skaičius – 2000
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