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Amendement 1
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is;

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werknemers, mits dit, om 
iedere mogelijke vorm van sociale en 
economisch dumping weg te nemen, 
vergezeld gaat van harmonisatie van de 
socialezekerheidsstelsels en normatieve 
systemen, een voordeel van de Europese 
integratie kan vormen;

Or. it

Amendement 2
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is;

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en steeds beter opgeleide 
werknemers een van de belangrijkste 
voordelen van een mededingingskrachtige 
en geïntegreerde interne markt is;

Or. fr

Amendement 3
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is;

1. is van mening dat het vrije verkeer van
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
samenwerking is;
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Or. en

Amendement 4
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is;

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is en een belangrijke element 
van de Europese  economie vormt;

Or. en

Amendement 5
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is;

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werknemers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is, en dat mobiliteit en kwaliteit 
van beroepsbevoegdheden steeds met 
elkaar in harmonie moeten zijn;

Or. de

Amendement 6
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is;

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werknemers, in combinatie 
met de harmonisatie van de sociale 
stelsels die in het vooruitzicht is gesteld in 
artikel 151 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
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een van de belangrijkste voordelen van 
Europese integratie is;

Or. fr

Amendement 7
Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is;

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie en een recht van alle Europese 
burgers is;

Or. it

Amendement 8
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is;

1. is van mening dat het vrije verkeer van 
personen en werkers een van de 
belangrijkste voordelen van Europese 
integratie is; is de vaste overtuiging 
toegedaan dat de mobiliteit van 
werknemers onder Europese burgers moet 
worden bevorderd, en dat niet-
rechtstreekse belemmeringen, zoals 
erkenning van diploma's en 
beroepskwalificaties, moeten worden 
opgeheven om de kloof tussen lidstaten te 
overbruggen;

Or. en

Amendement 9
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat beroepskwalificaties 
veelal om strategische redenen niet 
worden erkend om lagere salarissen te 
kunnen uitbetalen; eist derhalve dat de 
hand wordt gehouden aan wetten en 
collectieve arbeidsovereenkomsten om te 
voldoen aan het beginsel van gelijk loon 
voor gelijke arbeid op dezelfde plaats;

Or. de

Amendement 10
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te erkent 
dat het noodzakelijk is Richtlijn 
2005/36/EG te moderniseren;de efficiënte 
werking van arbeidsmarkten en als middel 
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de EU te 
verbeteren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

2. moedigt alle initiatieven aan die gericht 
zijn op het vergemakkelijken van een voor 
de nationale economieën gegarandeerde 
en gereglementeerde grensoverschrijdende 
mobiliteit ten behoeve van de efficiënte 
werking van de Europese arbeidsmarkt en
erkent dat het noodzakelijk is Richtlijn 
2005/36/EG te moderniseren;

Or. it

Amendement 11
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 
werking van arbeidsmarkten en als middel 
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de EU te 

2. steunt een aantal initiatieven die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 
werking van arbeidsmarkten en als middel 
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de Europese 
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verbeteren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

Unie te verbeteren; erkent dat het 
noodzakelijk is Richtlijn 2005/36/EG te 
herzien;

Or. de

Amendement 12
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 
werking van arbeidsmarkten en als middel
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de EU te 
verbeteren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

2. moedigt alle initiatieven aan die gericht 
zijn op het vergemakkelijken van de 
grensoverschrijdende mobiliteit ten 
behoeve van de efficiënte werking van de 
diensten- en arbeidsmarkten en om het 
welzijn, de maatschappelijke samenhang 
en de duurzame groei in de EU te 
stimuleren; wijst erop dat er evenwicht 
moet worden aangebracht tussen deze 
doelen en de noodzaak de mogelijkheid te 
behouden dat lidstaten beroepsregels 
handhaven die verdedigbaar zijn met het 
oog op het openbaar belang, met inbegrip 
van normen van de beroepscode, 
milieubescherming, openbare veiligheid, 
gezondheidseisen en maatschappelijke 
normen; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

Or. en

Amendement 13
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 
werking van arbeidsmarkten en als middel
om de economische groei en het 

2. moedigt alle initiatieven aan die gericht 
zijn op het vergemakkelijken van de 
grensoverschrijdende mobiliteit ten 
behoeve van de efficiënte werking van de 
arbeidsmarkten en om maatschappelijke 
samenhang, economische groei en 
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concurrentievermogen binnen de EU te 
verbeteren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

concurrentievermogen in de EU te 
stimuleren; wijst erop dat er evenwicht 
moet worden aangebracht tussen deze 
doelen en de noodzaak de mogelijkheid te 
behouden dat lidstaten beroepsregels 
handhaven die verdedigbaar zijn met het 
oog op het openbaar belang, met inbegrip 
van normen van de beroepscode, 
milieubescherming, openbare veiligheid, 
gezondheidseisen en maatschappelijke 
normen; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

