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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que a livre circulação das pessoas e dos trabalhadores é um dos principais 
benefícios da integração europeia;

2. Incentiva todas as iniciativas que visam facilitar a mobilidade transfronteiriça como 
meio de permitir um funcionamento eficaz dos mercados de trabalho e como meio de 
favorecer o crescimento económico e a competitividade na UE; reconhece a 
necessidade de modernização da Directiva 2005/36/CE;

3. Está convicto de que o número de profissões regulamentadas deve ser reduzido e que a 
possibilidade de reconhecimento automático das qualificações para as novas 
profissões deve ser alargada, com especial atenção para os sectores inovadores e as 
indústrias digitais;

4. Convida a Comissão a melhorar e a utilizar adequadamente o Sistema de Informação 
do Mercado Interno (IMI) tendo em vista um sistema electrónico centralizado e 
interoperável de profissões regulamentadas, que seja facilmente acessível aos 
profissionais e autoridades públicas, salvaguardando ao mesmo tempo os princípios da 
protecção de dados; 

5. Apela a que seja feita a actualização da lista de actividades e a análise das regras 
relativas ao reconhecimento automático em domínios específicos, por exemplo, no 
domínio do artesanato, do comércio e da indústria;

6. Convida a Comissão a elaborar uma norma comum de registo das profissões 
regulamentadas e a convidar os Estados-Membros a utilizá-la;

7. Está convicto que é necessário um registo obrigatório para monitorizar as pessoas, 
cuja licença profissional tenha sido revogada em qualquer Estado-Membro; este 
registo deve estar acessível a todas as autoridades públicas interessadas em todos os 
Estados-Membros; 

8. Apela a uma abordagem pragmática relativamente aos testes linguísticos, em que seja 
possível a inscrição sem prova de língua mas que sejam autorizados no caso de haver 
uma oferta de emprego;

9. Apela a uma simplificação generalizada dos processos administrativos envolvidos e a 
uma redução dos custos a todos os níveis, incluindo os custos incorridos pelos 
profissionais.


