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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer udtrykkeligt søger at 
udnytte mobilitet inden for EU til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet i 
hele Unionen ved at gøre det lettere for arbejdstagere fra visse erhverv at finde 
beskæftigelse i andre medlemsstater;

1. understreger, at arbejdskraftens frie bevægelighed på området for sundhedsydelser i den 
nuværende sundhedskrise tydeligt viser fordelene ved direktivet om erhvervsmæssige 
kvalifikationer;

2. beklager, at utilstrækkelig national gennemførelse af den eksisterende lovgivning fortsat 
i alvorlig grad hæmmer den frie bevægelighed for arbejdstagere i EU til skade for 
arbejdstagerne og den europæiske økonomi som helhed;

3. understreger, at selv om det henhører under medlemsstaternes kompetence at regulere et 
bestemt erhverv, skal de overholde rammerne for principperne om ikke-
forskelsbehandling og proportionalitet, som det udtrykkeligt er fastsat i direktivet om 
proportionalitetstest;

4. minder om, at servicedirektivet og direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer bygger på princippet om gensidig anerkendelse for at lette den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser; opfordrer medlemsstaterne til at udvide den gensidige 
anerkendelse til at omfatte flere uddannelsesniveauer og til hurtigst muligt at forbedre 
eller indføre de nødvendige procedurer;

5. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at håndhæve de eksisterende regler; opfordrer til, at 
der foretages en vurdering af alternative afviklingsmekanismer, og at 
traktatbrudsprocedurerne anvendes hurtigt og stringent, når der konstateres 
overtrædelser af den relevante lovgivning, eller hvor der pålægges uforholdsmæssige 
byrder;

6. opfordrer Kommissionen til at forbedre værktøjer såsom kvikskrankerne og den fælles 
digitale portal og medlemsstaterne til at anvende sådanne værktøjer til at give 
arbejdstagere, forbrugere og virksomheder nøjagtige og lettilgængelige oplysninger om 
deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med den frie bevægelighed inden for det 
indre marked.


