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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că libera circulație a unui număr crescând de persoane cu înaltă calificare și de 
lucrători reprezintă unul dintre principalele avantaje ale cooperării europene și ale unei 
piețe interne competitive, un factor important de dezvoltare pentru economiile din întreaga 
UE, precum și un drept al tuturor cetățenilor europeni; este ferm convins că mobilitatea 
lucrătorilor ar trebui sporită în rândul cetățenilor din UE și că obstacolele indirecte ar 
trebui eliminate, cu condiția asigurării unui echilibru între mobilitate și calitatea 
calificărilor profesionale;

2. încurajează toate inițiativele care vizează facilitarea mobilității transfrontaliere ca mijloc 
de obținere a unei funcționări eficiente a piețelor forței de muncă și ca metodă de a 
stimula creșterea economică și competitivitatea din cadrul UE; recunoaște nevoia de 
modernizare a Directivei 2005/36/CE, care trebuie să asigure un cadru juridic clar și 
consolidat;

3. invită Comisia să elaboreze o bază de date europeană unică, care să fie alimentată de 
statele membre și care să conțină profilurile profesionale protejate juridic sau aplicate în 
practică în statele membre, această bază de date urmând să fie utilizată de șomeri, 
lucrători, profesioniști, întreprinderi, autorități publice etc. în folosul mobilității în cadrul 
Uniunii;

4. invită statele membre ca, în cadrul măsurilor de promovare a mobilității, să 
îmbunătățească eficacitatea cu care autoritățile publice difuzează informațiile privind atât 
drepturile lucrătorilor, cât și procedurile de recunoaștere a calificărilor profesionale, astfel 
încât să limiteze efectul disuasiv al birocrației;

5. este convins că numărul profesiilor reglementate trebuie revizuit și ar putea fi redus treptat 
și că domeniul de aplicare al recunoașterii automate a calificărilor pentru profesii noi 
trebuie revizuit și, dacă se poate, extins, acordându-se o atenție deosebită și sectoarelor 
inovatoare, sectoarelor din domeniul industrial și al serviciilor care au o valoare adăugată 
mare, dezvoltă tehnologii de vârf și oferă un potențial puternic de creștere, precum și 
industriilor digitale;

6. invită Comisia să stabilească bazele unui sistem ambițios de validare a experienței 
profesionale pentru ansamblul lucrătorilor, astfel încât aceștia să poată obține o certificare 
integrală sau parțială pe baza experienței lor profesionale (diplomă, titlu cu finalitate 
profesională sau certificat de calificare profesională), în urma procedurii de validare de 
către un juriu a cunoștințelor și a competențelor lor dobândite;

7. este conștient de necesitatea adoptării altor inițiative în materie de recunoaștere a 
calificărilor profesionale, întrucât, în pofida progreselor considerabile realizate, conținutul 
formării din diversele state membre nu a atins încă un grad satisfăcător de convergență;
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8. consideră că trebuie acordată o atenție specială la nivel european utilizării unui pașaport 
european al competențelor care ar putea facilita mobilitatea lucrătorilor și ar crea sisteme 
de învățământ mai convergente, permițând astfel un răspuns mai adaptat la cerințele pieței 
muncii;

9. subliniază că recunoașterea calificărilor profesionale este strâns legată de finalizarea 
procesului de la Bologna, care vizează crearea unui spațiu european unic al învățământului 
superior;

10. subliniază că statele membre trebuie să își păstreze dreptul de a refuza în orice moment 
recunoașterea automată a calificărilor insuficiente și de a impune măsuri de compensare;

11. invită statele membre să își coordoneze mai bine sistemele de învățământ formal și 
informal cu scopul de a forma o viitoare forță de muncă cu calificări comparabile, care ar 
putea aduce beneficii pieței europene a muncii și care ar putea spori nivelul de 
productivitate și ar consolida comportamentul concurențial;

12. invită Comisia să instituie un sistem european de validare a experienței profesionale, 
luând ca model de referință sistemul universitar licență-masterat-doctorat, astfel încât 
piața muncii să devină mai ușor de înțeles pentru angajatori și mai ușor accesibilă pentru 
solicitanții de locuri de muncă, creându-se o bază juridică unică la care aceștia se pot 
raporta;

