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Vprašanje za ustni odgovor O-000080/2015 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Antonio Tajani, Andreas Schwab 
v imenu skupine PPE 

Evelyne Gebhardt 
v imenu skupine S&D 

Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer 

Zadeva: Spremljanje področij ukrepanja za krepitev poslovanja svobodnih poklicev 

Za svobodne poklice je značilno, da zagotavljajo osebne, neodvisne in intelektualne storitve, in da 
zahtevajo poklicne kvalifikacije na visoki ravni, da bi služili strankam in javnosti. Po navedbah Komisije 
svobodni poklici znatno prispevajo k gospodarstvu EU. Družbi prinašajo korist, ker služijo javnemu 
interesu na področjih kot so zdravje, pravosodje in varnost, in so gonilo za inovacije in delovna mesta 
in s tem pomembno sredstvo za pospešitev okrevanja od gospodarske in družbene krize, ki jo 
doživljajo številne države članice. Evropski zakonodajni okvir, ki vpliva na svobodne poklice, je 
predmet posebne poklicne ureditve in nadzora s strani strokovnih teles na nacionalni ravni in zajema 
direktivo o poklicnih kvalifikacijah (2013/55/EU) ter direktivo o storitvah (2006/123/ES). Komisija je v 
zadnjih letih v celoti priznala podjetniški potencial svobodnih poklicev. Prav tako je Parlament vedno 
poudarjal in priznaval, da so izjemno pomembni. 

Leta 2014 je bila v okviru akcijskega načrta za podjetništvo 2020 ustanovljena delovna skupina za 
krepitev poslovanja svobodnih poklicev, da bi ocenila posebne potrebe delavcev v svobodnih poklicih, 
kot so poenostavitev postopkov, internacionalizacija in dostop do financiranja. Na konferenci o 
svobodnih poklicih dne 9. aprila 2014 je delovna skupina predstavila svoja področja ukrepanja, in 
sicer: (1) izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo, (2) dostop do trgov, (3) dostop do 
financiranja, (4) zmanjšanje regulativnih bremen ter (5) okrepitev zastopanosti in udeležbe na evropski 
ravni. 

Ali lahko Komisija ob upoštevanju navedenega pojasni, kaj so nadaljnji koraki v zvezi z dejavnostmi 
delovne skupine in predstavljenimi ukrepi? Ali obstaja časovni načrt za izvedbo teh ukrepov?  

Po navedbah delovne skupine bi bilo treba predvideti večjo vključitev svobodnih poklicev v delo 
Komisije. Kako namerava Komisija to doseči? 

Komisija hkrati pregleduje regulirane poklice in mobilnost strokovnjakov v državah članicah. Kako 
Komisija ocenjuje trenutne razmere? 

Katere zakonodajne ali nezakonodajne pobude v zvezi s svobodnimi poklici na splošno lahko v 
naslednjih letih pričakujemo? 
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