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JAVASLATOK

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az uniós szintű együttműködés, valamint a versenyképes és integrált belső 
piac egyik kulcsfontosságú előnye az, hogy magasan képzett személyek és munkavállalók 
egyre növekvő számban mozognak szabadon, továbbá ez jelentős eleme az uniós országok 
gazdasági fejlődésének, és az összes uniós állampolgárt megillető jog; határozott 
meggyőződése, hogy növelni kell az uniós polgárok munkavállalói mobilitását, továbbá 
hogy a közvetett akadályokat el kell hárítani, amennyiben egyensúly alakul ki a mobilitás 
és a szakmai képzettségek minősége között;

2. ösztönöz minden, a határokon átnyúló mobilitás megkönnyítését szolgáló kezdeményezést 
mint olyan eszközt, ami előmozdítja a munkaerőpiacok hatékony működését, valamint az 
Unión belüli gazdasági növekedés és versenyképesség javítását; az egyértelmű és 
megerősített jogi keret biztosítása céljából elismeri a 2005/36/EK irányelv 
korszerűsítésének szükségességét;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a tagállamok által szolgáltatott adatokból álló, a 
jogilag védelmet élvező, illetve a tagállamokban a gyakorlatban alkalmazott szakmai 
profilokkal kapcsolatos egységes európai adatbázis létrehozását, melyet a 
munkanélküliek, a szakemberek, a vállalkozások és a hatóságok stb. az Unión belüli 
mobilitás érdekében fognak használni;

4. felkéri a tagállamokat, hogy javítsák annak hatékonyságát, ahogyan a hatóságok mind a 
munkavállalók jogaival, mind pedig a szakmai képesítések elismerésére irányuló 
eljárásokkal kapcsolatos információkat terjesztik, annak érdekében, hogy a mobilitás 
előmozdításával összefüggésben csökkentsék az elrettentő jellegű bürokráciát;

5. meggyőződése, hogy a szabályozott szakmák számát felül kell vizsgálni és fokozatosan 
csökkenteni kell, és az új szakmákra vonatkozó képesítések feltétel nélküli elismerésének 
alkalmazási körét felül kell vizsgálni és lehetőség szerint ki kell bővíteni, különös 
tekintettel a magas hozzáadott értékkel rendelkező, csúcstechnológiás, valamint magas 
növekedési potenciállal rendelkező innovatív, ipari és szolgáltatási ágazatokra és a 
digitális iparágakra;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a megszerzett szakmai készségek elismerése területén 
valamennyi munkavállalóra vonatkozóan nagyra törő alapokat határozzon meg annak 
érdekében, hogy ez utóbbiak valamely bizonyítvány (diploma, szakmai cím vagy 
szakképesítési bizonyítvány) egészét vagy egy részét szakmai tapasztalat alapján 
megszerezhessék azt követően, hogy megszerzett ismereteiket és készségeiket egy testület 
elismeri;

7. elismeri, hogy a szakmai képesítések elismerése terén további kezdeményezésekre van 
szükség, mivel – annak ellenére, hogy jelentős előrelépések történtek – az egyes 
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tagállamokban a képzések tartalmának konvergenciája még nem érte el az elégséges 
mértéket;

8. úgy véli, hogy európai szinten különös figyelmet kell fordítani az európai képesítési 
útlevél használatára, amely megkönnyítheti a munkavállalók mobilitását és 
konvergensebb oktatási rendszereket hozhat létre a munkaerőpiac igényeinek jobb 
kielégítése érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy a szakmai képesítések elismerése szorosan összekapcsolódik az 
egységes európai felsőoktatási térség megteremtésére irányuló bolognai folyamat 
végrehajtásával;

10. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak a továbbiakban is meg kell őrizniük a jogot arra, 
hogy a nem kellő képzettséggel rendelkező személyek közvetlen elismerését kiegyenlítő 
intézkedések előírásával bármikor megakadályozzák;

11. felkéri a tagállamokat a formális és nem formális oktatási rendszereik nagyobb mértékű 
összehangolására annak érdekében, hogy összehasonlítható képesítésekkel rendelkező 
munkaerő jöjjön létre, amely előnyös lehet az európai munkaerőpiac számára, és javíthatja 
a termelékenységet és a versenymagatartást;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy – az alapdiploma, mesterfokozat és doktori fokozat 
egyetemi rendszerét tekintve referenciamodellként – léptesse életbe a szakmai készségek 
elismerésének közösségi rendszerét annak érdekében, hogy a munkáltatók számára 
átláthatóbbá, a munkakeresők számára pedig hozzáférhetőbbé tegye a munkaerőpiacot, 
akik ily módon egyetlen jogalapra hivatkozhatnának;

