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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat in de dienstenrichtlijn, de richtlijn beroepskwalificaties en de richtlijn 
evenredigheidsbeoordeling de bepalingen zijn neergelegd waarmee de goede werking van 
de interne markt wordt gewaarborgd en tegelijkertijd werknemers en consumenten in 
hoge mate worden beschermd;

B. overwegende dat met de richtlijn beroepskwalificaties wordt beoogd beroepsbeoefenaren 
de mogelijkheid te bieden in de Unie te werken of zich daar te vestigen en het voor 
werknemers met bepaalde beroepen gemakkelijker te maken om werk te vinden in een 
andere lidstaat, waarbij de arbeidsmobiliteit binnen de EU wordt bevorderd, terwijl de 
dienstenrichtlijn de totstandbrenging van vrij dienstenverkeer tot doel heeft; overwegende 
dat het potentieel van de eengemaakte markt verder kan worden vergroot door 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrije verkeer van diensten en werknemers 
aan te pakken; overwegende dat het vrije verkeer van werknemers een fundamenteel 
beginsel van de Europese Unie en een recht van alle burgers is, en van wezenlijk belang 
is voor de goede werking van de interne markt; overwegende dat arbeidsmobiliteit vrij en 
eerlijk moet zijn en moet stoelen op sterke rechten;

C. overwegende dat wederzijdse erkenning van vaardigheden en kwalificaties van essentieel 
belang is om mobiliteit, levenslang leren en carrièremogelijkheden voor iedereen, met 
inbegrip van personen met een handicap, in de EU te ondersteunen, en zo bij te dragen 
tot het vrije verkeer van werknemers en diensten en de correcte werking van de 
eengemaakte markt; overwegende dat de Europese beroepskaart veilige beroepsmobiliteit 
versterkt en voor een kader voor een eenvoudigere, snellere en transparantere erkenning 
van kwalificaties zorgt;

D. overwegende dat de Commissie in reactie op de COVID-19-pandemie richtsnoeren heeft 
uitgevaardigd betreffende de uitoefening van het vrije verkeer van werknemers, waarin 
de beginselen voor een geïntegreerde aanpak van een doeltreffend beheer van de 
binnengrenzen uiteen worden gezet teneinde de volksgezondheid te beschermen en 
tegelijkertijd de integriteit van de interne markt te handhaven, en overwegende dat de 
Raad een aanbeveling over een gecoördineerde aanpak van de beperkingen van het vrije 
verkeer heeft aangenomen die erop gericht is de transparantie en voorspelbaarheid van 
het vrije verkeer van burgers en bedrijven in de EU te vergroten;

E. overwegende dat de COVID-19-pandemie een ongekende economische crisis heeft 
veroorzaakt; overwegende dat het economisch herstel kan worden bevorderd door het 
volledige potentieel van de eengemaakte markt te ontsluiten door het vrije verkeer van 
werknemers en diensten te versterken en de wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties en de vrijheid van dienstverrichting uit hoofde van de 
dienstenrichtlijn ten volle te benutten;

F. overwegende dat verschillende keuzes op regelgevingsgebied op zowel Europees als 
nationaal niveau, een gebrekkige en ontoereikende omzetting en uitvoering van de 
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bestaande wetgeving en ongerechtvaardigde belemmeringen leiden tot hiaten in de 
handhaving en impact hebben op het vrije verkeer van werknemers en diensten;

G. overwegende dat een eengemaakte markt met hoge maatschappelijke en milieunormen, 
kwaliteitsdiensten en eerlijke concurrentie in het belang van alle belanghebbenden is;

H. overwegende dat het economische herstel van de crisis als gevolg van de COVID-19-
pandemie in overeenstemming met de in de Europese Green Deal vastgestelde 
richtsnoeren moet zijn;

