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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka arvien lielāka skaita augsti kvalificētu personu un darba ņēmēju brīva 
pārvietošanās ir viens no galvenajiem Eiropas sadarbības un konkurētspējīga iekšējā tirgus 
ieguvumiem un svarīgs aspekts, kas ietekmē ES dalībvalstu tautsaimniecības attīstību, 
turklāt tās ir tiesības, ko var izmantot ikviens ES pilsonis; stingri uzskata, ka ES pilsoņu 
vidū būtu jāveicina darba ņēmēju mobilitāte un ka vajadzētu novērst netiešus šķēršļus, 
saglabājot līdzsvaru starp pārvietošanos un profesionālo kvalifikāciju kvalitāti;

2. atbalsta visas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt pārrobežu mobilitāti kā efektīva darba 
tirgus funkcionēšanas līdzekli un kā veidu, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un 
konkurētspēju ES; atzīst nepieciešamību modernizēt Direktīvu 2005/36/EK, lai
nodrošinātu skaidru un spēcīgu tiesisko regulējumu;

3. mudina Komisiju izveidot vienotu Eiropas datubāzi, kuru uzturēs dalībvalstis un kurā tiks 
ietverti tādu profesiju apraksti, kas ir noteiktas tiesību aktos vai izmantotas praksē 
dalībvalstīs, šo datubāzi turklāt izmantos bezdarbnieki, darba ņēmēji, profesionāļi, 
uzņēmumi, valsts iestādes u. c., tādējādi veicinot mobilitāti ES;

4. aicina dalībvalstis papildus citiem mobilitātes veicināšanas pasākumiem uzlabot valsts 
iestāžu efektivitāti, sniedzot informāciju par darba ņēmēju tiesībām un par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanas kārtību, tādējādi mazinot kaitīgo birokrātijas ietekmi;

5. pauž pārliecību par to, ka reglamentēto profesiju skaits ir jāpārskata un to pakāpeniski 
varētu samazināt, kā arī ir jāpārskata jaunu profesionālo kvalifikāciju automātiskas 
atzīšanas joma, iespējams, to paplašinot un īpašu uzmanību pievēršot gan novatoriskām 
nozarēm, proti, rūpniecības un pakalpojumu nozarēm, kurās tiek nodrošināts augsts 
pievienotās vērtības līmenis, izstrādātas progresīvas tehnoloģijas un kuras piedāvā spēcīgu 
izaugsmes potenciālu, gan digitālām nozarēm;

6. aicina Komisiju noteikt iestrādnes, lai izveidotu mērķorientētu sistēmu visu darba ņēmēju 
profesionālo prasmju novērtēšanai, lai pēc tam, kad vērtētāju grupa, pamatojoties uz darba 
ņēmēju profesionālo pieredzi, būs novērtējusi viņu zināšanas un prasmes, darba ņēmēji 
varētu iegūt pilnīgu vai daļēju sertifikāciju (diplomu, profesionālo kvalifikāciju vai 
apliecinājumu par darba stāžu);

7. apzinās, ka profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā ir nepieciešami papildu pasākumi, jo, 
neraugoties uz ievērojamo progresu, profesionālo mācību kursu saturs dalībvalstīs vēl nav 
sasniedzis apmierinošu konverģences līmeni;

8. uzskata, ka īpašu uzmanību Eiropas līmenī vajadzētu pievērst Eiropas prasmju pases 
izmantošanai, kas var atvieglot darbaspēka mobilitāti un radīt konverģentākas izglītības 
sistēmas, kuras labāk apmierinātu darba tirgus prasības;

9. uzsver, ka jautājums par profesionālo kvalifikāciju atzīšana ir cieši saistīts ar Boloņas 
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procesu, kurš jāpabeidz, lai izveidotu vienotu Eiropas augstākās izglītības telpu;

10. uzsver, ka dalībvalstīm jāsaglabā tiesības jebkurā brīdī aizkavēt neatbilstīgu kvalifikāciju 
automātisku atzīšanu, nosakot kompensācijas pasākumus;

11. aicina dalībvalstis labāk koordinēt to formālās un informālās izglītības sistēmas, lai 
nākotnē izveidotu darbaspēku ar salīdzinošām kvalifikācijām, kas var pozitīvi ietekmēt 
Eiropas darba tirgu un var uzlabot produktivitātes līmeni un konkurētspējīgu rīcību;

12. aicina Komisiju izveidot Kopienas sistēmu profesionālo prasmju novērtēšanai, par 
paraugu izmantojot augstskolu bakalaura, maģistra un doktora grāda iegūšanas sistēmas, 
lai darba tirgu padarītu darba devējiem pārredzamāku un pieejamāku darba meklētājiem, 
kuriem tādējādi būs iespējas atsaukties uz vienotu juridisko pamatu;

