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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest przekonany, że swobodny przepływ osób i pracowników jest jedną z kluczowych 
korzyści płynących z integracji europejskiej;

2. popiera wszystkie inicjatywy, których celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka umożliwiającego skuteczne funkcjonowanie rynku 
pracy oraz jako środka stymulującego wzrost gospodarczy i konkurencyjność w UE; 
uznaje potrzebę przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 2005/36/WE;

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania kwalifikacji w przypadku nowych zawodów ze 
szczególnym uwzględnieniem sektorów opartych na innowacjach i technologiach 
cyfrowych;

4. wzywa Komisję do dalszego ulepszania i właściwego wykorzystywania systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) w celu dysponowania 
scentralizowanym i interoperacyjnym elektronicznym systemem dotyczącym 
zawodów regulowanych, łatwo dostępnym dla wykwalifikowanych pracowników i 
dla organów publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania zasad 
ochrony danych; 

5. wzywa do dokonania aktualizacji wykazu działalności i do przeanalizowania zasad 
regulujących automatyczne uznawanie w poszczególnych dziedzinach, np. w dziedzinie 
rzemiosła, handlu i przemysłu;

6. wzywa Komisję do opracowania wspólnej normy w zakresie rejestracji zawodów 
regulowanych i zachęcania państw członkowskich do korzystania z tej normy;

7. jest przekonany, że należy stworzyć obowiązkowy rejestr w celu monitorowania osób, 
którym odebrano prawo do wykonywania danego zawodu w którymkolwiek państwie 
członkowskim; rejestr ten powinien być dostępny dla wszystkich właściwych organów 
publicznych we wszystkich państwach członkowskich; 

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego podejścia do testów językowych, w ramach którego 
istnieć będzie możliwość rejestracji bez zaświadczenia o znajomości języka, a przystąpić 
do testów będzie można na podstawie oferty pracy;

9. wzywa do ogólnego uproszczenia obowiązujących procedur administracyjnych i do 
zmniejszenia kosztów na wszystkich szczeblach, w tym kosztów ponoszonych przez 
pracowników.