Or. en

Amendement 14
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 
werking van arbeidsmarkten en als middel 
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de EU te 
verbeteren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel om, overeenkomstig 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, een efficiënte werking van 
arbeidsmarkten, economische groei op de 
grondslag van sociale vooruitgang voor 
alle mannen en vrouwen van de Unie te 
stimuleren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

Or. fr

Amendement 15
Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 
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werking van arbeidsmarkten en als middel 
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de EU te 
verbeteren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

werking van arbeidsmarkten en als middel 
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de EU te 
verbeteren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren daar 
deze een helder en uitgebreid juridisch 
kader moet waarborgen;

Or. it

Amendement 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. moedigt alle initiatieven aan die als 
doelstelling hebben de 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 
werking van arbeidsmarkten en als middel 
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de EU te 
verbeteren; erkent dat het noodzakelijk is 
Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

2. steunt alle initiatieven die als 
doelstelling hebben de vrijwillige 
grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte 
werking van arbeidsmarkten en als middel 
om de economische groei en het 
concurrentievermogen binnen de Europese 
Unie te verbeteren; erkent dat het 
noodzakelijk is Richtlijn 2005/36/EG te 
moderniseren; dringt erop aan de sociale 
partners duurzaam te betrekken bij de 
modernisering en tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2005/36/EG;

Or. de

Amendement 17
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie voort te gaan 
met het opzetten van één enkel Europees 
gegevensbestand dat door de lidstaten 
wordt gevoed en dat de juridisch 
beschermde of in de praktijk in de 
lidstaten toegepaste beroepsprofielen 
bevat; dit bestand wordt met het oog op de 
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mobiliteit in de Unie gebruikt door 
werklozen, werknemers, uitoefenaars van 
vrije beroepen, ondernemingen, 
overheidsinstanties enz.;

Or. el

Amendement 18
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. steunt het denkbeeld van een 
"beroepskaart", maar wijst erop dat deze 
vergezeld dient te gaan van een krachtig 
informatiestelsel in het kader waarvan de 
gegevensbescherming van werknemers 
ten volle wordt geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 19
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. steunt het denkbeeld van een 
"beroepskaart", maar wijst erop dat deze 
vergezeld dient te gaan van een krachtig 
informatiestelsel in het kader waarvan de 
gegevensbescherming van werknemers 
ten volle wordt geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 20
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de lidstaten de 
doelmatigheid te verbeteren waarmee 
overheidsinstanties gegevens over de 
rechten van werknemers en over de 
procedures met het oog op erkenning van 
beroepskwalificaties verspreiden, ter 
beperking van iedere vorm van 
ontmoedigende bureaucratie in het kader 
van de bevordering van de mobiliteit;

Or. el

Amendement 21
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met 
name aandacht moet worden geschonken 
aan innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

3. is er niet van overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht, maar acht het zinvol het 
toepassingsgebied voor automatische 
erkenning van opleidingstitels voor nieuwe 
beroepen uit te breiden, met name voor
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

Or. de

Amendement 22
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat het aantal
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het 
toepassingsgebied voor automatische 
erkenning van opleidingstitels voor nieuwe 
beroepen moet worden uitgebreid, waarbij 
met name aandacht moet worden 

3. verzoekt de Commissie in overleg met 
de beroepsorganisaties en de sociale 
partners een minder strenge regeling voor 
gereglementeerde beroepen op te zetten;
het toepassingsgebied voor automatische 
erkenning van opleidingstitels voor nieuwe 
beroepen moet worden uitgebreid met het 



PE470.037v02-00 12/40 AM\875574NL.doc

NL

geschonken aan innovatieve sectoren en 
digitale industrieën;

oog op het in artikel 153 VWEU 
aangekondigde doel de gezondheid en 
veiligheid van werknemers, gebruikers en 
consumenten te beschermen, waarbij met 
name aandacht moet worden geschonken 
aan innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

Or. fr

Amendement 23
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name 
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen kan worden 
teruggebracht, waarbij met name aandacht 
moet worden geschonken aan innovatieve 
sectoren en digitale industrieën; 

Or. de

Amendement 24
Jutta Steinruck, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen stapsgewijs 
moet worden teruggebracht en dat het 
toepassingsgebied voor automatische 
erkenning van opleidingstitels voor nieuwe 
beroepen moet worden uitgebreid, waarbij 
ook aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

Or. de
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Amendement 25
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name 
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen kan worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name 
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën; wijst op de bijdrage die door 
de mobiliteit van goed opgeleide 
specialisten kan worden geleverd tot de 
verspreiding van innovatieve en groene 
technologieën en op de noodzaak er in dit 
verband op toe te zien dat de specialisten 
beschikken over de diploma's en 
getuigschriften die vereist zijn voor de 
uitoefening van hun beroepsbezigheid;

