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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην πρόταση ψηφίσματος που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ενός αυξανόμενου αριθμού υψηλής ειδίκευσης
ατόμων και εργαζομένων είναι ένα από τα βασικά οφέλη της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
και μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, καθώς και σημαντικός παράγοντας για την 
ανάπτυξη των οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ και ένα δικαίωμα που απολαμβάνει κάθε 
πολίτης της ΕΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η κινητικότητα των 
εργαζομένων μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν τα έμμεσα 
εμπόδια, υπό τον όρο ότι θα εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της κινητικότητας και της 
ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων·

2. ενθαρρύνει όλες τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διασυνοριακής
κινητικότητας ως μέσου για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών εργασίας, καθώς 
και ως μέσου για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
εντός της ΕΕ· αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ένα σαφές και ενισχυμένο νομικό πλαίσιο·

3. προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει στην κατάρτιση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων, που θα τροφοδοτείται από τα κράτη μέλη, αναφορικά με τα επαγγελματικά 
περιγράμματα που είτε κατοχυρώνονται νομικά ή εφαρμόζονται στην πράξη στα κράτη 
μέλη, η οποία θα χρησιμοποιείται από ανέργους, εργαζομένους, επαγγελματίες, 
επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές κ.λπ., διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα στο πλαίσιο 
της ΕΕ·

4. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δημοσίων αρχών ως 
προς την παροχή πληροφόρησης τόσο για τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και για 
τις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, μειώνοντας έτσι την 
αποτρεπτική γραφειοκρατία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κινητικότητας· 

5. έχει την πεποίθηση ότι ο αριθμός των ρυθμισμένων επαγγελμάτων θα πρέπει να
επανεξετασθεί, ότι θα μπορούσε να μειωθεί σταδιακά και ότι το πεδίο εφαρμογής της 
αυτόματης αναγνώρισης των προσόντων για νέα επαγγέλματα πρέπει να επανεξετασθεί 
και, ει δυνατόν, να επεκταθεί, δίνοντας επίσης ιδιαίτερη προσοχή στους καινοτόμους 
τομείς, στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν υψηλό 
επίπεδο προστιθέμενης αξίας, αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής και προσφέρουν ισχυρό 
δυναμικό ανάπτυξης, καθώς και στις ψηφιακές βιομηχανίες·

6. καλεί την Επιτροπή να ορίσει τις βάσεις για ένα φιλόδοξο σύστημα επικύρωσης των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων όλων των εργαζομένων προκειμένου οι τελευταίοι να 
μπορούν να λαμβάνουν το σύνολο ή μέρος μιας πιστοποίησης (πτυχίο, επαγγελματικός 
τίτλος ή πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων) με βάση την επαγγελματική πείρα 
τους κατόπιν επικύρωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους από εξεταστική επιτροπή·

7. έχει επίγνωση της ανάγκες λήψης περαιτέρω μέτρων σε σχέση με την αναγνώριση των 
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επαγγελματικών προσόντων, δεδομένου ότι, αν και έχει επιτελεσθεί πραγματική πρόοδος, 
το περιεχόμενο των μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα διάφορα κράτη μέλη δεν 
έχει ακόμη φθάσει σε ικανοποιητικό βαθμό σύγκλισης·

8. θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση ενός 
ευρωπαϊκού διαβατηρίου προσόντων που θα μπορέσει να διευκολύνει την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και να δημιουργήσει περισσότερο συγκλίνοντα εκπαιδευτικά 
συστήματα για την καλύτερη στήριξη της ζήτησης της αγοράς εργασίας·

9. υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων συνδέεται στενά με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της Μπολόνια για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 
χώρου ανώτερης εκπαίδευσης·

10. υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την 
άμεση αναγνώριση προσώπων με ανεπαρκή προσόντα ανά πάσα στιγμή, επιβάλλοντας 
αντισταθμιστικά μέτρα·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα τα συστήματα τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης που διαθέτουν προκειμένου να δημιουργηθεί στο μέλλον ένα εργατικό 
δυναμικό με συγκρίσιμα προσόντα, γεγονός που ωφελήσει την ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας και θα ενισχύσει τα επίπεδα παραγωγικότητας και την ανταγωνιστική 
συμπεριφορά·

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κοινοτικό σύστημα αναγνώρισης των 
επαγγελματικών κεκτημένων, λαμβάνοντας ως πρότυπο το πανεπιστημιακό σύστημα 
Πτυχίο-Μάστερ-Διδακτορικό, προκειμένου να καταστεί η αγορά εργασίας περισσότερο 
κατανοητή για τους εργοδότες και πιο προσβάσιμη για τους αναζητούντες εργασία που θα 
μπορούσαν έτσι να ανατρέχουν σε μια ενιαία νομική βάση·

