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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer
(2011/2024(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010, ”EUROPA 2020 - En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst” (KOM(2010)2020),

– der henviser til Mario Montis rapport til Kommissionen af 9. maj 2010 med titlen ”En ny 
strategi for det indre marked",

– der henviser til høringen med de nationale parlamenter den 26. oktober 2010 om 
gennemførelse og anvendelse af direktiv 2005/36/EF,

– der henviser til den undersøgelse, det har ladet foretage om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (PE 447.514),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 med titlen "På vej mod en 
akt for det indre marked - For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne” 
(KOM(2010)0608),

– der henviser til SOLVIT-rapporten fra 2010 "SOLVIT-nettets udvikling og resultater",

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om det indre marked2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 med titlen "Akten for det 
indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid " (KOM(2011)0206),

– der henviser til Kommissionens grønbog af 22. juni 2011 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2011)0367),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 5. juli 2011 med en sammenfatning af 
reaktionerne inden for rammerne af høringen om modernisering af direktivet om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer3,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 5. juli 2011 om evalueringen af 
direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48 og 119, stk. 2,
                                               
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
4 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at de demografiske ændringer vil gøre det stadig vigtigere, at 
erhvervsudøvere er mobile i hele Den Europæiske Union,

B. der henviser til, at de ændrede arbejdsmarkeder kræver mere fleksibilitet i bestemmelserne 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer,

C. der henviser til, at der stadig er en kløft mellem borgernes forventninger og virkeligheden, 
idet over 16 % af SOLVIT-sagerne i 2010 vedrørte anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer1

D. der henviser til, at direktiv 2005/36/EF ikke blev gennemført rettidigt i alle medlemsstater, 
og først var fuldt gennemført tre år efter den oprindelige deadline,

E. der henviser til, at retten til sikker beskæftigelse eller til at udbyde tjenester i en anden 
medlemsstat er fastlagt i traktaterne og er et konkret eksempel på, hvordan borgerne nyder 
godt af det indre marked,

F. der henviser til, at der i direktiv 2005/36/EF konsolideres regler fra 15 tidligere direktiver 
fra 1960'erne og fremefter,

G. der henviser til, at akten for det indre marked har understreget, at en modernisering af 
systemet for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er nøglen til at øge den 
økonomiske vækst,

I. Forenkling for borgerne

1. understreger, at anerkendelsesprocessen under det generelle system og det automatiske 
system baseret på erhvervserfaring er overordentlig kompliceret og tidskrævende for både 
de kompetente myndigheder og for de erhvervsudøvende;

2. opfordrer derfor medlemsstaterne til at anvende moderne kommunikationsteknologier, 
inklusive databaser og online-registreringsprocedurer, for at sikre, at de deadlines, der er 
fastsat under det generelle system, overholdes, og at der gøres betragtelige fremskridt, for 
så hvidt angår adgang til information og transparens i beslutningsprocedurerne for 
erhvervsudøverne;

3. opfordrer medlemsstaterne, de kompetente myndigheder og Kommissionen til at 
konsolidere de forskellige kilder til information, som erhvervsudøverne i øjeblikket har 
adgang til – inklusive nationale kontaktpunkter, SOLVIT og faglige organer – gennem 
etablering af en lettilgængelig online-portal, som kan give relevant og ajourført 
information om anerkendelsesprocessen, inklusive administrativ information om 
kompetente myndigheder og de dokumenter, erhvervsudøverne skal fremsende for at sikre 
anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer;

                                               
1 European Commission, DG MARKT, SOLVIT 2010 Report: Development and performance of the SOLVIT 
network in 2010, (2011)..



PR\874722DA.doc 5/7 PE469.992v01-00

DA

4. ønsker en yderligere tydeliggørelse af konceptet midlertidige og lejlighedsvise 
tjenesteydelser; mener, at de kompetente myndigheder oplever problemer i forbindelse 
med anvendelsen af ordningen og opfordrer Kommissionen til at evaluere de nugældende 
bestemmelser i direktivets artikel 7, navnlig dem, der vedrører folkesundhed og sikkerhed, 
og til at forelægge konklusionerne for Parlamentet;

5. understreger, at udligningsforanstaltningerne, der gør det muligt for de kompetente 
myndigheder at kræve en egnethedsprøve eller en prøvetid på maksimalt tre år, og som 
spiller en uvurderlig rolle i forbindelse med sikring af forbruger- og patientsikkerheden, 
kan anvendes på uforholdsmæssig vis; kræver øget transparens i beslutningsprocedurerne 
for erhvervsudøverne og en evaluering af adfærdskodeksen for at hjælpe de kompetente 
myndigheder;

6. mener, at dialogen og samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og de nationale 
kontaktpunkter må forbedres, såvel i som mellem medlemsstaterne;

II. Ajourføring af eksisterende bestemmelser

7. opfordrer Kommissionen til at ajourføre den nuværende klassificering af de økonomiske 
aktiviteter til de automatiske anerkendelsessystemer på grundlag af erhvervserfaring og 
minimumkrav til uddannelsen i overensstemmelse med den videnskabelige og tekniske 
udvikling;

