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Amendement 1
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 19 februari 2009 inzake 
een Europese beroepskaart voor 
aanbieders van diensten (2008)2172(INI),

Or. de

Amendement 2
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 19 februari 2009 inzake 
een Europese beroepskaart voor 
aanbieders van diensten (2008/2171),

Or. fr

Amendement 3
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 19 februari 2009 inzake 
een Europese beroepskaart voor 
aanbieders van diensten,
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Or. de

Amendement 4
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een optimale 
invulling van de wederzijdse erkenning 
van beroepskwalificaties een absolute 
voorwaarde is om iedereen in staat te 
stellen te profiteren van de voordelen van 
het vrije verkeer;

Or. de

Amendement 5
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat mobiliteit van 
beroepsbeoefenaren een sleutelfactor is 
voor economische ontwikkeling en 
duurzaam economisch herstel;  

Or. es

Amendement 6
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het in de bedoeling 
ligt voor de meeste beroepsgroepen een 
Europese beroepskaart in te voeren, 
teneinde deze mobiliteit te vergroten;

Or. de

Amendement 7
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de invoering 
van een Europese beroepskaart tot 
vereenvoudiging en versnelling van het 
proces van erkenning van 
beroepskwalificaties kan leiden;

Or. de

Amendement 8
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat we ten gevolg van de 
veranderende arbeidsmarkten behoefte 
hebben aan flexibeler regels betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties,

B. overwegende dat we ten gevolg van de 
veranderende arbeidsmarkten behoefte 
hebben aan meer transparantie, grotere 
vereenvoudiging en flexibeler regels 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties,

Or. es



PE472.324v02-00 6/79 AM\878211NL.doc

NL

Amendement 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een van de 
belangrijkste redenen voor de problemen 
met de erkenning van academische titels 
of beroepskwalificaties het gebrek aan 
vertrouwen in de criteria voor de 
accreditatie en de academische 
getuigschriften van het land van herkomst 
is, en dat er daarom dringend 
maatregelen moeten worden vastgesteld 
voor automatische erkenning door het uit 
de weg ruimen van formele nationale 
belemmeringen voor erkenning en 
vooroordelen;

Or. en

Amendement 10
Emma McClarkin, Andreas Schwab, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het aantal 
SOLVIT-dossiers met betrekking tot 
beroepskwalificaties in 2010 220 bedroeg, 
en dat meer dan twee derde van al deze 
dossiers afkomstig waren uit slechts vier 
lidstaten;

Or. en

Amendement 11
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het vrije verkeer 
van personen binnen de EU en het recht 
op erkenning van verdiensten en 
beroepsvaardigheden slechts kunnen 
bestaan als de bestaande onzichtbare 
barrières worden beperkt en als sommige 
nationale regels die het gebruik van het 
recht op gekwalificeerde banen in de weg 
staan, verdwijnen;

Or. en

Amendement 12
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat sinds 2007 
ongeveer 100 000 besluiten met 
betrekking tot erkenning onder de 
voorwaarden van de richtlijn zijn 
genomen, en dat hierdoor 85 000 
beroepsuitoefenaren gebruik hebben 
kunnen maken van het recht op 
mobiliteit1;
__________________
1Europese Commissie, "Evaluation of the 
Professional Qualifications Directive", 
Brussel, 5 juli 2011.

Or. en

Amendement 13
Emma McClarkin, Constance Le Grip
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Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat 
beroepsuitoefenaren in de 
gezondheidszorg van alle werknemers in 
beroepen die in de EU gereglementeerd 
zijn het meest mobiel zijn, en dat ongeveer 
57 200 artsen, verplegers, tandartsen, 
apothekers, vroedvrouwen en 
dierenartsen tussen 2007 en 2010 een 
erkenning hebben gekregen; 

Or. en

Amendement 14
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Single Market Act 
heeft onderstreept dat het moderniseren 
van het systeem voor de erkenning van 
beroepskwalificaties van cruciaal belang is 
voor het aanzwengelen van economische 
groei,

G. overwegende dat de Single Market Act 
heeft onderstreept dat het moderniseren 
van het systeem voor de erkenning van 
beroepskwalificaties van cruciaal belang is 
voor het aanzwengelen van economische 
groei en voor het vergroten van het 
vertrouwen van beroepsuitoefenaren en 
burgers,

Or. fr

Amendement 15
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding (Cedefop) verwacht dat 
de vraag naar hoogopgeleide werknemers 
in de Europese Unie tussen nu en 2020 
met meer dan 16 miljoen zal toenemen;

Or. en

Amendement 16
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat het erkenningsproces 
onder het algemeen systeem en het 
automatisch systeem op basis van 
beroepservaring zowel voor de bevoegde 
autoriteiten, als voor beroepsbeoefenaren
bovenmatig ingewikkeld en tijdrovend is;

1. onderstreept dat het erkenningsproces 
onder het algemeen systeem en het 
automatisch systeem op basis van 
beroepservaring zowel voor de bevoegde 
autoriteiten, als voor de uitoefenaars van 
bepaalde beroepen bovenmatig 
ingewikkeld en tijdrovend is;

Or. it

Amendement 17
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat het erkenningsproces 
onder het algemeen systeem en het 
automatisch systeem op basis van 
beroepservaring zowel voor de bevoegde 

1. onderstreept dat het erkenningsproces 
onder het algemeen systeem en het 
automatisch systeem op basis van 
beroepservaring zowel voor de bevoegde 
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autoriteiten, als voor beroepsbeoefenaren 
bovenmatig ingewikkeld en tijdrovend is;

autoriteiten, als voor beroepsbeoefenaren 
bovenmatig ingewikkeld en tijdrovend is;
betreurt daarnaast dat veel lidstaten niet 
over een systeem (methode, instrumenten, 
certificeringsautoriteiten, enz.) voor 
erkenning en certificering van 
beroepservaring beschikken, en ook dat in
een groot aantal lidstaten geen systeem 
bestaat voor de certificering van 
kwalificaties die via atypische 
leerprocessen zijn verworven;

Or. el

Amendement 18
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie de bevoegde 
autoriteiten concrete richtsnoeren te 
geven of methoden te suggereren aan de 
hand waarvan de lidstaten 
gemeenschappelijke procedures voor 
erkenning en certificering van 
beroepskwalificaties, ervaring en via 
atypische leerprocessen verworven kennis 
kunnen ontwikkelen en toepassen; is van 
oordeel dat op deze wijze de lidstaten die 
reeds over erkennings- en 
certificeringssystemen beschikken deze 
minder bureaucratisch, ingewikkeld en 
tijdrovend kunnen maken, en dat de 
lidstaten die dit soort systemen nog niet 
hebben doeltreffende systemen kunnen 
opbouwen; 

Or. el

Amendement 19
Louis Grech



AM\878211NL.doc 11/79 PE472.324v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herhaalt dat de onevenwichtige 
tenuitvoerlegging en handhaving van 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties in 
EU-27 alleen kan worden aangepakt 
indien alle lidstaten meer vertrouwen en 
geloof hebben in elkaars systemen;

Or. en

Amendement 20
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt de lidstaten derhalve gebruik te 
maken van moderne 
communicatietechnologieën, waaronder 
gegevensbanken en online 
registratieprocedures, teneinde te 
waarborgen dat de onder het algemene 
erkenningsysteem vastgestelde deadlines 
worden gerespecteerd en dat bij de toegang 
tot informatie en bij transparantie van het 
besluitvormingsproces voor 
beroepsbeoefenaren significante 
vooruitgang wordt geboekt;

2. vraagt de lidstaten derhalve bij voorkeur 
gebruik te maken van moderne 
communicatietechnologieën, waaronder 
gegevensbanken en online 
registratieprocedures, teneinde te 
waarborgen dat de onder het algemene 
erkenningsysteem vastgestelde deadlines 
worden gerespecteerd en dat bij de toegang 
tot informatie en bij transparantie van het 
besluitvormingsproces voor 
beroepsbeoefenaren significante 
vooruitgang wordt geboekt;

Or. it

Amendement 21
Bernadette Vergnaud
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. vraagt de lidstaten derhalve gebruik te 
maken van moderne
communicatietechnologieën, waaronder 
gegevensbanken en online 
registratieprocedures, teneinde te 
waarborgen dat de onder het algemene 
erkenningsysteem vastgestelde deadlines 
worden gerespecteerd en dat bij de toegang 
tot informatie en bij transparantie van het 
besluitvormingsproces voor 
beroepsbeoefenaren significante 
vooruitgang wordt geboekt;

2. vraagt de lidstaten derhalve gebruik te 
maken van moderne 
communicatietechnologieën, waaronder 
gegevensbanken en online 
registratieprocedures, teneinde te 
waarborgen dat de onder het algemene 
erkenningsysteem vastgestelde deadlines 
worden gerespecteerd en dat bij de toegang 
tot informatie en bij kennis van 
procedures significante vooruitgang wordt 
geboekt;

Or. fr

Amendement 22
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. vindt dat bevoegde autoriteiten 
verplicht moeten worden alle andere 
bevoegde autoriteiten voor de respectieve 
beroepen actuele contactgegevens te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 23
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten, de bevoegde 
autoriteiten en de Commissie aan de 
verschillende bronnen van informatie waar 
beroepsbeoefenaren op dit moment 
toegang tot hebben - met inbegrip van de 
nationale contactpunten (NCP's), SOLVIT 
en beroepsorganen - te consolideren door 
middel van het oprichten van een 
laagdrempelig online portal, waar ze 
relevante en actuele informatie over de 
erkenningsprocedures kunnen krijgen, 
inclusief informatie van administratieve 
aard over bevoegde autoriteiten en de 
documenten die ze moeten inleveren met 
het oog op de erkenning van hun 
kwalificaties;

3. verzoekt de Commissie de verschillende 
bronnen van informatie waar 
beroepsbeoefenaren op dit moment 
toegang tot hebben - met inbegrip van de 
nationale contactpunten (NCP's), SOLVIT 
en beroepsorganen - te coördineren en te 
consolideren en een laagdrempelig online 
portal op de website van de Commissie te 
creëren, waar ze relevante en actuele 
informatie over de erkenningsprocedures 
kunnen krijgen, inclusief informatie van 
administratieve aard over bevoegde 
autoriteiten en beroepsorganen, en over de 
documenten die ze moeten inleveren;

