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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at den frie bevægelighed for stadig flere højt kvalificerede personer og 
arbejdstagere er en af de grundlæggende fordele ved det europæiske samarbejde og et 
konkurrencedygtigt indre marked, og at det er en vigtig faktor i den økonomiske udvikling 
i hele EU og en rettighed for samtlige europæiske borgere; er fast overbevist om, at 
arbejdstagernes mobilitet blandt de europæiske borgere bør styrkes, og at indirekte 
hindringer bør fjernes på betingelse af, at der sikres balance mellem mobilitet og 
kvaliteten af faglige kvalifikationer;

2. støtter alle initiativer, der har til formål at fremme grænseoverskridende mobilitet som et 
middel til en effektiv funktion af arbejdsmarkeder og som et middel til at forbedre den 
økonomiske vækst og konkurrenceevnen i EU; erkender behovet for en modernisering af 
direktiv 2005/36/EF, der skal sikre et klart og styrket retsgrundlag;

3. opfordrer Kommissionen til at oprette en samlet europæisk database, hvori 
medlemsstaterne indlæser data vedrørende erhvervsprofiler, som er retligt beskyttede eller 
anvendes i praksis i medlemsstaterne, til brug for arbejdsløse, arbejdstagere, 
erhvervsudøvere, virksomheder, offentlige myndigheder osv. og med sigte på at fremme 
mobiliteten inden for Unionen;

4. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre effektiviteten af de offentlige myndigheders 
formidling af oplysninger om såvel arbejdstageres rettigheder som procedurerne for 
anerkendelse af faglige kvalifikationer med henblik på at begrænse enhver form for 
afskrækkende bureaukrati, der hæmmer mobiliteten;

5. er overbevist om, at antallet af regulerede erhverv skal revideres og gradvist kan 
reduceres, og at omfanget af automatisk anerkendelse af kvalifikationer til nye erhverv 
skal revideres og om muligt udvides, idet særlig opmærksomhed bør rettes mod 
innovative sektorer og højteknologiske industri- og servicesektorer med høj værditilvækst 
og stort vækstpotentiale, samt digitale industrier;

6. opfordrer Kommissionen til at fastsætte et ambitiøst grundlag med hensyn til godkendelse 
af arbejdstageres faglige kvalifikationer, således at arbejdstagerne helt eller delvis kan 
opnå certificering (eksamensbevis, uddannelsesbevis eller erhvervsfagligt 
kvalifikationsbevis) på grundlag af erhvervserfaring, efter at et bedømmelsesudvalg har 
godkendt den pågældendes viden og kvalifikationer;

7. erkender, at det er nødvendigt at vedtage flere initiativer på området for anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, så længe der trods betydelige fremskridt endnu ikke er 
opnået en tilfredsstillende grad af konvergens, hvad angår indholdet af uddannelserne i de 
forskellige medlemsstater;

8. finder, at der på europæisk plan bør rettes særlig opmærksomhed mod brugen af et 
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europæisk kompetencepas, der kan lette arbejdskraftens mobilitet og skabe mere 
konvergerende uddannelsessystemer for bedre at kunne imødekomme efterspørgslen på 
arbejdsmarkedet;

9. understreger, at anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er tæt forbundet med 
gennemførelsen af Bologna-processen om at skabe et fælles europæisk område for 
videregående uddannelse;

10. understreger, at medlemsstaterne fortsat til enhver tid skal have ret til at forhindre den 
umiddelbare anerkendelse af personer, der ikke er tilstrækkelig kvalificerede, ved at 
pålægge udligningsforanstaltninger;

11. opfordrer medlemsstaterne til bedre at koordinere deres formelle og uformelle 
uddannelsessystemer med henblik på at skabe en fremtidig arbejdsstyrke med 
sammenlignelige kvalifikationer, som kan være til gavn for et europæisk arbejdsmarked, 
og som kan øge produktiviteten og konkurrenceevnen;

12. opfordrer Kommissionen til at indføre en fællesskabsordning for godkendelse af faglige 
kvalifikationer med udgangspunkt i universitetssystemet (bachelor-master-ph.d.) for at 
gøre arbejdsmarkedet mere overskueligt for arbejdsgiverne og mere tilgængeligt for 
arbejdssøgende, der således kunne støtte sig til et fælles retsgrundlag;

