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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že voľný pohyb stále väčšieho množstva vysokokvalifikovaných osôb 
a pracovníkov je jedným z kľúčových prínosov európskej spolupráce 
a konkurencieschopného vnútorného trhu, ako aj dôležitým faktorom rozvoja ekonomík 
v rámci EÚ a právom, ktoré patrí každému občanovi EÚ; je pevne presvedčený, že 
mobilita pracovníkov by sa mala medzi občanmi EÚ posilniť, a že by sa mali odstrániť 
nepriame prekážky za predpokladu, že sa nastolí rovnováha medzi mobilitou a kvalitou 
odborných kvalifikácií;

2. podporuje všetky iniciatívy zamerané na uľahčenie cezhraničnej mobility ako prostriedku 
na dosiahnutie účinného fungovania trhov práce a ako prostriedku na zvýšenie 
hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v rámci EÚ; uznáva potrebu modernizácie 
smernice 2005/36/ES s cieľom zaručiť jasný a silný právny rámec;

3. naliehavo žiada Komisiu, aby v záujme uľahčenia mobility v rámci EÚ vytvorila jednotnú 
európsku databázu, ktorú poskytnú členské štáty a ktorá sa bude týkať profilov 
pracovných miest, ktoré sú v členských štátoch právne chránené alebo uplatňované v 
praxi a ktorú budú používať nezamestnaní a pracovníci, odborní pracovníci, podniky, 
verejné orgány atď.;

4. vyzýva členské štáty, aby v rámci opatrení na zvýšenie mobility zefektívnili poskytovanie 
informácií verejných orgánov týkajúcich sa práv pracovníkov a postupov uznávania 
odborných kvalifikácií a obmedzili tým odrádzajúci účinok byrokracie;

5. je presvedčený, že počet regulovaných povolaní sa musí preskúmať a mohol by sa 
postupne znížiť a že rozsah automatického uznávania kvalifikácií na výkon nových 
povolaní sa musí preskúmať a v prípade možnosti rozšíriť, aby zahŕňal aj odvetvia 
priemyslu a služieb, ktoré poskytujú vysokú pridanú hodnotu, umožňujú vývoj 
špičkových technológií a majú vysoký potenciál rastu, ako aj digitálny priemysel, pričom 
by sa mala zároveň venovať osobitná pozornosť inovatívnym odvetviam;

6. vyzýva Komisiu, aby stanovila ambiciózne základy v oblasti overovania nadobudnutých 
odborných znalostí pre všetkých pracovníkov, aby mohli získať úplné osvedčenie alebo 
jeho časť (diplom, odbornú kvalifikáciu alebo osvedčenie o odbornej kvalifikácii) na 
základe odbornej praxe po overení získaných vedomostí a zručností porotou;

7. uvedomuje si potrebu ďalších opatrení v oblasti uznávania odborných kvalifikácií, keďže 
napriek skutočnému pokroku sa doposiaľ nepodarilo v uspokojujúcom rozsahu zosúladiť 
obsah kurzov odbornej prípravy v členských štátoch;

8. domnieva sa, že na európskej úrovni by sa mala osobitná pozornosť venovať používaniu 
európskeho pasu zručností, ktorý môže uľahčiť mobilitu pracovníkov a vytvoriť 
jednotnejšie vzdelávacie systémy lepšie zodpovedajúce požiadavkám trhu práce;
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9. zdôrazňuje, že uznávanie odborných kvalifikácií je bezprostredne spojené s dokončením 
bolonského procesu, ktorého cieľom je vytvoriť jednotný európsky priestor 
vysokoškolského vzdelávania;

10. zdôrazňuje, že členské štáty musia mať naďalej právo kedykoľvek zabrániť 
automatickému uznávaniu nedostatočných kvalifikácií prostredníctvom kompenzačných 
opatrení;