Or. en

Amendement 24
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten, de bevoegde 
autoriteiten en de Commissie aan de 
verschillende bronnen van informatie waar 
beroepsbeoefenaren op dit moment 
toegang tot hebben - met inbegrip van de 
nationale contactpunten (NCP's), SOLVIT 
en beroepsorganen - te consolideren door 
middel van het oprichten van een 
laagdrempelig online portal, waar ze 
relevante en actuele informatie over de 
erkenningsprocedures kunnen krijgen, 
inclusief informatie van administratieve 
aard over bevoegde autoriteiten en de 
documenten die ze moeten inleveren met 
het oog op de erkenning van hun 
kwalificaties;

3. spoort de lidstaten, de bevoegde 
autoriteiten en de Commissie aan de 
verschillende bronnen van informatie die
op dit moment voor vragen met betrekking 
tot de erkenning van beroepskwalificaties 
beschikbaar zijn - met inbegrip van de 
nationale contactpunten (NCP's) - te 
consolideren met gebruikmaking van de 
aanspreekpartners zoals bedoeld in de 
dienstenrichtlijn, die voor een groot 
aantal beroepen nu reeds een centraal 
onlineportal voor vragen met betrekking 
tot de erkenning van beroepskwalificaties 
vormen;
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Or. de

Amendement 25
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. spoort de lidstaten, de bevoegde 
autoriteiten en de Commissie aan de 
verschillende bronnen van informatie waar 
beroepsbeoefenaren op dit moment 
toegang tot hebben - met inbegrip van de 
nationale contactpunten (NCP's), SOLVIT 
en beroepsorganen - te consolideren door 
middel van het oprichten van een 
laagdrempelig online portal, waar ze 
relevante en actuele informatie over de 
erkenningsprocedures kunnen krijgen, 
inclusief informatie van administratieve 
aard over bevoegde autoriteiten en de 
documenten die ze moeten inleveren met 
het oog op de erkenning van hun 
kwalificaties;

3. spoort de lidstaten, de bevoegde 
autoriteiten en de Commissie aan de 
verschillende bronnen van informatie waar 
beroepsbeoefenaren op dit moment 
toegang tot hebben - met inbegrip van de 
nationale contactpunten (NCP's), SOLVIT 
en beroepsorganen - te consolideren door 
middel van het oprichten van een 
laagdrempelig online portal waarop tevens 
een centraal telefoonnummer staat 
vermeld, via welke ze in hun eigen taal
relevante en actuele informatie over de 
erkenningsprocedures kunnen krijgen, 
inclusief informatie van administratieve 
aard over bevoegde autoriteiten en de 
documenten die ze moeten inleveren met 
het oog op de erkenning van hun 
kwalificaties;

Or. nl

Amendement 26
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de mobiliteit van 
beroepsuitoefenaren verder te bevorderen; 
beschouwt de relatief geringe aantallen 
mobiele beroepsuitoefenaren een bron 
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van zorg en is van oordeel dat er 
strategieën moeten worden ontwikkeld om 
dit probleem aan te pakken; wijst met 
nadruk op de recente Eurobarometer-
enquête, waaruit blijkt dat meer dan 50 
procent van de jongeren in Europa 
openstaan voor of enthousiast zijn over 
werken in het buitenland1;
__________________
1Europese Commissie - Flash 
Eurobarometer, "Youth on the Move: 
Analytical Report", mei 2011.

Or. en

Amendement 27
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten een 
vergelijking van de 
minimumopleidingsvereisten te maken en 
meer onderlinge uitwisselingen en 
uitwisselingen tussen bevoegde 
autoriteiten te organiseren met het oog op 
het nader op elkaar afstemmen van die 
minimumopleidingsvereisten;

Or. fr

Amendement 28
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat dit onlineportal met 
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informatie en gegevens daarnaast verrijkt 
zou kunnen worden met een beknopte 
beschrijving van de in elke lidstaat 
geldende certificeringsprocedure, alsmede 
een korte beschrijving van het 
beroepskader of -model die aan de 
erkenning van de kwalificaties ten 
grondslag ligt; is van oordeel dat zo'n 
onlineportal uitermate nuttig zal zijn voor 
burgers, werkgevers en werknemers in de 
EU, aangezien het laagdrempelig en 
transparant is, en mobiliteitsbevorderend 
werkt;

Or. el

Amendement 29
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten, de bevoegde 
autoriteiten en de Commissie voor meer 
transparantie te zorgen, zodat indieners 
van een aanvraag of betrokken personen 
volledig worden ingelicht over de redenen 
van de niet-erkenning van hun diploma of 
beroepskwalificatie;

Or. es

Amendement 30
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. vraagt de Commissie te bekijken op 
welke wijze de procedure voor het 
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aantonen van beroepservaring kan 
worden vereenvoudigd, bijvoorbeeld door 
het desbetreffende attest te laten afgeven 
door een bevoegde autoriteit of een 
bevoegd orgaan van de lidstaat waarin de 
beroepsuitoefenaar actief is;

Or. fr

Amendement 31
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten; stelt dat bevoegde autoriteiten 
moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling en vraagt de 
Commissie derhalve het bepaalde in artikel 
7 van de richtlijn aan een evaluatie te 
onderwerpen, in het bijzonder de 
tekstgedeelten betreffende 
volksgezondheid en veiligheid, en het 
Parlement van haar bevindingen in kennis 
te stellen;

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten, naar aanleiding van het grote 
aantal bekommernissen dat tijdens de 
door de Commissie in 2011 gehouden 
openbare raadpleging3 naar voren is 
gebracht; stelt dat bevoegde autoriteiten 
moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling in gevallen 
waarin er geen consistente benadering is 
van het beoordelen van de tijdelijke en 
incidentele aard van een dienst en waarin 
het uitermate moeilijk is inzicht te krijgen 
in hetgeen de dienstverrichter 
daadwerkelijk doet; vraagt de Commissie 
het bepaalde in artikel 7 van de richtlijn 
aan een evaluatie te onderwerpen en 
nadere uitleg te verschaffen met 
betrekking tot bestaande jurisprudentie, in 
het bijzonder de tekstgedeelten betreffende 
volksgezondheid en veiligheid, en het 
Parlement van haar bevindingen in kennis 
te stellen; stelt echter met nadruk dat het 
niet mogelijk is een 'unisex'-definitie te 
ontwikkelen en dat zo'n definitie het 
subsidiariteitsbeginsel zou ondermijnen; 
__________________
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3 Europese Commissie, "Public 
Consultation on the Modernisation of the 
Professional Qualifications Directive: 
Summary of Responses", Brussel, 5 juli 
2011.

Or. en

Amendement 32
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten; stelt dat bevoegde autoriteiten 
moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling en vraagt de 
Commissie derhalve het bepaalde in 
artikel 7 van de richtlijn aan een evaluatie 
te onderwerpen, in het bijzonder de 
tekstgedeelten betreffende
volksgezondheid en veiligheid, en het 
Parlement van haar bevindingen in 
kennis te stellen;

4. is van mening dat maatregelen ter 
verbetering van de tijdelijke mobiliteit van 
beroepsuitoefenaars een wezenlijk 
onderdeel van de ophanden zijnde 
hervorming van de richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties 
dienen te vormen. Dringt er met klem op 
aan dienstverrichters die hun diensten 
uitsluitend aanbieden aan consumenten
die door hen in andere lidstaten worden 
begeleid, en die derhalve geen contact met 
plaatselijke consumenten in de lidstaat 
van ontvangst hebben (bijvoorbeeld 
reisleiders, trainers, medische begeleiders 
van sporters), vrij te stellen van de 
meldingsplicht zoals bedoeld in artikel 7. 
Is van mening dat voor alle andere 
diensten die niet de volksgezondheid en 
veiligheid betreffen een meldingsplicht 
met een frequentie van een keer per drie 
jaar volstaat;

Or. de

Amendement 33
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten; stelt dat bevoegde autoriteiten 
moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling en vraagt de 
Commissie derhalve het bepaalde in artikel 
7 van de richtlijn aan een evaluatie te 
onderwerpen, in het bijzonder de 
tekstgedeelten betreffende 
volksgezondheid en veiligheid, en het 
Parlement van haar bevindingen in kennis 
te stellen;

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten; stelt dat bevoegde autoriteiten 
moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling en vraagt de 
Commissie derhalve het bepaalde in artikel 
7 van de richtlijn aan een evaluatie te 
onderwerpen, in het bijzonder de 
tekstgedeelten betreffende 
volksgezondheid en veiligheid, en te 
onderzoeken of het mogelijk is de 
hierboven vermelde bepaling van artikel 
7, lid 1, te vervangen door de verplichting 
van overlegging van alle relevante en voor 
de beoordeling van het tijdelijke en 
incidentele karakter van de 
dienstverrichting benodigde informatie, 
en van het bewijs dat de dienstverrichter 
geen strafblad heeft, en het Parlement van 
haar bevindingen in kennis te stellen;

Or. it

Amendement 34
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten; stelt dat bevoegde autoriteiten 
moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling en vraagt de 
Commissie derhalve het bepaalde in artikel 
7 van de richtlijn aan een evaluatie te 
onderwerpen, in het bijzonder de 

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten; stelt dat bevoegde autoriteiten 
moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling, die overigens 
van groot belang wordt geacht, en vraagt 
de Commissie derhalve het bepaalde in 
artikel 7 van de richtlijn aan een evaluatie 
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tekstgedeelten betreffende 
volksgezondheid en veiligheid, en het 
Parlement van haar bevindingen in kennis 
te stellen;

te onderwerpen, in het bijzonder de 
tekstgedeelten betreffende 
volksgezondheid en veiligheid, en het 
Parlement van haar bevindingen in kennis 
te stellen;

Or. fr

Amendement 35
Antonio López-Istúriz White, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten; stelt dat bevoegde autoriteiten 
moeilijkheden ondervinden bij het 
toepassen van de regeling en vraagt de 
Commissie derhalve het bepaalde in artikel 
7 van de richtlijn aan een evaluatie te 
onderwerpen, in het bijzonder de 
tekstgedeelten betreffende 
volksgezondheid en veiligheid, en het 
Parlement van haar bevindingen in kennis 
te stellen;

