Consultare publică privind o Autoritate Europeană în
domeniul Muncii și un număr european de asigurări
sociale.
1. Informații despre dumneavoastră
Răspundeți:
în nume propriu
în calitate profesională (inclusiv ca lucrător independent) sau în numele unei organizații
Prenume

Numele de familie

Adresa de e-mail

Țara de reședință
Austria
Belgia
Bulgaria
Croația
Cipru
Republica Cehă
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
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Țările de Jos
Polonia
Portugalia
România
Republica Slovacă
Slovenia
Spania
Suedia
Regatul Unit
Alta
Vă rugăm să precizați

Care este statutul dumneavoastră:
Persoană în câmpul muncii
Șomer
Lucrător cu activitate independentă
Elev/student
Pensionar
Altul
Vă rugăm să precizați

Aveți vreo experiență de studiu sau de lucru sau ați locuit/locuiți într-o altă țară europeană?
În trecut
În prezent
Nu, dar iau în considerare, pentru viitorul apropiat, o astfel de posibilitate [de exemplu, peste 1-2
ani]
Nu, și nici nu prevăd acest lucru
Contribuția dumneavoastră:

(Vă rugăm să țineți cont de faptul că, indiferent de opțiunea aleasă, răspunsurile dumneavoastră pot face
obiectul unei cereri de acces public la documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001)
poate fi publicată împreună cu datele dumneavoastră personale (sunt de acord cu publicarea
integrală sau parțială a informațiilor din contribuția mea, inclusiv a numelui meu sau a numelui
organizației mele și declar că nicio afirmație din răspunsul meu nu este ilicită și nu încalcă
drepturile vreunei părți terțe într-un mod care ar putea să împiedice publicarea.)
poate fi publicată cu condiția păstrării anonimatului (Sunt de acord cu publicarea integrală sau
parțială a informațiilor din contribuția mea, care pot include citate sau opinii personale, cu condiția
păstrării anonimatului. Declar că nicio afirmație din răspunsul meu nu este ilicită și nu încalcă
drepturile vreunei părți terțe într-un mod care ar putea să împiedice publicarea.
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Prenumele respondentului

Numele respondentului

Adresa de e-mail profesională a respondentului

Denumirea organizației

Adresa poștală a organizației

Tipul de organizație (vă rugăm să selectați opțiunea care se potrivește cel mai bine):
Întreprindere privată (inclusiv persoanele care desfășoară activități independente)
Societate de consultanță de specialitate, cabinet de avocatură, consultant independent
Asociație comercială, profesională sau de afaceri
Organizație, platformă sau rețea neguvernamentală
Instituții academice și de cercetare
Biserici și comunități religioase
Autoritate regională sau locală (publică sau mixtă)
Autoritate publică națională sau internațională
Altul
Vă rugăm să precizați

Câți angajați sau membri are societatea/organizația dumneavoastră?
Peste 250 de angajați (întreprindere mare)
Între 50 și 250 de angajați (întreprindere mijlocie)
Între 10 și 49 de angajați (întreprindere mică)
Sub 10 angajați (microîntreprindere)
Lucrător care desfășoară o activitate independentă (microîntreprindere)
Vă rugăm să precizați tipul de organizație:
Cameră de comerț
Organizație profesională
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Sindicat
Reprezentant al unor profesii sau al unor meșteșuguri
Altul
În ce sector vă încadrați?
Agricultură
Industrie prelucrătoare
Construcții
Servicii pentru întreprinderi
Servicii personale
Transport și logistică
Altul
Nu se aplică
Vă rugăm să precizați

Vă rugăm să precizați tipul de organizație:
Grup de reflecție (think tank)
Instituție de cercetare
Instituție academică
Vă rugăm să precizați tipul de organizație:
Autoritate publică regională
Autoritate publică locală
Organizație public-privată subnațională
Rețea de autorități publice de la nivel subnațional
Altul
Vă rugăm să precizați:

