Samråd om en europeisk arbetsmyndighet och ett
europeiskt socialförsäkringsnummer
1. Om dig
Vem svarar du som?
Privatperson
På jobbets eller en organisations vägnar
Förnamn

Efternamn

Mejladress

Var bor du?
Österrike
Belgien
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
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Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Storbritannien
Annat
Ange land

Vad är din nuvarande situation?
Anställd
Arbetslös
Egenföretagare
Studerande
Pensionär
Annat
Förklara närmare

Har du någon gång studerat, arbetat eller bott i ett annat europeiskt land?
Ja, tidigare
Jag gör det just nu
Nej, men jag funderar på det inom en snar framtid (t.ex. 1–2 år)
Nej, och jag har inga planer på det
Hur får vi publicera ditt bidrag?

(Oavsett vilket alternativ du väljer kan ditt svar komma att begäras ut enligt förordning (EG) nr 1049/2001)
Mitt svar får publiceras med mina personuppgifter – jag godkänner att mitt svar publiceras helt
eller delvis, inklusive mitt namn eller namnet på min organisation, och försäkrar att inget i svaret är
olagligt eller kränker tredje parts rättigheter på ett sätt som förhindrar publiceringen.
Mitt svar får publiceras om jag får vara anonym – jag godkänner att mitt svar publiceras helt
eller delvis (vilket kan inkludera mina citat eller åsikter) förutsatt att det görs anonymt, och
försäkrar att inget i svaret är olagligt eller kränker tredje parts rättigheter på ett sätt som förhindrar
publiceringen.
Förnamn
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Efternamn

Mejladress på jobbet

Organisationens namn

Organisationens postadress

Typ av organisation (välj det alternativ som passar bäst):
Privat företag (även egenföretagare)
Konsultfirma/advokatbyrå/fristående konsult
Bransch- eller yrkesorganisation
Icke-statlig organisation, plattform eller nätverk
Forskningsinstitut eller lärosäte
Kyrka eller religiöst samfund
Regional eller lokal myndighet (offentlig eller blandad)
Internationell eller nationell myndighet
Annat
Förklara närmare

Hur många anställda eller medlemmar har företaget eller organisationen?
Över 250 anställda (stort företag)
Mellan 50 och 250 anställda (medelstort företag)
Mellan 10 och 49 anställda (litet företag)
Färre än 10 anställda (mikroföretag)
Egenföretagare (mikroföretag)
Ange typ av organisation:
Handelskammare
Företagsorganisation
Fackförening
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Yrkes- eller hantverksorganisation
Annat
I vilken sektor är du verksam?
Jordbruk
Tillverkningsindustri
Bygg och anläggning
Företagstjänster
Personlig service
Transport och logistik
Annat
Inte relevant
Förklara närmare

Ange typ av organisation:
Tankesmedja
Forskningsinstitut
Akademisk institution
Ange typ av organisation:
Regional myndighet
Lokal myndighet
Offentlig-privat regional eller lokal organisation
Nätverk av lokala och regionala myndigheter
Annat
Förklara närmare

Ange typ av organisation:
Mellanstatlig organisation
EU-institution, EU-organ eller EU-byrå
Nationellt parlament
Nationell regering
Nationell myndighet eller byrå
Har din organisation någon gång bedrivit verksamhet över gränserna i EU?
Ja, tidigare
Vi gör det just nu
Nej, men vi funderar på det inom en snar framtid (t.ex. 1–2 år)
Nej, och vi har inga planer på det
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Är din organisation registrerad i EU:s öppenhetsregister?
Om din organisation inte är registrerad ber vi dig att registrera den här. Det är dock inget krav för att få
delta i samrådet. Varför har vi ett öppenhetsregister?
Ja
Nej
Inte relevant
Om ja, ange id-numret i registret:

Var har organisationen sitt huvudkontor?
Österrike
Belgien
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Storbritannien
Annat
Ange land
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Hur får vi publicera ditt bidrag?

(Oavsett vilket alternativ du väljer kan ditt svar komma att begäras ut enligt förordning (EG) nr 1049/2001)
Mitt svar får publiceras med min organisations uppgifter – jag godkänner att mitt svar
publiceras helt eller delvis, inklusive namnet på min organisation, och försäkrar att inget i svaret är
olagligt eller kränker tredje parts rättigheter på ett sätt som förhindrar publiceringen.
Mitt svar får publiceras om min organisation får vara anonym – jag godkänner att mitt svar
publiceras helt eller delvis (inklusive citat eller mina åsikter), förutsatt att det görs anonymt, och
försäkrar att inget i svaret är olagligt eller kränker tredje parts rättigheter på ett sätt som förhindrar
publiceringen.

