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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is van mening dat het vrije verkeer van een toenemend aantal hooggekwalificeerde personen 

en werknemers een van de belangrijkste voordelen van Europese samenwerking en van een 

mededingingskrachtige interne markt is, een belangrijk element vormt voor de ontwikkeling 

van economieën in de hele EU en een recht van alle Europese burgers is; is stellig de mening 

toegedaan dat de mobiliteit van werknemers onder de Europese burgers moet worden 

aangemoedigd en dat niet-rechtstreekse belemmeringen moeten worden opgeheven, mits er 

evenwicht wordt aangebracht tussen mobiliteit en de kwaliteit van beroepskwalificaties; 

2. moedigt alle initiatieven aan die als doelstelling hebben de grensoverschrijdende mobiliteit te 

bevorderen als middel voor de efficiënte werking van arbeidsmarkten en als middel om de 

economische groei en het concurrentievermogen binnen de EU te verbeteren; erkent dat het 

noodzakelijk is Richtlijn 2005/36/EG te moderniseren daar deze een helder en uitgebreid 

juridisch kader moet waarborgen; 

3. verzoekt de Commissie één enkel Europees gegevensbestand op te zetten dat door de 

lidstaten wordt gevoed en dat de juridisch beschermde of in de praktijk in de lidstaten 

toegepaste beroepsprofielen bevat; dit bestand wordt gebruikt door werklozen, werknemers, 

uitoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen, overheidsinstanties enz. en vergemakkelijkt 

aldus de mobiliteit in de EU; 

4. verzoekt de lidstaten de doelmatigheid te verbeteren waarmee overheidsinstanties gegevens 

over de rechten van werknemers en over de procedures met het oog op erkenning van 

beroepskwalificaties verspreiden, en zo in het kader van de bevordering van de mobiliteit 

iedere vorm van ontmoedigende bureaucratie te beperken; 

5. is ervan overtuigd dat het aantal gereglementeerde beroepen moet worden herzien en 

geleidelijk kan worden teruggebracht en dat het toepassingsgebied voor automatische 

erkenning van opleidingstitels voor nieuwe beroepen moet worden herzien en zo mogelijk 

uitgebreid, waarbij met name aandacht moet worden geschonken aan innovatieve sectoren, 

aan sectoren van de industrie en van de diensten die een hoge toegevoegde waarde leveren, 

geavanceerde technologieën ontwikkelen en krachtige groeimogelijkheden bieden, en aan 

digitale industrieën; 

6. verzoekt de Commissie de basis te leggen voor een omvattend systeem voor erkenning van 

de beroepsbekwaamheden voor alle werknemers, zodat deze geheel of ten dele een 

getuigschrift (diploma, bewijs of certificaat van beroepsbekwaamheid) kunnen verwerven op 

de grondslag van beroepservaring, nadat kennis en verworven vaardigheden door een 

examencommissie zijn erkend; 

7. is zich ervan bewust dat er op het gebied van de erkenning van beroepkwalificaties nog 

andere maatregelen moeten worden genomen, aangezien de harmonisatie van de inhoud van 

beroepsopleidingen in de lidstaten, ondanks dat er merkbare vooruitgang is geboekt, nog niet 

het gewenste bevredigende niveau heeft bereikt; 
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8. is van mening dat er op Europees niveau bijzondere aandacht moet worden geschonken aan 

het gebruik van een Europees bevoegdhedenpaspoort waardoor de mobiliteit van werknemers 

kan worden vergemakkelijkt en waardoor beter geharmoniseerde onderwijsstelsels kunnen 

worden opgezet om de eisen van de arbeidsmarkt beter te steunen; 

9. wijst erop dat de erkenning van beroepskwalificaties nauw verband houdt met de 

verwezenlijking van de procedure van Bologna met het oog op totstandbrenging van een 

uniforme Europese zone van hoger onderwijs; 

10. wijst erop dat de lidstaten ook in de toekomst het recht moeten hebben de automatische 

erkenning van onvoldoende gekwalificeerde personen op ieder moment te voorkomen door 

compenserende maatregelen op te leggen; 

11. verzoekt de lidstaten hun officiële en niet-officiële onderwijsstelsels beter te coördineren om 

voor de toekomst een arbeidspotentieel met vergelijkbare bevoegdheden te ontwikkelen dat 

voor de Europese arbeidsmarkt voordelen kan opleveren en waardoor de productieniveaus en 

de mededingingsgerichtheid kunnen worden opgevoerd; 