1. benadrukt het feit dat in het kader van de huidige gezondheidscrisis het vrije verkeer 
van werknemers in de sector gezondheidsdiensten de voordelen van de richtlijn 
beroepskwalificaties aantoont, met name gezien de digitale elementen en de bewezen 
doeltreffendheid ervan bij het vergemakkelijken van arbeidsmobiliteit1; onderstreept 
bovendien dat de bestaande wetgeving inzake arbeidsomstandigheden, toegang tot 
sociale rechten en gezondheid en veiligheid, met name voor seizoenarbeiders en 
grensoverschrijdende werknemers, moet worden nageleefd om te zorgen voor een 
gelijke behandeling wanneer werknemers hun recht op vrij verkeer uitoefenen; herinnert 
eraan dat de richtlijn beroepskwalificaties is bedoeld om het voor beroepsbeoefenaren 
gemakkelijker te maken om hun diensten in heel Europa aan te bieden en om 
consumenten, de volksgezondheid en de veiligheid daarbij te beschermen, wat met 
name tijdens de pandemiecrisis van belang is; 

2. onderstreept dat het vrije en veilige verkeer van werknemers en diensten belangrijk is 
bij het overwinnen van de recessie en van de gestegen werkloosheid die het gevolg zijn 
van de COVID-19-pandemie; herhaalt dat het essentieel is om verdere 
ongerechtvaardigde belemmeringen in de eengemaakte markt weg te nemen teneinde 
het potentieel ervan ten volle te kunnen benutten en tegelijkertijd een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen; betreurt het feit dat het door de Commissie 
voorgestelde herstelplan niet ambitieus genoeg is wat betreft het verkeer van 
werknemers en diensten, en dat in het plan het belang van dit verkeer als instrument 
voor economisch herstel niet voldoende wordt erkend;

3. benadrukt dat sommige besluiten van bepaalde lidstaten inzake reisbeperkingen 
vanwege COVID-19 tot onzekerheid voor zowel consumenten als bedrijven hebben 
geleid, met name voor grensoverschrijdende werknemers; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten derhalve dergelijke maatregelen verder te coördineren om de beginselen van de 
eengemaakte markt hoog te houden en voorbereid te zijn op toekomstige golven, 
teneinde bedrijven en consumenten en de veilige mobiliteit van werknemers te 
beschermen; verzoekt de Commissie alle relevante informatie, waaronder alle 
gezondheids- en veiligheidsverplichtingen en -beperkingen in de lidstaten, te 
verzamelen en in een volledig overzicht te presenteren;

4. onderstreept dat de mobiliteit van beroepsbeoefenaren waar mogelijk moet worden 
gewaarborgd; wijst voorts op de noodzaak om ongerechtvaardigde belemmeringen voor 
de verstrekking van grensoverschrijdende gezondheidszorgdiensten weg te nemen en 
tegelijkertijd het bijzondere karakter van gezondheidsdiensten te erkennen en een hoog 

1 Koumenta, M. en Pagliero, M., Measuring Prevalence and Labour Market Impacts of Occupational Regulation 
in the EU, 2016, blz. 88.
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niveau van gezondheidszorg te waarborgen voor alle EU-burgers; onderstreept het 
belang van een betere toepassing van de bestaande regels, coördinatie en bevordering 
van beste praktijken tussen de lidstaten, en grensoverschrijdende mobiliteit van 
gezondheidswerkers;

5. merkt op dat werknemers de mogelijkheid hebben om zich vrij door de Unie te 
bewegen; verzoekt de lidstaten evenwel de bestaande wetgeving volledig uit te voeren 
en beter te handhaven, zoals de onlangs herziene Richtlijn (EU) 2018/957 betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers, teneinde de rechtszekerheid te ondersteunen, 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor verleners van grensoverschrijdende diensten te 
verminderen en het vrije verkeer van werknemers en de doeltreffende bescherming van 
hun rechten in de EU te garanderen, hetgeen ten goede komt aan de werknemers, de 
burgers en de EU-economie als geheel;

6. herinnert aan de invoering van de Europese beroepskaart krachtens de EU-wetgeving2 
om de administratieve last van erkenning te verminderen en het systeem voor de 
erkenning van kwalificaties van bepaalde beroepen verder te verbeteren; wijst op de 
doeltreffende rol ervan bij het stimuleren van de mobiliteit van beroepsbeoefenaren in 
de lidstaten3 en verzoekt de Commissie het gebruik van de Europese beroepskaart te 
beoordelen en uit te breiden naar andere beroepen zodat de kwalificaties van 
werknemers in de EU snel en gemakkelijk kunnen worden erkend en de 
ongerechtvaardigde belemmeringen kunnen worden aangepakt die burgers van banen 
beroven, consumenten hun keuzes ontstelen en ondernemers in de eengemaakte markt 
hun kansen ontnemen; 

