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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че в Директивата относно признаването на професионалните 
квалификации (ДППК) изрично се цели използването на мобилността в рамките на 
ЕС, за да се отговори на нуждите и уменията на пазара на труда в целия Съюз, като 
се улеснят лицата с определени професии да намират работа в различни държави 
членки;

1. подчертава, че в настоящата здравна криза свободното движение на здравните 
работници ясно показва ползите от ДППК;

2. изразява съжаление, че недостатъчното прилагане на действащото законодателство 
на национално равнище продължава сериозно да възпрепятства свободната 
мобилност на работниците в рамките на ЕС в ущърб на самите работници и на 
европейската икономика като цяло;

3. подчертава, че въпреки че регулирането на определените професии е от 
компетентността на държавите членки, те трябва да спазват ограниченията на 
принципите на недискриминация и пропорционалност, както изрично е посочено в 
Директивата относно проверката за пропорционалност;

4. припомня, че Директивата за услугите и ДППК се основават на принципа на 
взаимното признаване с цел улесняване на свободното движение на услуги; 
призовава държавите членки да разширят взаимното признаване, така че да обхване 
повече нива на образование, и да подобрят или въведат необходимите процедури 
във възможно най-кратък срок;

5. насърчава Комисията изцяло да прилага съществуващите правила; призовава за 
оценка на алтернативните механизми за разрешаване на спорове и за бързо и 
стриктно прилагане на процедурите за нарушение при установяване на нарушения 
на съответното законодателство или въвеждане на непропорционална тежест;

6. призовава Комисията да подобри инструменти като единните звена за контакт и 
единния цифров портал и насърчава държавите членки да използват тези 
инструменти, за да предоставят на работниците, потребителите и предприятията 
точна и леснодостъпна информация относно техните права и задължения, свързани 
със свободното движение в рамките на единния пазар.