Vă rugăm să precizați tipul de organizație:
Organizație interguvernamentală
Instituție, organism sau agenție UE
Parlament național
Administrație națională
Agenție sau autoritate publică națională
Organizația dumneavoastră deține experiență în activități transfrontaliere pe teritoriul UE?
Da, obținută în trecut
Da, în prezent
Nu, dar preconizez o astfel de posibilitate în viitorul apropiat (de exemplu, 1-2 ani)
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Nu, și nici nu prevăd acest lucru
Organizația dumneavoastră este înscrisă în registrul de transparență?
Dacă organizația dumneavoastră nu este înscrisă, vă invităm să faceți înscrierea aici, deși pentru a
participa la această consultare înscrierea nu este obligatorie. De ce există un registru de transparență?
Da
Nu
Nu se aplică
Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numărul de identificare din registru:

Țara în care se află sediul central al organizației:
Austria
Belgia
Bulgaria
Croația
Cipru
Republica Cehă
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Țările de Jos
Polonia
Portugalia
România
Republica Slovacă
Slovenia
Spania
Suedia
Regatul Unit
Alta
Vă rugăm să precizați
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Contribuția dumneavoastră:

(Vă rugăm să țineți cont de faptul că, indiferent de opțiunea aleasă, răspunsurile dumneavoastră pot face
obiectul unei cereri de acces public la documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001)
poate fi publicată împreună cu datele organizației dumneavoastră (Sunt de acord cu
publicarea integrală sau parțială a informațiilor din contribuția mea, inclusiv a numelui organizației
din care fac parte și declar că nicio afirmație din răspunsul meu nu este ilicită și nu încalcă
drepturile vreunei părți terțe într-un mod care ar putea să împiedice publicarea acestor informații).
poate fi publicată cu condiția păstrării anonimatului [Sunt de acord cu publicarea integrală sau
parțială a informațiilor din contribuția mea (inclusiv citate sau opinii personale exprimate), cu
condiția ca acest lucru să se efectueze cu păstrarea anonimatului. Declar că niciun element al
răspunsului meu nu este ilicit și nu încalcă drepturile vreunui terț într-un mod care ar putea să
împiedice publicarea].

2. Părerea dumneavoastră privind Autoritatea Europeană în domeniul
Muncii
2.1. PROVOCĂRI LEGATE DE MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN UE
Întrebarea 1. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu faptul că actuala
colaborare între autoritățile naționale este insuficientă pentru a asigura punerea în aplicare efectivă
a normelor UE privind ocuparea forței de muncă și asigurările sociale în situații transfrontaliere:
Nu sunt deloc de acord
Nu sunt de acord
Nicio opinie
De acord
Sunt întru totul de acord
Nu știu/nu am nicio opinie
Întrebarea 2. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord că elementele prezentate
în tabelul de mai jos reprezintă obstacole în calea unei cooperări eficace între autoritățile naționale
cu privire la mobilitatea transfrontalieră în UE:
0
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de
acord)
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acord)
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Fragmentarea rețelelor de cooperare
în diferite domenii (de exemplu,
detașarea lucrătorilor, libera circulație
a lucrătorilor, coordonarea sistemelor
de asigurări sociale)
Insuficiența resurselor autorităților
naționale pentru a putea coopera
eficient
Dificultatea accesului la documente
relevante din alte state membre
Lipsa sau insuficiența forurilor pentru
soluționarea litigiilor
Dificultăți întâmpinate în abordarea
cazurilor de fraudă complexe și/sau a
abuzurilor care au o dimensiune
transfrontalieră
Interpretări divergente și/sau
aplicarea divergentă a normelor
armonizate
Altele (vă rugăm să explicați)

Vă rugăm să explicați:
maxim 2000 caractere

Întrebarea 3. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu faptul că accesul
insuficient la informații și transparența limitată a normelor privind mobilitatea transfrontalieră
reprezintă o problemă pentru persoanele fizice și juridice:
Nu sunt deloc de acord
Nu sunt de acord
Neutru
De acord
Sunt întru totul de acord
Nu știu/nu am nicio opinie
Întrebarea 4. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu faptul că elementele
prezentate în tabelul de mai jos reprezintă obstacole în calea unui acces ușor și echitabil la
informații și limitează transparența normelor privind mobilitatea forței de muncă:
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Lipsa accesului la informații în limba
mea privind normele UE sau naționale
Lipsa unor explicații ușor de înțeles
privind drepturile și obligațiile
persoanelor care lucrează în
străinătate
Lipsa unor explicații ușor de înțeles
privind drepturile și obligațiile care
trebuie respectate la detașarea
persoanelor în străinătate (detașarea
lucrătorilor)
Dificultatea identificării și/sau
contactării autorității competente
pentru soluționarea problemelor pe
care le-am întâmpinat
Lipsa asistenței și/sau îndrumării din
partea autorităților competente din țara
mea
Informațiile cu privire la drepturile și
obligațiile din domeniul mobilității forței
de muncă sunt fragmentate între
diferite platforme
Altele (vă rugăm să explicați)