13. aicina Komisiju veikt turpmākus uzlabojumus un pienācīgi izmantot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (IMI), lai izveidotu centralizētu un savietojamu reglamentēto 
profesiju e-sistēmu, kas viegli pieejama profesionāļiem, kompetentām valsts iestādēm, 
profesionālām asociācijām un tādām atbilstīgām ieinteresētām personām kā, piemēram, 
sociālie partneri, vienlaikus nodrošinot datu aizsardzības principus un ievērojot 
subsidiaritātes principu;

14. prasa atjaunināt darbību sarakstu un pārskatīt noteikumus par automātisku atzīšanu 
konkrētās jomās, piemēram, amatniecības, tirdzniecības un rūpniecības jomā, un 
nostiprināt sociālo partnerību profesionālās apmācības un augstākās izglītības nozarē; 
uzskata, ka Eiropas Kvalifikāciju pamatsistēma (EQF) šajā ziņā varētu nodrošināt 
atbilstošus kritērijus; 

15. uzsver nepieciešamību pēc mūžizglītības, prasmju atjaunošanas un apmācības; norāda uz 
problēmām reglamentētajās profesijās attiecībā uz citā dalībvalstī iegūtas apmācības 
atzīšanu; 

16. prasa, lai Direktīvā 2005/36/EK vairāk tiktu ņemta vērā tālākizglītība;

17. aicina Komisiju, dalībvalstis un visas attiecīgās ieinteresētās personas efektīvāk 
sadarboties, izstrādājot vienotu reģistrācijas standartu, ar kuru saskaņā tiktu noteiktas 
profesijas, kas jāreglamentē un kā tas būtu darāms, un veicināt šīs sistēmas izmantošanu, 
savienojot to ar EURES tīklu;

18. pauž pārliecību, ka ir nepieciešams obligāts reģistrs, ko vajadzētu padarīt pieejamu visām 
attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs, lai kontrolētu tās personas, kuru profesionālā licence ir 
anulēta kādā no dalībvalstīm; uzsver, ka risinājums varētu būt ciešāka saistība starp 
dalībvalstu un Eiropas iestādēm un jo īpaši IMI sistēmas paplašināšana un pienācīga 
izmantošana, kas ietvertu proaktīvu brīdināšanas mehānismu un nostiprinātu iestāžu un 
sabiedrības uzticību šai sistēmai;

19. atzinīgi vērtē Komisijas zaļajā grāmatā ietverto priekšlikumu ieviest IMI brīdināšanas 
mehānismu, kas paredzēts, lai kompetentās iestādes varētu apmainīties ar informāciju par 
veselības aprūpes darbiniekiem; mudina Komisiju nodrošināt, lai dalībvalstīm būtu 
pienākums citai citu nekavējoties un aktīvi informēt gadījumā, ja attiecībā uz veselības 
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aprūpes darbinieku reģistrāciju vai viņu tiesībām sniegt pakalpojumus tiek veiktas 
reglamentējošas darbības;

20. uzskata, ka sistemātiskām valodu pārbaudēm nevajadzētu būt šķērslim ārvalstu 
profesionāļiem, kuri vēlas piekļūt darba tirgum, un tāpēc aicina veidot pragmatisku pieeju 
attiecībā uz valodu pārbaudēm, ja atzīšana ir iespējama bez valodu zināšanu pierādīšanas;
tomēr uzskata, ka darba devējiem ir jābūt tiesībām prasīt un pārbaudīt, vai darba ņēmējam
ir specifiska darba veikšanai nepieciešamais valodu zināšanu minimums, un vienlaikus 
pauž viedokli, ka turpmāk būtu jāapsver valodu noteikumi, kas piemērojami veselības 
aprūpes speciālistiem, kuriem ir tiešs kontakts ar pacientiem;

21. atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir pielāgot mācību sistēmas pašreizējām darba tirgus 
prasībām, zinātnes un tehnikas progresam, precizēt un apvienot obligātās izglītības un 
apmācības prasības, kā arī uzlabot sistēmu attiecībā uz paziņošanu un jaunu specialitāšu 
iekļaušanu direktīvā;

22. uzskata, ka ir īpaši svarīgi labāk sagatavot absolventus, lai tie atbilstu darba tirgus 
prasībām, tāpēc atbalsta ideju paplašināt direktīvas sniegtos ieguvumus attiecībā uz 
absolventiem, kuri ārvalstīs vēlas pabeigt algotu, pārraudzītu praksi savā izraudzītajā 
profesijā;

