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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad vis didesnis laisvas aukštą kvalifikaciją turinčių asmenų ir darbuotojų 
judėjimas yra vienas didžiausių  Europos bendradarbiavimo ir konkurencingos vidaus 
rinkos pranašumų, labai svarbus visos ES ekonomikos vystymosi veiksnys ir visų ES 
piliečių teisė; visiškai įsitikinęs, kad reikėtų skatinti darbuotojų, kurie yra ES piliečiai, 
judumą ir panaikinti netiesiogines kliūtis, su sąlyga, kad būtų išlaikoma judumo ir 
profesinių kvalifikacijų kokybės pusiausvyra;

2. skatina visas iniciatyvas, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam 
judumui, kaip priemonei siekiant skatinti veiksmingą darbo rinkos veikimą ir ES 
ekonomikos augimą bei konkurencingumą; pripažįsta poreikį atnaujinti 
Direktyvą 2005/36/EB, pagal kurią turėtų būti užtikrinamas aiškus ir tvirtas teisinis 
pagrindas;

3. ragina Komisiją parengti vieningą Europos profesinių anketų duomenų bazę, kuriai 
duomenis teiktų valstybės narės; šioms anketoms būtų taikoma teisinė apsauga arba jos 
būtų praktiškai naudojamos valstybėse narėse; tokia duomenų baze naudotųsi bedarbiai, 
darbuotojai, specialistai, įmonės, viešosios institucijos ir kt., taip skatinant judumą 
Europos Sąjungoje;

4. ragina valstybes nares gerinti viešųjų institucijų veiklos teikiant atitinkamą informaciją 
tiek apie darbuotojų teises, tiek apie profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūras 
efektyvumą, kad būtų sumažinta atgrasančio biurokratizmo, trukdančio skatinti judumą;

5. yra įsitikinęs, kad būtina atlikti reglamentuojamų profesijų peržiūrą ir jų skaičius galėtų 
būtų palaipsniui sumažintas, kad reikia persvarstyti naujų profesijų kvalifikacijų 
savaiminio pripažinimo klausimą ir galbūt padidinti jo mastą, didesnį dėmesį skiriant 
novatoriškiems didelės pridėtinės vertės, pažangių technologijų ir didelį augimo 
potencialą turintiems pramonės ir paslaugų sektoriams ir skaitmeninių technologijų 
rinkoms;

6. ragina Komisiją parengti pagrindą plataus užmojo sistemai, susijusiai su visų darbuotojų 
profesinių kvalifikacijų pripažinimu siekiant, kad darbuotojai galėtų gauti visus arba kai 
kuriuos sertifikatus (diplomą, profesinio mokymo baigimo pažymėjimą arba profesinės 
kvalifikacijos sertifikatą) remiantis jų profesine patirtimi, kurią įvertintų įgytų žinių ir 
kompetencijos pripažinimo komisija;

7. supranta, kad reikia patvirtinti tolesnes priemones profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
srityje, nes, nepaisant pastebimos pažangos, profesinio mokymo turinys skirtingose 
valstybėse narėse dar nėra pakankamai suvienodintas;

8. mano, kad Europos lygmeniu reikėtų skirti ypatingą dėmesį Europos kompetencijos paso 
naudojimui, nes tai galėtų palengvinti darbuotojų judumą ir sukurti panašesnes švietimo 
sistemas siekiant tinkamiau reaguoti į darbo rinkos poreikius;
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9. pabrėžia, kad profesinės kvalifikacijos pripažinimas glaudžiai susijęs su Bolonijos proceso 
įgyvendinimu siekiant sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę;

10. pažymi, kad valstybės narės turėtų išlaikyti teisę neleisti automatiškai pripažinti asmenų, 
kurių kvalifikacija nepakankama, kvalifikacijos ir šiuo tikslu bet kuriuo metu taikyti 
kompensacines priemones;

11. ragina valstybes nares geriau koordinuoti savo formaliojo ir neformaliojo švietimo 
sistemas siekiant parengti palyginamą kvalifikaciją turinčią būsimą darbo jėgą, kuri galėtų 
būti naudinga Europos darbo rinkai ir galėtų didinti darbo našumą bei skatinti 
konkurencingą elgesį;

12. ragina Komisiją sukurti Bendrijos profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistemą, kurios 
modelis galėtų būti universitetinė bakalauro, magistro ir doktoranto lygmenų sistema, 
siekiant, kad įdarbinimo rinka būtų suprantamesnė darbdaviams ir labiau prieinama 
ieškantiems darbo, ir kad jie galėtų remtis vienu teisiniu pagrindu;