Vă rugăm să explicați:
maxim 2000 caractere

2.2. OBIECTIVELE UNEI AUTORITĂȚI EUROPENE ÎN DOMENIUL MUNCII
Întrebarea 5. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu sunteți de acord cu faptul că
următoarele funcții ar putea fi îndeplinite de către un organ permanent al UE care să se ocupe de
mobilitatea forței de muncă și de asigurările sociale în situații transfrontaliere:

8

0
(nu
sunt
deloc
de
acord)

4

Nu

3

(sunt

știu

2

(sunt

întru

/nu

(neutru)

de

totul

am

1
(nu
sunt
de
acord)

acord)

de

nicio

acord)

opinie

Facilitarea schimbului de informații
dintre întreprinderi, lucrători și cetățeni
Coordonarea cooperării sistematice
și a schimbului de informații între
autoritățile naționale
Sprijin acordat pentru raționalizarea
și simplificarea practicilor
administrative pentru cazurile
transfrontaliere
Acordarea de asistență tehnică
autorităților naționale și consolidarea
capacităților acestora
Acordarea unui sprijin analitic și
furnizarea de informații privind
chestiunile de mobilitate a forței de
muncă
Coordonarea controalelor comune
efectuate de către administrațiile
naționale în materie de ocupare a
forței de muncă și de asigurări sociale
transfrontaliere
Utilizarea unor mecanisme de
soluționare a litigiilor transfrontaliere în
materie de ocupare a forței de muncă
și de asigurări sociale transfrontaliere
Altele (vă rugăm să explicați)

Vă rugăm să explicați:
maxim 2000 caractere

2.3. IMPACTUL POTENȚIAL
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Întrebarea 6. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu faptul că îmbunătățirea
cooperării dintre autoritățile statelor membre în privința ocupării forței de muncă în UE și a
normelor privind asigurările sociale în situații transfrontaliere ar avea următoarele efecte:
0 (nu

1

sunt

(nu

deloc

sunt

de

de

acord)

acord)

2
(neutru)

4

Nu

3

(sunt

știu

(sunt

întru

/nu

de

totul

am

acord)

de

nicio

acord)

opinie

Facilitarea creșterii eficienței, în
special prin simplificarea proceselor
și a structurilor existente
Reducerea riscului de abuz și/sau
de fraudă cauzat de nerespectarea
normelor UE și/sau a normelor
naționale
Creșterea nivelului de încredere
între administrații
Altele (vă rugăm să explicați)

Vă rugăm să explicați:
maxim 2000 caractere

Întrebarea 7. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu faptul că îmbunătățirea
accesului la informații și a transparenței pentru persoane fizice și întreprinderi în ceea ce privește
ocuparea forței de muncă în UE și normele privind asigurările sociale în situații transfrontaliere ar
avea următoarele efecte:
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Creșterea gradului de
conștientizare cu privire la
normele și drepturile UE
Facilitarea posibilităților de a
lucra în străinătate
Ameliorarea portabilității
drepturilor de asigurări sociale
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Reducerea riscului de abuz și
/sau de fraudă pentru lucrători și
întreprinderi
Facilitarea respectării normelor
UE
Altele (vă rugăm să explicați)

Vă rugăm să explicați:
maxim 2000 caractere

Întrebarea 8. Cum ați vedea relația dintre Autoritatea Europeană din domeniul Muncii și alte
agenții ale UE, în special în domeniul ocupării forței de muncă (de exemplu, Fundația Europeană
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Agenția Europeană pentru Sănătate și
Securitate în Muncă?
maxim 2000 caractere