4. dringt aan op een verdere 
verduidelijking van het concept van het 
tijdelijk en incidenteel verrichten van 
diensten; verzoekt de Commissie met klem 
te eisen dat in de in artikel 7 bedoelde 
aangifte een verwijzing wordt opgenoment 
naar de inachtneming van de 
mechanismen voor het uitoefenen van 
toezicht op activiteiten met een groot 
risico voor het publiek, gebruikers en het 
milieu, en naar het toekennen van een 
grote verantwoordelijkheid aan zowel 
ontwerpers, als promoters; stelt dat 
bevoegde autoriteiten moeilijkheden 
ondervinden bij het toepassen van de 
regeling en vraagt de Commissie derhalve 
het bepaalde in artikel 7 van de richtlijn 
aan een evaluatie te onderwerpen, in het 
bijzonder de tekstgedeelten betreffende 
volksgezondheid en veiligheid, en het 
Parlement van haar bevindingen in kennis 
te stellen;

Or. es

Amendement 36
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraph 4 – point a (new)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) is het eens met de Commissie dat het 
begrip 'gereglementeerde opleiding' te 
eng is en derhalve de tijdelijke mobiliteit 
van beroepsuitoefenaars op ongewenste 
wijze kan beperken. Is van oordeel dat het 
begrip alle opleidingen moet omvatten die 
het recht bieden het desbetreffende beroep 
in de lidstaat van herkomst uit te oefenen;

Or. de

Amendement 37
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt dat artikel 7, lid 4, van de 
richtlijn, dat de lidstaten het recht geeft in 
het geval van beroepen die verband 
houden met de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid, en waarop de 
automatische erkenning niet van 
toepassing is, vóór de eerste 
dienstverrichting de beroepskwalificaties 
van de dienstverrichter te controleren, 
door de overgrote meerderheid van de 
betrokken partijen van essentieel belang 
wordt geacht; is evenwel van oordeel dat 
de lidstaten, teneinde de transparantie te 
vergroten, zouden moeten verduidelijken 
welke beroepen in hun ogen verband 
houden met de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken of het mogelijk 
is de regeling met een controle vooraf uit 
te breiden tot beroepsuitoefenaren in de 
gezondheidszorg waarop de automatische 
erkenning van toepassing is, teneinde 
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mogelijke achterdeurtjes in het systeem te 
sluiten;

Or. en

Amendement 38
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie met klem te 
verduidelijken dat een verklaring met het 
oog op tijdelijke mobiliteit op het hele 
grondgebied van een lidstaat geldig moet 
zijn en dat bevoegde autoriteiten van 
verschillende regio's van eenzelfde 
lidstaat niet het recht moeten hebben 
afzonderlijke verklaringen voor dezelfde 
beroepsuitoefenaar te verlangen;

Or. en

Amendement 39
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie daarnaast te 
onderzoeken of het mogelijk is de 
bepalingen in de tweede alinea van artikel 
5, lid 2, van de richtlijn te vervangen door 
een benchmark voor alle 
beroepsuitoefenaars die evenredig is met 
het aantal keren dat een dienst wordt 
verricht (of het aantal dagen dat wordt 
gewerkt) door plaatselijke 
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dienstverrichters in de lidstaat van 
ontvangst;

Or. it

Amendement 40
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst erop dat het aangiftesysteem en 
de vereiste van twee jaar beroepservaring 
niet zouden moeten gelden in gevallen 
van tijdelijke mobiliteit waarin een 
beroepsuitoefenaar consumenten 
begeleidt die grenzen oversteken; geeft 
aan dat in dergelijke gevallen 
beroepsuitoefenaars niet met plaatselijke 
consumenten in contact komen en 
consumentenbeschermingsoverwegingen 
derhalve geen rol spelen;

Or. en

Amendement 41
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat 
compensatiemaatregelen, die de bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid bieden een 
geschiktheidstest verplicht te stellen en een 
aanpassingsperiode van ten hoogste drie 
jaar te eisen, en die van onschatbare 
waarde zijn voor het waarborgen van de 
consumenten- en patiëntenveiligheid, op 
onevenredige wijze kunnen worden 

5. onderstreept dat 
compensatiemaatregelen, die de bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid bieden een 
geschiktheidstest verplicht te stellen en een 
aanpassingsperiode van ten hoogste drie 
jaar te eisen, en die van onschatbare 
waarde zijn voor het waarborgen van de 
consumenten- en patiëntenveiligheid, op 
onevenredige wijze kunnen worden 
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toegepast; dringt aan op meer transparantie 
van het besluitvormingsproces voor 
beroepsbeoefenaars, alsook op een 
evaluatie van de gedragscode om bevoegde 
autoriteiten te helpen;

toegepast; dringt aan op betere uitleg en 
meer transparantie van het 
besluitvormingsproces betreffende 
compensatiemaatregelen voor 
beroepsbeoefenaars, alsook op een 
evaluatie van de gedragscode om bevoegde 
autoriteiten te helpen;

Or. en

Amendement 42
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat 
compensatiemaatregelen, die de bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid bieden een 
geschiktheidstest verplicht te stellen en een 
aanpassingsperiode van ten hoogste drie 
jaar te eisen, en die van onschatbare 
waarde zijn voor het waarborgen van de 
consumenten- en patiëntenveiligheid, op 
onevenredige wijze kunnen worden 
toegepast; dringt aan op meer transparantie 
van het besluitvormingsproces voor 
beroepsbeoefenaars, alsook op een 
evaluatie van de gedragscode om bevoegde 
autoriteiten te helpen;

5. onderstreept dat 
compensatiemaatregelen, die de bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid bieden een 
geschiktheidstest verplicht te stellen en een
aanpassingsperiode van ten hoogste drie 
jaar te eisen, en die van onschatbare 
waarde zijn voor het waarborgen van de 
consumenten- en patiëntenveiligheid, 
moeten worden herzien om hun 
geschiktheid vast te stellen en om 
bestaande problemen op te lossen; dringt 
aan op meer transparantie van het 
besluitvormingsproces voor 
beroepsbeoefenaars, alsook op een 
evaluatie van de gedragscode om bevoegde 
autoriteiten te helpen;

Or. es

Amendement 43
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat 
compensatiemaatregelen, die de bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid bieden een 
geschiktheidstest verplicht te stellen en een 
aanpassingsperiode van ten hoogste drie 
jaar te eisen, en die van onschatbare 
waarde zijn voor het waarborgen van de 
consumenten- en patiëntenveiligheid, op 
onevenredige wijze kunnen worden 
toegepast; dringt aan op meer transparantie 
van het besluitvormingsproces voor 
beroepsbeoefenaars, alsook op een 
evaluatie van de gedragscode om 
bevoegde autoriteiten te helpen;

5. onderstreept dat 
compensatiemaatregelen, die de bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid bieden een 
geschiktheidstest verplicht te stellen en een 
aanpassingsperiode van ten hoogste drie 
jaar te eisen, en die van onschatbare 
waarde zijn voor het waarborgen van de 
consumenten- en patiëntenveiligheid, op 
onevenredige wijze kunnen worden 
toegepast; dringt aan op meer transparantie 
van de protocollen betreffende 
erkenningsprocedures voor 
beroepsuitoefenaars zodra de specifieke 
aard van de afzonderlijke beroepen in 
kaart is gebracht;

Or. it

Amendement 44
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt aan op de ontwikkeling van 
niet-bindende EU-richtsnoeren 
betreffende de toepassing van 
compensatiemaatregelen, en op overleg in 
dit verband met bevoegde autoriteiten, 
beroepsorganen, de lidstaten en het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 45
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is de regeling 
van automatische erkenning in de 
toekomst verder uit te breiden;

Or. en

Amendement 46
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat de gedragscode 
grotere bekendheid verdient, omdat 
daarmee de tenuitvoerlegging van de 
richtlijn - onder andere middels 
bevordering van een gemeenschappelijke 
interpretatie van de bepalingen daarin -
kan worden verbeterd;

Or. fr

Amendement 47
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat de overgrote 
meerderheid van de betrokken partijen 
van oordeel is dat het beginsel van 
tijdelijke toegang in de praktijk moeilijk 
toepasbaar is; dringt aan op een grondige 
evaluatie van het beginsel tijdelijke 
toegang en de gevolgen ervan;
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Or. fr

Amendement 48
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de dialoog en de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten en de NCP's moeten worden 
verbeterd, zowel in, als tussen de lidstaten;

6. is van oordeel dat de dialoog en de 
uitwisseling van informatie binnen elk 
beroep en de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten en de NCP's moeten 
worden verbeterd, zowel in, als tussen de 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 49
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de dialoog en de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten en de NCP's moeten worden 
verbeterd, zowel in, als tussen de lidstaten;

6. is van oordeel dat de dialoog en de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten en de NCP's moeten worden 
verbeterd, zowel in, als tussen de lidstaten;
is van oordeel dat een goede toepassing 
van deze richtlijn de menselijke dimensie 
van de interne markt ten goede zal 
komen; is van oordeel dat de nationale 
regeringen en de arbeidsmarktactoren, 
met inbegrip van de beroepssectoren, het 
bedrijfsleven, vakbonden, ministeries en 
publieke arbeidsbureaus, een 
gestructureerde dialoog moeten aangaan 
over de vraag op welke wijze jongeren 
beter in de arbeidswereld kunnen worden 
geïntegreerd, en levenslang leren en 
formele/informele opleidingen kunnen 
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worden bevorderd, niet alleen op 
nationaal, maar ook op EU-niveau, 
teneinde te komen tot een in heel Europa 
toepasselijk doeltreffend en transparant 
systeem voor erkenning van 
beroepskwalificaties;

Or. en

Amendement 50
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van oordeel dat de dialoog en de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten en de NCP's moeten worden 
verbeterd, zowel in, als tussen de lidstaten;

6. is van oordeel dat de dialoog en de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten en de NCP's moeten worden 
verbeterd, zowel in, als tussen de lidstaten;
verzoekt de Commissie te werken aan 
bevordering van netwerken van bevoegde 
autoriteiten en beroepsorganen voor de 
beroepen met de hoogste mobiliteitsgraad, 
de uitwisseling van algemene informatie 
over nationale processen en 
onderwijsvereisten, en de uitwisseling van 
goede praktijken, en te onderzoeken op 
welke wijze tot nauwere samenwerking 
kan worden gekomen, bijvoorbeeld door 
middel van gemeenschappelijke 
platforms; 