12. verzoekt de Commissie een Gemeenschapsstelsel op te zetten voor de erkenning van 

beroepsbekwaamheden en als model het universitaire systeem kandidaat-master-doctoraat te 

nemen, om de arbeidsmarkt beter leesbaar te maken voor werkgevers en beter toegankelijk 

voor werkzoekenden die aldus kunnen terugvallen op één enkele rechtsgrondslag; 

13. verzoekt de Commissie het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) verder te 

verbeteren en naar behoren te gebruiken, zodat er een gecentraliseerd en onderling 

koppelbaar elektronisch systeem van gereglementeerde beroepen bestaat, dat doorzichtig en 

gemakkelijk toegankelijk is voor bevoegde overheidsinstanties, beroepsorganisaties en in 

aanmerking komende belanghebbenden zoals sociale partners, terwijl de beginselen van 

gegevensbescherming worden gewaarborgd en het subsidiariteitsbeginsel wordt nageleefd; 

14. verzoekt om bijwerking van de lijst met werkzaamheden en om een analyse van de regels 

met betrekking tot automatische erkenning op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld op de 

gebieden van ambachten, handel en industrie en om consolidatie van het sociale 

samenwerkingsverband in de sector beroepsopleiding en hoger onderwijs; het Europees 

kwalificatiekader (EKK) kan in dit verband eventueel zorgen voor adequate normen;  

15. wijst op de noodzaak van levenslang leren, bijscholing en opleiding; wijst op de problemen 

die in de reglementeerde beroepen bestaan met het erkennen van in andere lidstaten genoten 

opleidingen;  

16. dringt erop aan voortgezette beroepsopleiding beter op te nemen in Richtlijn 2005/36/EG; 

17. verzoekt de Commissie, de lidstaten en alle betrokken belanghebbenden doelmatiger samen 

te werken om een gemeenschappelijke norm te definiëren met betrekking tot de registratie 

van te reglementeren beroepen en de manier waarop dit dient te gebeuren, en  het gebruik 

van dit systeem te vergemakkelijken door het te koppelen aan het EURES-netwerk; 

18. is ervan overtuigd dat een verplicht register dat toegankelijk moet worden gemaakt voor alle 

desbetreffende instanties in lidstaten, noodzakelijk is voor toezicht op personen wier 
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beroepsvergunning binnen een lidstaat is ingetrokken;  wijst er met nadruk op dat een 

krachtiger koppeling tussen lidstaten en Europese  instellingen en met name uitbreiding en 

correct gebruik van het IMI-systeem, met een proactief alarmmechanisme, een oplossing zou 

kunnen zijn en het vertrouwen van overheidsinstanties en burgers in het systeem zou 

verstevigen; 

19. spreekt zijn waardering uit voor   het Commissievoorstel in het groenboek, te weten 

invoering van een alarmmechanisme in het kader van IMI, zodat bevoegde instanties 

gegevens kunnen delen over de gezondheidssector; verzoekt de Commissie erop toe te zien 

dat de lidstaten verplicht zijn elkaar onmiddellijk en proactief op de hoogte te stellen van 

maatregelen tegen registratie van in de gezondheidszorg werkzame personen of van dier 

recht diensten te verlenen; 

20. is van mening dat stelselmatige taaltoetsing de toegang van buitenlanders in de vrije 

beroepen tot de arbeidsmarkt niet mag belemmeren en verzoekt derhalve om een 

pragmatische benadering van taalvaardigheidstests, waarbij erkenning mogelijk is zonder 

taalvaardigheidsbewijs ; is echter van mening dat de werkgever minimumeisen moet kunnen 

stellen aan de  taalkennis, die noodzakelijk is om het werk in kwestie te kunnen verrichten, 

en deze moet kunnen toetsen; is tegelijkertijd van mening dat taalvoorschriften die van 

toepassing zijn op medische beroepen die rechtstreeks contact hebben met patiënten nader 

dienen te worden overwogen; 

21. steunt initiatieven die gericht zijn op de aanpassing van opleidingsstelsels aan de huidige 

markteisen, wetenschappelijke en technische vooruitgang, verduidelijking en combinatie van 

minimum onderwijs- en opleidingseisen, alsook verbetering van het stelsel van kennisgeving 

en opneming van nieuwe specialismen in de richtlijn;  

22. acht het van wezenlijk belang afgestudeerden er beter op voor te bereiden in te spelen op de 

eisen van de arbeidsmarkt en steunt derhalve het denkbeeld de voordelen van de richtlijn uit 

te breiden tot afgestudeerden die een periode van betaalde praktische beroepservaring onder 

begeleiding in het buitenland wensen door te brengen; 

