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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG
(2011/2024(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln ”Europa 
2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av Mario Montis rapport till kommissionen av den 9 maj 2010 om en ny 
strategi för den inre marknaden,

– med beaktande av parlamentets utfrågning med nationella parlament den 26 oktober 2010 
om införlivande och tillämpning av direktiv 2005/36/EG,

– med beaktande av den undersökning som parlamentet beställde om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (PE 447.514), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 med titeln ”På väg 
mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi” (KOM(2010)0608),

– med beaktande av Solvits årsrapport från 2010 om Solvit-nätverkets utveckling och 
resultat under 2010,

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om en inre marknad för européer2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 med titeln 
”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för 
inre marknaden” (KOM(2011)0206),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 22 juni 2011 om modernisering av 
direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (KOM(2011)0367),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 5 juli 2011 med en 
sammanfattning av svaren från det offentliga samrådet om modernisering av direktivet om 
yrkeskvalifikationer3,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 5 juli 2011 om utvärderingen 
av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer4, 

                                               
1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
2 Antagna texter, 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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– med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. De demografiska förändringarna medför att yrkespersoners rörlighet inom EU blir allt 
viktigare.

B. På grund av föränderliga arbetsmarknader måste reglerna för erkännande av 
yrkeskvalifikationer bli mer flexibla. 

C. Det finns fortfarande en klyfta mellan medborgarnas förväntningar och verkligheten: mer 
än 16 procent av Solvit-fallen under 2010 gällde erkännande av yrkeskvalifikationer1.

D. Alla medlemsstater införlivade inte direktiv 2005/36/EG i tid. Först tre år efter den
ursprungliga tidsfristen genomfördes direktivet fullt ut.   

E. Rättigheten att få ett säkert jobb eller att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat är 
en grundläggande rättighet enligt fördragen och utgör ett konkret exempel på hur 
medborgarna kan dra nytta av den inre marknaden.

F. Genom direktiv 2005/36/EG konsoliderades de bestämmelser som hade fastställts i de 
15 direktiv som antagits sedan 1960.

G. I inremarknadslagen betonades det att en modernisering av ordningen om erkännande av 
yrkeskvalifikationer är avgörande för att öka den ekonomiska tillväxten.

I. Förenkling för medborgarna

1. Europaparlamentet understryker att processen för erkännande inom ramen för den 
generella ordningen och den automatiserade ordningen, vilken grundar sig på 
yrkeserfarenhet, är onödigt komplicerad och arbetsdryg för både behöriga myndigheter 
och yrkespersoner.  

2. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att använda modern 
kommunikationsteknik, inbegripet databaser och förfaranden för registrering online, i 
syfte att garantera att de frister som fastställts inom ramen för den generella ordningen för 
erkännande respekteras och att betydande framsteg uppnås när det gäller yrkespersoners 
tillgång till information samt insyn i beslutsprocesser.   

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, behöriga myndigheter och kommissionen 
att konsolidera de olika informationskällor som för närvarande finns tillgängliga för 
yrkespersoner – inbegripet nationella kontaktpunkter, Solvit och branschorganisationer –
genom att inrätta en tillgänglig internetportal med relevant och aktuell information om 

                                               
1 Europeiska kommissionen, GD Inre marknaden, Solvits rapport 2010 om Solvit-nätverkets utveckling och 
resultat under 2010 (2011).



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

SV

erkännandeprocessen, inklusive administrativ information om behöriga myndigheter och 
de handlingar som yrkespersoner ska lämna in för att få sina yrkeskvalifikationer erkända.

4. Europaparlamentet efterlyser ytterligare förtydliganden av begreppet tillhandahållande av 
tjänster på tillfällig grund. Parlamentet hävdar att behöriga myndigheter har problem med 
att tillämpa ordningen och uppmanar därför kommissionen att utvärdera de nuvarande 
bestämmelserna i artikel 7 i direktivet, särskilt de som gäller folkhälsa och säkerhet, och 
lägga fram sina slutsatser för parlamentet.

5. Europaparlamentet betonar att kompensationsåtgärder, som gör det möjligt för behöriga 
myndigheter att införa ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod på högst tre år och 
som spelar en ovärderlig roll när det gäller att trygga konsument- och patientsäkerheten, 
kan tillämpas på ett oproportionerligt sätt. Parlamentet anser att yrkespersoner bör ges 
större insyn i beslutsprocessen och att uppförandekoden bör utvärderas för att på så sätt 
hjälpa behöriga myndigheter. 

6. Europaparlamentet menar att dialogen och samarbetet mellan behöriga myndigheter och 
nationella kontaktpunkter måste förbättras, både på nationell nivå och mellan 
medlemsstater.

II. Uppdatering av de befintliga bestämmelserna

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen uppdatera den nuvarande klassificeringen av ekonomisk 
verksamhet inom ramen för den automatiserade ordningen för erkännande, vilken grundar 
sig på yrkeserfarenhet och minimikraven för utbildning. 

8. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna bör reglera yrken på ett mer 
proportionerligt sätt i syfte att minska det totala antalet reglerade yrken i EU, undantaget 
vårdsektorn.

9. Europaparlamentet framhåller berörda parters uppmaning att i högre grad betona 
kontinuerlig yrkesutveckling. Parlamentet uppmanar rådet att klargöra definitionen av 
kontinuerlig yrkesutveckling. Parlamentet uppmanar vidare behöriga myndigheter att 
tillhandahålla information om kontinuerlig yrkesutveckling under erkännandeprocessen 
och utbyta bästa praxis inom detta område.  