Or. en

Amendement 51
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten en de bevoegde 
autoriteiten met steun van de Commissie 
studies te verrichten met het oog op een 
Europese classificatie van bevoegdheden, 
kwalificaties en beroepen, om vast te 
stellen of de diploma's en beroepen in de 
verschillende lidstaten overeenkomen met 
dezelfde bekwaamheden en kwalificaties, 
en om aldus over een Europees analyse-
instrument te beschikken; 

Or. fr

Amendement 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten met klem een 
heldere en transparante procedure voor 
de erkenning van diploma's en 
beroepskwalificaties vast te stellen, 
teneinde te waarborgen dat 
belangengroeperingen, bedrijven en 
vakbonden van het besluitvormingsproces 
worden uitgesloten;  

Or. es

Amendement 53
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de Commissie de bestaande 7. vraagt de Commissie de 



PE472.324v02-00 30/79 AM\878211NL.doc

NL

classificatie van economische activiteiten 
van de automatische erkenningssystemen
op basis van beroepservaring en 
minimumopleidingsvereisten aan te passen 
in overeenstemming met 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen;

minimumopleidingsvereisten voor de 
sectoriële beroepen en de bestaande 
classificatie van economische activiteiten 
op basis van beroepservaring aan te passen 
en een eenvoudig mechanisme voor 
permanente aanpassing te ontwikkelen, in 
overeenstemming met wetenschappelijke 
en technische ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 54
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de Commissie de bestaande 
classificatie van economische activiteiten 
van de automatische erkenningssystemen 
op basis van beroepservaring en 
minimumopleidingsvereisten aan te passen 
in overeenstemming met 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen;

7. vraagt de Commissie de bestaande 
classificatie van economische en 
gezondheidszorgactiviteiten van de 
automatische erkenningssystemen op basis 
van beroepservaring en 
minimumopleidingsvereisten aan te passen 
in overeenstemming met 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen, zich baserend op het 
Bologna- en het Kopenhagenproces;

Or. fr

Amendement 55
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de Commissie de bestaande 
classificatie van economische activiteiten 
van de automatische erkenningssystemen 
op basis van beroepservaring en 

7. vraagt de Commissie structuren voor 
dialoog tussen betrokken partijen in het 
leven te roepen om de bestaande 
classificatie van economische activiteiten 
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minimumopleidingsvereisten aan te passen 
in overeenstemming met 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen;

van de automatische erkenningssystemen 
op basis van beroepservaring en 
minimumopleidingsvereisten zo vaak als 
nodig is aan te passen in overeenstemming 
met wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen;

Or. fr

Amendement 56
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. stelt dat de bestaande procedure 
voor bekendmaking van nieuwe diploma's 
te ingewikkeld is; verzoekt de Commissie 
de procedure voor de bekendmaking van 
nieuwe diploma's te vereenvoudigen en 
bijlage V bij de richtlijn sneller aan te 
passen;

Or. en

Amendement 57
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de noodzaak van 
aanpassing van de 
minimumopleidingsvereisten voor de 
doelstelling van automatische erkenning, 
teneinde ervoor te zorgen dat deze de 
bestaande beroepspraktijk weerspiegelen; 
verzoekt de Commissie met klem hierbij te 
kiezen voor een benadering die uitgaat 
van bekwaamheid door bij de vaststelling 
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van de minimumopleidingsvereisten niet 
alleen naar de duur van de opleiding te 
kijken, maar ook naar de leerresultaten;  
is van oordeel dat beroepsorganen, 
bevoegde autoriteiten, alsmede 
consumenten- en patiëntenorganisaties 
actief bij dit proces moeten worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 58
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt aan op verdere 
verduidelijking van de voorgestelde 
verlenging van de duur van de algemene 
opleiding als een vereiste voor toelating 
tot de opleiding tot verpleger en 
vroedvrouw;

Or. en

Amendement 59
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van oordeel dat dialoog tussen de 
betrokken partijen met het oog op het 
regelmatig aanpassen van de vereisten op 
het gebied van initiële opleiding, en 
erkenning van ervaring en permanente 
scholing essentieel is om tot harmonisatie 
van opleidingen te komen; is overigens 
van oordeel dat de totstandbrenging van 
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een "28-ste regeling" bovenop de 
nationale regelingen de kwestie van de 
opleidingsverschillen niet naar 
tevredenheid zal kunnen oplossen;

Or. fr

Amendement 60
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat de participatie van 
beroepsorganen en de sociale partners 
aan de procedures voor erkenning van 
beroepservaring en via atypische 
leerprocessen verworven kennis bijdraagt 
aan transparantie, informatieverspreiding 
en de doeltreffendheid van het systeem;

Or. el

Amendement 61
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat voor de beoordeling 
van de tenuitvoerlegging van richtlijn 
2005/36/EG een lijst nodig is van 
diploma's of enig ander bewijs van 
officiële kwalificaties die in een of 
meerdere lidstaten wel en in andere 
lidstaten niet zijn erkend;  deze lijst dient 
eveneens de gevallen te bevatten van 
burgers die studeren aan een universiteit 
in een andere lidstaat wier graad bij 
terugkeer naar hun lidstaat van herkomst 
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niet wordt erkend;

Or. en

Amendement 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten, de bevoegde 
autoriteiten en de Commissie met klem 
ervoor te zorgen dat de erkenning van 
diploma's en certificaten gelijke tred 
houdt met de erkenning van 
beroepskwalificaties, teneinde een 
daadwerkelijke interne markt op 
Europees en internationaal niveau tot 
stand te brengen en daarmee 
overlappende regelgeving te voorkomen;

Or. es

Amendement 63
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie daarnaast de 
transparantie te vergroten door 
vergelijkingen tussen de 
minimumopleidingsvereisten van 
verschillende lidstaten te 
vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 64
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is van oordeel dat de herziene 
richtlijn alleen voor een langere periode 
van nut zal zijn indien de Commissie in de 
tekst voorziet in regelmatige aanpassing 
van de minimumopleidingsvereisten;

Or. en

Amendement 65
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. is verheugd over het feit dat de 
modernisering van het systeem van 
automatische erkenning is fasen wordt 
doorgevoerd; onderstreept evenwel dat het 
proces moet worden versneld door middel 
van een gelijktijdige aanpassing van de 
bestaande minimumopleidingsduur en de 
ontwikkeling van een pakket vereiste 
bekwaamheden voor elk relevant beroep;  
is voorstander van het idee om in de 
toekomst over te stappen op 
minimumopleidingsvereisten die stoelen 
op het Europees 
puntenoverdrachtssysteem (ECTS); 

Or. en

Amendement 66
Evelyne Gebhardt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de lidstaten beroepen op 
een meer evenredige wijze moeten 
reguleren, teneinde het totale aantal 
gereguleerde beroepen in de EU, met 
uitzondering van beroepen in de sector 
gezondheidszorg, te reduceren;

8. onderstreept dat de lidstaten beroepen op 
een evenredige wijze moeten reguleren.

Or. de

Amendement 67
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de lidstaten beroepen op 
een meer evenredige wijze moeten 
reguleren, teneinde het totale aantal 
gereguleerde beroepen in de EU, met 
uitzondering van beroepen in de sector 
gezondheidszorg, te reduceren;

8. onderstreept dat de lidstaten beroepen op 
een meer evenredige wijze moeten 
reguleren, teneinde het totale aantal 
gereguleerde beroepen in de EU, met 
uitzondering van beroepen in de sector 
gezondheidszorg en de sector toerisme, 
vanwege hun specifieke, geheel eigen en 
atypische kenmerken, te reduceren;

Or. it

Amendement 68
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de lidstaten beroepen 8. onderstreept het aanzienlijke aantal 
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op een meer evenredige wijze moeten 
reguleren, teneinde het totale aantal 
gereguleerde beroepen in de EU, met 
uitzondering van beroepen in de sector 
gezondheidszorg, te reduceren;

gereglementeerde beroepen in de EU en 
verzoekt de lidstaten nog eens goed na te 
denken over de gegrondheid van de 
classificatie van sommige beroepen, in de 
wetenschap dat een verlaging van het 
totale aantal gereglementeerde beroepen in 
de EU de mobiliteit waarschijnlijk ten 
goede zou komen; verzoekt de Commissie 
in dit verband een zo compleet mogelijke 
vergelijkende tabel van de regelgeving in 
de lidstaten op te stellen; herinnert eraan 
dat zo'n classificatie wel van nut is in 
verband met kwesties op het gebied van de 
consumentenbescherming, in het 
bijzonder in het geval van medische, 
juridische en technische beroepen;

Or. fr

Amendement 69
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van oordeel dat een kleiner aantal 
gereglementeerde beroepen de mobiliteit 
en de kansen op werk zou vergroten en de 
voorwaarden zou helpen creëren voor de 
broodnodige economische groei;

Or. en

Amendement 70
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van oordeel dat verbetering van 
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de mobiliteit van beroepsuitoefenaren het 
meest gebaat is bij een reductie van het 
aantal gereglementeerde beroepen in de 
EU; verzoekt de Commissie in de herziene 
versie van de richtlijn een mechanisme op 
te nemen dat de lidstaten in staat stelt hun 
regelgeving, met uitzondering van 
regelgeving met betrekking tot 
beroepsuitoefenaren in de 
gezondheidszorg, te toetsen en te 
schrappen indien deze niet proportioneel 
is;

Or. en

Amendement 71
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept verder dat het 
belangrijk is ervoor te zorgen dat de 
intellectuele beroepen gereglementeerd 
blijven, ook met het oog op een betere 
consumentenbescherming;

Or. it

Amendement 72
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 
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Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing; 
vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen;

Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing; 
vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen, en verzoekt de bevoegde 
autoriteiten onderling informatie uit te 
wisselen over permanente bijscholing in 
die sectoren en die lidstaten waar 
permanente bijscholing verplicht is;

Or. fr

Amendement 73
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 
Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing; 
vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen;

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing, met inbegrip 
van  formeel, niet-formeel en informeel 
leren; vraagt de Commissie om 
verduidelijking van de definitie van 
permanente bijscholing en om bevordering 
van methoden voor het documenteren van 
alle vormen van leren, bijvoorbeeld via 
Europese vaardighedenpaspoorten en het 
Europees kwalificatieskader, alsook IMI;  
vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen;

Or. en

Amendement 74
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 
Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing;
vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen;

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 
bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen;

Or. de

Amendement 75
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 
Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing; 
vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen;