13. solicită Comisiei îmbunătățirea în continuare și utilizarea adecvată a Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI), cu scopul de a avea un sistem electronic centralizat și 
interoperabil al profesiilor reglementate care este transparent și ușor accesibil autorităților 
publice competente, asociațiilor profesionale și părților interesate relevante, cum ar fi de 
exemplu partenerii sociali, protejând, în același timp, principiile în materie de protecție a 
datelor și respectând principiul subsidiarității;

14. solicită actualizarea listei de activități și examinarea normelor privind recunoașterea 
automată în anumite domenii, de exemplu în domeniul artizanatului, al comerțului și al 
industriei, precum și întărirea parteneriatului social din sectorul formării profesionale și al 
învățământului superior; consideră că criteriile necesare pentru aceasta ar putea fi stabilite 
pe baza Cadrului european al calificărilor; 

15. subliniază necesitatea învățării pe tot parcursul vieții, a ameliorării competențelor și a 
formării; evidențiază problemele de la nivelul profesiilor reglementate în ceea ce privește 
recunoașterea formării urmate într-un alt stat membru; 

16. solicită ca formarea profesională continuă să fie luată în considerare în măsură mai mare 
în Directiva 2005/36/CE;

17. solicită Comisiei, statelor membre și tuturor părților interesate vizate să coopereze mai 
eficient la elaborarea unui standard comun de înregistrare care prevede ce profesii 
urmează să fie reglementate și în ce mod și să faciliteze utilizarea acestui sistem asigurând 
o legătură între acesta și rețeaua EURES;

18. este convins de necesitatea unui registru obligatoriu, care să fie pus la dispoziția tuturor 
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autorităților competente din statele membre, pentru a monitoriza persoanele a căror licență 
profesională a fost retrasă în orice stat membru; subliniază că o mai bună interconectare 
între statele membre și instituțiile europene și, în special, extinderea și utilizarea 
corespunzătoare a sistemului IMI, care ar trebui să includă un mecanism proactiv de 
alertă, ar putea reprezenta o soluție în acest sens și ar întări încrederea autorităților și a 
cetățenilor în acest sistem;

19. salută propunerea Comisiei inclusă în Cartea verde de a introduce în cadrul IMI un 
mecanism de alertă pentru autoritățile competente care să le permită să facă schimb de 
informații privind profesioniștii din domeniul sănătății; îndeamnă Comisia să se asigure că 
statele membre sunt obligate să se informeze reciproc imediat și în mod proactiv atunci 
când se iau măsuri de reglementare împotriva înregistrării unui profesionist din domeniul 
sănătății sau împotriva dreptului acestuia de a presta servicii;

20. consideră că testarea sistematică a competențelor lingvistice nu ar trebui să constituie o 
povară pentru profesioniștii străini care doresc să intre pe o anumită piață a muncii; prin 
urmare, solicită să fie aplicată o abordare pragmatică a testelor de limbă, la care 
recunoașterea să fie posibilă fără dovada cunoașterii limbii; subliniază totuși că 
angajatorul are dreptul să stabilească anumite cerințe minime de cunoaștere a limbii, care 
sunt necesare pentru exercitarea activității respective, și să verifice dacă aceste cerințe 
sunt îndeplinite; în același timp, consideră că ar trebui examinate mai în detaliu normele în 
materie de competențe lingvistice aplicabile în cazul profesioniștilor din domeniul 
sănătății care intră în contact direct cu pacienții;

21. sprijină inițiativele care vizează adaptarea sistemelor de formare la cerințele actuale ale 
pieței muncii și la progresul științific și tehnic, clarificarea și unificarea cerințelor minime 
în materie de învățământ și formare, precum și îmbunătățirea sistemului de notificare și 
includere a unor noi specialități în directivă;

22. consideră că este esențial ca absolvenții să fie mai bine pregătiți să răspundă cerințelor 
pieței muncii și sprijină, așadar, ideea extinderii beneficiilor prevăzute de directivă la 
absolvenții care doresc să efectueze un stagiu remunerat de practică în profesia aleasă în 
străinătate;

23. solicită simplificarea generală, ameliorarea eficienței și sporirea transparenței proceselor 
administrative implicate, precum și o reducere a costurilor care să permită facilitarea și 
accelerarea procedurii de recunoaștere a calificărilor profesionale, facilitându-se astfel 
libera circulație a persoanelor; invită statele membre să asigure punerea în aplicare a unor 
mecanisme operaționale de coordonare, de monitorizare și de revizuire;

