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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att den fria rörligheten för personer och arbetstagare är en av de 
främsta fördelarna med den europeiska integreringen.

2. Europaparlamentet uppmuntrar alla initiativ för att underlätta gränsöverskridande rörlighet 
som ett sätt att få arbetsmarknaden att fungera effektivt och som ett sätt att öka den 
ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften inom EU. Parlamentet anser att 
direktiv 2005/36/EG måste moderniseras.

3. Europaparlamentet är övertygat om att antalet reglerade yrken bör minskas och att 
utrymmet för automatiskt erkännande av kvalifikationer för nya yrken bör utvidgas. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt innovativa sektorer och digitala branscher.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förbättra och använda 
informationssystemet för den inre marknaden på rätt sätt, för att få ett centraliserat och 
interoperativt elektroniskt system för reglerade yrken, som är lättåtkomligt för 
yrkespersoner och offentliga myndigheter, samtidigt som principerna om uppgiftsskydd 
skyddas.

5. Europaparlamentet kräver en uppdatering av verksamhetsförteckningen och en granskning 
av reglerna för automatiskt erkännande på särskilda områden, exempelvis på området för 
hantverk, handel och industri.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en gemensam norm för 
registrering av reglerade yrken och uppmanar medlemsstaterna att använda den.

7. Europaparlamentet är övertygat om att ett obligatoriskt register behövs för att övervaka 
personer vars yrkeslicens har återkallats i en medlemsstat. Detta register bör vara 
åtkomligt för alla behöriga myndigheter i alla medlemsstater.

8. Europaparlamentet kräver en pragmatisk syn på språktester, där registrering kan ske utan 
bevis på språkkunskaper, men språktester är tillåtna vid ett erbjudande om anställning.

9. Europaparlamentet kräver en allmän förenkling av de administrativa processerna och en 
sänkning av kostnaderna på alla nivåer, däribland de kostnader som yrkespersoner ådrar 
sig.


