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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că libera circulație a persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre principalele 
avantaje ale integrării europene;

2. încurajează toate inițiativele care vizează facilitarea mobilității transfrontaliere ca mijloc 
de obținere a unei funcționări eficiente a piețelor forței de muncă și ca metodă de a 
stimula creșterea economică și competitivitatea din cadrul UE; recunoaște nevoia de 
modernizare a Directivei 2005/36/CE;

3. este convinsă că numărul profesiilor reglementate va fi redus și că domeniul de aplicare a 
recunoașterii automate a calificărilor pentru profesii noi ar trebui extins, acordându-se o 
atenție deosebită sectoarelor inovatoare și industriilor digitale;

4. solicită Comisiei îmbunătățirea în continuare și utilizarea adecvată a Sistemului de 
informare al pieței interne, cu scopul de a avea un sistem electronic centralizat și 
interoperabil al profesiilor reglementate, ușor accesibil profesioniștilor și autorităților 
publice, protejând, în același timp, principiile în materie de protecție a datelor;

5. solicită actualizarea listei de activități și examinarea normelor privind recunoașterea 
automată în anumite domenii, de exemplu în domeniul artizanatului, al comerțului și al 
industriei;

6. solicită Comisiei să elaboreze un standard comun de înregistrare a profesiilor reglementate 
și să invite statele membre să îl folosească;

7. este convinsă de necesitatea unui registru obligatoriu pentru a monitoriza persoanele a 
căror licență profesională a fost retrasă în orice stat membru; acest registru ar trebui să fie 
accesibil tuturor autorităților publice relevante interesate din toate statele membre;

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a testelor de limbă, la care înregistrarea să fie posibilă 
fără dovada cunoașterii limbii, dar care să fie condiționată de o ofertă de muncă;

9. solicită simplificarea generală a proceselor administrative implicate și reducerea costurilor 
la toate nivelurile, inclusiv a celor suportate de profesioniști.