3. Părerea dumneavoastră privind numărul european de asigurări sociale
Întrebarea 9. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații
privind consecințele existenței unei game largi de numere naționale de asigurări sociale și de
mecanisme utilizate pentru identificarea și înregistrarea persoanelor în bazele de date naționale:
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Este deseori complicat pentru
persoanele asigurate să își
dovedească identitatea în scopuri
legate de asigurările sociale în situații
transfrontaliere
Este dificil pentru instituțiile de
asigurări sociale să stabilească
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identitatea persoanelor în scopuri
legate de asigurările sociale în situații
transfrontaliere

Vă rugăm să explicați, dacă este posibil, prin furnizarea de exemple concrete:
maxim 2000 caractere

Întrebarea 10. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu faptul că un număr
european de asigurări sociale având obiectivele descrise în introducere facilitează exercitarea
drepturilor privind asigurările sociale atunci când vă stabiliți sau călătoriți în altă țară din UE:
Nu sunt deloc de acord
Nu sunt de acord
Neutru
De acord
Sunt întru totul de acord
Nu știu/nu am nicio opinie
Întrebarea 11. Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu faptul că numărul
european de asigurări sociale (ESSN) poate aduce următoarele beneficii:
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O mai bună funcționare a pieței
europene a forței de muncă (libera
circulație a lucrătorilor)
Simplificarea procedurilor pentru
cetățenii/lucrătorii care trebuie să își
dovedească identitatea în scopuri
legate de asigurările sociale
Proceduri mai eficiente, de exemplu,
pentru instituții/prestatori de servicii
care verifică identitatea în scopuri
legate de asigurările sociale
Combaterea fraudelor și a abuzurilor
Consolidarea transparenței
prestațiilor și drepturilor de asigurări
sociale
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Altele (vă rugăm să le descrieți):

Vă rugăm să precizați:
maxim 2000 caractere

Întrebarea 12. Vă rugăm să precizați opțiunea dumneavoastră preferată în ceea ce privește
introducerea ESSN:
Un format fix pentru numerele naționale (de exemplu, un prefix adăugat la numerele naționale
existente);
Un număr european de asigurări sociale, pe lângă numărul (numerele) de asigurări sociale existent
(e) la nivel național
Alta
Vă rugăm să precizați:
maxim 2000 caractere

Întrebarea 13. În cazul în care va fi introdus un număr de asigurări sociale, cine ar trebui să îl
dețină?
Toți cetățenii UE
Fiecare nou născut
Fiecare nou născut și fiecare cetățean în momentul în care se mută/călătorește în alt stat membru
Fiecare cetățean în momentul în care se mută/călătorește în alt stat membru
Alții
Vă rugăm să precizați:

Întrebarea 14. Vă rugăm să indicați ce domenii ar putea acoperi cu prioritate numărul european de
asigurări sociale (sunt posibile mai multe răspunsuri):
furnizarea de asistență medicală neplanificată (oferită în prezent prin cardul european de asigurări
sociale de sănătate)
îngrijiri medicale planificate
dovada prestațiilor de asigurări sociale în cazul lucrătorilor detașați (în prezent, lucrătorii detașați
folosesc formularul A1)
prestațiile de boală, de maternitate și de paternitate
pensiile pentru limită de vârstă
prestațiile de pensionare anticipată și pensiile de invaliditate
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prestațiile de pensionare anticipată și pensiile de invaliditate
prestațiile de urmaș și ajutoarele în caz de deces
șomajul
indemnizațiile familiale
accidentele de muncă și bolile profesionale
altele
Vă rugăm să descrieți:

Întrebarea 15. Comisia a anunțat că ESSN va fi un număr multifuncțional. Impozitarea ar constitui
un domeniu de luat în considerare. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, celelalte domenii, în afară
de asigurările sociale, în care ar putea fi utilizat ESSN?
Vă rugăm să descrieți:
maxim 2000 caractere

Întrebarea 16. Vă rugăm să ne transmiteți orice alte comentarii pe care le-ați putea avea cu privire
la Autoritatea Europeană în domeniul Muncii și/sau la numărul european de asigurări sociale:
maxim 2000 caractere
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