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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv kifejezetten arra törekszik, hogy 
a munkaerőpiaci igények és készségek Unió-szerte történő összehangolása érdekében 
kiaknázza az Unión belüli mobilitást azáltal, hogy bizonyos szakmákban dolgozó 
munkavállalók számára megkönnyíti a különböző tagállamokban való elhelyezkedést;

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi egészségügyi válságban a munkavállalók szabad mozgása 
az egészségügyi szolgáltatások területén egyértelműen bizonyítja a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv előnyeit;

2. sajnálja, hogy a hatályos jogszabályok nem megfelelő nemzeti végrehajtása továbbra is 
súlyosan akadályozza a munkavállalók Unión belüli szabad mobilitását, ami hátrányosan 
érinti a munkavállalókat és az európai gazdaság egészét;

3. hangsúlyozza, hogy bár egy bizonyos szakma szabályozása a tagállamok hatáskörébe 
tartozik, tiszteletben kell tartaniuk a megkülönböztetésmentesség és az arányosság 
elvének kereteit, amint azt az arányossági tesztről szóló irányelv kifejezetten előírja;

4. emlékeztet arra, hogy a szolgáltatási irányelv és a szakmai képesítések elismeréséről 
szóló irányelv a kölcsönös elismerés elvére épül a szolgáltatások szabad mozgásának 
megkönnyítése érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy terjesszék ki a kölcsönös 
elismerést az oktatás több szintjére, és a lehető leghamarabb javítsák vagy vezessék be a 
szükséges eljárásokat;

5. ösztönzi a Bizottságot, hogy teljes mértékben érvényesítse a meglévő szabályokat; kéri 
alternatív vitarendezési mechanizmusok értékelését és kötelezettségszegési eljárások 
gyors és szigorú alkalmazását minden olyan esetben, amikor a vonatkozó jogszabályok 
megsértését állapítják meg vagy aránytalan terheket vezetnek be;

6. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa az olyan eszközöket, mint az egyablakos ügyintézési 
pontok és az egységes digitális kapu, a tagállamokat pedig arra, hogy használják ezeket 
az eszközöket annak érdekében, hogy pontos és könnyen hozzáférhető tájékoztatást 
tudjanak nyújtani a munkavállalóknak, a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az 
egységes piacon belüli szabad mozgással kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről.