11. vyzýva členské štáty, aby lepšie koordinovali svoje formálne a neformálne vzdelávacie 
systémy s cieľom vytvoriť budúcu pracovnú silu s porovnateľnými kvalifikáciami, ktorá 
môže prospieť európskemu trhu práce a ktorá môže zvýšiť úroveň produktivity a zlepšiť 
konkurenčné správanie;

12. vyzýva Komisiu, aby zaviedla systém Spoločenstva na overovanie získaných odborných 
zručností, a to podľa vzoru univerzitného systému bakalár – magister – doktor, a to v 
záujme sprehľadnenia trhu práce pre zamestnávateľov a jeho sprístupnenia uchádzačom o 
prácu, ktorí by sa tak mohli odvolávať na jednotný právny základ;

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila ďalšie zlepšenie a náležité používanie informačného 
systému o vnútornom trhu (IMI), aby bol k dispozícii centralizovaný a interoperabilný 
elektronický systém regulovaných povolaní, ktorý bude transparentný a ľahko dostupný 
kompetentným verejným orgánom, odborným združeniam a príslušným zainteresovaným 
stranám, napríklad sociálnym partnerom, pričom budú zároveň dodržané zásady ochrany 
údajov a zabezpečí sa súlad so zásadou subsidiarity;

14. požaduje aktualizáciu zoznamu činností a preskúmanie pravidiel automatického uznávania 
v určitých oblastiach, napríklad v oblasti remesiel, obchodu a priemyslu, a posilnenie 
sociálneho partnerstva v odvetviach odbornej prípravy a vysokoškolského vzdelávania; 
domnieva sa, že kritériá by v tomto smere mohli vychádzať z európskeho kvalifikačného 
rámca (EQF); 

15. zdôrazňuje potrebu celoživotného vzdelávania, neustáleho zlepšovania zručností a 
odbornej prípravy; poukazuje na problémy v regulovaných povolaniach, ktoré sa týkajú 
uznávania odbornej prípravy absolvovanej v inom členskom štáte; 

16. žiada, aby smernica 2005/36/ES zohľadňovala nepretržitú odbornú prípravu vo väčšej 
miere;

17. žiada Komisiu, členské štáty a všetky zainteresované strany, aby účinnejšie spolupracovali 
na vypracovaní spoločnej normy registrácie regulovaných povolaní, v rámci ktorej sa určí, 
ktoré povolania a akým spôsobom majú byť regulované, a aby uľahčili využívanie tohto 
systému jeho prepojením so sieťou EURES;

18. vyjadruje presvedčenie, že povinný register, ktorý by sa mal sprístupniť všetkým 
príslušným orgánom v členských štátoch, je nevyhnutný na monitorovanie osôb, ktorým 
sa odobralo povolenie vykonávať povolanie v niektorom z členských štátov; zdôrazňuje, 
že riešením a prostriedkom na zvýšenie dôvery úradov a verejnosti v tento systém by 
mohli byť pevnejšie vzájomné väzby medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami, 
a predovšetkým rozšírenie a náležité využívanie informačného systému o vnútornom trhu 
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(IMI), ktorého súčasťou by mal byť aj aktívny mechanizmus varovania;

19. víta návrh Komisie, ktorý obsahuje jej zelená kniha, zaviesť v rámci systému IMI 
mechanizmus varovania pre príslušné orgány v záujme šírenia informácií o odborných 
pracovníkoch v zdravotníctve; naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby mali 
členské štáty povinnosť navzájom sa bezodkladne a aktívne informovať v prípade prijatia 
regulačných opatrení proti registrácii odborných pracovníkov v zdravotníctve alebo proti 
ich právu poskytovať služby;