24. recunoaște beneficiile posibile ale introducerii cardului profesional european în ceea ce 
privește accelerarea și simplificarea procedurii de recunoaștere; susține totuși că 
introducerea unui card trebuie să fie precedată de evaluări riguroase ale impactului și de 
studii aprofundate de evaluare și să asigure protecția corespunzătoare a datelor 
profesioniștilor; consideră, de asemenea, că IMI ar putea facilita o cooperare mult mai 
rapidă între statul membru emitent (din care pleacă profesionistul) și statul membru 
destinatar (țara în care profesionistul urmărește să se stabilească);

25. subliniază că utilizarea unui card profesional este oportună și în cazul profesiilor pentru 
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care nu există la nivelul UE cerințe minime de formare și care, prin urmare, nu fac 
obiectul unei recunoașteri automate; consideră în acest sens că statele membre ar trebui să 
definească împreună cerințele pe care intenționează să le impună în materie de calificări 
profesionale și măsurile de compensare pe care le aplică profesioniștilor din alte state 
membre;

26. subliniază că între sistemele de învățământ și de formare ale statelor membre există în 
continuare diferențe substanțiale; prin urmare, observă că, în ceea ce privește durata 
minimă de instruire necesară pentru anumite tipuri de formare, trebuie incluse în calcul și 
perioadele realizate în general în școlile profesionale în cadrul sistemelor de formare prin 
alternanță;

27. se opune ferm caracterului obligatoriu din punct de vedere juridic al codului de conduită, 
în măsura în care caracterul său neobligatoriu permite statelor membre să gestioneze în 
mod flexibil procedurile de recunoaștere;

28. invită Comisia să revizuiască articolul 11 din Directiva 2005/36/CE în vederea reducerii 
numărului de profesii reglementate pentru a permite o mai mare flexibilitate în procedurile 
de recunoaștere, modificând procedurile birocratice de recunoaștere bazate exclusiv pe 
parcursul universitar, precum și în vederea realizării de progrese către recunoașterea 
generală a calificărilor;

29. subliniază că, pentru a compensa diferențele importante în materie de formare, statele 
membre trebuie să fie în măsură să impună în continuare măsuri de compensare, în special 
stagii de adaptare;

30. subliniază insistent că revizuirea Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale 
nu trebuie să aibă ca rezultat, în cazul profesiilor reglementate, renunțarea la notificarea 
prestatorului care se deplasează dintr-un stat membru în altul în vederea prestării de 
servicii pentru prima oară, având în vedere că într-o astfel de situație controlul activităților 
profesionale ar fi puternic compromis;

31. subliniază faptul că procesul de la Bologna ar trebui accelerat și că ar trebui eliminate 
obstacolele minore și irelevante, garantându-se astfel o bună funcționare a procesului;

32. invită Comisia și statele membre să ia notă de faptul că, pentru a crea o adevărată piață 
internă pentru profesioniști, este necesară recunoașterea certificatelor și a altor dovezi de 
calificare formală, la fel ca și recunoașterea calificărilor profesionale, întrucât, pentru a 
putea ocupa posturi de responsabilitate civilă sau în administrația publică, dovezile de 
calificare formală trebuie să fie aprobate în prealabil de autoritatea competentă;

33. subliniază faptul că pentru evaluarea punerii în aplicare a Directivei 2005/36/CE este 
nevoie de o listă a certificatelor și a celorlalte dovezi de calificare formală recunoscute în 
unul sau mai multe state membre, dar care nu sunt recunoscute în alte state membre; lista 
ar trebui să acopere și cazurile cetățenilor dintr-un stat membru care au studiat la o 
universitate dintr-un alt stat membru și ale căror diplome nu sunt recunoscute în statul 
membru de origine.



AD\878513RO.doc 7/7 PE467.172v02-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 26.9.2011

Rezultatul votului final +:
–:
0:

30
17
0

Membri titulari prezenți la votul final Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, 
Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio 
Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De 
Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, 
Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta 
Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica 
Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-
Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia 
Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta 
Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final Raffaele Baldassarre, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni 
Papadopoulou, Emilie Turunen, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka


