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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 
bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a személyek és munkavállalók szabad mozgása az európai integráció egyik 
kulcsfontosságú előnye;

2. ösztönöz minden, a határokon átnyúló mobilitás megkönnyítését szolgáló kezdeményezést 
mint olyan eszközt, ami előmozdítja a munkaerőpiacok hatékony működését, az Unión 
belüli gazdasági növekedés és versenyképesség javítását; elismeri a 2005/36/EK irányelv 
korszerűsítésének szükségességét;

3. meggyőződése, hogy a szabályozott szakmák számát csökkenteni kell, és az új szakmákra 
vonatkozó képesítések feltétel nélküli elismerésének körét ki kell bővíteni, különös 
tekintettel az innovatív ágazatokra és a digitális iparágakra;

4. kéri a Bizottságot a belső piaci információs rendszer (IMI) továbbfejlesztésére és helyes 
használatára a szabályozott szakmák olyan központosított és átjárható e-rendszerének 
létrehozása érdekében, amely a szakemberek és a hatóságok számára könnyen 
hozzáférhető, ugyanakkor az adatvédelmi elvek betartását is garantálja;

5. kéri a tevékenységek listájának frissítését, és a feltétel nélküli elismerés szabályainak 
felülvizsgálatát bizonyos – például kézműipari, kereskedelmi és ipari – területeken;

6. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki közös szabványt a szabályozott szakmák 
nyilvántartásba vételére, és a tagállamokat felkéri annak alkalmazására;

7. meggyőződése, hogy a kötelező jegyzék nélkülözhetetlen azok nyomon követéséhez, 
akiknek a szakmai engedélyét bármely tagállamban bevonták; ezt a jegyzéket minden 
tagállam valamennyi érintett illetékes hatósága számára hozzáférhetővé kell tenni;

8. kéri a nyelvi tesztekkel kapcsolatban gyakorlati megközelítés alkalmazását, ha a 
nyilvántartásba vétel a nyelvismeret igazolása nélkül is lehetséges; állásajánlat esetén 
azonban a tesztek alkalmazása megengedett;

9. kéri az vonatkozó adminisztratív eljárások általános egyszerűsítését, valamint a költségek 
– beleértve a szakemberek által viselt költségeket is – csökkentését minden szinten.