13. ζητεί από την Επιτροπή την περαιτέρω βελτίωση και ορθή χρήση του Συστήματος
Πληροφοριών για την Εσωτερική Αγορά (IMI), προκειμένου να υπάρχει ένα κεντρικό και
διαλειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα ρυθμισμένων επαγγελμάτων που να είναι διαφανές 
και στο οποίο να έχουν ευχερή πρόσβαση οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, επαγγελματικές 
ενώσεις και οι κατάλληλοι ενδιαφερόμενοι όπως, για παράδειγμα, οι κοινωνικοί εταίροι, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να προστατευθούν οι αρχές περί προστασίας των δεδομένων 
και να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας·

14. ζητεί την ενημέρωση του καταλόγου δραστηριοτήτων και την εξέταση των κανόνων περί 
αυτόματης αναγνώρισης σε συγκεκριμένους τομείς, παραδείγματος χάρη στον τομέα της 
βιοτεχνίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας, και την ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικής
σχέσης στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανώτερης εκπαίδευσης· 
θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων θα μπορούσε να 
παράσχει τα κατάλληλα κριτήρια· 

15. τονίζει την ανάγκη της διά βίου μάθησης, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
κατάρτισης· επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργούνται, στο πλαίσιο των 
ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, σε σχέση με την αναγνώριση της κατάρτισης που 
αποκτάται σε άλλο κράτος μέλος· 
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16. ζητεί όπως η οδηγία 2005/36/ΕΚ λαμβάνει περισσότερο υπόψη τη διαρκή κατάρτιση·

17. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να
συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά για την ανάπτυξη ενός κοινού προτύπου καταχώρισης 
που να καθορίζει ποια επαγγέλματα πρέπει να ρυθμιστούν και πώς, και να διευκολύνουν 
τη χρήση του συστήματος αυτού διασυνδέοντάς το με το δίκτυο EURES·

18. είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητο ένα υποχρεωτικό μητρώο στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση όλες οι σχετικές αρχές των κρατών μελών για την παρακολούθηση των ατόμων 
των οποίων η επαγγελματική άδεια έχει ανακληθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος·
επισημαίνει ότι μια ισχυρότερη διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και ιδίως μια επέκταση και σωστή χρήση του 
συστήματος IMI, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν προορατικό μηχανισμό 
έγκαιρης προειδοποίησης, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση και υα ενδυνάμωνε την 
εμπιστοσύνη των αρχών και του κοινού στο σύστημα·

19. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, στην Πράσινη Βίβλο της, να εισαγάγει έναν 
μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης IMI ώστε οι αρμόδιες αρχές να μοιράζονται 
πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας· ζητεί με έμφαση από 
την Επιτροπή να φροντίσει ώστε τα κράτη μέλη να είναι υποχρεωμένα να
αλληλοενημερώνονται άμεσα και εκ των προτέρων στην περίπτωση που αναλαμβάνεται 
ρυθμιστική δράση κατά της καταχώρισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας ή του 
δικαιώματός τους να παρέχουν υπηρεσίες·

20. πιστεύει ότι οι συστηματικές γλωσσικές δοκιμασίες δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως
βάρος επί των ξένων επαγγελματιών που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις αγορές
εργασίας και, συνεπώς, ζητεί μια πραγματιστική προσέγγιση των γλωσσικών δοκιμασιών
βάσει της οποίας η αναγνώριση θα είναι δυνατή χωρίς δοκιμασία γλωσσικών απαιτήσεων· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι οι εργοδότες πρέπει να μπορούν να εμμένουν και να δοκιμάζουν τα 
ελάχιστα επίπεδα γλωσσικής γνώσης που απαιτούνται για την άσκηση συγκεκριμένης 
εργασίας και, ταυτόχρονα, πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω οι γλωσσικοί 
κανόνες που εφαρμόζονται στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι οποίοι έχουν 
άμεση επαφή με τους ασθενείς·

21. υποστηρίζει πρωτοβουλίες με στόχο την προσαρμογή των συστημάτων κατάρτισης στις 
τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τη 
διευκρίνιση και ενοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
τη βελτίωση του συστήματος κοινοποίησης και ένταξης νέων ειδικοτήτων στην οδηγία·

22. πιστεύει ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προετοιμάζονται οι πτυχιούχοι εις τρόπον ώστε 
να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και υποστηρίζει, ως 
εκ τούτου, την ιδέα να επεκταθεί η οδηγία ώστε να καλύπτει τους πτυχιούχους που 
επιθυμούν να ολοκληρώσουν μια χρονική περίοδο αμειβόμενης και υπό εποπτεία 
άσκησης του επαγγέλματος για απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό··

23. ζητεί γενική απλοποίηση, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και μεγαλύτερη διαφάνεια 
των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, καθώς και μείωση του κόστους, προκειμένου να 
διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και, με 
αυτόν τον τρόπο, να διασφαλιστεί ότι ασκείται ανεμπόδιστα η ελεύθερη κυκλοφορία των 
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προσώπων· καλεί τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την δημιουργία επιχειρησιακών
μηχανισμών συντονισμού, παρακολούθησης και αναθεώρησης·