8. understreger, at medlemsstaterne bør regulere erhvervene på en mere forholdsmæssig 
måde med henblik på at reducere det samlede antal regulerede erhverv i EU, med 
undtagelse af sundhedssektoren;

9. understreger, at aktørerne ønsker større vægt på løbende faglig udvikling; opfordrer 
Kommissionen til at skabe en klar definition af løbende faglig udvikling; opfordrer de 
kompetente myndigheder til at give oplysninger om løbende faglig udvikling under 
anerkendelsesprocessen og til at udveksle bedste praksis på dette område;

III. Opgradering af den offentlige sundhed og sikkerhed

10. mener, at beskyttelse af forbruger- og patientsikkerheden er et vigtigt mål i forbindelse 
med revisionen af direktivet; henleder opmærksomheden på den særlige status, som 
beskæftigede i sundhedssektoren har;

11. understreger, at der har været alvorlige problemer med personer, der fortsat har praktiseret 
i EU, efter at de er blevet suspenderet eller frataget deres autorisation;

12. ønsker inden for rammerne af informationssystemet for det indre marked (IMI) og for de 
erhvervsudøvere, der ikke allerede er omfattet af tjenesteydelsesdirektivet, oprettelse af en 
proaktiv advarselsordning, der gør det obligatorisk at udsende en advarsel til alle 
medlemsstater, når en erhvervsudøver er blevet pålagt en sanktion;

13. understreger, at princippet om delvis adgang af langt størstedelen af aktørerne betragtes 
som uønsket, og i praksis er vanskeligt at kontrollere; opfordrer til en grundig evaluering 
af dette princip og mener, at det ikke bør gælde for de regulerede erhverv, der har 
konsekvenser for sundhed og sikkerhed;
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14. understreger, at en udvidelse af anerkendelsesproceduren til også at omfatte 
kvalifikationer fra tredjelande kan medføre misbrug af systemet i form af ”forum
shopping” og store byrder for de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaterne;

15. mener, at sprogkundskaber er helt afgørende for at lette erhvervsudøvernes integration i et 
andet land, for sikring af kvaliteten af de leverede tjenester og for at beskytte forbruger-
og patientsikkerheden;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at revidere sprogkravene for 
erhvervsudøvere inden for sundhedssektoren ved at give de kompetente myndigheder den 
nødvendige fleksibilitet til at fastlægge og, om nødvendigt, teste erhvervsudøvernes 
sprogkundskaber som led i anerkendelsesprocessen;

IV. Integration af erhvervsudøvere og øget tillids i systemet

17. støtter udvidelsen af IMI til også at omfatte erhvervsudøvere, der endnu ikke er omfattet 
af tjenesteydelsesdirektivet;

18. ønsker obligatorisk indførelse af IMI for kompetente myndigheder for at lette det 
proaktive administrative samarbejde og forenkle anerkendelsesprocedurerne;

19. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle reviderede direktiver gennemføres korrekt 
inden for den fastsatte deadline; opfordrer medlemsstaterne til at give direktivet en 
passende prioritering;

20. opfordrer til øget mobilitet for kandidater og overholdelse af afgørelsen i Morgenbesser-
sagen1; mener, at medlemsstaterne principielt ikke bør hindre kandidater at udføre betalt 
arbejde under opsyn, hvis deres egne statsborgere har denne mulighed;

21. understreger, at konceptet med fælles platforme, som anført i direktivets artikel 15, ikke 
har været vellykket, og at der i øjeblikket ikke findes sådanne platforme; opfordrer 
Kommissionen til at tydeliggøre dette koncept i en ændret artikel og til at evaluere 
forslaget om at sænke tærsklen for medlemsstaternes deltagelse;

22. mener, at indførelse af enhver form for fælles platforme bør gøres afhængig af en indre 
markedstest og af parlamentarisk kontrol;

23. afventer resultaterne af en af Kommissionen bestilt ekstern undersøgelse af virkningerne 
af de seneste uddannelsesreformer for anerkendelsesprocedurerne, navnlig 
anvendeligheden af den europæiske referenceramme for kvalifikationer på direktivets 
artikel 11 og 13 og Bologna-processen;

24. mener, at konceptet med et frivilligt erhvervspas, der skal være forbundet med en 
elektronisk database såsom IMI, vil kunne være et nyttigt redskab til at øge mobiliteten for 
nogle erhvervsudøvere; understreger, at ethvert kort, der indføres, skal opfylde specifikke 
betingelser, og at de nødvendige sikkerhedselementer skal være til stede;

25. opfordrer Kommissionen til, inden noget kort indføres, gennem en grundig 
                                               
1 Domstolens dom af 13. november 2003, Sag C-313/01, Morgenbesser, Sml. I–13467.
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konsekvensanalyse at dokumentere den mulige merværdi af et frivilligt kort for visse 
erhvervsudøvere og kompetente myndigheder for anerkendelsesprocessen ud over den, 
som en forbedret IMI skaber; mener, at denne konsekvensanalyse skal behandle de 
bekymringer der er opstået under høringsprocessen og hos mange andre aktører, 
dokumentere fordelene ved et e-kort, give en cost-benefit-analyse, specificere de mulige 
karakteristika og dokumentere præcis hvordan databeskyttelse og forbrugersikkerhed 
garanteres;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


