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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je prosto gibanje oseb in delavcev ena od ključnih prednosti evropskega 
povezovanja;

2. spodbuja vse pobude, katerih namen je olajšati čezmejno mobilnost kot sredstvo za 
učinkovito delovanje trgov dela in kot sredstvo za okrepitev gospodarske rasti in 
konkurenčnosti znotraj EU; priznava potrebo po posodobitvi Direktive 2005/36/ES;

3. je prepričan, da je treba število zakonsko urejenih poklicev zmanjšati, področje uporabe 
samodejnega priznavanja kvalifikacij za nove poklice pa je treba razširiti, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti inovativnim sektorjem in digitalnim industrijam;

4. poziva Komisijo, naj dodatno izboljša in pravilno uporablja informacijski sistem za 
notranji trg (IMI), da bi tako imeli na voljo centraliziran in interoperabilen e-sistem 
zakonsko urejenih poklicev, ki je enostavno dostopen strokovnjakom in javnim organom, 
hkrati pa ohranja načela varovanja podatkov;

5. poziva k posodabljanju seznama dejavnosti in k pregledu pravil o samodejnem 
priznavanju na določenih področjih, na primer na področju obrti, trgovine in industrije;

6. poziva Komisijo, naj pripravi skupen standard za registracijo zakonsko urejenih poklicev 
in povabi države članice, naj ga uporabljajo;

7. je prepričan, da je obvezen  register potreben za nadziranje oseb, ki jim je bilo v katerikoli 
državi članici preklicano dovoljenje za opravljanje poklica; ta register bi moral biti 
dostopen vsem ustreznim javnim organom v vseh državah članicah;

8. poziva k pragmatičnemu pristopu k preizkusom znanja jezika, v skladu s katerim bi bila 
registracija možna brez dokazila o znanju jezika, vendar bi bili takšni preizkusi dovoljeni 
ob ponudbi zaposlitve;

9. poziva k splošni poenostavitvi zadevnih upravnih postopkov in k zmanjšanju stroškov na 
vseh ravneh, vključno s tistimi, ki jih imajo poklicni strokovnjaki.


