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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което
ще приеме, следните предложения:

1. счита, че свободното движение на хора и на работници е една от основните ползи от 
европейската интеграция;

2. насърчава всички инициативи, които имат за цел да улеснят трансграничната 
мобилност като средство за ефективно функциониране на пазарите на труда, както и 
като средство за насърчаване на икономически растеж и конкурентоспособност в 
рамките на ЕС; признава необходимостта от осъвременяване на Директива 
2005/36/ЕО;

3. изразява увереност, че намалява броят на регламентираните професии и че следва 
да се разшири обхватът на системата за автоматично признаване на квалификации 
по отношение на новите професии, като се обърне специално внимание на 
иновативните сектори и цифровите отрасли;

4. призовава Комисията за по-нататъшно усъвършенстване и правилно използване на 
Информационната система за вътрешния пазар с цел осигуряване на 
централизирана и оперативно съвместима електронна система на регламентирани 
професии, до която специалистите и обществените органи да имат лесен достъп и 
която същевременно да гарантира зачитане на принципа на защита на личните 
данни;

5. призовава за актуализация на списъка на дейностите и за разглеждане на правилата 
относно автоматичното признаване в определени области, например в областта на 
търговията, занаятите и индустрията;

6. призовава Комисията да изготви общ стандарт за регистрация на регламентирани 
професии и да прикани държавите-членки да го използват;

7. изразява увереност, че е необходим задължителен регистър, за да се наблюдават 
лицата, чието разрешение за упражняване на професията е били отнето в рамките на 
която и да било държава-членка; всички заинтересовани публични органи във 
всички държави-членки следва да имат достъп до този регистър;

8. призовава за прагматичен подход към езиковите тестове, съгласно който 
регистрацията е възможна без доказване на владеенето на език, но езиковите 
тестове са позволени при предложение за работа;

9. призовава за общо опростяване на съответните административни процедури и за 
намаляване на разходите на всички равнища, в това число разходите, направени от 
специалистите.