Or. en

Amendement 26
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name 
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name 
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën; wijst op de bijdrage die door 
de mobiliteit van goed opgeleide 
specialisten kan worden geleverd tot de 
verspreiding van innovatieve en groene 
technologieën en op de noodzaak er in dit 
verband op toe te zien dat de specialisten 
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beschikken over de diploma's en 
getuigschriften die vereist zijn voor de 
uitoefening van hun beroepsbezigheid;

Or. en

Amendement 27
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name 
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
onderzocht en zo mogelijk teruggebracht 
en dat het toepassingsgebied voor 
automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden onderzocht en zo mogelijk 
uitgebreid, waarbij met name aandacht 
moet worden geschonken aan innovatieve 
sectoren en digitale industrieën;

Or. de

Amendement 28
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name 
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale 
industrieën;

3. is ervan overtuigd dat het aantal 
gereglementeerde beroepen moet worden 
teruggebracht en dat het toepassingsgebied 
voor automatische erkenning van 
opleidingstitels voor nieuwe beroepen 
moet worden uitgebreid, waarbij met name 
aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren van de industrie en 
van de diensten met een hoge toegevoegde 
waarde, van de geavanceerde technologie 
en sectoren met krachtige 
groeimogelijkheden, en digitale 
industrieën;

Or. lt
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Amendement 29
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een 
omvattende grondslag te bepalen voor 
erkenning van beroepsbekwaamheden 
voor alle werknemers, opdat deze een 
getuigschrift (diploma, bewijs of 
certificaat van beroepsbekwaamheid) 
geheel of ten dele kunnen verwerven op 
de grondslag van beroepservaring, nadat 
kennis en verworven vaardigheden door 
een examencommissie zijn erkend;

Or. fr

Amendement 30
Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is zich ervan bewust dat er op het 
gebied van de erkenning van 
beroepkwalificaties nog andere 
initiatieven moeten worden aangenomen, 
aangezien de harmonisatie van de 
opleidingen in de lidstaten, ondanks dat er 
merkbare vooruitgang is geboekt, nog niet 
het gewenste bevredigende niveau heeft 
bereikt;

Or. it

Amendement 31
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat er op Europees 
niveau bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan het gebruik van een 
Europees bevoegdhedenpaspoort 
waardoor de mobiliteit van werknemers 
kan worden vergemakkelijkt en waardoor 
beter geharmoniseerde onderwijsstelsels 
kunnen worden opgezet om de eisen van 
de arbeidsmarkt beter te steunen;

Or. en

Amendement 32
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de lidstaten hun officiële en 
niet-officiële onderwijsstelsels beter te 
coördineren om voor de toekomst een 
arbeidspotentieel met vergelijkbare 
bevoegdheden te ontwikkelen dat voor de 
Europese arbeidsmarkt voordelen kan 
opleveren en waardoor de 
productieniveaus en de 
mededingingsgerichtheid kunnen worden 
opgevoerd;

Or. en

Amendement 33
Jutta Steinruck, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de erkenning van 
beroepskwalificaties nauw verband houdt 
met de verwezenlijking van de procedure 
van Bologna met het oog op 
totstandbrenging van een uniforme 
Europese zone van hoger onderwijs;
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Or. de

Amendement 34
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de lidstaten ook in de 
toekomst het recht moeten hebben de 
rechtstreekse erkenning van onvoldoende 
gekwalificeerde personen op ieder 
moment te voorkomen door 
compenserende maatregelen op te leggen;

Or. de

Amendement 35
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie een 
Gemeenschapsstelsel op te zetten voor de 
erkenning van beroepsbekwaamheden en 
als referentiemodel het universitaire 
systeem kandidaat-master-doctoraat te 
nemen, om de arbeidsmarkt beter leesbaar 
te maken voor werkgevers en beter 
toegankelijk voor werkzoekenden die 
aldus kunnen terugvallen op één enkele 
rechtsgrondslag;

Or. fr

Amendement 36
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie het 4. verzoekt de Commissie het 
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informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI) verder te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat dit correct wordt gebruikt zodat 
er een gecentraliseerd en onderling 
koppelbaar elektronisch systeem van 
gereglementeerde beroepen is, dat 
gemakkelijk toegankelijk is voor 
beroepsbeoefenaren en overheidsinstanties 
en waarbij de beginselen van 
gegevensbescherming worden 
gewaarborgd;

informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI) verder te verbeteren en ervoor te
zorgen dat dit correct wordt gebruikt zodat 
er een onderling koppelbaar elektronisch 
systeem van gereglementeerde beroepen is, 
dat gemakkelijk toegankelijk is voor 
beroepsbeoefenaren en overheidsinstanties 
en waarbij de beginselen van 
gegevensbescherming worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 37
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie het
informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI) verder te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat dit correct wordt gebruikt zodat 
er een gecentraliseerd en onderling 
koppelbaar elektronisch systeem van 
gereglementeerde beroepen is, dat 
gemakkelijk toegankelijk is voor 
beroepsbeoefenaren en overheidsinstanties 
en waarbij de beginselen van 
gegevensbescherming worden 
gewaarborgd;

