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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat het vrije verkeer van personen en werkers een van de belangrijkste 
voordelen van Europese integratie is;

2. moedigt alle initiatieven aan die als doelstelling hebben de grensoverschrijdende mobiliteit te 
bevorderen als middel voor de efficiënte werking van arbeidsmarkten en als middel om de 
economische groei en het concurrentievermogen binnen de EU te verbeteren; erkent dat het 
noodzakelijk is Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren;

3. is ervan overtuigd dat het aantal gereglementeerde beroepen moet worden teruggebracht en 
dat het toepassingsgebied voor automatische erkenning van opleidingstitels voor nieuwe 
beroepen moet worden uitgebreid, waarbij met name aandacht moet worden geschonken aan 
innovatieve sectoren en digitale industrieën;

4. verzoekt de Commissie het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) verder te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat dit correct wordt gebruikt zodat er een gecentraliseerd en 
onderling koppelbaar elektronisch systeem van gereglementeerde beroepen is, dat 
gemakkelijk toegankelijk is voor beroepsbeoefenaren en overheidsinstanties en waarbij de 
beginselen van gegevensbescherming worden gewaarborgd; 

5. verzoekt om bijwerking van de lijst met werkzaamheden en om een analyse van de regels 
met betrekking tot automatische erkenning op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld op de 
gebieden van ambachten, handel en industrie;

6. verzoekt de Commissie een gemeenschappelijke norm te definiëren met betrekking tot de 
registratie van gereglementeerde beroepen en lidstaten uit te nodigen hier gebruik van te 
maken;

7. is ervan overtuigd dat een verplicht register noodzakelijk is voor toezicht op personen wier 
beroepsvergunning binnen welke lidstaat dan ook is ingetrokken; dit register moet 
toegankelijk zijn voor alle relevante overheidsinstanties van alle lidstaten; 

8. verzoekt om een pragmatische benadering als het gaat om taalvaardigheidstests, waarbij 
registratie mogelijk is zonder taalvaardigheidsbewijs maar is toegestaan bij een baanaanbod;

9. verzoekt om een vereenvoudiging van de betreffende administratieve procedures in het 
algemeen en om een terugdringing van de kosten op alle niveaus, waaronder van de kosten 
die beroepsbeoefenaren moeten maken.