13. ragina Komisiją toliau gerinti ir tinkamai naudoti Vidaus rinkos informacinę 
sistemą (VRI), kad elektroninė reglamentuojamų profesijų sistema būtų centralizuota,
suderinta, skaidri ir lengvai prieinama kompetentingoms valdžios institucijoms, 
profesinėms sąjungoms ir atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, pavyzdžiui, 
socialiniams partneriams, kartu užtikrinant duomenų apsaugos ir subsidiarumo principų 
laikymąsi;

14. ragina atnaujinti veiklos sąrašus ir persvarstyti tam tikrose srityse, pvz., amatų, prekybos 
ir pramonės srityse, galiojančias savaiminio pripažinimo taisykles ir stiprinti socialinę 
partnerystę profesinio rengimo ir aukštojo mokslo srityse; mano, kad atsižvelgiant į tai 
pagal Europos kvalifikacijų sistemą (EKS) galėtų būti pateikiami tam tinkami kriterijai; 

15. pabrėžia būtinybę mokytis visą gyvenimą, nuolat kelti kvalifikaciją ir dalyvauti 
stažuotėse; atkreipia dėmesį į reglamentuojamųjų profesijų srities problemas, susijusias su 
kitoje valstybėje narėje įgyto išsilavinimo pripažinimu; 

16. reikalauja, kad Direktyvoje 2005/36/EB būtų labiau atsižvelgiama į tęstinį mokymą;

17. ragina Komisiją, valstybes nares ir visas suinteresuotąsias šalis veiksmingiau 
bendradarbiauti rengiant bendrus registravimo standartus, pagal kuriuos būtų nustatyta, 
kurios profesijos turėtų būti reglamentuojamos ir kaip būtų galima palengvinti šios 
sistemos naudojimą, sujungiant ją su EURES tinklu;

18. yra įsitikinęs, kad privalomas registras, kuriuo galėtų naudotis visos atitinkamos valstybių 
narių valdžios institucijos, yra būtinas siekiant stebėti asmenis, kurių licencija kurioje nors 
valstybėje narėje panaikinta; atkreipia dėmesį į tai, kad geresni valstybių narių ir Europos 
institucijų tarpusavio ryšiai ir ypač Vidaus rinkos informacinė sistemos, kuri apimtų 
aktyvų įspėjimo mechanizmą, plėtimas ir tinkamas naudojimas galėtų būti geras 
sprendimas ir padidintų valdžios institucijų ir visuomenės pasitikėjimą sistema;

19. džiaugiasi Komisijos Žaliojoje knygoje pateiktu pasiūlymu įdiegti Vidaus rinkos 
informacinės sistemos įspėjimo mechanizmą, kad kompetentingos institucijos galėtų 
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dalintis informacija apie sveikatos priežiūros specialistus; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
valstybės narės privalėtų nedelsdamos ir aktyviai pranešti viena kitai, kai imtasi 
reguliavimo priemonės siekiant, kad sveikatos priežiūros specialistas nebūtų registruotas 
arba neturėtų teisės teikti paslaugas;

20. mano, kad sistemingi kalbų testai neturėtų būti našta, trukdanti į darbo rinką norintiems 
patekti kitų šalių specialistams, taigi ragina taikyti pragmatinį požiūrį į kalbų testus tais 
atvejais, kai galima pripažinti neturint įrodymų apie kalbos mokėjimą; vis dėlto mano, kad 
darbdaviai turi turėti teisę reikalauti nustatyti tam tikrą minimalų kalbos mokėjimo lygį, 
kuris reikalingas, kad galima būtų vykdyti atitinkamą veiklą, o kartu mano, kad reikėtų 
toliau svarstyti taisykles dėl kalbų mokėjimo, taikytinas sveikatos priežiūros 
specialistams, kurie tiesiogiai bendrauja su pacientais;

21. remia iniciatyvas, kuriomis siekiama pritaikyti mokymo sistemas prie dabartinės darbo 
rinkos reikalavimų, mokslo ir technikos pažangos, išaiškinant ir suvienodinant minimalius 
švietimo ir mokymo reikalavimus, taip pat gerinant pranešimo apie naujus specialistus ir 
jų įtraukimo į direktyvą sistemą;

22. mano, kad būtina geriau parengti absolventus, kad jie galėtų tinkamiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius; taigi pritaria idėjai išplėsti šios direktyvos teikiamus privalumus 
absolventams, kurie norėtų atlikti atlyginamą savo specialybės praktiką užsienyje;