13. kéri a Bizottságot a belső piaci információs rendszer (IMI) továbbfejlesztésére, annak az 
ún. szolgáltatási irányelv hatálya alá nem tartozó szakmákra történő kiterjesztésére és 
helyes használatára a szabályozott szakmák olyan központosított és átjárható e-
rendszerének létrehozása érdekében, amely átlátható, és a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok, valamint a szakmai szervezetek és a szociális partnerekhez hasonló érintett 
felek számára könnyen hozzáférhető, ugyanakkor az adatvédelmi elvek és a 
szubszidiaritás elvének betartását is garantálja;

14. kéri a tevékenységek listájának frissítését, és a feltétel nélküli elismerés szabályainak 
felülvizsgálatát bizonyos – például kézműipari, kereskedelmi és ipari – területeken, és a 
szociális partnerség megerősítését a szakképzésben és a felsőoktatásban; úgy véli, hogy 
ezzel összefüggésben az európai képesítési keretrendszer (EKKR) szolgáltathatna 
kritériumokat; 

15. hangsúlyozza az egész életen át tartó tanulás, a készségfejlesztés és a képzés 
szükségességét; a szabályozott szakmák vonatkozásában rámutat a más tagállamban 
elvégzett képzéssel kapcsolatban felmerülő problémákra; 

16. kéri, hogy a szakmai továbbképzést nyomatékosabban vegyék figyelembe a 2005/36/EK 
irányelvben;
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17. kéri a Bizottságot, a tagállamokat és az összes érintett felet, hogy működjenek jobban 
együtt a szabályozott szakmák nyilvántartásba vételére szolgáló közös szabvány 
kidolgozásában, és az EURES-hálózathoz való kapcsolásával könnyítsék meg e rendszer 
alkalmazását;

18. meggyőződése, hogy a kötelező jegyzék – amelyet minden tagállam valamennyi illetékes 
hatósága számára hozzáférhetővé kellene tenni – nélkülözhetetlen azok nyomon 
követéséhez, akiknek a szakmai engedélyét valamely tagállamban bevonták;
hangsúlyozza, hogy a tagállamok és az uniós intézmények közötti erősebb kapcsolat, és 
különösen az IMI rendszer – amely egy proaktív riasztási mechanizmust foglalna 
magában – kiterjesztése és megfelelő alkalmazása megoldást jelenthet, és erősítené a 
hatóságok és a polgárok rendszerbe vetett bizalmát;

19. üdvözli a Bizottság által a zöld könyvben az IMI riasztási rendszer kialakításával 
kapcsolatban felvetett javaslatot, melynek segítségével az illetékes hatóságok az 
egészségügyi szakemberekkel kapcsolatos információkat oszthatnak meg; sürgeti a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a tagállamok kötelesek legyenek egymás 
haladéktalan és proaktív tájékoztatására abban az esetben, ha hatósági intézkedésre kerül 
sor valamely egészségügyi szakember nyilvántartásba vételével vagy a 
szolgáltatásnyújtáshoz való jogával kapcsolatban;

20.  úgy véli, hogy a szisztematikus nyelvi tesztelés nem terhelheti a munkaerőpiacokra 
bejutni kívánó külföldi szakembereket, ezért gyakorlati megközelítés alkalmazását kéri a 
nyelvi tesztekkel kapcsolatban, ha az elismerés a nyelvismeret igazolása nélkül is 
lehetséges; hangsúlyozza, hogy a munkaadó azonban a nyelvismeret tekintetében 
előírhatja azokat a minimális követelményeket, amelyek a konkrét munkahely 
betöltéséhez szükségesek, és ellenőrizheti, hogy azokat teljesítik-e, ugyanakkor úgy véli, 
hogy további megfontolás tárgyává kellene tenni a betegekkel közvetlen kapcsolatba 
kerülő egészségügyi szakemberekre vonatkozó nyelvi szabályokat;

21. támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a képzési rendszereknek az aktuális 
munkaerő-piaci követelményekhez, a tudományos és műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítására, az oktatási és képzési minimumkövetelmények egyértelművé tételére és 
egységesítésére, valamint a bejelentési rendszer és az új szakterületek irányelvbe való 
beillesztésének javítására irányulnak;

22. úgy véli, döntő fontosságú, hogy a diplomásokat jobban felkészítsék a munkaerőpiacok 
igényeire való reagálásra, ennélfogva támogatja azt az elképzelést, hogy az irányelv 
nyújtotta előnyöket kiterjesszék azokra a diplomásokra, akik a szakmájukban külföldön, 
díjazás ellenében, felügyelet mellett kívánnak gyakorlatot teljesíteni;