24. αναγνωρίζει τα πιθανά οφέλη από την εισαγωγή της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας
από άποψη επίσπευσης και απλοποίησης των διαδικασιών αναγνώρισης· κρίνει, ωστόσο, 
ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου δελτίου πρέπει να γίνει ύστερα από εμπεριστατωμένες
εκτιμήσεις αντικτύπου και λεπτομερείς μελέτες αξιολόγησης και να παρέχεται η δέουσα 
προστασία των δεδομένων για τους επαγγελματίες· θεωρεί επίσης ότι το IMI θα μπορούσε 
να διευκολύνει μια πολύ ταχύτερη συνεργασία μεταξύ του κράτους μέλους έκδοσης (το 
κράτος αναχώρησης του επαγγελματία) και του κράτους μέλους υποδοχής (η χώρα στην 
οποία ο επαγγελματίας επιδιώκει να εγκατασταθεί)·

25. υπογραμμίζει ότι η χρήση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας είναι σκόπιμη, ακόμη 
και για τα επαγγέλματα για τα οποία δεν υφίστανται ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης σε 
επίπεδο ΕΕ και δεν αποτελούν αντικείμενο αυτόματης αναγνώρισης· θεωρεί σχετικά ότι 
τα κράτη μέλη θα έπρεπε να προσδιορίσουν από κοινού τις απαιτήσεις που προτίθενται να 
επιβάλουν σε σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα και τα αντισταθμιστικά μέτρα στα 
οποία θα υποβάλουν του επαγγελματίες από άλλα κράτη μέλη·

26. επισημαίνει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εξακολουθούν να διαφέρουν 
σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· παρατηρεί ως εκ τούτου ότι, όσον αφορά 
την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης που απαιτείται για ορισμένα επαγγέλματα, πρέπει επίσης 
να συνυπολογίζονται οι περίοδοι που γενικώς ολοκληρώνονται στις επαγγελματικές 
σχολές, στο πλαίσιο των εναλλακτικών συστημάτων κατάρτισης··

27. αντιτίθεται σθεναρά στο να καταστεί ο δεοντολογικός κώδικας δεσμευτικός, στο βαθμό 
που ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ελαστικά τις 
διαδικασίες αναγνώρισης·

28. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το άρθρο 11 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ προκειμένου 
να μειωθεί ο αριθμός των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, εις τρόπον ώστε να υπάρξει 
μεγαλύτερη ελαστικότητα στις διαδικασίες αναγνώρισης, αλλάζοντας τις σχετικές 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που βασίζονται αποκλειστικά στους ακαδημαϊκούς τίτλους,
και να υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση της γενικής αναγνώρισης των προσόντων·

29. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι σημαντικές διαφορές σε σχέση με 
το περιεχόμενο της την κατάρτισης, τα κράτη μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να 
μπορούν να επιβάλλουν αντισταθμιστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και οι κύκλοι 
προσαρμογής·

30. υπογραμμίζει με σαφήνεια ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων δεν θα έπρεπε να οδηγήσει, σε σχέση με τα ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα, στο να μην κοινοποιείται το άτομο που από ένα κράτος μέλος μεταβαίνει σε 
άλλη χώρα για πρώτη φορά προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες· θεωρεί ότι μια τέτοια 
κατάργηση θα υπονόμευε σοβαρά τις διατάξεις για τα την εποπτεία των επαγγελμάτων·

31. θεωρεί ότι θα πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία της Μπολόνια ξεπερνώντας τα μικρά 
εμπόδια και εξαλείφοντας τα περιττά, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της 
διαδικασίας·
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32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη ότι, για να δημιουργηθεί μια 
πραγματική εσωτερική αγορά για τους επαγγελματίες, η αναγνώριση των πιστοποιητικών 
και οποιωνδήποτε άλλων αποδεικτικών τυπικών προσόντων είναι αναγκαία, όπως ισχύει 
και για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, είναι αναγκαία, δεδομένου ότι,
για εργασία σε θέσεις δημόσιας ευθύνης ή σε δημόσιες υπηρεσίες, οι αποδείξεις για τα 
τυπικά προσόντα πρέπει κατ' αρχάς να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές·

33. επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ απαιτεί την 
κατάρτιση ενός καταλόγου πιστοποιητικών ή οποιασδήποτε άλλης απόδειξης τυπικών 
προσόντων που αναγνωρίζονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, δεν αναγνωρίζονται
όμως σε άλλα· ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις περιπτώσεις όπου πολίτες 
κράτους μέλους που έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους μέλους, βλέπουν 
να μην αναγνωρίζονται τα πτυχία τους στη χώρα καταγωγής τους·
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