7. betreurt de ontoereikende toegang tot informatie met betrekking tot de mobiliteit van 
diensten en onderstreept dat de informatie op afzonderlijke officiële nationale websites 
vaak in slechts enkele talen wordt aangeboden en vrij beperkt is; benadrukt dat de 
toegang tot informatie, zoals in voorkomend geval over binnenlandse collectieve 
overeenkomsten, moet worden verbeterd; roept de betrokken EU- en nationale 
autoriteiten op passende maatregelen te nemen die erop gericht zijn één enkel sjabloon 
voor officiële nationale websites te ontwikkelen en deze websites verenigbaar te maken 
met de digitale toegangspoort, zodat de toegang tot relevante informatie tussen de 
lidstaten wordt verbeterd; 

8. wijst erop dat gereglementeerde beroepen 22 % van de beroepsbevolking in de EU 
uitmaken en veel cruciale sectoren bestrijken, zoals de gezondheidszorg en sociale 
voorzieningen, zakelijke dienstverlening, de bouw, netwerkfaciliteiten, vervoer, 

2 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005, zoals gewijzigd bij Richtlijn 
2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013.
3 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de uitvoering van bepaalde nieuwe elementen ingevoerd bij 
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 
betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“IMI-verordening”), 
(COM(2020)0191). 
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toerisme, onroerend goed, overheidsdiensten en onderwijs4; 

9. benadrukt dat de lidstaten bij de uitoefening van hun recht om bepaalde beroepen te 
reguleren ter bescherming van het algemeen belang – zoals de openbare veiligheid en de 
volksgezondheid en de bescherming van consumenten, werknemers en het milieu – 
moeten voldoen aan de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie, zoals 
uitdrukkelijk bepaald in de richtlijn evenredigheidsbeoordeling; verzoekt de Commissie 
de lidstaten van gestructureerde bijstand en richtsnoeren te voorzien over de uitvoering 
van ex-ante-evaluaties voor de nieuwe nationale regeling voor diensten in 
overeenstemming met de richtlijn evenredigheidsbeoordeling;

10. verzoekt de lidstaten de administratieve procedures te vereenvoudigen teneinde het 
makkelijker te maken zo spoedig mogelijk de elektronische documenten te verkrijgen 
die nodig zijn voor de grensoverschrijdende levering van diensten;

11. herinnert aan de harmonisering die in verschillende beroepen tot stand is gebracht via 
op de richtlijn beroepskwalificaties geïnspireerde wederzijdse erkenning; benadrukt dat 
de lidstaten de regels betreffende de toegang tot en uitoefening van beroepen moeten 
herzien en moeten afstemmen op specifieke werkzaamheden of beroepen;

12. onderstreept dat, volgens het scorebord van de eengemaakte markt 2020, verdere 
verbeteringen nodig zijn om het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren te waarborgen, 
met name wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties; 

13. herinnert eraan dat de beginselen van de dienstenrichtlijn en de richtlijn 
beroepskwalificaties erop gericht zijn het vrije verkeer van diensten te 
vergemakkelijken; is van mening dat de voortdurende actualisering van bijlage V bij de 
richtlijn beroepskwalificaties, die een lijst bevat van alle kwalificaties die aan de 
minimumvereisten voldoen, beroepsbeoefenaren in de EU nog meer ten goede zou 
kunnen komen; verzoekt de lidstaten de wederzijdse erkenning uit te breiden naar meer 
onderwijs- en opleidingsniveaus, zonder de nationale onderwijsvereisten te verlagen, en 
de nodige procedures zo spoedig mogelijk te verbeteren of in te voeren; verzoekt de 
Commissie haar samenwerking met de lidstaten te versterken en de 
handhavingsinspanningen met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers en de 
bescherming van hun gezondheid en veiligheid op te voeren, in overeenstemming met 
de Europese pijler van sociale rechten;