4. verzoekt de Commissie het 
informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI) verder te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat dit correct wordt gebruikt zodat 
er een gecentraliseerd en onderling 
koppelbaar elektronisch systeem van 
gereglementeerde beroepen is, dat 
gemakkelijk toegankelijk is voor 
beroepsbeoefenaren en overheidsinstanties 
en waarbij de beginselen van 
gegevensbescherming worden 
gewaarborgd; overheidsinstanties, sociale 
partners en beroepsordes moeten op 
nationaal en Europees vlak samenwerken 
om het IMI zichtbaar, toegankelijk en 
doorzichtig te maken;

Or. de

Amendement 38
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie het 
informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI) verder te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat dit correct wordt gebruikt zodat 
er een gecentraliseerd en onderling 
koppelbaar elektronisch systeem van 
gereglementeerde beroepen is, dat 
gemakkelijk toegankelijk is voor 
beroepsbeoefenaren en overheidsinstanties 
en waarbij de beginselen van 
gegevensbescherming worden
gewaarborgd;

4. verzoekt de Commissie het 
informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI) verder te verbeteren, het uit te 
breiden tot de beroepen die niet onder de 
zogeheten dienstenrichtlijn vallen en 
ervoor te zorgen dat dit beter wordt 
gebruikt zodat er een gecentraliseerd en 
onderling koppelbaar elektronisch systeem 
van gereglementeerde beroepen is, dat 
gemakkelijk toegankelijk is voor 
beroepsbeoefenaren en bevoegde 
overheidsinstanties en 
beroepsorganisaties, en waarbij de 
beginselen van gegevensbescherming 
worden gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 39
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om bijwerking van de lijst met 
werkzaamheden en om een analyse van de 
regels met betrekking tot automatische 
erkenning op bepaalde gebieden, 
bijvoorbeeld op de gebieden van 
ambachten, handel en industrie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 40
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om bijwerking van de lijst met 
werkzaamheden en om een analyse van de 
regels met betrekking tot automatische 
erkenning op bepaalde gebieden, 

5. verzoekt om bijwerking van de lijst met 
werkzaamheden en om een analyse van de 
regels met betrekking tot automatische 
erkenning op bepaalde gebieden, 
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bijvoorbeeld op de gebieden van 
ambachten, handel en industrie;

bijvoorbeeld op de gebieden van 
ambachten, handel en industrie; het 
Europees kwalificatiekader (EKK) kan in 
dit verband eventueel zorgen voor 
normen;

Or. de

Amendement 41
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om bijwerking van de lijst met 
werkzaamheden en om een analyse van de 
regels met betrekking tot automatische 
erkenning op bepaalde gebieden, 
bijvoorbeeld op de gebieden van 
ambachten, handel en industrie;

5. verzoekt om bijwerking van de lijst met 
werkzaamheden en om een analyse van de 
regels met betrekking tot automatische 
erkenning op bepaalde gebieden, 
bijvoorbeeld op de gebieden van 
ambachten, handel en industrie en om 
consolidatie van het sociale 
samenwerkingsverband in de sector 
beroepsopleiding en hoger onderwijs;

Or. lt

Amendement 42
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat het gebruik van een 
Europees beroepspaspoort ook zin heeft 
voor beroepen waarvoor geen EU-
dekkende minimumopleidingseisen gelden 
en waarvoor dus ook geen automatische 
erkenning bestaat; te dien einde moeten 
de lidstaten gezamenlijk bepalen welke 
eisen zij aan de beroepskwalificaties 
stellen en welke compenserende 
maatregelen zij eventueel eisen van de 
werknemers uit andere lidstaten;

Or. de
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Amendement 43
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak van levenslang 
leren, bijscholing en opleiding; wijst op de 
problemen die in de reglementeerde 
beroepen bestaan met het erkennen van in 
andere lidstaten genoten opleidingen;

Or. en

Amendement 44
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak van levenslang 
leren, bijscholing en opleiding; wijst op de 
problemen die in de reglementeerde 
beroepen bestaan met het erkennen van in 
andere lidstaten genoten opleidingen;

Or. en

Amendement 45
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt erop aan voortgezette 
beroepsopleiding beter op te nemen in 
Richtlijn 2005/36/EG;

Or. de

Amendement 46
Franz Obermayr
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 
met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en lidstaten 
uit te nodigen hier gebruik van te maken;

Schrappen

Or. de

Amendement 47
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 
met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en lidstaten uit 
te nodigen hier gebruik van te maken;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
beter samen te werken om een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 
met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en het gebruik
van een dergelijk systeem te 
vergemakkelijken door het te koppelen 
aan het EURES-netwerk;

Or. en

Amendement 48
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm te definiëren
met betrekking tot de registratie van
gereglementeerde beroepen en lidstaten uit 
te nodigen hier gebruik van te maken;

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm in te voeren met 
betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en lidstaten uit 
te nodigen hier gebruik van te maken;