23. skatina apskritai supaprastinti susijusius administracinius procesus, pagerinti jų 
veiksmingumą ir padidinti skaidrumą, taip pat sumažinti išlaidas, siekiant palengvinti ir 
pagreitinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir kartu užtikrinti, kad nebūtų daromos 
kliūtys laisvam asmenų judėjimui; ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą 
koordinavimo, stebėsenos ir peržiūros mechanizmų veikimą;

24. pripažįsta galimą Europos profesinio pažymėjimo įvedimo naudą pripažinimo procedūros 
paspartinimo ir supaprastinimo požiūriu; tačiau mano, kad prieš įvedant kokį nors 
pažymėjimą būtina atlikti kruopštų poveikio vertinimą ir išsamią tiriamąją analizę bei 
užtikrinti tinkamą specialistų duomenų apsaugą; taip pat mano, kad Vidaus rinkos 
informacinės sistemos naudojimas galėtų padėti vykdyti daug spartesnį išduodančios 
valstybės narės (šalies, iš kurios specialistas atvyksta) ir priimančios valstybės narės 
(šalies, kurioje specialistas siekia pripažinimo) bendradarbiavimą;

25. pabrėžia, kad taip pat būtų naudinga naudoti Europos profesinį pažymėjimą atsižvelgiant į 
tas profesijas, kurioms nenustatyti minimalūs mokymo reikalavimai ES lygmeniu ir 
kurioms netaikomas savaiminis pripažinimas; taigi mano, kad valstybės narės turėtų kartu 
nustatyti reikalavimus, kuriuos ketina taikyti profesinių kvalifikacijų srityje, ir nuspręsti 
kokias kompensacines priemones prireikus taikys kitų valstybių narių specialistams;

26. pabrėžia, kad skirtingų valstybių narių švietimo ir mokymo sistemos vis dar labai skiriasi;
taigi mano, kad prie minimalios mokymo trukmės, kurios reikalaujama rengiantis tam 
tikroms profesijoms, taip pat reikėtų priskaičiuoti įprastus mokymosi profesinėse 
mokyklose pagal pakaitinio mokymo sistemas laikotarpius;

27. griežtai nesutinka su tuo, kad praktikos kodeksas taptų teisiškai privalomas, nes dėl jo 
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neprivalomojo pobūdžio valstybėms narėms sudaroma galimybė lanksčiai vykdyti 
pripažinimo procedūras;

28. ragina Komisiją persvarstyti Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnį siekiant sumažinti 
reglamentuojamų profesijų skaičių, kad būtų sudarytos galimybės taikyti lankstesnes 
pripažinimo procedūras, pakeisti biurokratines pripažinimo procedūras, pagrįstas tik 
akademiniais rezultatais, ir toliau siekti bendro kvalifikacijų pripažinimo;

29. pabrėžia, kad siekdamos kompensuoti didelius mokymo turinio neatitikimus valstybės 
narės turėtų ir toliau taikyti kompensacines priemones, visų pirma rengti adaptacijos 
kursus;

30. ypač pabrėžia, kad Profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvos persvarstymas neturėtų 
būti atliekamas siekiant atsisakyti reglamentuojamas profesijas turintiems asmenims 
taikomo reikalavimo pranešti kompetentingoms institucijoms, kai šie asmenys vyksta iš 
vienos valstybės narės į kitą teikti paslaugų pirmą kartą; mano, kad tokios nuostatos 
panaikinimas keltų didelę grėsmę darbo kontrolei;

31. pabrėžia, kad reikėtų paspartinti Bolonijos procesą, naikinant smulkias kliūtis bei nugalint 
neesmines kliūtis ir taip užtikrinant, kad procesas veiktų tinkamai;

32. ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti dėmesį į tai, kad siekiant sukurti tikrą 
specialistų vidaus rinką būtinas sertifikatų ir bet kurių kitų formalios kvalifikacijos 
įrodymų pripažinimas, kaip ir profesinės kvalifikacijos pripažinimas, kadangi norint, kad 
asmuo galėtų dirbti darbo vietose, kurios susijusios su civiline atsakomybe, arba valstybės 
tarnyboje, reikia, jog visų pirma kompetentinga institucija pripažintų asmens formalios 
kvalifikacijos įrodymus;

33. pažymi, kad siekiant įvertinti Direktyvos 2005/36/EB įgyvendinimą, reikia nustatyti 
sertifikatų ar kitų formalios kvalifikacijos įrodymų, pripažintų vienoje ar daugiau 
valstybių narių, tačiau nepripažintų kitose valstybėse narėse, sąrašą; į šį sąrašą taip pat 
turėtų būti įtraukti atvejai, kai vienos valstybės narės piliečių, studijavusių kitos valstybės 
narės universitete, gautas diplomas nepripažįstamas jų kilmės šalyje.
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