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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om oprettelse af et europæisk erhvervspas til tjenesteudbydere
(2008/2172(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 
2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. 
december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i 
kvalifikationer og kompetencer (Europass)3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om 
etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 6. december 2007 
med titlen: "Mobilitet, et instrument til at skabe flere og bedre job: Den europæiske 
handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010)" (KOM(2007)0773),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. december 2007 
med titlen: "Forslag til Fællesskabets Lissabonprogram 2008-2010" (KOM(2007)0804),

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om grænseoverskridende
servicevirksomheders forpligtelser5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
(A6-0000/2008),

A. der henviser til, at EU-borgeres ret til at etablere sig eller levere tjenester overalt i EU er 
grundlæggende frihedsrettigheder i det indre marked, som omfatter retten til at udøve et 
erhverv som selvstændig eller ansat i en anden medlemsstat end den, hvor de 
erhvervsmæssige kvalifikationer blev opnået,

                                               
1 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
2 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
3 EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6.
4 EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0421.



PE414.372v01-00 4/6 PR\748284DA.doc

DA

B. der henviser til at det i traktatens artikel 3, stk. 1, litra c), anføres, at Fællesskabets virke 
skal indebære fjernelse af hindringerne for den frie bevægelighed for personer og 
tjenesteydelser,

C. der henviser til, at større mobilitet for personer og tjenesteydelser mellem medlemsstater 
og mellem regioner er et vigtigt element i at opfylde Lissabondagsordenen vedrørende 
vækst og arbejdspladser og kan fremme produktiviteten ved at tilføre nye perspektiver, 
idéer og færdigheder,

D. der henviser til, at mobiliteten i EU fortsat er lav, og at kun 4 % af arbejdsstyrken har 
boet og arbejdet i en anden medlemsstat, og ca. 2 % aktuelt bor og arbejder i en anden 
medlemsstat1,

E. der henviser til, at der stadig er store hindringer for personer, som ønsker at arbejde i en 
anden medlemsstat, og at 20 % af de klager, som Solvit modtog i 2007 vedrørte 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer2,

F. der henviser til, at Kommissionen har indledt overtrædelsesprocedurer i henhold til 
traktatens artikel 226 mod flere medlemsstater for ikke at underrette den om 
foranstaltninger, der er vedtaget i gennemførelsen af direktiv 2005/36/EC3, 

G. der henviser til, at det i betragtning 32 til direktiv 2005/36/EF anføres, at "[i]ndførelse 
af erhvervspas til fremme af informationsudvekslingen mellem erhvervsudøverens 
værtsmedlemsstat og hjemland udstedt af faglige sammenslutninger og organisationer 
vil kunne lette erhvervsudøvernes mobilitet, især ved en hurtigere udveksling af 
informationer mellem værtslandet og hjemlandet. Dette erhvervspas bør gøre det muligt 
at følge med i karriereforløbet for de erhvervsudøvere, som etablerer sig i forskellige 
medlemsstater. Erhvervspas bør under fuldstændig overholdelse af 
databeskyttelsesbestemmelserne indeholde oplysninger om erhvervsudøverens 
uddannelse (universitetsuddannelse eller andre afsluttede uddannelsesforløb, 
kvalifikationer, erhvervserfaring), hans retmæssige etablering, eventuelle sanktioner, 
der er iværksat over for ham, og som vedrører hans erhverv, og detaljerne vedrørende 
den relevante kompetente myndighed."

Grænseoverskridende mobilitet

1. påskønner alle initiativer, der har til formål at fremme grænseoverskridende mobilitet 
som et middel til en effektiv funktion af tjenester og arbejdsmarkeder og som middel til 
at forbedre den økonomiske vækst i EU;

2. understreger EU's ansvar med hensyn til at fremme geografisk og erhvervsmæssig 
mobilitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden, anerkendelsen og 
sammenligneligheden af kvalifikationer;

                                               
1 Eurobarometer-undersøgelse 64.1 af 2005 om geografiske og arbejdsmarkedsmæssig mobilitet.
2 SOLVIT 2007-rapport, www.ec.europa.eu/solvit
3 IP/08/688, 6.5.2008.
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3. understreger imidlertid behovet for en koordineret strategi fra Kommissionens side 
mellem aktuelle initiativer, der har til formål at fremme og stimulere erhvervsudøveres
mobilitet mellem medlemsstater som direktiv 2005/36/EF, Europass (europæisk cv), 
Eures (portal for jobmobilitet) og den europæiske referenceramme for kvalifikationer 
(EQF);