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing en op de 
noodzaak van steun voor CPD; vraagt de 
Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing en om 
de opname van bepalingen op grond 
waarvan beroepsuitoefenaren in het kader 
van de erkenningsprocedure moeten 
aantonen dat hun vaardigheden up-to-
date zijn; vraagt de bevoegde autoriteiten 
tijdens het erkenningsproces informatie 
over permanente bijscholing te bieden en 
voor de uitwisseling van goede praktijken 
op dit gebied te zorgen;

Or. en



AM\878211NL.doc 41/79 PE472.324v02-00

NL

Amendement 76
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 
Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing; 
vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen;

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 
Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing en om 
standaardisering van de verschillende 
nationale systemen voor permanete 
bijscholing; vraagt de bevoegde 
autoriteiten tijdens het erkenningsproces 
informatie over permanente bijscholing te 
bieden en voor de uitwisseling van goede 
praktijken op dit gebied te zorgen;

Or. es

Amendement 77
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; vraagt de 
Commissie om verduidelijking van de 
definitie van permanente bijscholing; 
vraagt de bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
gebied te zorgen;

9. wijst met nadruk op het feit dat de 
betrokkenen aandringen op meer aandacht 
voor permanente bijscholing; wijst erop dat 
door de mondiale concurrentie en de 
verschuiving naar economieën die op 
kennis zijn gebaseerd nieuwe 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
vaardigheden en onderwijs ontstaan; 
vraagt de Commissie derhalve om 
verduidelijking van de definitie van 
permanente bijscholing; vraagt de 
bevoegde autoriteiten tijdens het 
erkenningsproces informatie over 
permanente bijscholing te bieden en voor 
de uitwisseling van goede praktijken op dit 
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gebied te zorgen;

Or. hu

Amendement 78
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie met klem 
minimumniveaus voor de ontwikkeling 
van permanente bijscholing vast te stellen 
als een morele en ethische verplichting 
waaraan moet worden voldaan door 
diegenen die een beroep in de EU willen 
uitoefenen, ongeacht het land van 
herkomst van de betrokken personen of de 
organisatie, vereniging of orgaan waartoe 
zij behoren; 

Or. es

Amendement 79
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie met klem het 
vereiste niveau van beroepsvaardigheden 
of -kwalificaties van diegenen die nu en in
de toekomst een beroep in de EU willen 
uitoefenen, te standaardiseren, ongeacht 
het land van herkomst van de betrokken 
personen of de organisatie, vereniging of 
orgaan waartoe zij behoren;  

Or. es
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Amendement 80
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – alinea 3 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie met klem een 
debat te starten over de oprichting van 
"one-stop-shops" of nationale 
contactpunten die informatie verstrekken 
over de mogelijkheden voor permanete 
scholing in Europa, uitgesplitst naar land, 
beroep, instelling, kosten, faculteit, enz.; 

Or. es

Amendement 81
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – alinea 4 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

onderstreept dat het belangrijk is 
permanente scholing af te stemmen op de 
behoeften van de arbeidsmarkten in de 
lidstaten, teneinde de opleidingsmiddelen 
voor beroepsbeoefenaars doeltreffender te 
benutten; 

Or. es

Amendement 82
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)



PE472.324v02-00 44/79 AM\878211NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om met 
betrekking tot beroepsuitoefenaren in de 
gezondheidssector te onderzoeken of 
compensatiemaatregelen misschien een 
passende oplossing zijn voor het probleem 
van de uiteenlopende niveaus van 
permanente bijscholing in de lidstaten;

Or. en

Amendement 83
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie de 
samenwerking tussen de lidstaten en 
beroepsorganen te bevorderen, teneinde 
tot een uniforme benadering van de 
permanente beroepsbijscholing te komen;

Or. en

Amendement 84
Heide Rühle, Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt aan op verdere 
verduidelijking van de voorgestelde 
schrapping van artikel 21, lid 4, van de 
richtlijn beroepskwalificaties;

Or. en
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Amendement 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat de EU en de lidstaten 
een leven lang leren voor 
beroepsbeoefenaren en ambtenaren die in 
de eco-industrie en de milieusector 
werken, moeten faciliteren, omdat dit de 
capaciteit voor overname en toepassing 
van wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen zal vergroten;

Or. en

Amendement 86
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie met klem het 
proces van modernisering van 
automatische erkenning niet te 
versnipperen, zoals wordt voorgesteld in 
het Groenboek, en ervoor te zorgen dat 
het Parlement in voldoende mate wordt 
betrokken bij eventuele andere 
substantiële wijzigingen aan de richtlijn;

Or. en

Amendement 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. wijst erop dat de snelle ontwikkeling 
van de industriële productie en de 
kennisbehoeften van de wetenschap 
hebben geleid tot het verschijnen van 
nieuwe academische titels en kwalificaties 
die in veel Europese landen voordien niet 
bestonden; vraagt de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten daarom 
academische titels te erkennen, zelfs al 
bestaat er geen soortgelijke titel in hun 
eigen land; zo kunnen 
beroepsbeoefenaren die nieuwe kennis en 
ervaring aanbrengen, werken als actoren 
van verandering en vernieuwing in de 
sector;

Or. en

Amendement 88
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat de bescherming van 
de veiligheid van consumenten en 
patiënten een van de hoofddoelstellingen 
van de herziening van de richtlijn dient te 
zijn; wijst op de bijzondere status van 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg;

10. is van oordeel dat de bescherming van 
de veiligheid van consumenten en 
patiënten een van de hoofddoelstellingen 
van de herziening van de richtlijn dient te 
zijn; is van mening dat het succes van 
deze richtlijn in grote mate afhankelijk is 
van het waarborgen van veiligheid; wijst 
op de bijzondere status van 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg;

Or. en
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Amendement 89
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat de bescherming van 
de veiligheid van consumenten en 
patiënten een van de hoofddoelstellingen 
van de herziening van de richtlijn dient te 
zijn; wijst op de bijzondere status van 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg;

10. is van oordeel dat de bescherming van 
de veiligheid van consumenten en 
patiënten een van de hoofddoelstellingen 
van de herziening van de richtlijn dient te 
zijn; wijst op de bijzondere status van 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
en verzoekt de Commissie ook rekening te 
houden met alle andere 
beroepsbeoefenaren die met burgers en 
afnemers van diensten in contact komen;

Or. it

Amendement 90
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op de oprichting, binnen het 
kader van het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) en voor die beroepen die niet 
onder de dienstenrichtlijn vallen, van een 
proactief waarschuwingsmechanisme dat 
de lidstaten verplicht een alarmboodschap 
te doen uitgaan wanneer aan een 
beroepsbeoefenaar een sanctie is opgelegd;

12. dringt aan op de oprichting, binnen het 
kader van het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) en voor die beroepen die niet 
onder de dienstenrichtlijn vallen, van een 
proactief waarschuwingsmechanisme dat 
de lidstaten verplicht een alarmboodschap 
te doen uitgaan wanneer aan een 
beroepsbeoefenaar een zware en/of 
meerdere keren een sanctie is opgelegd;

Or. it
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Amendement 91
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op de oprichting, binnen het 
kader van het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) en voor die beroepen die niet 
onder de dienstenrichtlijn vallen, van een
proactief waarschuwingsmechanisme dat 
de lidstaten verplicht een alarmboodschap 
te doen uitgaan wanneer aan een 
beroepsbeoefenaar een sanctie is opgelegd;

12. dringt aan op de oprichting, binnen het 
kader van het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) en voor die beroepen die niet 
onder de dienstenrichtlijn vallen, van een 
proactief waarschuwingsmechanisme dat 
de lidstaten verplicht een alarmboodschap 
te doen uitgaan wanneer een 
beroepsbeoefenaar schuldig is bevonden 
aan ernstige fouten in zijn werk die de 
veiligheid of de integriteit van zijn 
cliënten of patiënten in gevaar hebben 
gebracht, met inachtneming van de 
bepalingen inzake de bescherming van 
persoonsgegevens;

Or. fr

Amendement 92
Antonyia Parvanova, George Lyon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op de oprichting, binnen het 
kader van het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) en voor die beroepen die niet 
onder de dienstenrichtlijn vallen, van een 
proactief waarschuwingsmechanisme dat 
de lidstaten verplicht een alarmboodschap 
te doen uitgaan wanneer aan een 
beroepsbeoefenaar een sanctie is opgelegd;

12. dringt aan op de oprichting, binnen het 
kader van het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) en voor die beroepen die niet 
onder de dienstenrichtlijn vallen, van een 
proactief waarschuwingsmechanisme dat 
de lidstaten verplicht een alarmboodschap 
te doen uitgaan wanneer aan een 
beroepsbeoefenaar een sanctie is opgelegd;
onderdeel van zo'n mechanisme moet de 
verplichting voor lidstaten zijn om actuele 
informatie betreffende registratie en 
disciplinaire maatregelen uit te wisselen, 
in het bijzonder in het geval van beroepen 
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met gezondheids- en 
veiligheidsimplicaties;

Or. en

Amendement 93
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat het proactieve 
waarschuwingsmechanisme in 
overeenstemming is met bestaande 
bepalingen inzake gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 94
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat, om patiënten te 
beschermen, beroepsuitoefenaren die e-
Healthdiensten aanbieden dezelfde 
kwaliteits- en veiligheidsnormen moeten 
hanteren als aanbieders van niet-
elektronische gezondheidsdiensten; 
vandaar dat moet worden verduidelijkt dat 
de vereisten van deze richtlijn en, indien 
van toepassing, ook aanvullende vereisten 
ook op e-Healthdienstverrichters van 
toepassing zijn;

Or. en
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Amendement 95
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat de ontwikkeling van 
e-gezondheid en een stelsel van 
gezondheidszorg op afstand vereist dat 
verpleegkundigen en artsen na hun 
opleiding in staat zijn voor patiënten van 
verschillende nationaliteiten te zorgen; 
daarom moet samenwerking worden 
bevorderd tussen opleidingscentra, 
ziekenhuizen en universiteiten in 
verschillende landen ten behoeve van de 
beroepsbeoefenaren en afgestudeerden 
die via deze instrumenten voor de 
patiënten moeten zorgen;

Or. en

Amendement 96
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. spoort de lidstaten aan informatie 
over registratie en disciplinaire 
maatregelen met betrekking tot 
beroepsuitoefenaren in de 
gezondheidssector middels online-
gegevensbanken gratis en op veilige 
manier ter beschikking te stellen van het 
publiek en alle relevante autoriteiten;

