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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 personer og arbejdstagere er en af de grundlæggende 
fordele ved den europæiske integration;

2. opfordrer til 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;

3. er overbevist om, at antallet af regulerede erhverv vil blive reduceret, og at omfanget af 
automatisk anerkendelse af kvalifikationer til nye erhverv vil blive udvidet med særlig 
opmærksomhed rettet mod innovative sektorer og digitale industrier;

4. 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 let tilgængeligt for fagfolk og 
offentlige myndigheder, og som samtidig sikrer databeskyttelsesprincipperne;

5. opfordrer til en opdatering af listen over aktiviteter og en gennemgang af reglerne om 
automatisk anerkendelse inden for specifikke områder, f.eks. inden for håndværk, handel 
og industri;

6. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en fælles standard for registrering af regulerede 
erhverv og invitere medlemsstaterne til at gøre brug af det;

7. er overbevist om, at et obligatorisk register er nødvendigt med henblik på at overvåge 
personer, hvis erhvervstilladelse er blevet tilbagekaldt i en medlemsstat; dette register bør 
være tilgængeligt for alle relevante offentlige myndigheder i alle medlemsstater; 

8. opfordrer til en pragmatisk tilgang til sprogtest, hvor registrering er muligt uden bevis for 
sproglige kvalifikationer, men er tilladt, når der foreligger et jobtilbud;

9. opfordrer til en generel forenkling af de administrative processer og til en reduktion af 
omkostningerne på alle niveauer, inklusive omkostninger, der afholdes af fagfolkene.