III. Uppgradering av folkhälsa och säkerhet

10. Europaparlamentet menar att tryggandet av konsument- och patientsäkerheten är ett 
viktigt mål vid översynen av direktivet. Parlamentet uppmärksammar vårdpersonalens 
särskilda ställning.

11. Europaparlamentet framhåller att det uppstått allvarliga problem i samband med att 
yrkespersoner fortsatt att utöva sitt yrke inom EU trots att deras tillstånd tillfälligt eller 
permanent dragits in.  
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12. Europaparlamentet föreslår att man inom ramen för informationssystemet för den inre 
marknaden inrättar en proaktiv varningsmekanism för de yrken som ännu inte omfattas av 
tjänstedirektivet. I och med denna mekanism skulle det bli obligatoriskt att utfärda en 
varning till alla medlemsstater om att en yrkesperson sanktionerats.

13. Europaparlamentet påpekar att de flesta berörda parter motsätter sig principen om partiellt 
tillträde till ett yrke, en princip som är svår att övervaka i praktiken. Parlamentet efterlyser 
en grundlig utvärdering av principen och föreslår att den inte ska gälla de reglerade yrken 
som är knutna till folkhälsa och säkerhet.

14. Europaparlamentet betonar att en utvidgning av erkännandeprocessen till att gälla 
yrkeskvalifikationer från tredjeländer riskerar att medföra missbruk av ordningen i form 
av ”forum shopping” (försök att utnyttja den lagstiftning som är mest gynnsam) och detta 
skulle bli alltför betungande för behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten. 

15. Europaparlamentet hävdar att språkkunskaper är avgörande för att underlätta en 
yrkespersons integrering i ett annat land, garantera de tillhandahållna tjänsternas kvalitet 
och trygga konsument- och patientsäkerheten. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över kraven på 
språkkunskaper inom vårdyrkena och ge behöriga myndigheter nödvändig flexibilitet för 
att fastställa och vid behov testa yrkespersoners språkkunskaper som en del av 
erkännandeprocessen.  

IV. Integrering av yrkespersoner och ökat förtroende för ordningen

17. Europaparlamentet stöder förslaget att utvidga informationssystemet för den inre 
marknaden till att omfatta de yrken som ännu inte finns med i tjänstedirektivet.

18. Europaparlamentet föreslår att det ska bli obligatoriskt för behöriga myndigheter att 
tillämpa informationssystemet för den inre marknaden i syfte att underlätta ett proaktivt 
administrativt samarbete och förenkla erkännandeförfarandena. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att en eventuell ny version av 
direktivet har införlivats på ett korrekt sätt vid den fastställda tidsfristens utgång.   
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge direktivet vederbörlig prioritet.

20. Europaparlamentet efterlyser ökad rörlighet för utexaminerade och begär att domen i 
målet Morgenbesser1 följs. Parlamentet menar att medlemsstaterna rent principiellt inte 
bör hindra utexaminerade från att delta i betald och handledd praktik om de erbjuder sina 
egna medborgare en sådan möjlighet.   

21. Europaparlamentet framhåller att konceptet med gemensamma plattformer, som fastställs 
i artikel 15 i direktivet, inte varit framgångsrikt eftersom det för närvarande inte finns en 
enda sådan plattform. Parlamentet uppmanar kommissionen att klargöra detta koncept i en 

                                               
1 EU-domstolens dom av den 13 november 2003, mål C-313/01, Morgenbesser, I–13467.
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reviderad artikel och utvärdera förslaget att sänka tröskeln för medlemsstaternas 
deltagande.

22. Europaparlamentet anser att inrättandet av en gemensam plattform bör vara avhängigt av 
ett inremarknadstest och föremål för parlamentarisk kontroll.  

23. Europaparlamentet inväntar resultaten av en extern undersökning som kommissionen har 
beställt för att utvärdera hur de nyligen genomförda utbildningsreformerna påverkat 
erkännandeförfarandena, särskilt tillämpligheten av den europeiska ramen för 
kvalifikationer på artiklarna 11 och 13 i direktivet och Bolognaprocessen.   

24. Europaparlamentet anser att konceptet med ett frivilligt yrkeskort, som måste kopplas till 
en elektronisk databas, exempelvis informationssystemet för den inre marknaden, skulle 
vara ett användbart verktyg för att främja rörlighet för vissa yrkesgrupper. Parlamentet 
betonar att det kort som införs måste uppfylla särskilda krav och att nödvändiga 
skyddsåtgärder måste vidtas.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan ett yrkeskort införs och på basis av 
en grundlig konsekvensanalys styrka det eventuella mervärde för erkännandeprocessen 
som ett frivilligt yrkeskort för vissa yrkespersoner och behöriga myndigheter skulle 
medföra – utöver det mervärde som ett förbättrat informationssystem för den inre 
marknaden medför. Parlamentet anser att man i konsekvensanalysen måste behandla de 
frågor som väckts inom ramen för samråd och som tagits upp av flera berörda parter, 
utvärdera fördelarna med ett e-kort, tillhandahålla en kostnads- och intäktsanalys, 
specificera dess potentiella särdrag samt redogöra för exakt hur dataskydd och 
konsumentskydd skulle kunna tryggas.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


