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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi aiškiai įvardytas Profesinių kvalifikacijų direktyvos tikslas – išnaudoti judumo 
ES viduje potencialą siekiant suderinti darbo rinkos poreikius ir įgūdžius visoje 
Sąjungoje, sudarant palankesnes sąlygas tam tikrų profesijų darbuotojams susirasti darbą 
skirtingose valstybėse narėse;

1. pabrėžia, kad vykstant dabartinei sveikatos krizei laisvas sveikatos paslaugų srities 
darbuotojų judėjimas aiškiai parodo Profesinių kvalifikacijų direktyvos naudą;

2. apgailestauja, kad nepakankamas galiojančių teisės aktų įgyvendinimas nacionaliniu 
lygmeniu ir toliau labai trukdo laisvam darbuotojų judumui ES viduje, o tai kenkia ir 
patiems darbuotojams, ir visai Europos ekonomikai;

3. pabrėžia, kad, nors tam tikrų profesijų reglamentavimas priklauso valstybių narių 
kompetencijai, jos turi laikytis nediskriminavimo ir proporcingumo principų ribų, kaip 
aiškiai nustatyta Proporcingumo patikros direktyvoje;

4. primena, kad Paslaugų direktyva ir Profesinių kvalifikacijų direktyva remiasi abipusio 
pripažinimo principu, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos laisvam paslaugų 
judėjimui; ragina valstybes nares išplėsti abipusio pripažinimo taikymą, kad jis apimtų 
daugiau švietimo lygių, ir kuo greičiau patobulinti reikiamas procedūras arba nustatyti 
naujas;

5. ragina Komisiją visapusiškai užtikrinti galiojančių taisyklių vykdymą; ragina įvertinti 
alternatyvius problemų sprendimo mechanizmus ir greitai ir griežtai taikyti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras, kai tik nustatomi atitinkamų teisės aktų pažeidimai arba 
užkraunama neproporcinga našta;

6. ragina Komisiją tobulinti tokias priemones kaip bendri informaciniai punktai ir bendrieji 
skaitmeniniai vartai, o valstybes nares – naudotis tokiomis priemonėmis siekiant 
darbuotojams, vartotojams ir įmonėms suteikti tikslią ir lengvai prieinamą informaciją 
apie jų teises ir pareigas, susijusias su laisvu judėjimu bendrojoje rinkoje.