Or. en
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Amendement 49
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 
met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en lidstaten uit 
te nodigen hier gebruik van te maken;

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 
met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen, waarin wordt 
vastgelegd welke beroepen als 
gereglementeerd worden beschouwd en op 
welke manier deze beroepen worden 
geregistreerd en de lidstaten uit te nodigen 
gebruik te maken van deze 
registratienorm;

Or. de

Amendement 50
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 
met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en lidstaten uit 
te nodigen hier gebruik van te maken;

6. verzoekt de Commissie in 
samenwerking met beroepsorganisaties en 
–fora, sociale partners en de 
desbetreffende belanghebbenden een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 
met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en lidstaten uit 
te nodigen hier gebruik van te maken;

Or. en

Amendement 51
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 

6. verzoekt de Commissie in 
samenwerking met beroepsorganisaties en 
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met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en lidstaten uit 
te nodigen hier gebruik van te maken;

–fora en de desbetreffende 
belanghebbenden een gemeenschappelijke 
norm te definiëren met betrekking tot de 
registratie van gereglementeerde beroepen 
en lidstaten uit te nodigen hier gebruik van 
te maken;

Or. en

Amendement 52
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
gemeenschappelijke norm te definiëren 
met betrekking tot de registratie van 
gereglementeerde beroepen en lidstaten uit 
te nodigen hier gebruik van te maken;

6. verzoekt de Commissie een op het 
Europees kwalificatiekader (EKK) 
afgestemde gemeenschappelijke norm te 
definiëren met betrekking tot de registratie 
van gereglementeerde beroepen en 
lidstaten uit te nodigen hier gebruik van te 
maken;

Or. fr

Amendement 53
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ervan overtuigd dat een verplicht 
register noodzakelijk is voor toezicht op 
personen wier beroepsvergunning binnen 
welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit 
register moet toegankelijk zijn voor alle 
relevante overheidsinstanties van alle 
lidstaten;

7. wijst erop dat 
waarschuwingsmechanismen ter 
informatie van de instanties over verkeerd 
gedrag in de beroepssfeer een doelmatig 
instrument vormen; is van mening dat het 
vertrouwen van overheidsinstanties en 
burgers in het systeem zou groeien als de 
waarschuwing werd uitgebreid tot alle 
lidstaten;

Or. de

Amendement 54
Ria Oomen-Ruijten
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ervan overtuigd dat een verplicht 
register noodzakelijk is voor toezicht op 
personen wier beroepsvergunning binnen 
welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit 
register moet toegankelijk zijn voor alle 
relevante overheidsinstanties van alle 
lidstaten;

7. is ervan overtuigd dat nationale 
registers noodzakelijk zijn om te 
controleren of in de sector werkzame 
specialisten naar behoren geregistreerd 
en gediplomeerd zijn, niet zijn geschorst 
of beschikken over een voorwaardelijke 
registratie; deze registers moeten
toegankelijk zijn voor de burgers en voor 
alle relevante overheidsinstanties van alle 
lidstaten;

Or. en

Amendement 55
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ervan overtuigd dat een verplicht
register noodzakelijk is voor toezicht op 
personen wier beroepsvergunning binnen 
welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit 
register moet toegankelijk zijn voor alle 
relevante overheidsinstanties van alle 
lidstaten;

7. is ervan overtuigd dat een register 
noodzakelijk is voor toezicht op personen 
wier beroepsvergunning binnen welke 
lidstaat dan ook is ingetrokken; dit register 
moet toegankelijk zijn voor alle relevante 
overheidsinstanties van alle lidstaten;

Or. de

Amendement 56
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ervan overtuigd dat een verplicht 
register noodzakelijk is voor toezicht op 
personen wier beroepsvergunning binnen 
welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit 
register moet toegankelijk zijn voor alle 
relevante overheidsinstanties van alle 

7. is ervan overtuigd dat een verplicht 
register dat toegankelijk moet worden 
gemaakt voor alle desbetreffende 
instanties in lidstaten, noodzakelijk is voor
toezicht op personen wier 
beroepsvergunning binnen welke lidstaat 
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lidstaten; dan ook is ingetrokken; dit register moet 
toegankelijk zijn voor alle relevante 
overheidsinstanties van alle lidstaten; wijst 
er met nadruk op dat uitbreiding en 
correct gebruik van het IMI-systeem, met 
een proactief alarmstelsel , een oplossing 
zou kunnen zijn;

Or. en

Amendement 57
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ervan overtuigd dat een verplicht 
register noodzakelijk is voor toezicht op 
personen wier beroepsvergunning binnen 
welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit 
register moet toegankelijk zijn voor alle 
relevante overheidsinstanties van alle 
lidstaten;

7. is ervan overtuigd dat een verplicht 
register noodzakelijk is voor toezicht op 
personen wier beroepsvergunning binnen 
welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit 
register moet toegankelijk zijn voor alle 
relevante overheidsinstanties van alle 
lidstaten; het moet worden opgezet in 
overleg met de beroepsorganisaties en de 
sociale partners;

