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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των εργαζομένων συνιστά ένα 
από τα βασικά οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

2. ενθαρρύνει όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διασυνοριακής 
κινητικότητας ως μέσου για την αποδοτική λειτουργία των αγορών εργασίας και ως 
μέσου για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· 
αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της οδηγίας 2005/36/ΕΚ·

3. είναι πεπεισμένο ότι θα μειωθεί ο αριθμός των νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων και θα επεκταθεί το εύρος της αυτόματης αναγνώρισης των προσόντων σε 
νέα επαγγέλματα, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε καινοτόμους τομείς και ψηφιακές 
βιομηχανίες·

4. ζητεί από την Επιτροπή περαιτέρω βελτίωση και ενδεδειγμένη χρήση του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ), προκειμένου να έχει στη διάθεσή της ένα 
κεντρικό και διαλειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων, εύκολα προσβάσιμο για τους επαγγελματίες και τις δημόσιες αρχές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τις αρχές της προστασίας των δεδομένων·

5. ζητεί την ενημέρωση του καταλόγου δραστηριοτήτων και την εξέταση των κανόνων περί 
αυτόματης αναγνώρισης σε συγκεκριμένους τομείς, παραδείγματος χάρη στον τομέα της 
βιοτεχνίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας·

6. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα κοινό πρότυπο καταχώρησης των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και να καλέσει τα κράτη μέλη να το χρησιμοποιούν·

7. είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητο ένα υποχρεωτικό μητρώο για την παρακολούθηση 
των ατόμων των οποίων η επαγγελματική άδεια έχει ανακληθεί σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος· στο μητρώο αυτό θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές όλων των κρατών μελών·

8. ζητεί μια ρεαλιστική προσέγγιση των γλωσσικών εξετάσεων, σύμφωνα με την οποία θα 
είναι δυνατή η εγγραφή χωρίς την κατοχή αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον 
επιτρέπεται κατόπιν προσφοράς απασχόλησης·

9. ζητεί τη γενική απλούστευση των συναφών διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση των 
εξόδων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων με τα οποία βαρύνονται οι 
επαγγελματίες.


