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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. je presvedčený, že voľný pohyb osôb a pracovníkov je jednou z kľúčových výhod 
európskej integrácie;

2. podporuje všetky iniciatívy zamerané na uľahčenie cezhraničnej mobility ako 
prostriedku na dosiahnutie účinného fungovania trhov práce a ako prostriedku na 
zvýšenie hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v rámci EÚ; uznáva potrebu 
modernizácie smernice 2005/36/ES;

3. je presvedčený, že je potrebné znížiť počet regulovaných povolaní a rozšíriť rozsah 
automatického uznávania kvalifikácií na nové povolania, pričom osobitná pozornosť 
sa bude venovať inovatívnym odvetviam a digitálnym priemyslom;

4. vyzýva Komisiu, aby pracovala na ďalšom zlepšení a na náležitom používaní 
informačného systému o vnútornom trhu (IMI), aby bol k dispozícii centralizovaný 
a interoperabilný elektronický systém regulovaných povolaní, ktorý bude ľahko 
dostupný odborníkom a verejným orgánom, pričom sa dodržia zásady ochrany údajov;

5. požaduje aktualizáciu zoznamu činností a preskúmanie pravidiel automatického 
uznávania v určitých oblastiach, napríklad v oblasti remesiel, obchodu a priemyslu;

6. žiada Komisiu, aby vypracovala spoločnú normu registrácie regulovaných povolaní 
a vyzvala členské štáty, aby ju používali;

7. je presvedčený, že povinný register je nevyhnutný na monitorovanie osôb, ktorým sa 
odobralo povolenie vykonávať povolanie v niektorom z členských štátov; tento 
register by mal byť dostupný všetkým príslušným verejným orgánom vo všetkých 
členských štátoch;

8. požaduje pragmatický prístup k jazykovým testom tam, kde je registrácia možná bez 
preukázania znalosti jazyka, ale kde sú povolené pri pracovnej ponuke;

9. požaduje všeobecné zjednodušenie príslušných administratívnych postupov a zníženie 
nákladov na všetkých úrovniach vrátane nákladov, ktoré vzniknú odborníkom.