Or. en
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Amendement 97
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat het beginsel van 
gedeeltelijke toegang door de overgrote 
meerderheid van de betrokkenen wordt 
afgewezen en in de praktijk moeilijk is te 
monitoren; dringt aan op een 
gedetailleerde evaluatie van dit beginsel 
en is van oordeel dat het so wie so niet 
van toepassing zou moeten zijn op de 
gereguleerde beroepen met gezondheids-
en veiligheidsimplicaties;

Schrappen

Or. fr

Amendement 98
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat het beginsel van 
gedeeltelijke toegang door de overgrote 
meerderheid van de betrokkenen wordt 
afgewezen en in de praktijk moeilijk is te 
monitoren; dringt aan op een gedetailleerde 
evaluatie van dit beginsel en is van oordeel 
dat het so wie so niet van toepassing zou 
moeten zijn op de gereguleerde beroepen 
met gezondheids- en 
veiligheidsimplicaties;

13. is van oordeel dat het beginsel van 
gedeeltelijke toegang alleen nuttig kan 
zijn voor die beroepen waarvan de taken 
duidelijk kunnen worden gescheiden; 
onderstreept evenwel dat het 
versnippering en verwarring voor 
consumenten zou kunnen leiden en dat 
het in de praktijk moeilijk is te monitoren; 
dringt aan op een gedetailleerde evaluatie 
van dit beginsel en is van oordeel dat het 
sowieso niet van toepassing zou moeten 
zijn op de gereguleerde beroepen met 
gezondheids- en veiligheidsimplicaties;

Or. en
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Amendement 99
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst erop dat het beginsel van 
gedeeltelijke toegang door de overgrote 
meerderheid van de betrokkenen wordt 
afgewezen en in de praktijk moeilijk is te 
monitoren; dringt aan op een 
gedetailleerde evaluatie van dit beginsel en 
is van oordeel dat het so wie so niet van 
toepassing zou moeten zijn op de 
gereguleerde beroepen met gezondheids-
en veiligheidsimplicaties;

13. wijst erop dat het beginsel van 
gedeeltelijke toegang moet worden 
verduidelijkt; dringt aan op een 
gedetailleerde evaluatie van dit beginsel en 
is van oordeel dat het sowieso niet van 
toepassing zou moeten zijn op de 
gereguleerde beroepen met gezondheids-
en veiligheidsimplicaties;

Or. es

Amendement 100
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat uitbreiding van de 
erkenningsprocedure met de kwalificaties 
van derde landen tot misbruik van het 
systeem in de vorm van forumshopping 
zou kunnen leiden en voor de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten van ontvangst 
een te grote belasting zou zijn;

14. onderstreept dat uitbreiding van de 
erkenningsprocedure met de kwalificaties 
van derde landen tot misbruik van het 
systeem in de vorm van forumshopping 
zou kunnen leiden en voor de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten van ontvangst 
een te groot gevaar zou zijn;

Or. fr

Amendement 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat, hoewel in de Single 
Market Act wordt om een herziening van 
het toepassingsgebied van de 
gereglementeerde beroepen wordt 
gevraagd, in de gezondheidssector de 
patiëntveiligheid moet worden 
gegarandeerd door een duidelijke 
reglementering van de vaardigheden, 
opleidingsbehoeften en 
verantwoordelijkheden; in dit opzicht 
moet het mogelijk zijn dat beroepen die in 
andere landen erkend zijn, zoals 
chiropractor of acupuncturist, in de lijst 
van titels en beroepskwalificties in de 
richtlijn worden opgenomen om het 
dienstenaanbod voor de patiënten te 
verrijken en overheidscontrole op de 
uitoefening van deze beroepen mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 102
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat taalvaardigheden 
essentieel zijn voor een soepele integratie 
van een beroepsbeoefenaar in een ander 
land, voor het waarborgen van de kwaliteit 
van de geleverde diensten en het 
beschermen van de veiligheid van 
consumenten en patiënten;

15. herinnert eraan dat taalvaardigheden 
essentieel zijn voor een soepele integratie 
van een beroepsbeoefenaar in een ander 
land, voor het waarborgen van de kwaliteit 
van de geleverde diensten en het 
beschermen van de veiligheid van 
consumenten en patiënten; verzoekt de 
Commissie daarom de 
taalvaardigheidscriteria van elke lidstaat 
te verduidelijken en voor standaardisering 
ervan te zorgen; 

Or. es
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Amendement 103
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat het vermogen om 
met collega's en patiënten te kunnen 
communiceren voor beroepsuitoefenaren 
in de gezondheidszorg van fundamenteel 
belang is om gevaarlijke en/of potentieel 
levenbedreigende situaties te voorkomen;

Or. en

Amendement 104
Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderschrijft de bezorgdheid van 
belanghebbenden dat de 
minimumopleidingsvereisten voor artsen 
mogelijkerwijs niet langer aansluiten bij 
de huidige praktijk in medisch onderwijs 
en medische opleidingen; spoort de 
Commissie aan de kwalificaties die voor 
automatische erkenning in aanmerking 
komen en de criteria voor automatische 
erkenning in samenspraak met alle 
relevante actoren, waaronder de lidstaten, 
bevoegde autoriteiten en beroepsorganen, 
te herzien, respectievelijk aan te passen; is 
van oordeel dat de criteria van tijd tot tijd 
moeten worden herzien om ervoor te 
zorgen dat ze te allen tijde aansluiten bij 
de ontwikkelingen in het medisch 
onderwijs en medische opleidingen;
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Or. en

Amendement 105
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
regeling inzake taalvereisten voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de 
taalvaardigheden van beroepsbeoefenaars 
vast te stellen en, indien nodig, te testen in 
het kader van het erkenningsproces;

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
regeling inzake taalvereisten voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de 
taalvaardigheden van beroepsbeoefenaars 
vast te stellen en, alleen indien nodig, te 
testen in het kader van het 
erkenningsproces; is van oordeel dat het 
evenredigheidsbeginsel in dit verband 
altijd moet worden toegepast, om te 
voorkomen dat dergelijke tests een extra 
belasting worden;

Or. en

Amendement 106
Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
regeling inzake taalvereisten voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de 
taalvaardigheden van beroepsbeoefenaars 
vast te stellen en, indien nodig, te testen in 
het kader van het erkenningsproces;

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
regeling inzake taalvereisten voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de 
taalvaardigheden van beroepsbeoefenaars 
vast te stellen en, indien nodig, te testen in 
het kader van het erkenningsproces, en 
vraagt de Commissie daarnaast de 
respectieve rollen van werkgevers en 
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regelgevende instanties bij het testen van 
taalvaardigheden te verduidelijken;

Or. en

Amendement 107
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
regeling inzake taalvereisten voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de 
taalvaardigheden van beroepsbeoefenaars 
vast te stellen en, indien nodig, te testen in 
het kader van het erkenningsproces;

16. is van oordeel dat artikel 53 van 
richtlijn 2005/36/EG met betrekking tot 
taalvaardigheden moet worden 
verduidelijkt, aangezien de Commissie, 
het Europees Hof van Justitie en de 
lidstaten nog altijd van mening 
verschillen over de interpretatie ervan; 
vraagt de Commissie en de lidstaten de 
regeling inzake taalvereisten voor 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de (formelen en 
informele) taalvaardigheden van 
beroepsbeoefenaars evenredige en niet-
discriminerende wijze vast te stellen en, 
indien nodig, te testen in het kader van het 
erkenningsproces alvorens toegang tot het 
beroep toe te kennen;

Or. en

Amendement 108
Emma McClarkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
regeling inzake taalvereisten voor 

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
regeling inzake taalvereisten voor 
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beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de 
taalvaardigheden van beroepsbeoefenaars 
vast te stellen en, indien nodig, te testen in 
het kader van het erkenningsproces;

beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 
te herzien door de bevoegde autoriteiten de 
flexibiliteit te geven om de 
taalvaardigheden van beroepsbeoefenaars 
vast te stellen en, indien nodig, te testen in 
het kader van het erkenningsproces; dit 
alles zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheid voor werkgevers om zichzelf 
te vergewissen van de taalvaardigheden 
van beroepsuitoefenaren wanneer ze 
iemand voor een bepaalde baan 
aanwerven;

Or. en

Amendement 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraph 16 – point a (new)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) verwacht dat de behoefte aan 
verplegend personeel ten gevolg van de 
demografische ontwikkeling de komende 
jaren aanzienlijk zal toenemen. Wijst erop 
dat een verhoging van de opleidingseisen 
voor verplegend personeel en 
vroedvrouwen van tien naar twaalf jaar 
een groot aantal schoolverlaters naar 
andere beroepen zal doen uitkijken. 
Waarschuwt ervoor dat dit tot een tekort 
aan verplegend personeel en tot hogere 
gezondheidszorgkosten zou kunnen 
leiden;

Or. de

Amendement 110
Antonyia Parvanova, George Lyon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat het publiek en 
patiënten betere garanties moeten krijgen 
dat beroepsuitoefenaren in de 
gezondheidszorg die zijn erkend hun 
vaardigheden en kennis up-to-date 
hebben gehouden;

Or. en

Amendement 111
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. steunt de uitbreiding van het IMI tot 
beroepsbeoefenaars die nog niet onder de 
dienstenrichtlijn vallen;

17. steunt de uitbreiding van het IMI tot 
beroepsbeoefenaars die nog niet onder het 
informatiesysteeem zoals bedoeld in het 
voorstel voor een verordening betreffende 
de administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt (de 
"IMI-verordening")1 vallen, alsook tot 
beroepsuitoefenaars die niet onder 
richtlijn 2005/36/EG vallen;
1 Voorstel voor een Verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt (“de IMI-verordening”), 
COM(2011)522 def.