14. moedigt de Commissie aan met de lidstaten samen te werken om de volledige 
uitvoering en handhaving van de bestaande regels te waarborgen; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de klachtenprocedure te verkorten om ervoor te 
zorgen dat vanuit het oogpunt van een eindgebruiker relevante aangelegenheden snel en 
doeltreffend worden afgehandeld; dringt erop aan dat alternatieve 
afwikkelingsmechanismen worden beoordeeld en dat overeenkomstig artikel 258 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) onverwijld 
inbreukprocedures worden toegepast wanneer inbreuken op de toepasselijke wetgeving 
worden vastgesteld of onevenredige en ongerechtvaardigde lasten worden ingevoerd; 

4 Resolutie van het Europees Parlement van 18 januari 2018 over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG 
ten aanzien van de regulering en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten, PB C 458 van 
19.12.2018, blz. 70.
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verzoekt de Commissie regelmatig toe te zien op de administratieve belemmeringen op 
de interne markt en de lidstaten zo nodig aanbevelingen te doen voor het wegnemen 
ervan; staat achter het langetermijnactieplan van de Commissie voor een betere 
uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten aanvullende middelen vrij te maken om de werking van het 
Solvit-systeem te verbeteren als instrument teneinde administratieve problemen binnen 
de eengemaakte markt snel op te lossen; vraagt de Commissie de lidstaten meer 
ondersteuning te bieden bij het omzetten van het EU-recht teneinde een correcte en 
geharmoniseerde uitlegging te waarborgen, en neemt kennis van haar voornemen om in 
het kader van de digitale toegangspoort een rapportage-instrument inzake 
belemmeringen op de eengemaakte markt in het leven te roepen, waardoor burgers en 
bedrijven anoniem melding kunnen maken van regelgevingsbelemmeringen waarmee 
zij bij de uitoefening van hun internemarktrechten geconfronteerd worden5; 

15. roept de Commissie op de één-loketten en de digitale toegangspoort in voorkomend 
geval te versterken en richtsnoeren te verstrekken om de lidstaten te helpen procedures 
te stroomlijnen, met name voor kmo’s, zoals voorzien in de dienstenrichtlijn; verzoekt 
de lidstaten erop toe te zien dat wordt voldaan aan de eisen om informatie en 
onlineprocedures voor het effectieve gebruik van deze instrumenten beschikbaar te 
maken, teneinde werknemers, consumenten en bedrijven nauwkeurige en gemakkelijk 
toegankelijke informatie te verstrekken over hun rechten en plichten in verband met het 
vrije verkeer binnen de eengemaakte markt, en daarbij speciale aandacht te besteden aan 
kwetsbare groepen zoals personen met een handicap; wijst op de noodzaak om de 
modernisering van de overheid te bespoedigen zodat deze de communicatie met burgers 
en bedrijven digitaal kan verwerken; benadrukt hoe belangrijk digitalisering is gelet op 
de toenemende mobiliteit van arbeid en diensten; is van mening dat de digitale 
instrumenten die gemaakt zijn om de mobiliteit van arbeid en diensten alsook de 
uitwisseling van informatie tussen de verschillende socialezekerheidsstelsels te 
vergemakkelijken, zoals digitale draagbare documenten A1, de bescherming van 
werknemers zullen verbeteren, de administratieve last zullen verminderen en de 
samenwerking tussen en handhaving door de lidstaten zullen versterken;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat alle relevante procedures 
om de dienstenmarkt te betreden op doeltreffende wijze worden gecoördineerd door de 
bevoegde autoriteiten in de verantwoordelijke lidstaat en dat dienstverleners naar 
behoren worden geïnformeerd, teneinde naleving van de toepasselijke nationale 
voorschriften te waarborgen, waaronder evenredige arbeidsnormen en -voorwaarden die 
de lidstaten overeenkomstig het Unierecht toepassen; verzoekt derhalve om een betere 
bevordering, toepassing en naleving van het Europees kwalificatiekader om te zorgen 
voor een erkenningsinstrument dat in de gehele Europese Unie op grote schaal wordt 
gebruikt;

17. ziet de noodzaak om het Informatiesysteem interne markt (IMI) verder te ontwikkelen 
door de beschikbare functies uit te breiden om het werk van de nationale autoriteiten te 
vergemakkelijken; verzoekt de Commissie daarom passende ondersteunende structuren 
op het gebied van opleiding en technische bijstand op te zetten, zodat alle voordelen van 

5 Mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering 
en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt” (COM(2020)0094).
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het systeem in termen van doeltreffendheid kunnen worden gerealiseerd.
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