23. prasa vispārēji vienkāršot administratīvos procesus, uzlabot to efektivitāti un panākt 
lielāku pārredzamību, kā arī samazināt izmaksas, kas ļautu atvieglot un paātrināt 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, netraucējot personām brīvi pārvietoties; aicina 
dalībvalstis nodrošināt operatīvu saskaņošanas, uzraudzības un pārskatīšanas mehānismu 
ieviešanu;

24. atzīst iespējamos ieguvumus, ko sniegtu Eiropas profesionālās kartes ieviešana, jo tādējādi 
tiktu paātrinātas un vienkāršotas atzīšanas procedūras; tomēr piebilst, ka pirms jebkādas 
kartes ieviešanas jāveic rūpīgi ietekmes novērtējumi un detalizēti novērtējuma pētījumi, 
kā arī jānodrošina pienācīga profesionāļu datu aizsardzība; uzskata, ka IMI sistēma varētu 
veicināt ievērojami ātrāku sadarbību starp izsniegšanas dalībvalsti (valsti, no kuras 
profesionālis izbrauc) un uzņēmēju dalībvalsti (valsti, kurā profesionālis vēlas veikt 
uzņēmējdarbību);

25. norāda, ka profesionālās kartes izmantošana var arī būt lietderīga tām profesijām, kurām 
ES nav izvirzītas obligātās apmācības prasības un uz tām tādējādi neattiecas automātiska 
atzīšana; šajā ziņā uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu kopīgi noteikt prasības, kas 
reglamentē tiesības darboties profesijās, un izlemt par kompensācijas pasākumiem, ja tādi 
ir, kurus tās attiecina uz profesionāļiem no citām dalībvalstīm;

26. uzsver, ka joprojām pastāv nopietnas atšķirības starp dalībvalstu apmācības sistēmām;
tādēļ vērš uzmanību uz to, ka konkrētām profesijām nepieciešamajā obligātajā apmācību 
periodā ir jāieskaita laiks, kas, mācoties arodskolās, parasti pavadīts kā daļa no prakses 
izraudzītajā profesijā;

27. noteikti iebilst pret to, ka rīcības kodekss būtu juridiski saistošs, jo nesaistošs kodekss 
ļauj dalībvalstīm elastīgi organizēt atzīšanas procedūras;
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28. aicina Komisiju pārskatīt Direktīvas 2005/36/EK 11. pantu, lai samazinātu reglamentēto 
profesiju skaitu nolūkā panākt lielāku elastīgumu atzīšanas procedūrās, mainot 
birokrātiskās atzīšanas procedūras, kas pamatojas tikai uz dokumentētiem akadēmiskiem 
sasniegumiem, un tiektos uz vispārēju kvalifikāciju atzīšanu;

29. uzsver — lai kompensētu nopietnas atšķirības apmācības ziņā, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
noteikt kompensācijas pasākumus, īpaši adaptācijas periodus;

30. skaidri norāda, ka direktīvas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu pārskatīšana attiecībā 
uz reglamentētām profesijām nevarētu veicināt atteikšanos no paziņošanas par 
pakalpojumu sniedzēju, kurš pirmo reizi pārceļas no vienas dalībvalsts uz citu nolūkā tur 
sniegt pakalpojumus, zinot, ka šādi tiktu nopietni apdraudēta profesionālo darbību 
uzraudzība;

31. norāda, ka Boloņas process būtu jāpaātrina, aizmirstot nelielos kavēkļus un pārvarot 
neatbilstošos šķēršļus, tādējādi nodrošinot procesa veiksmīgu darbu;

32. aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā, ka nolūkā izveidot reālu iekšējo tirgu 
profesionāļiem ir nepieciešama sertifikātu un jebkāda cita kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta atzīšana, tāpat kā profesionālo kvalifikāciju atzīšana, jo, lai spētu strādāt 
amatos, kam raksturīga pilsoniskā atbildība, vai valsts dienestos, kompetentajai iestādei 
vispirms ir jāapstiprina kvalifikāciju apliecinošs dokuments;

33. norāda, ka Direktīvas 2005/36/EK īstenošanas novērtēšanai nepieciešams izveidot 
sarakstu ar sertifikātiem vai citiem oficiālu kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas 
ir atzīti vienā vai vairākās dalībvalstīs un vienlaikus nav atzīti citās dalībvalstīs; sarakstā 
būtu jāietver arī tie gadījumi, kad zinātniskie grādi, kurus kādas dalībvalsts pilsoņi 
ieguvuši, studējot citas dalībvalsts augstskolā, netiek atzīti, atgriežoties atpakaļ izcelsmes 
valstī.
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