Or. fr

Amendement 112
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de verplichte introductie 
van het IMI voor bevoegde autoriteiten, 
met het oog op het vergemakkelijken van 
proactieve administratieve samenwerking 
en het vereenvoudigen van de 
erkenningsprocedures;

18. dringt aan op de verplichte introductie 
van het IMI voor bevoegde autoriteiten, 
met het oog op het vergemakkelijken van 
proactieve administratieve samenwerking 
en het vereenvoudigen van de 
erkenningsprocedures; is van oordeel dat 
het IMI verder kan worden verbeterd, 
bijvoorbeeld door de beschikbare functies 
uit te breiden om het werk van de 
nationale autoriteiten te faciliteren;

Or. en

Amendement 113
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt aan op de verplichte introductie 
van het IMI voor bevoegde autoriteiten, 
met het oog op het vergemakkelijken van 
proactieve administratieve samenwerking 
en het vereenvoudigen van de 
erkenningsprocedures;

18. dringt aan op de verplichte introductie 
van het IMI voor bevoegde autoriteiten, 
met het oog op het vergemakkelijken van 
proactieve administratieve samenwerking 
en het vereenvoudigen van de 
erkenningsprocedures; verzoekt de 
Commissie flankerende structuren 
betreffende opleiding en technische 
ondersteuning in het leven te roepen, 
teneinde het systeem zo doeltreffend 
mogelijk te maken;

Or. fr

Amendement 114
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie richtlijnen 
vast te stellen voor de termijn waarbinnen 
de indiener van een compleet dossier een 
antwoord van de bevoegde autoriteiten 
mag verwachten; het inkorten van deze 
termijnen door een groter gebruik van het 
IMI en het optimaliseren van de 
procedures zou ook de mobiliteit ten 
goede komen; verzoekt de lidstaten 
voldoende middelen ter beschikking te 
stellen om te zorgen voor erkenning van 
beroepskwalificaties binnen een redelijke 
termijn;

Or. en

Amendement 115
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten de voordelen 
van de richtlijn bij hun burgers en 
beroepsuitoefenaren onder de aandacht te 
brengen;

Or. en

Amendement 116
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten, teneinde een daadwerkelijke 
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interne markt voor beroepsuitoefenaren 
tot stand te brengen, ervoor te zorgen dat 
de erkenning van diploma's en andere 
bewijzen van formele kwalificaties op 
dezelfde wijze plaatsvindt als de erkenning 
van beroepskwalificaties; vindt dit 
belangrijk omdat, teneinde in functies met 
een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid of in openbare 
functies te kunnen werken, eerst de 
bewijsstukken van formele kwalificaties 
door de bevoegde autoriteiten moeten 
worden erkend;

Or. en

Amendement 117
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op een grotere mobiliteit van 
afgestudeerden en op inachtneming van de 
uitspraak in de zaak-Morgenbesser1; vindt 
dat de lidstaten afgestudeerden in principe 
niet moet verbieden onder toezicht betaald 
werk te verrichten indien hun eigen 
onderdanen dit ook is toegestaan;

20. dringt aan op een grotere mobiliteit van 
afgestudeerden en op inachtneming van de 
uitspraak in de zaak-Morgenbesser1; vindt 
dat de lidstaten afgestudeerden in principe 
niet moet verbieden onder toezicht betaald 
werk te verrichten indien hun eigen 
onderdanen dit ook is toegestaan;
onderstreept daarnaast dat de 
beroepservaring die tijdens onder toezicht 
verricht werk wordt verworven in de 
lidstaat van herkomst moet worden 
erkend;

Or. en

Amendement 118
Tiziano Motti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op een grotere mobiliteit van 
afgestudeerden en op inachtneming van de 
uitspraak in de zaak-Morgenbesser1; vindt 
dat de lidstaten afgestudeerden in principe 
niet moet verbieden onder toezicht betaald 
werk te verrichten indien hun eigen 
onderdanen dit ook is toegestaan;

20. dringt aan op een grotere mobiliteit van 
afgestudeerden en op inachtneming van de 
uitspraak in de zaak-Morgenbesser1; vindt 
dat de lidstaten onder toezicht betaald werk 
door afgestudeerden in het buitenland 
moeten aansporen indien hun eigen 
onderdanen dit ook is toegestaan;

Or. it

Amendement 119
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. beveelt aan een uniform kader 
voor kwaliteitsborgingssystemen voor 
stages op EU-niveau te ontwikkelen, 
aangezien stages een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het verwerven van 
kwalificaties door jongeren in het 
hogeronderwijssysteem;

Or. hu

Amendement 120
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat het concept van 
gemeenschappelijke platforms, zoals 
bedoeld in artikel 15 van de richtlijn, geen 

21. onderstreept dat het concept van 
gemeenschappelijke platforms, zoals 
bedoeld in artikel 15 van de richtlijn, geen 



AM\878211NL.doc 63/79 PE472.324v02-00

NL

succes is geweest in de zin dat zulke 
platforms op dit moment helemaal niet 
bestaan; vraagt de Commissie het concept 
in een herzien artikel te verduidelijken en 
het voorstel betreffende een lagere drempel 
voor lidstaatparticipatie aan een 
beoordeling te onderwerpen;

succes is geweest in de zin dat zulke 
platforms op dit moment helemaal niet 
bestaan; is van oordeel dat zij nuttige 
instrumenten kunnen zijn voor het 
verbeteren van mobiliteit, en dat zij door 
de beroepsuitoefenaren zelf moeten 
worden gedefinieerd en gecontroleerd;
vraagt de Commissie het concept in een 
herzien artikel te verduidelijken en het 
voorstel betreffende een lagere drempel 
voor lidstaatparticipatie aan een 
beoordeling te onderwerpen;

Or. en

Amendement 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat het concept van 
gemeenschappelijke platforms, zoals 
bedoeld in artikel 15 van de richtlijn, geen 
succes is geweest in de zin dat zulke 
platforms op dit moment helemaal niet 
bestaan; vraagt de Commissie het concept 
in een herzien artikel te verduidelijken en 
het voorstel betreffende een lagere 
drempel voor lidstaatparticipatie aan een 
beoordeling te onderwerpen;

21. onderstreept dat het instrument van 
automatische erkenning van 
beroepskwalificaties, anders dan bij de 
algemene regeling het geval is, een snelle 
en eenvoudige erkenning mogelijk maakt 
en derhalve bij burgers en autoriteiten de 
voorkeur geniet ten opzichte van de 
algemene regeling.  Onderstreept 
daarnaast dat een nieuw concept van 
gemeenschappelijke platforms, dat bijna 
op dezelfde wijze functioneert als de 
regeling van automatische erkenning voor 
artsen, tandartsen, verplegend personeel, 
vroedvrouwen, apothekers, dierenartsen 
en architecten, maar waaraan niet door 
alle lidstaten verplicht hoeft te worden 
deelgenomen, de erkenningsprocedure 
aanzienlijk zou vereenvoudigen.

Or. de
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Amendement 122
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. onderstreept dat het concept van
gemeenschappelijke platforms, zoals 
bedoeld in artikel 15 van de richtlijn, geen 
succes is geweest in de zin dat zulke 
platforms op dit moment helemaal niet 
bestaan; vraagt de Commissie het concept 
in een herzien artikel te verduidelijken en 
het voorstel betreffende een lagere 
drempel voor lidstaatparticipatie aan een 
beoordeling te onderwerpen;

21. onderstreept dat het concept van 
gemeenschappelijke platforms, zoals 
bedoeld in artikel 15 van de richtlijn, geen 
succes is geweest in de zin dat zulke 
platforms op dit moment helemaal niet 
bestaan; onderstreept evenwel dat dit 
instrument veel potentieel heeft om de 
mobiliteit te vergroten; is verheugd over 
de bereidheid van de Commissie het 
concept in een herzien artikel te 
verbeteren, in het bijzonder door de 
drempels voor lidstaatparticipatie te 
verlagen;

Or. fr

Amendement 123
Hans-Peter Mayer

Ontwerpresolutie
Paragraph 23 – point a (new)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) onderstreept dat de toetsing van de 
kwalificatieniveaus zoals bedoeld in 
artikel 11 voor de autoriteiten bijzonder 
ingewikkeld en duur is, en voor burgers 
nauwelijks te begrijpen. Wijst erop dat de 
vijf kwalificatieniveaus zoals bedoeld in 
artikel 11 vaak tot verwarring leiden met 
de acht kwalificatieniveaus van het 
Europees kwalificatiekader. Deelt de 
inschatting van de Commissie dat 
schrapping van artikel 11 en bijlagen II 
en III zou betekenen dat de bevoegde 
autoriteiten niet langer op basis van 
vantevoren vastgestelde 
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kwalificatieniveaus moeten beslissen of de 
indiener van een aanvraag al dan niet aan 
de opleidingsvereisten voldoet, maar zich 
zouden kunnen concentreren op de vraag 
of er wezenlijke verschillen tussen de 
opleidingen bestaan en of 
opleidingsmaatregelen nodig zijn. Stelt 
derhalve vast dat schrapping van de 
kwalificatieniveaus en bijlagen II en III 
de erkenningsprocedure aanzienlijk zou 
vereenvoudigen.

Or. de

Amendement 124
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie samen met de 
lidstaten en de betrokken partijen na te 
denken over de ontwikkeling van een 28-
ste regeling voor beroepsopleiding, met 
voor elk betrokken beroep de 
mimimumvereisten die van toepassing 
zouden zijn bovenop de nationale 
vereisten, teneinde de mobiliteit van 
beroepsuitoefenaren in de EU verder te 
vergroten;

Or. en

Amendement 125
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is verheugd over de recente 
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hervormingen die zijn doorgevoerd in het 
kader van het Bolognaproces en over de 
voordelen die dit Proces voor Europese 
studenten oplevert op het gebied van 
mobiliteit en inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt; vraagt de Commissie de 
lidstaten te helpen bij het transparanter 
en vergelijkbaarder maken van het 
Europees puntenoverdrachtssysteem 
(ECTS), zodat het ECTS een 
fundamenteel instrument wordt voor het 
faciliteren van de wederzijdse erkenning 
van kwalificaties en uiteindelijk ook 
mobiliteit;

Or. en

Amendement 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat het Bolognaproces 
moet worden versneld waardoor aan 
onbetekenende hinderpalen wordt 
voorbijgegaan en niet ter zake doende 
belemmeringen worden overwonnen zodat 
het proces naar behoren werkt;

Or. en

Amendement 127
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 

24. wacht met spanning op de resultaten 
van de lopende proefprojecten voor de 
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aan een elektronische gegevensbank zoals
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet voldoen 
en dat de nodige veiligheidselementen
moeten worden ingebouwd;

beroepsbeoefenaarskaart; is van oordeel 
dat beroepsbeoefenaarskaarten een 
vrijwillig karakter moeten hebben en aan 
het IMI gekoppeld moeten zijn; is van
ooordeel dat een vrijwillige 
beroepsbeoefenaarskaart een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat de 
invoering van zo'n kaart aan bepaalde 
vereisten inzake veiligheid en 
gegevensbescherming moet voldoen en 
hamert erop dat de nodige 
veiligheidselementen tegen misbruik en 
fraude moeten worden ingebouwd;