13. opfordrer Kommissionen til yderligere forbedring og en korrekt anvendelse af 
informationssystemet for det indre marked (IMI) med henblik på at få et centraliseret og 
interoperabelt e-system for regulerede erhverv, der er åbent og let tilgængeligt for de 
kompetente og offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer og relevante interesserede 
parter som f.eks. arbejdsmarkedets parter, og som samtidig sikrer 
databeskyttelsesprincipperne og overholder nærhedsprincippet;

14. opfordrer til en ajourføring af listen over aktiviteter og en gennemgang af reglerne om 
automatisk anerkendelse inden for specifikke områder, f.eks. inden for håndværk, handel 
og industri, og til en styrkelse af det sociale partnerskab i sektoren for erhvervsfaglig 
uddannelse og videregående uddannelser; Den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer (EQF) vil i den forbindelse kunne angive kriterier; 

15. understreger behovet for livslang læring, opkvalificering og faglig uddannelse; peger på 
problemer i de regulerede erhverv om anerkendelse af uddannelse foretaget i en anden 
medlemsstat; 

16. kræver, at erhvervsmæssig efteruddannelse integreres stærkere i direktiv 2005/36/EF);

17. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle berørte interesserede parter til at 
samarbejde mere effektivt om udarbejdelsen af en fælles standard for registrering, der 
fastsætter, hvilke erhverv der skal reguleres, og hvorledes de skal registres, og til at lette 
anvendelsen af dette system ved at forbinde det med Eures-nettet;

18. er overbevist om, at et obligatorisk register, der skal gøres tilgængeligt for alle relevante 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne, er nødvendigt med henblik på at overvåge 
personer, hvis erhvervstilladelse er blevet tilbagekaldt i en medlemsstat; mener, at tættere 
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indbyrdes forbindelser mellem medlemsstaterne og de europæiske institutioner og 
navnlig, at en udvidelse og korrekt udnyttelse af IMI-systemet, der skulle omfatte en 
proaktiv varslingsmekanisme, kunne være en løsning, som ville styrke myndighedernes og 
offentlighedens tillid til systemet;

19. glæder sig over forslaget i Kommissionens grønbog om at indføre en IMI-
varslingsmekanisme for de kompetente myndigheder med henblik på at udveksle 
oplysninger om sundhedsfaglige personer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
sikre, at medlemsstaterne er forpligtet til omgående og proaktivt at underrette hinanden, 
når der foretages reguleringsindgreb mod registrering af en sundhedsfaglig person eller 
dennes ret til at levere tjenesteydelser

20. finder, at systematiske sprogtests ikke bør være en hindring for udenlandske 
erhvervsudøvere til at få adgang til arbejdsmarkederne, og opfordrer derfor til pragmatisk 
tilgang til sprogtest, hvor registrering er muligt uden bevis for sproglige kvalifikationer;
finder, at arbejdsgiveren dog kan forlange og efterprøve minimumskrav til de 
sprogkundskaber, der er nødvendige for at udøve en konkret beskæftigelse, og mener 
samtidig, at der bør foretages yderligere overvejelser om sproglige bestemmelser for 
personale inden for sundhedssektoren, som er i direkte kontakt med patienterne;

21. støtter initiativer, der har til formål at tilpasse uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedets 
aktuelle behov og de videnskabelige og tekniske fremskridt ved at præcisere og ensrette 
minimumkrav til uddannelse og erhvervsuddannelse samt ved at forbedre 
anmeldelsessystemet og indsætte af nye specialiseringer i direktivet;

22. finder, at det er vigtigt at forberede dimittender bedre på arbejdsmarkedets behov, og 
støtter derfor ideen om at udvide de med direktivet forbundne fordele til dimittender, der
ønsker at gennemføre et lønnet praktikantophold under kvalificeret fagmands ansvar i 
udlandet;

23. opfordrer til en generel forenkling og forbedring af effektiviteten af samt større 
gennemsigtighed i de administrative processer og til en kan lettelse og fremskyndelse af 
anerkendelsen af de faglige kvalifikationer, så der ikke lægges hindringer i vejen for den 
frie bevægelighed for personer; opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at der indføres 
praktiske koordinations-, opfølgnings- og revisionsmekanismer;