23. kéri a vonatkozó adminisztratív eljárások általános egyszerűsítését, hatásfokuk és 
átláthatóságuk javítását,valamint a költségek csökkentését, lehetővé téve a szakmai 
képesítések elismerésének megkönnyítését és felgyorsítását, és ezáltal biztosítva a 
személyek szabad mozgását; kéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az operatív 
koordinációs, nyomon követési és felülvizsgálati mechanizmusok bevezetéséről;

24. elismeri azokat a lehetséges előnyöket, amelyeket az európai szakmai kártya bevezetése 
az elismerési eljárás felgyorsítása és egyszerűsítése terén nyújthat; kifejti azonban, hogy 
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bármely kártya bevezetését alapos hatásvizsgálatnak és részletes értékelő vizsgálatnak kell 
megelőznie, és megfelelő adatvédelmet kell biztosítania a szakemberek számára; úgy véli, 
hogy a belső piaci információs rendszer e tekintetben sokkal gyorsabb együttműködést 
tenne lehetővé a kiállító tagállam (a szakember kiindulási tagállama) és a fogadó tagállam 
(az az ország, ahol a szakember letelepedni próbál) között;

25. rámutat arra, hogy az európai szakmai kártya az olyan szakmák esetében is célszerű, 
amelyek tekintetében nem léteznek az egész EU-ra kiterjedő minimális képzési 
követelmények és ezért nem képezik feltétel nélküli elismerés tárgyát sem; e tekintetben 
úgy véli, hogy a tagállamoknak közösen meg kellene határozniuk, hogy milyen 
követelményeket támasztanak a szakmai képesítésre vonatkozóan, és azokat a kiegyenlítő 
intézkedéseket, amelyeket a más tagállamokból származó szakemberek számára írnak elő;

26. rámutat arra, hogy a tagállamok képzési rendszerei változatlanul nagy eltéréseket 
mutatnak; ezért megjegyzi, hogy a bizonyos képzésekhez megkövetelt minimális 
iskolalátogatási időtartamba azokat az időszakokat is bele kell számítani, amelyeket a 
duális képzési rendszerekben rendszerint szakiskolákban teljesítenek;

27. határozottan szót emel a magatartási kódex jogilag kötelező ereje ellen, mivel a nem 
kötelező jelleg következtében a tagállamok rugalmasan járhatnak el az elismerési 
eljárások során;

28. felkéri a Bizottságot a 2005/36/EK irányelv 11. cikkének a szabályozott szakmák 
számának csökkentése céljából történő felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a 
kizárólag az egyetemi tanulmányokon alapuló elismerés bürokratikus eljárásainak 
megváltoztatásával rugalmasabbá válhassanak az elismerési eljárások, és hogy a 
képesítések általános elismerése felé lehessen elmozdulni;

29. hangsúlyozza, hogy a képzés terén mutatkozó jelentős különbségek kiegyenlítése 
érdekében a tagállamok továbbra is megkövetelhetnek kiegyenlítő intézkedéseket, 
különösen alkalmazkodási időszakot;

30. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv 
felülvizsgálata nem vezethet ahhoz, hogy a szabályozott szakmák esetében lemondanak az 
olyan szolgáltatók bejelentéséről, akik szolgáltatások nyújtása céljából első alkalommal 
költöznek egyik tagállamból a másikba; úgy véli, hogy ez súlyosan veszélyeztetné a 
szakmai tevékenységek ellenőrzését;

31. rámutat arra, hogy a kisebb akadályok leküzdésével és a felesleges gátak felszámolásával, 
és ily módon a folyamat zökkenőmentes működésének biztosításával fel kell gyorsítani a 
bolognai folyamatot;

32. kéri a Bizottságot és a tagállamokat annak tudomásul vételére, hogy – mivel a 
szakemberek valódi belső piacának megteremtése érdekében szükség van a 
bizonyítványoknak és a képesítést igazoló egyéb okiratoknak a szakmai képesítések 
elismerésével azonos módon történő elismerésére azért, hogy az érintettek polgári 
felelősséggel járó vagy a közszolgáltatásban betöltött pozíciókban dolgozhassanak – az 
előírt képesítés meglétét bizonyító dokumentumot először az illetékes hatóságnak kell 
jóváhagynia;
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33. rámutat arra, hogy a 2005/36/EK irányelv végrehajtásának értékelése szükségessé teszi az 
olyan bizonyítványok vagy a képesítés megszerzését tanúsító más okiratok jegyzékének 
összeállítását, amelyeket egy vagy több tagállamban elismernek, más tagállamokban 
azonban nem; úgy véli hogy a jegyzéknek tartalmaznia kell azokat az eseteket is, amikor 
az egyik tagállamnak a másik tagállam egyetemén tanuló polgárainak diplomáját a 
származási országukba való visszatérésükkor nem ismerik el.
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