Or. fr

Amendement 58
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is ervan overtuigd dat een verplicht 
register noodzakelijk is voor toezicht op 
personen wier beroepsvergunning binnen 
welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit 
register moet toegankelijk zijn voor alle 
relevante overheidsinstanties van alle 
lidstaten;

7. is ervan overtuigd dat een verplicht 
register noodzakelijk is voor toezicht op 
personen wier beroepsvergunning binnen 
welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit 
register moet toegankelijk zijn voor alle 
relevante overheidsinstanties van alle 
lidstaten; is van mening dat er een steviger 
verbinding noodzakelijk is tussen de 
lidstaten en de Europese instellingen om 
een goed werkend elektronisch forum op 
te zetten dat de noodzakelijke gegevens 
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kan verstrekken over ingetrokken 
beroepsvergunningen en waartoe alle 
betrokken partijen toegang kunnen 
hebben;

Or. en

Amendement 59
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. spreekt zijn waardering uit voor het 
Commissievoorstel in het Groenboek, te 
weten invoering van een 
alarmmechanisme in het kader van IMI, 
zodat bevoegde instanties gegevens
kunnen delen over de gezondheidssector; 
verzoekt de Commissie erop toe te zien dat 
de lidstaten verplicht zijn elkaar 
onmiddellijk en proactief op de hoogte te 
stellen van maatregelen tegen registratie 
van in de gezondheidszorg werkzame 
personen of van dier recht diensten te 
verlenen;

Or. en

Amendement 60
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. steunt het denkbeeld van een 
Europese beroepskaart waardoor een 
snelle erkenningsprocedure van 
beroepskwalificaties mogelijk wordt en de 
mobiliteit op de arbeidsmarkt verbetert; 
ziet tegelijkertijd uit naar de conclusies 
van de Stuurgroep over de beroepskaart, 
die is opgezet om de tenuitvoerlegging van 
een dergelijke kaart nauwkeurig te 
analyseren;
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Or. en

Amendement 61
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

Schrappen

Or. de

Amendement 62
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering van de taalbeoordeling in het 
kader van de registratieprocedure, met 
name voor specialisten in de 
gezondheidszorg; maakt zich zorgen over 
de veiligheid van consumenten en 
patiënten als medische beroepen kunnen 
worden erkend en geregistreerd als er 
geen doelmatige en veilige communicatie 
mogelijk is;

Or. en

Amendement 63
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
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taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is met taalvaardigheidsbewijs;

Or. de

Amendement 64
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij erkenning
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs. 
De werkgever mag echter minimumeisen 
stellen aan de  taalkennis, die 
noodzakelijk is om het werk in kwestie te 
kunnen verrichten, en deze toetsen;

Or. de

Amendement 65
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering van taaleisen, waarbij 
registratie mogelijk is zonder dat 
taalvaardigheid is aangetoond, maar is 
toegestaan bij sollicitatie naar een baan;
verzoekt de Commissie regelgevende 
instanties meer flexibiliteit te verlenen om 
de taalvaardigheid van personen in de 
vrije beroepen te beoordelen en wijst met 
name op de gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 66
Ole Christensen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
niet is toegestaan zonder 
taalvaardigheidsbewijs maar wanneer de 
taaltoetsen beschikbaar zijn op vertoon 
van een baanaanbod; wijst erop dat de 
lidstaten zelfstandig kunnen besluiten op 
ieder niveau van het nationale 
onderwijsstelsel taalkundige normen te 
stellen en dat de nationale instanties 
bevoegd zijn van iedere aanvrager te 
vragen een taaltoets af te leggen;

Or. da

Amendement 67
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

8. is van mening dat stelselmatige 
taaltoetsing de toegang van buitenlanders 
in de vrije beroepen tot de arbeidsmarkt 
niet mag belemmeren en verzoekt 
derhalve om een pragmatische benadering 
als het gaat om taalvaardigheidstests, 
waarbij registratie mogelijk is zonder 
taalvaardigheidsbewijs maar is toegestaan 
bij een baanaanbod; is tegelijkertijd van 
mening dat taalvoorschriften die van 
toepassing zijn op medische beroepen die 
rechtstreeks contact hebben met patiënten 
nader dienen te worden overwogen;

Or. en

Amendement 68
Thomas Händel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod; het 
toezicht op de taalkennis in de medische 
beroepen moet strikt blijven; de 
taaltoetsen mogen niet ten laste komen 
van de beoefenaars van vrije beroepen;

Or. fr

Amendement 69
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt om een pragmatische 
benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests, waarbij registratie 
mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs 
maar is toegestaan bij een baanaanbod;

8. verzoekt om een pragmatische en 
doelmatige benadering als het gaat om 
taalvaardigheidstests die door een orgaan 
van de Europese Unie moeten worden 
erkend, waarbij registratie mogelijk is 
zonder taalvaardigheidsbewijs maar is 
toegestaan bij een in de drie officiële talen 
van de Europese Unie beschikbaar 
baanaanbod;