2. Dina synpunkter på en europeisk arbetsmyndighet
2.1 UNDERLÄTTA ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET I EU
F1. Håller du med om att de nationella myndigheterna inte samarbetar tillräckligt för att kunna
tillämpa EU:s regler om arbetsrätt och social trygghet i situationer som berör flera länder?
Håller inte alls med
Håller inte med
Varken eller
Håller med
Håller helt med
Vet inte/ingen åsikt
F2. Kan följande aspekter försvåra myndigheternas samarbete när det gäller rörligheten inom EU?
0
(håller
inte
alls
med)

1
(håller
inte
med)

2

3

(varken

(håller

eller)

med)

4

Vet

(håller

inte

helt

/ingen

med)

åsikt

Samarbetet är uppsplittrat på olika
nätverk för olika områden (t.ex.
utstationering, fri rörlighet för
arbetstagare och samordning av de
sociala trygghetssystemen)
De nationella myndigheterna har
inte tillräckliga resurser för att
kunna samarbeta ordentligt
Det är svårt att få tillgång till
relevant dokumentation från andra
länder
Det saknas forum för tvistlösning
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Det är svårt att hantera
komplicerade fall av bedrägeri och
/eller missbruk där flera länder är
inblandade
EU-reglerna tolkas och tillämpas
på olika sätt
Annat (ange vad)

Förklara närmare
högst 2000 tecken

F3. Håller du med om att bristen på information om reglerna för rörlighet över gränserna kan vara
ett problem för privatpersoner och företag?
Håller inte alls med
Håller inte med
Varken eller
Håller med
Håller helt med
Vet inte/ingen åsikt
F4. Kan följande aspekter försvåra en rättvis och enkel tillgång till information om reglerna för
arbetskraftens rörlighet?
0
(håller
inte
alls
med)

1
(håller
inte
med)

2

3

(varken

(håller

eller)

med)

4

Vet

(håller

inte

helt

/ingen

med)

åsikt

Det saknas information om EUregler eller nationella regler på mitt
språk
Det saknas lättbegripliga
förklaringar av vilka rättigheter och
skyldigheter som gäller vid
utlandsarbete
Det saknas lättbegripliga
förklaringar av vilka rättigheter och
skyldigheter som gäller för att
skicka ut arbetstagare för att arbeta
utomlands (utstationering)
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Jag vet inte vilken myndighet som
kan hjälpa mig vid problem eller hur
jag kontaktar dem
Myndigheterna i mitt land erbjuder
ingen hjälp eller vägledning
Informationen om rättigheter och
skyldigheter i fråga om
arbetskraftens rörlighet är splittrad
på olika plattformar
Annat (ange vad)

Förklara närmare
högst 2000 tecken

2.2 SYFTET MED EN EUROPEISK ARBETSMYNDIGHET
F5. Vilka uppgifter skulle kunna utföras av ett särskilt EU-organ för arbetskraftens rörlighet och
social trygghet i situationer som berör flera länder?
0
(håller
inte
alls
med)

1
(håller
inte
med)

2

3

(varken

(håller

eller)

med)

4

Vet

(håller

inte

helt

/ingen

med)

åsikt

Stödja utbyte av information
mellan företag, arbetstagare och
medborgare
Samordna systematiskt samarbete
och informationsutbyte mellan
nationella myndigheter
Bidra till enklare administration i
ärenden som berör flera länder
Hjälpa de nationella
myndigheterna med tekniskt stöd
och kapacitetsuppbyggnad
Bistå med analyser och
faktaunderlag om arbetskraftens
rörlighet
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Samordna gemensamma
inspektioner av nationella
myndigheter i ärenden om
arbetsrätt och social trygghet som
berör flera länder
Fungera som tvistlösningsorgan i
ärenden om arbetsrätt och social
trygghet som berör flera länder
Annat (ange vad)

Förklara närmare
högst 2000 tecken

2.3 MÖJLIGA RESULTAT
F6. Tror du att ett bättre samarbete mellan ländernas myndigheter om EU:s regler för arbetsrätt
och social trygghet i i situationer som berör flera länder kan få följande resultat?
0
(håller
inte
alls
med)

1
(håller
inte
med)

2

3

(varken

(håller

eller)

med)

4

Vet

(håller

inte

helt

/ingen

med)

åsikt

Effektivitetsvinster genom att man
förenklar nuvarande rutiner och
strukturer
Mindre risk för missbruk eller
bedrägeri som beror på bristande
efterlevnad av EU:s och/eller
nationella regler
Bättre tillit mellan myndigheterna
Annat (ange vad)