Or. en

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet voldoen 
en dat de nodige veiligheidselementen 
moeten worden ingebouwd;

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars, in het bijzonder met 
het oog op tijdelijke mobiliteit, in het 
kader waarvan de 
beroepsbeoefenaarskaart het 
aangiftesysteem zou kunnen vervangen; 
onderstreept dat zo'n kaart aan bepaalde 
vereisten moet voldoen en dat de nodige 
veiligheidselementen moeten worden 
ingebouwd;

Or. en
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Amendement 129
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet voldoen 
en dat de nodige veiligheidselementen 
moeten worden ingebouwd;

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
certificeert dat academische en 
beroepservaring is verworven en die aan 
een elektronische gegevensbank zoals het 
IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet voldoen 
en dat de nodige veiligheidselementen 
moeten worden ingebouwd;

Or. it

Amendement 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet 
voldoen en dat de nodige 
veiligheidselementen moeten worden 
ingebouwd;

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou zijn voor het vergroten van 
de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars;

Or. de
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Amendement 131
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet voldoen 
en dat de nodige veiligheidselementen 
moeten worden ingebouwd;

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars, onder uitsluiting van 
die (beroepsuitoefenaren) waarvoor 
compensatiemaatregelen moeten worden 
toegepast; onderstreept dat zo'n kaart aan 
bepaalde vereisten moet voldoen en dat de 
nodige veiligheidselementen moeten 
worden ingebouwd;

Or. it

Amendement 132
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet voldoen 
en dat de nodige veiligheidselementen 
moeten worden ingebouwd;

24. roept de Commissie op een concept 
voor Europese 
beroepsbeoefenaarskaarten te 
ontwikkelen; onderstreept dat in dit 
verband nagedacht moet worden over 
bepaalde vereisten, respectievelijk 
noodzakelijke 
beschermingsmechanismen, met 
inachtneming van reeds bestaande 
instrumenten, zoals het IMI;

Or. de
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Amendement 133
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat het concept van een 
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals 
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet 
voldoen en dat de nodige 
veiligheidselementen moeten worden 
ingebouwd;

24. is van mening dat het concept van een 
door de bevoegde autoriteiten verstrekte
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart een 
essentieel instrument is voor het faciliteren 
van de mobiliteit van beroepsuitoefenaars;
is verheugd over de recente voorstellen 
voor het functioneren van zo'n kaart in 
combinatie met het IMI-systeem; 
onderstreept de voordelen van het concept 
van een beroepsbeoefenaarskaart in de 
zin van administratieve vereenvoudiging 
voor beroepsuitoefenaars en de 
autoriteiten, en op het gebied van 
veiligheid voor patiënten en consumenten; 
onderstreept het belang van de lopende 
proefprojecten voor het in kaart brengen 
van aspecten in verband met de veiligheid 
en de actualisering van de gegevens, 
fraude en de kosten;

Or. fr

Amendement 134
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is van mening dat het concept van een
vrijwillige beroepsbeoefenaarskaart, die 
aan een elektronische gegevensbank zoals
het IMI gekoppeld moet zijn, een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 

24. is verheugd over het idee van een 
beroepsbeoefenaarskaart en wacht met 
spanning op de resultaten van de lopende 
proefprojecten voor dergelijke kaarten; is 
van oordeel dat 
beroepsbeoefenaarskaarten een vrijwillig
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beroepsbeoefenaars; onderstreept dat zo'n 
kaart aan bepaalde vereisten moet voldoen 
en dat de nodige veiligheidselementen 
moeten worden ingebouwd;

karakter moeten hebben en aan het IMI-
systeem gekoppeld moeten zijn; is van 
ooordeel dat een vrijwillige 
beroepsbeoefenaarskaart een nuttig 
instrument zou kunnen zijn voor het 
vergroten van de mobiliteit van sommige 
beroepsbeoefenaars; onderstreept dat de 
invoering van zo'n kaart aan bepaalde 
vereisten inzake veiligheid en 
gegevensbescherming moet voldoen en 
hamert erop dat de nodige 
veiligheidselementen tegen misbruik en 
fraude moeten worden ingebouwd;

Or. en

Amendement 135
Louis Grech

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van oordeel dat de introductie 
van een beroepsbeoefenaarskaart de 
arbeidsmobiliteit flink zou kunnen 
vergroten, het vertrouwen van 
consumenten en burgers in de 
aangeboden diensten kan doen toenemen, 
en de bevoegde autoriteiten in de lidstaten
van ontvangst een getrouw en duidelijk 
beeld kan helpen geven van het niveau 
van de kwalificaties en ervaring van de 
betrokken beroepsbeoefenaar; beschouwt 
modernisering van richtlijn 2002/36/EG 
inzake de erkenning van 
beroepskwalificaties essentieel voor het 
verbeteren van Europa's groeiprestatie, 
het creëren van banen, het aanpakken 
van de vergrijzing in Europa en het 
ontwikkelen van een beroepsbevolking die 
de strijd aan kan gaan met de opkomende 
economieën;

Or. en
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Amendement 136
Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan de hand 
van een gedetailleerde effectbeoordeling 
aan te tonen dat een vrijwillige kaart voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI; is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

Schrappen

Or. de

Amendement 137
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan de hand 
van een gedetailleerde effectbeoordeling 
aan te tonen dat een vrijwillige kaart voor 

Schrappen
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bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI; is van oordeel dat
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 138
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan de hand van 
een gedetailleerde effectbeoordeling aan te 
tonen dat een vrijwillige kaart voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI; is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan te tonen dat 
een vrijwillige kaart een potentiële 
toegevoegde waarde heeft;
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gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 139
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan de hand van 
een gedetailleerde effectbeoordeling aan te 
tonen dat een vrijwillige kaart voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI; is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart en uitsluitend op 
verzoek van de vertegenwoordigers van de 
desbetreffende beroepsbeoefenaren aan de 
hand van een gedetailleerde 
effectbeoordeling aan te tonen dat een 
vrijwillige kaart voor bepaalde 
beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI;  is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

Or. it

Amendement 140
Juozas Imbrasas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan de hand van 
een gedetailleerde effectbeoordeling aan te 
tonen dat een vrijwillige kaart voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI; is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart en nadat is 
vastgesteld welke informatie zo'n kaart 
precies moet bevatten aan de hand van een 
gedetailleerde effectbeoordeling aan te 
tonen dat een vrijwillige kaart voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI;  is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

Or. lt

Amendement 141
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan de hand van 
een gedetailleerde effectbeoordeling aan te 
tonen dat een vrijwillige kaart voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart en nadat is 
vastgesteld welke informatie zo'n kaart 
precies moet bevatten aan de hand van een 
gedetailleerde effectbeoordeling aan te 
tonen dat een vrijwillige kaart voor 
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waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI; is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI;  is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

Or. lt

Amendement 142
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan de hand van 
een gedetailleerde effectbeoordeling aan te 
tonen dat een vrijwillige kaart voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI; is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 

25. vraagt de Commissie vóór de 
introductie van zo'n kaart aan de hand van 
een gedetailleerde effectbeoordeling aan te 
tonen dat een vrijwillige kaart voor 
bepaalde beroepsbeoefenaars en bevoegde 
autoriteiten een grotere toegevoegde 
waarde voor het erkenninsgproces heeft 
dan een uitgebreid IMI; is van oordeel dat 
bij de effectbeoordeling aandacht moet 
worden besteed aan de bezorgdheid die 
tijdens de raadpleging en door een groot 
aantal andere betrokkenen naar voren is 
gebracht, de voordelen van een e-kaart 
moeten worden belicht, een kosten-
batenanalyse moet worden gemaakt, de 
potentiële kenmerken moeten worden 
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gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en de 
consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd;

gespecificeerd en precies moet worden 
uitgelegd op welke wijze de 
gegevensbescherming en -volledigheid en 
de consumentenveiligheid worden 
gewaarborgd, onverminderd het beginsel 
van eerbiediging van het land van 
vestigings-beginsel;

Or. it

Amendement 143
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. onderstreept dat deze richtlijn ook 
bepalingen inzake gegevensbescherming 
zoals bedoeld in richtlijn 95/46/EG  moet 
bevatten en dat bij hervormingen van de 
richtlijn ook rekening moet worden 
gehouden met ontwikkelingen op het vlak 
van gegevensbescherming; is van oordeel 
dat er duidelijke contactgegevens van de 
met gegevensbeheer belaste bevoegde 
autoriteiten nodig zijn, en dat er helder 
beleid moet worden ontwikkeld met 
betrekking tot het opslaan en gebruik van 
gegevens van beroepsbeoefenaars, alsook 
richtsnoeren betreffende het corrigeren 
van onjuiste informatie;

Or. en

Amendement 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. erkent de mogelijke voordelen van 
de Europese beroepkaart qua versnelling 
en vereenvoudiging van de 
erkenningsprocedure (zoals bedoeld in 
overweging 32 van Richtlijn 2005/36/EG); 
in dit opzicht kan het informatiesysteem 
voor de interne markt (IMI) veel snellere 
samenwerking mogelijk maken tussen de 
lidstaat van afgifte (van waaruit de 
beroepsbeoefenaar vertrekt) en de lidstaat 
van ontvangst (het land waar hij zich wil 
vestigen);

Or. en

Amendement 145
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. wijst erop dat de onderhandelingen 
tussen de EU en Zwitserland hebben 
geresulteerd in een overeenkomst 
betreffende de wijziging van bijlage III 
van de overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds 
en de Zwisterse Confederatie anderzijds 
inzake het vrij verkeer van personen, 
teneinde richtlijn 2005/36/EG daarin op te 
nemen; geeft aan dat de overeenkomst 
voorziet in een tijdelijke toepassing van de 
meeste bepalingen van de richtlijn, met 
uitzondering van Titel II, waarvoor 
aanpassingen in Zwitserland nodig zijn, 
en dat het besluit van de Raad betreffende
de hierboven vermelde overeenkomst 
komt te vervallen indien Zwitserland niet 
ten laatste 24 maanden na de goedkeuring 
van de richtlijn de interne procedures 
voor de tenuitvoerlegging van dit besluit 
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afrondt; zal de ontwikkelingen ten 
aanzien van dit onderwerp op de voet 
volgen;

Or. en


