
PA\870727CS.doc PE467.172v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2011/2024(INI)

22. 6. 2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k provádění směrnice 2005/36/ES o odborných kvalifikacích
(2011/2024(INI))

Navrhovatel: Milan Cabrnoch



PE467.172v01-00 2/3 PA\870727CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\870727CS.doc 3/3 PE467.172v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že volný pohyb osob a pracovníků je jedním z klíčových přínosů evropské 
integrace;

2. podporuje všechny iniciativy, jejichž cílem je usnadnění přeshraniční mobility jako 
prostředku pro účinné fungování trhů práce a pro posílení hospodářského růstu a 
konkurenceschopnosti v EU; uznává, že je nutné modernizovat směrnici 2005/36/ES;

3. je přesvědčen, že počet regulovaných povolání je třeba snížit a že rozsah automatického 
uznávání kvalifikací by měl být rozšířen na nová povolání, přičemž je třeba věnovat 
zvláštní pozornost inovativním odvětvím a digitálnímu průmyslu;

4. vyzývá Komisi k dalšímu zdokonalování a řádnému využívání systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI) s cílem disponovat centralizovaným a interoperabilním 
elektronickým systémem pro regulovaná povolání, který bude snadno přístupný pro 
odborníky a veřejné orgány a přitom bude chránit zásady týkající se ochrany údajů; 

5. vyzývá k aktualizaci seznamu činností a k přešetření pravidel automatického uznávání ve 
zvláštních oblastech, např. v oblasti řemesel, obchodu a průmyslu;

6. vyzývá Komisi, aby vypracovala společný standard pro registraci regulovaných povolání, 
a vyzývá členské státy, aby tento standard využívaly;

7. je přesvědčen, že povinný rejstřík je nezbytný, aby bylo možné monitorovat osoby, jimž 
byla v kterémkoli členském státě odebrána profesní licence; tento rejstřík by měl být 
přístupný všem dotčeným a příslušným veřejným orgánům ve všech členských státech;

8. vyzývá, aby se k jazykovým testům přistupovalo pragmaticky tam, kde je registrace 
možná bez dokladu o jazykových znalostech, ale jejich uskutečnění je povoleno na 
základě nabídky zaměstnání;

9. vyzývá k obecnému zjednodušení příslušných administrativních postupů a ke snížení 
nákladů na všech úrovních, včetně nákladů, které vznikají odborníkům.