24. erkender, at indførelsen af et europæisk erhvervspas kunne indebære fordele i form af 
fremskyndelse og forenkling af anerkendelsesproceduren; er imidlertid af den opfattelse, 
at indførelsen af et pas skal ske efter grundige konsekvensanalyser og detaljerede 
evalueringsundersøgelser og sikre erhvervsudøverne tilstrækkelig databeskyttelse;
påpeger i denne forbindelse også, at informationssystemet for det indre marked (IMI) 
kunne skabe et meget hurtigere samarbejde mellem den udstedende medlemsstat
(erhvervsudøverens afgangsstat) og den modtagende medlemsstat (det land, hvor 
erhvervsudøveren ønsker at etablere sig);

25. henviser til, at det er hensigtsmæssigt, at der også anvendes et europæisk erhvervspas for 
erhverv, for hvilke der ikke foreligger minimumskrav til uddannelse på EU-plan og 
dermed ingen automatisk anerkendelse; derudover bør medlemsstaterne i fællesskab 
fastslå, hvilke krav de stiller til erhvervsmæssige kvalifikationer og i givet fald, hvilke 
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udligningsforanstaltninger de forlanger af erhvervsudøvere fra andre medlemsstater;

26. henviser til, at der stadig er væsentlige forskelle mellem uddannelsessystemerne i 
medlemsstaterne; mener, at der derfor i forbindelse med krav om en minimumsvarighed af 
uddannelsesforløbet for bestemte uddannelser også skal medregnes de perioder, der i 
duale uddannelsessystemer normalt fuldføres på lærlingeuddannelsesinstitutioner;

27. er stærk modstander af at give adfærdskodeksen retlig bindende virkning, da den ikke-
bindende karakter fører til, at medlemsstaterne kan gennemføre 
anerkendelsesprocedurerne på en fleksibel måde;

28. opfordrer Kommissionen til at revidere artikel 11 i direktiv 2005/36/EF med henblik på at 
reducere antallet af regulerede erhverv og dermed gøre anerkendelsesprocedurerne mere 
fleksible ved at ændre de bureaukratiske anerkendelsesprocedurer, der udelukkende er 
baseret på akademiske studier, og bevæge sig i retning af en generel anerkendelse af 
kvalifikationer;

29. understreger, at medlemsstaterne fortsat kan kræve udligningsforanstaltninger, herunder 
navnlig suppleringskurser, for at udligne væsentlige uddannelsesforskelle;

30. understreger kraftigt, at revisionen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer ikke må føre til, at kravet om, at tjenesteydere i regulerede erhverv skal 
indgive en anmeldelse første gang de flytter fra en medlemsstat til en anden, falder bort;
mener, at et sådant bortfald alvorligt vil skade tilsynet med erhvervene;

31. påpeger, at Bolognaprocessen bør fremskyndes, idet man går let hen over mindre barrierer 
og overvinder irrelevante hindringer og dermed sørger for, at processen fungerer korrekt;

32. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at notere sig, at det for at skabe et reelt 
indre marked for erhvervsudøvere er nødvendigt at anerkende certifikater og andre beviser 
for formelle kvalifikationer på samme måde som erhvervsmæssige kvalifikationer, da det 
for at kunne arbejde i stillinger, som indebærer et civilt ansvar, eller i en offentlig tjeneste, 
er nødvendigt, at beviset for formelle kvalifikationer først godkendes af den kompetente 
myndighed;

33. påpeger, at det til vurderingen af gennemførelsen af direktiv 2005/36/EF er nødvendigt at 
fastlægge en liste over certifikater eller andre beviser for formelle kvalifikationer, som er 
anerkendt i en eller flere medlemsstater, og som samtidig ikke er anerkendt i andre 
medlemsstater; denne liste også bør omfatte tilfælde, hvor borgere i en medlemsstat, der 
studerer på et universitet i en anden medlemsstat, ved hjemkomsten til deres 
oprindelsesland oplever, at deres eksamen ikke anerkendes.
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