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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα επιδιώκει ρητά να 
αξιοποιήσει την κινητικότητα εντός της ΕΕ για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς 
εργασίας με τις δεξιότητες σε ολόκληρη την Ένωση, καθιστώντας ευκολότερη την 
εύρεση εργασίας για ορισμένους επαγγελματίες σε διάφορα κράτη μέλη·

1. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της παρούσας υγειονομικής κρίσης, η ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών υγείας καταδεικνύει σαφώς τα οφέλη της 
οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα·

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ανεπαρκής εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό 
επίπεδο εξακολουθεί να παρεμποδίζει σοβαρά την ελεύθερη κινητικότητα των 
εργαζομένων εντός της ΕΕ εις βάρος των εργαζομένων και της ευρωπαϊκής οικονομίας 
στο σύνολό της·

3. τονίζει ότι τα κράτη μέλη, παρόλο που είναι αρμόδια να ρυθμίζουν ένα συγκεκριμένο 
επάγγελμα, πρέπει να τηρούν τα όρια των αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων και 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται ρητά στην οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας·

4. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες και η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα 
βασίζονται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για να διευκολύνουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την αμοιβαία 
αναγνώριση σε περισσότερα επίπεδα εκπαίδευσης και να βελτιώσουν ή να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τους υφιστάμενους κανόνες· ζητεί να 
εξεταστούν εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, οι δε διαδικασίες επί 
παραβάσει να εφαρμόζονται άμεσα και αυστηρά κάθε φορά που εντοπίζονται 
παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας ή επιβάλλονται δυσανάλογες επιβαρύνσεις·

6. καλεί, αφενός, την Επιτροπή να βελτιώσει εργαλεία όπως, για παράδειγμα, τα ενιαία 
σημεία επαφής και η ενιαία ψηφιακή πύλη, και, αφετέρου, τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για να παρέχουν στους εργαζομένους, στους 
καταναλωτές και στις επιχειρήσεις ακριβείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με την ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς.