4. understreger det ansvar, som civilsamfundet, herunder arbejdsgivere, fagforeninger og 
erhvervsorganisationer, har for at lette og forbedre mobiliteten på det indre marked;

Gennemførelse af direktiv 2005/36/EF

5. opfordrer indtrængende de medlemsstater, som er bagud med at gennemføre direktiv 
2005/36/EF, hvilket skulle have været afsluttet den 20. oktober 2007, til at sætte de 
nødvendige love, forordninger og administrative bestemmelser i kraft;

6. opfordrer Kommissionen til at optrappe foranstaltningerne mod de medlemsstater, der 
endnu ikke har gennemført direktiv 2005/36/EF;

7. beklager, at medlemsstater synes at henvise til anvendelsen af artikel 7 i direktiv 
2005/36/EF om anmeldelser, der skal indgives forud til den kompetente myndighed i 
værtsmedlemsstaten, hvis tjenesteudbyderen flytter, eftersom dette kan medføre (nye) 
hindringer for mobiliteten; opfordrer Kommissionen til at vurdere indvirkningen på 
mobiliteten heraf i den rapport, den udarbejder i henhold til artikel 60, stk. 2, i direktiv 
2005/36/EF;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at stræbe efter en mere harmoniseret 
strategi for anerkendelse af kvalifikationer og kompetencer, at forenkle de involverede 
administrative processer og reducere erhvervsudøvernes omkostninger;

Nødvendighed af et europæisk erhvervspas

9. mener, at merværdien af et europæisk erhvervspas ud over de eksisterende 
foranstaltninger, som har til formål at fremme og stimulere mobiliteten, skal fastlægges 
for de fleste erhverv;

10. bemærker, at der i visse regulerede og harmoniserede erhverv som advokater og 
sundhedspersonale i øjeblikket udvikles erhvervspas, men at indførelsen af erhvervspas 
i andre ikkeharmoniserede eller mindre harmoniserede erhverv synes vanskeligt at 
indføre, eftersom lovgivningen varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og data om 
kvalifikationer først skal valideres og anerkendes gensidigt;

11. opfordrer Kommissionen til at undersøge initiativerne fra erhvervsudøvere for at se, om 
et europæisk erhvervspas ud over andre foranstaltninger kunne:

a) lette administrationen og på langt sigt erstatte papirbaserede filer og dossierer og 
øge gennemsigtigheden,

b) fremskynde de anerkendelsesprocedurer, som de nationale administrationer og 
tilsynsmyndigheder anvender,
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c) stimulere tilvejebringelse af vikartjenester,

d) fungere som kommunikationsmiddel for hensigtsmæssige oplysninger til 
modtagerne af tjenesterne med henblik på at beskytte forbrugernes sundhed og 
sikkerhed;

mener, at yderligere offentlige tiltag bør omfatte en veldefineret beskrivelse af 
erhvervstypen og de særlige behov, som passet skal dække;

Egenskaber for et europæisk erhvervspas

12. mener, at et erhvervspas, hvis der er tilstrækkeligt behov for at udvikle et sådant, bør 
være så enkelt, let og liberalt som muligt, og at det kunne etablere et "fælles sprog" i 
visse erhvervs kvalifikationer;

13. opfordrer indtrængende til, at et europæisk erhvervspas ikke bør have nogen negativ 
indvirkning på grænseoverskridende mobilitet og kun bør anvendes som bevis på retten 
til at flytte uden at være en betingelse for en sådan flytning; understreger, at særlige 
grupper ikke bør udelukkes fra at tilbyde deres tjenester i andre medlemsstater, og at 
passet især for personer med færre eller mindre specifikke kvalifikationer ikke bør 
skabe nye hindringer;

14. understreger, at anvendelse af et eller flere europæiske erhvervspas bør give mulighed 
for mangfoldighed, f.eks. for at imødekomme forskelle mellem erhverv eller forskelle 
mellem medlemsstater; mener, at erhvervene selv skal finansiere udviklingen og 
gennemførelsen af et europæisk erhvervspas, hvis dette synes hensigtsmæssigt;

15. understreger, at oplysninger på et europæisk erhvervspas bør være pålidelige og 
valideret af de kompetente nationale myndigheder;

16. understreger, at adgang til oplysningerne på kortet bør være i overensstemmelse med de 
højeste standarder vedrørende beskyttelse af privatlivets fred;

°

°     °

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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