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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. Direktivet om yrkeskvalifikationer syftar uttryckligen till att utnyttja rörligheten inom 
EU för att matcha arbetsmarknadens behov och kompetens på arbetsmarknaden runtom 
i unionen genom att göra det lättare för arbetstagare inom vissa yrken att hitta arbete 
i andra medlemsstater.

1. Europaparlamentet betonar att den fria rörligheten för arbetstagare inom hälso- och 
sjukvården under den rådande hälsokrisen tydligt belyser fördelarna med direktivet om 
yrkeskvalifikationer.

2. Europaparlamentet beklagar att ett otillräckligt nationellt genomförande av den 
befintliga lagstiftningen fortsätter att allvarligt hämma arbetstagarnas fria rörlighet inom 
EU till nackdel för arbetstagarna och den europeiska ekonomin som helhet.

3. Europaparlamentet betonar att det visserligen är medlemsstaternas behörighet att reglera 
ett visst yrke, men att de måste respektera gränserna för principerna om 
icke-diskriminering och proportionalitet, som uttryckligen anges i direktivet om 
proportionalitetsprövning.

4. Europaparlamentet påminner om att tjänstedirektivet och direktivet om 
yrkeskvalifikationer bygger på principen om ömsesidigt erkännande för att underlätta 
den fria rörligheten för tjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utvidga det 
ömsesidiga erkännandet till att omfatta fler utbildningsnivåer och att så snart som 
möjligt förbättra eller införa de förfaranden som krävs.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut verkställa de befintliga 
bestämmelserna. Parlamentet vill att alternativa tvistlösningsmekanismer undersöks och 
att överträdelseförfaranden tillämpas snabbt och strikt när överträdelser av relevant 
lagstiftning upptäcks eller oproportionerliga bördor införs.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra verktyg såsom de 
gemensamma kontaktpunkterna och den gemensamma digitala ingången, och uppmanar 
medlemsstaterna att använda sådana verktyg för att ge arbetstagare, konsumenter och 
företag korrekt och lättillgänglig information om sina rättigheter och skyldigheter 
i samband med den fria rörligheten på den inre marknaden.