Or. fr

Amendement 70
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt erop aan dat gezamenlijke 
taaltoetsen voor de Europese Unie worden 
ingesteld;

Or. fr
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Amendement 71
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. steunt initiatieven die gericht zijn op 
vaststelling van opleidingsstelsels [die zijn 
aangepast aan] de huidige markteisen, 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang, verduidelijking en 
vereniging van minimum onderwijs- en 
opleidingseisen, alsook verbetering van 
het stelsel van kennisgeving en opneming 
van nieuwe specialismen in de richtlijn; 

Or. en

Amendement 72
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. acht het van wezenlijk belang 
afgestudeerden er beter op voor te 
bereiden in te gaan op de eisen van de 
arbeidsmarkt en steunt derhalve het 
denkbeeld de voordelen van de richtlijn 
uit te breiden tot afgestudeerden die een 
periode van betaalde praktische 
beroepservaring onder begeleiding in het 
buitenland wensen door te brengen;

Or. en

Amendement 73
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt om een vereenvoudiging van 
de betreffende administratieve procedures 
in het algemeen en om een terugdringing 
van de kosten op alle niveaus, waaronder 
van de kosten die beroepsbeoefenaren 
moeten maken.

9. verzoekt om vereenvoudiging van de 
betreffende administratieve procedures in 
het algemeen en om terugdringing van de 
kosten, waardoor de erkenning van de 
beroepsbekwaamheden kan worden 
vergemakkelijkt en versneld en waardoor 
het mogelijk wordt het vrij verkeer van 
personen niet te belemmeren;

Or. fr

Amendement 74
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt om een vereenvoudiging van de 
betreffende administratieve procedures in 
het algemeen en om een terugdringing 
van de kosten op alle niveaus, waaronder 
van de kosten die beroepsbeoefenaren 
moeten maken.

9. verzoekt om vereenvoudiging van de 
betreffende administratieve procedures in 
het algemeen overeenkomstig het beginsel 
in artikel 153 VWEU inzake bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers, gebruikers en consumenten. 
De kosten van de erkenning mogen niet 
ten laste komen van de beoefenaars van 
vrije beroepen.

Or. fr

Amendement 75
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt om een vereenvoudiging van de 
betreffende administratieve procedures in 
het algemeen en om een terugdringing van 
de kosten op alle niveaus, waaronder van 
de kosten die beroepsbeoefenaren moeten 
maken.

9. verzoekt om een vereenvoudiging van de 
betreffende administratieve procedures in 
het algemeen en om een terugdringing van 
de kosten op alle niveaus, waaronder van 
de kosten die beroepsbeoefenaren moeten 
maken. verzoekt de lidstaten te zorgen 
voor de instelling van operationele 
mechanismen voor coördinatie, 
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vervolgmaatregelen en herziening;

Or. lt

Amendement 76
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt om een vereenvoudiging van 
de betreffende administratieve procedures 
in het algemeen en om een terugdringing 
van de kosten op alle niveaus, waaronder 
van de kosten die beroepsbeoefenaren 
moeten maken.

9. verzoekt om vereenvoudiging en 
verbetering van de doelmatigheid van de 
betreffende administratieve procedures in 
het algemeen en om terugdringing van de 
kosten op alle niveaus, waaronder van de 
kosten die beroepsbeoefenaren moeten 
maken.

Or. en

Amendement 77
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt om een vereenvoudiging van de 
betreffende administratieve procedures in 
het algemeen en om een terugdringing van 
de kosten op alle niveaus, waaronder van 
de kosten die beroepsbeoefenaren moeten 
maken.

9. verzoekt om een vereenvoudiging en 
meer doorzichtigheid van de betreffende 
administratieve procedures in het algemeen 
en om een terugdringing van de kosten op 
alle niveaus, waaronder van de kosten die 
beroepsbeoefenaren moeten maken.

Or. de

Amendement 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de 
belangrijke voordelen in overweging te 
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nemen van opneming van het "beginsel 
van gedeeltelijke toegang" en specifieke 
normen voor de toepassing daarvan in 
Richtlijn 2005/36/EG, om de toegang tot 
gereglementeerde beroepen te 
vergemakkelijken, met name als het totaal 
van werkzaamheden van de beroepsgroep 
in de lidstaat van herkomst en de lidstaat 
van ontvangst aanmerkelijke verschillen 
vertoont;

Or. en

Amendement 79
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat de onderwijsstelsels in 
de lidstaten nog steeds sterk verschillen. 
Daarom moeten met betrekking tot de 
minimumduur van het onderwijs voor een 
aantal opleidingen ook de perioden 
worden meegerekend die in tweeledige 
opleidingsstelsels als regel op 
beroepsopleidingen worden doorgebracht;