Förklara närmare
högst 2000 tecken
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F7. Tror du att bättre tillgång till information för privatpersoner och företag om EU:s regler för
arbetsrätt och social trygghet i i situationer som berör flera länder kan få följande resultat?
0

1

(håller

(håller

inte alls

inte

med)

med)

2

3

(varken

(håller

eller)

med)

4

Vet

(håller

inte

helt

/ingen

med)

åsikt

Ökad kunskap om EU:s regler
och rättigheter
Bättre möjligheter att arbeta
utomlands
Lättare att ta med sig sina
socialförsäkringsrättigheter
utomlands
Mindre risk för missbruk eller
bedrägeri för arbetstagare och
företag
Enklare att följa EU:s regler
Annat (ange vad)

10

Förklara närmare
högst 2000 tecken

F8. Hur tycker du att en europeisk arbetsmyndighet ska förhålla sig till andra EU-organ, särskilt på
sysselsättningsområdet (t.ex. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och
Europeiska arbetsmiljöbyrån)?
högst 2000 tecken

3. Dina synpunkter på ett europeiskt socialförsäkringsnummer
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F9. Håller du med om följande konsekvenser av att ha flera olika typer av nationella
socialförsäkringsnummer och mekanismer för att identifiera och registrera personer i nationella
databaser?
0
(håller
inte
alls
med)

1
(håller
inte
med)

2

3

(varken

(håller

eller)

med)

4

Vet

(håller

inte

helt

/ingen

med)

åsikt

Det är ofta svårt att styrka sin
identitet för
socialförsäkringsändamål i andra
länder
Det är svårt för
socialförsäkringsinstitutionerna att
fastställa en persons identitet för
socialförsäkringsändamål över
gränserna
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Förklara gärna med konkreta exempel:
högst 2000 tecken

F10. Kan ett europeiskt socialförsäkringsnummer, med de mål som beskrivs i inledningen, göra
det lättare för dig att utöva dina rättigheter till social trygghet när du flyttar eller reser till ett annat
EU-land?
Håller inte alls med
Håller inte med
Varken eller
Håller med
Håller helt med
Vet inte/ingen åsikt
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F11. Kan ett europeiskt socialförsäkringsnummer ge följande fördelar?
0
(håller
inte
alls
med)

1
(håller
inte
med)

2

3

(varken

(håller

eller)

med)

4

Vet

(håller

inte

helt

/ingen

med)

åsikt

En bättre fungerande europeisk
arbetsmarknad (fri rörlighet för
arbetstagare)
Enklare för privatpersoner
/arbetstagare att styrka sin identitet
för socialförsäkringsändamål
Enklare för t.ex. institutioner och
tjänsteleverantörer att kontrollera
en persons identitet för
socialförsäkringsändamål
Enklare att bekämpa bedrägerier
och missbruk
Ökad insyn i sociala förmåner och
rättigheter
Annat (ange vad)
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Förklara närmare
högst 2000 tecken

F12. Hur tycker du att ett europeiskt socialförsäkringsnummer ska vara utformat?
Ett fastställt format för nationella nummer (t.ex. ett prefix till befintliga nationella nummer).
Ett särskilt europeiskt socialförsäkringsnummer som komplement till befintliga nationella
socialförsäkringsnummer
Annat
Förklara närmare
högst 2000 tecken

F13. Vem ska få ett europeiskt socialförsäkringsnummer, om det införs?
Alla EU-medborgare
Alla nyfödda
Alla nyfödda och alla medborgare när de flyttar eller reser till ett annat EU-land.
Alla medborgare när de flyttar eller reser till ett annat EU-land.
Annat
Förklara närmare

F14. Vilka situationer bör ett europeiskt socialförsäkringsnummer gälla för (du kan välja flera
svar)?
Oplanerad vård (för närvarande det europeiska sjukförsäkringskortet)
Planerad vård
Bevis på socialförsäkring för utstationerade arbetstagare (för närvarande intyg A1)
Sjuk- och föräldrapenning
Ålderspension
Förtids- och invaliditetspension
Efterlevandepension och dödsfallsersättning
Arbetslöshet
Familjeförmåner
Arbetsskador
Annat
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Förklara närmare

F15. Kommissionen har tänkt sig att det europeiska socialförsäkringsnumret ska kunna användas
för flera olika ändamål, till exempel beskattning. Vad tycker du att socialförsäkringsnumret ska
kunna användas för (utöver social trygghet)?
Förklara närmare
högst 2000 tecken

F16. Om du har fler kommentarer om en europeisk arbetsmyndighet och ett europeiskt
socialförsäkringsnummer kan du skriva dem här:
högst 2000 tecken
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