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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat een hoog opgeleide en gekwalificeerde beroepsbevolking een zeer 
belangrijk concurrentievoordeel is en dat een kwalitatief hoogwaardig stelsel voor 
beroepsonderwijs en beroepsopleiding een grote bijdrage aan de totstandbrenging van een 
goed werkende interne markt levert;

2. is van mening dat beroepsonderwijs en beroepsopleiding de voorwaarden moeten creëren 
voor arbeidsmobiliteit, zowel tijdens initiële opleidingen, als in het kader van het proces 
van levenslang leren;

3. onderstreept de noodzaak van compatibiliteit tussen de onderwijsstelsels van de 
verschillende lidstaten, met speciale aandacht voor het leren van talen en voor een breder 
aanbod aan kwalitatief hoogwaardige stages in het buitenland;

4. verzoekt de Commissie de interactie te versterken tussen de bestaande kwalificatiestelsels, 
zoals Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, het 
Bologna-proces in het hoger onderwijs en het Europees kwalificatiekader;

5. wijst erop dat het vanuit het oogpunt van de interne markt belangrijk is alle 
belemmeringen voor arbeidsmobiliteit te elimineren; wijst op het belang van de richtlijn 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en verzoekt de Commissie om, met het 
oog op het versterken van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in Europa, 
rekening te houden met de reeds in gang gezette hervorming van de richtlijn;

6. dringt aan ondersteuning van grensoverschrijdende contacten en platformen voor 
communicatie tussen onderwijsinstellingen en werkgevers met het oog op het uitwisselen 
van goede praktijken in het kader van de dienstenrichtlijn;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten in het kader van EU-wetgeving voor de interne 
markt ondersteuning te geven aan voorlichtingsprogramma's die waarborgen dat het 
bedrijfsleven, overheidsinstanties en consumenten beter op de hoogte raken van hun 
rechten en plichten.