23. verzoekt om vereenvoudiging, verbetering van de doelmatigheid en grotere doorzichtigheid  

van de betreffende administratieve procedures in het algemeen en om terugdringing van de 

kosten, om de erkenning van de beroepsbekwaamheden te vergemakkelijken en te versnellen 

en er aldus voor te zorgen dat het vrije verkeer van personen niet wordt belemmerd; verzoekt 

de lidstaten operationele mechanismen voor coördinatie, vervolgmaatregelen en herziening in 

te voeren; 

24. erkent de mogelijke voordelen van invoering van een Europese beroepskaart voor wat betreft 

de versnelling en vereenvoudiging van erkenningsprocedures; voert echter  aan dat de 

invoering van een kaart voorafgegaan dient te worden door een grondige effectbeoordeling 

en nauwkeurig beoordelingsonderzoek en de gegevens van mensen die in de sector 

werkzaam zijn voldoende moet beschermen; is eveneens van mening dat het 

informatiesysteem interne markt (IMI) veel snellere samenwerking mogelijk kan maken 

tussen de lidstaat van uitgifte (van waaruit de beoefenaar van het vrije beroep vertrekt) en de 

lidstaat van ontvangst (het land waar hij zich wil vestigen); 

25. wijst erop dat het gebruik van een Europees beroepspaspoort ook zin heeft voor beroepen 
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waarvoor geen EU-dekkende minimumopleidingseisen gelden en waarvoor dus ook geen 

automatische erkenning bestaat;  is van mening dat de lidstaten te dien einde moeten bepalen 

welke eisen zij aan de beroepskwalificaties stellen en welke compenserende maatregelen zij 

eventueel eisen van de werknemers uit andere lidstaten; 

26. wijst erop dat de onderwijsstelsels in de lidstaten nog steeds sterk verschillen; is dan ook van 

mening dat perioden die als regel worden doorgebracht op beroepsopleidingen in het kader 

van tweeledige opleidingen, moeten worden meegerekend als de 

minimumopleidingsperioden die voor aan aantal beroepen vereist zijn; 

27. is verklaard tegenstander van iedere poging de gedragscode juridisch bindend te maken, 

aangezien de niet-bindende aard de lidstaten in staat stelt de erkenningsprocedure soepel ten 

uitvoer te leggen; 

28. verzoekt de Commissie artikel 11 van Richtlijn 2005/36/EG te herzien om het aantal 

gereglementeerde beroepen terug te brengen ten einde meer soepelheid van de 

erkenningsprocedures mogelijk te maken, de bureaucratische erkenningsprocedures te 

wijzigen die uitsluitend gebaseerd zijn op de academische prestaties en voortgang te boeken 

op weg naar algemene erkenning van diploma’s; 

29. wijst erop dat de lidstaten ter compensatie van essentiële verschillen in opleiding ook in de 

toekomst compenserende maatregelen moeten kunnen eisen, met name 

aanpassingscursussen; 

30. blijft erbij dat de herziening van de richtlijn betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties niet tot gevolg mag hebben dat wordt afgezien van de eis dat 

beoefenaars van gereglementeerde beroepen de bevoegde instanties op de hoogte moeten 

stellen wanneer zij voor het eerst naar een andere lidstaat  verhuizen om diensten te verlenen; 

is van mening dat de regelingen voor toezichthoudende beroepen door een dergelijke 

afschaffing ernstig zouden worden ondergraven; 

31. wijst erop dat het proces van Bologna moet worden versneld waardoor aan onbetekenende 

hinderpalen wordt voorbijgegaan en niet ter zake doende belemmeringen worden 

overwonnen en er aldus voor te zorgen dat het proces naar behoren werkt; 

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten ter kennis te nemen dat de erkenning van 

getuigschriften en andere bewijzen van officiële beroepsbekwaamheid, voor de 

totstandbrenging van een werkelijke interne markt van beoefenaars van vrije beroepen, op 

dezelfde manier als de erkenning van beroepskwalificaties, noodzakelijk is, daar het bewijs 

van officiële bevoegdheid eerst door de bevoegde instantie moet worden goedgekeurd, 

voordat het mogelijk is te werken in posities met burgerlijke verantwoordelijkheid of in 

overheidsdiensten; 

33. wijst erop dat het voor de beoordeling van de tenuitvoerlegging  van richtlijn 2005/36/EG 

vereist is dat er een lijst van getuigschriften of ander bewijzen van in één of meer lidstaten 

erkende en tegelijkertijd in andere lidstaten niet erkende officiële bevoegdheden wordt 

opgesteld; deze lijst dient eveneens de gevallen te bevatten van burgers die hebben 

gestudeerd aan een universiteit in een andere lidstaat, en die bij terugkeer in hun lidstaat van 

herkomst tot de ontdekking komen dat hun diploma niet wordt erkend; 
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