Or. de

Amendement 80
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat door 
belanghebbenden op uiteenlopende wijze 
is gereageerd op de voorstellen voor een 
beroepskaart; voert aan dat de invoering 
van een kaart voorafgegaan dient te 
worden door een grondige 
effectbeoordeling en nauwkeurig 
beoordelingsonderzoek; voert aan dat een 
programma van beroepskaarten vrijwillig 
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moet blijven en voor de vrije beroepen 
voldoende gegevensbescherming dient te 
bieden;

Or. en

Amendement 81
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is er verklaard tegenstander van dat 
de gedragscode juridisch bindend is, 
aangezien de niet-bindende aard tot 
gevolg heeft dat de lidstaten in het kader 
van de erkenningsprocedure soepel te 
werk kunnen gaan;

Or. de

Amendement 82
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. dringt voor beoefenaars van vrije 
beroepen die staatsburger zijn van derde 
landen aan op eerbiediging van 
onderstaande beginselen uit hoofde van 
de artikelen 4.4 en 4.5 van de wereldwijde 
gedragscode van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor de 
internationale aanwerving van 
werknemers in de gezondheidszorg: 
gelijke beloning, opneming in de 
arbeidsmarkt en de maatschappij van de 
ontvangende lidstaat en eerbiediging van 
minimum sociale rechten;

Or. fr

Amendement 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie artikel 11 
van Richtlijn 2005/36/EG te herzien om 
het aantal gereglementeerde beroepen 
terug te brengen ten einde meer 
soepelheid van de erkenningsprocedures 
mogelijk te maken, de bureaucratische 
erkenningsprocedures te wijzigen die 
uitsluitend gebaseerd zijn op de 
academische prestaties en voortgang te 
boeken op weg naar algemene erkenning 
van diploma's;

Or. en

Amendement 84
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. is van mening dat in het kader van 
de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van compenserende maatregelen 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 
2005/36/EG rekening moet worden 
gehouden met de rechten van werknemers 
die zijn opgesomd in hoofdstuk IV van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie; een aanpassingsperiode 
mag niet langer dan zes maanden duren;

Or. fr

Amendement 85
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. wijst erop dat de lidstaten ter 
compensatie van essentiële verschillen in 
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opleiding ook in de toekomst 
compenserende maatregelen kunnen 
eisen, met name aanpassingscursussen;

Or. de

Amendement 86
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. erkent de voordelen die 
invoering van de Europese beroepkaart 
kan hebben op het gebied van versnelling 
en vereenvoudiging van de 
erkenningsprocedure (zoals bedoeld in 
overweging 32 van Richtlijn 2005/36/EG; 
in dit opzicht kan het informatiesysteem 
interne markt (IMI)veel snellere 
samenwerking mogelijk maken tussen de 
lidstaat van uitgifte (van waaruit de 
beoefenaar van het vrije beroep vertrekt) 
en de lidstaat van ontvangst (het land 
waar hij zich wil vestigen);

Or. en

Amendement 87
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. wijst er met klem op dat de 
herziening van de richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties niet 
tot gevolg mag hebben dat in 
gereglementeerde beroepen wordt 
afgezien van de melding van een 
leverancier van diensten die om zijn 
diensten te kunnen verlenen voor het eerst 
verhuist naar een andere lidstaat; 
hierdoor zou het toezicht op de 
beroepsgroep ernstig in gevaar komen;
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Or. de

Amendement 88
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. wijst erop dat het proces van 
Bologna moet worden versneld waardoor 
aan onbetekenende hinderpalen wordt 
voorbijgegaan en niet terzake doende 
belemmeringen worden overwonnen zodat 
het proces naar behoren werkt;

Or. en

Amendement 89
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. is tegen verlaging van het 
aantal jaar beroepservaring dat vereist is 
voor automatische erkenning als vakman;

Or. de

Amendement 90
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 sexies. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ter kennis te nemen dat de 
erkenning van getuigschriften en andere 
bewijzen van officiële 
beroepsbekwaamheid, voor de 
totstandbrenging van een werkelijke 
interne markt van beoefenaars van vrije 
beroepen, op dezelfde manier als de 
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erkenning van beroepskwalificaties, 
noodzakelijk is, daar het bewijs van 
officiële bevoegdheid eerst door de 
bevoegde instantie moet worden 
goedgekeurd, voordat het mogelijk is te 
werken in posities met burgerlijke 
verantwoordelijkheid of in 
overheidsdiensten;

Or. en

Amendement 91
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 septies. wijst erop dat het voor de 
beoordeling van de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2005/36/EG vereist is dat er een 
lijst van getuigschriften of ander bewijs 
van in één of meer lidstaten erkende en 
tegelijkertijd in andere lidstaten niet 
erkende officiële bevoegdheden wordt 
opgesteld; deze lijst dient eveneens de 
gevallen te bevatten van burgers die 
studeren aan een universiteit in een 
andere lidstaat, wier graad bij terugkeer 
naar hun lidstaat van herkomst niet wordt 
erkend;

Or. en


