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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet understryker att en högkvalificerad och utbildad arbetskraft utgör en 
av de viktigaste konkurrensfördelarna och att yrkesutbildning av hög kvalitet bidrar på ett 
grundläggande sätt till att skapa en fungerande enhetlig inre marknad.

2. Europaparlamentet är övertygat om att yrkesutbildningen borde skapa förutsättningar för 
en rörlig arbetskraft, både under inledande studier och inom ramen för livslångt lärande.

3. Europaparlamentet understryker behovet av kompatibilitet mellan utbildningssystemen i 
de enskilda medlemsstaterna med särskilt tonvikt på språkundervisning och utökade 
möjligheter att genomföra praktikperioder av hög kvalitet i utlandet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka banden mellan de redan 
existerande kvalifikationssystem, såsom direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, Bolognaprocessen för högre utbildning och den europeiska 
referensramen för kvalifikationer.

5. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att avlägsna alla hinder för en rörlig 
arbetskraft med hänsyn till EU:s inre marknad. Parlamentet framhåller vikten av direktivet 
om erkännande av yrkeskvalifikationer och uppmanar kommissionen att beakta den 
pågående bedömningen av direktivet i syfte att stärka den europeiska yrkesutbildningen.

6. Europaparlamentet efterlyser ett främjande av gränsöverskridande samarbete och 
kommunikationsplattformar mellan utbildningsinstitutioner och arbetsgivare i syfte att 
utbyta god praxis i samband med tjänstedirektivet.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
utbildningsprogram om EU-lagstiftning som stöder den inre marknaden vilka syftar till att 
näringsliv, offentlig förvaltning och konsumenter bättre ska kunna förstå sina rättigheter 
och skyldigheter.