20. domnieva sa, že systematické jazykové testy by sa nemali stať záťažou pre zahraničných 
odborníkov, ktorí chcú prísť na pracovný trh, a vyzýva preto na prijatie pragmatického 
prístupu k jazykovým testom, v rámci ktorého je uznávanie možné aj bez preukázania 
splnenia jazykových požiadaviek; zastáva však názor, že zamestnávateľom musí byť 
ponechaná možnosť vyžadovať a testovať minimálnu úroveň znalosti jazyka, ktorá je 
potrebná na vykonávanie určitej pracovnej činnosti a zároveň sa domnieva, že by sa mali 
dôkladnejšie posúdiť pravidlá v oblasti znalosti jazyka pre odborných pracovníkov v 
zdravotníctve, ktorí majú priamy kontakt s pacientmi;

21. podporuje iniciatívy zamerané na prispôsobenie systémov odbornej prípravy súčasným 
požiadavkám trhu práce, na vedecký a technický pokrok, zvýšenie zrozumiteľnosti a 
zjednotenie minimálnych požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu, ako aj na 
zlepšenie systému oznamovania nových špecializovaných odborov a ich začleňovania do 
smernice;

22. domnieva sa, že je nevyhnutné lepšie pripravovať absolventov na požiadavky pracovných 
trhov, a preto podporuje myšlienku rozšíriť výhody vyplývajúce zo smernice na 
absolventov, ktorí si želajú v zahraničí absolvovať platenú prax pod dohľadom;

23. žiada všeobecné zjednodušenie, zvýšenie účinnosti a väčšiu transparentnosť príslušných 
administratívnych postupov a zníženie nákladov, čo umožní uľahčiť a urýchliť uznávanie 
odborných kvalifikácií, a teda sa nebude brániť voľnému pohybu osôb; vyzýva členské 
štáty, aby dbali o zavedenie funkčných mechanizmov koordinácie, monitorovania a 
revízie.

24. uznáva, že zavedenie európskeho profesijného preukazu môže byť prínosom z hľadiska 
zrýchlenia a zjednodušenia procesov uznávania; tvrdí však, že zavedeniu akéhokoľvek 
preukazu musia predchádzať dôkladné posúdenia vplyvu a podrobné hodnotiace štúdie a 
že v súvislosti s tým musí byť odborníkom poskytnutá príslušná úroveň ochrany údajov;
zastáva tiež názor, že systém IMI by mohol sprostredkovať omnoho rýchlejšiu spoluprácu 
medzi vydávajúcim členským štátom (krajinou, z ktorej odborník odchádza) 
a prijímajúcim členským štátom (krajinou, v ktorej sa odborník snaží usadiť);

25. zdôrazňuje, že používanie európskeho profesijného preukazu má význam aj pre povolania, 
pre ktoré neexistujú minimálne kvalifikačné požiadavky platné v celej EÚ a pre ktoré 
preto neexistujú systémy automatického uznávania; domnieva sa preto, že členské štáty by 
mali spoločne stanoviť požiadavky týkajúce sa spôsobilosti vykonávať povolania a 
rozhodnúť o prípadných kompenzačných opatreniach, ktoré sa uplatnia na odborníkov 
z iných členských štátov;
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26. upozorňuje na to, že naďalej pretrvávajú veľké rozdiely medzi systémami vzdelávania 
a odbornej prípravy členských štátov; preto sa nazdáva, že obvyklá dĺžka prípravy 
v odborných školách v rámci systémov striedavej odbornej prípravy v škole a praxe 
v podniku (sandwich training) by sa mala započítavať do minimálnej dĺžky školskej 
dochádzky vyžadovanej pre niektoré povolania;

27. je jednoznačne proti akémukoľvek pokusu o zavedenie právnej záväznosti etického 
kódexu, keďže jeho nezáväzný charakter umožňuje členským štátom pružne zavádzať 
postupy uznávania;

28. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala článok 11 smernice 2008/36/ES tak, aby sa znížil počet 
regulovaných povolaní, s cieľom umožniť väčšiu flexibilitu v postupoch uznávania, 
zmeniť byrokratické postupy uznávania založené výhradne na akademických záznamoch a 
pokročiť smerom k všeobecnému uznávaniu kvalifikácií;

29. zdôrazňuje, že členské štáty by mali mať naďalej možnosť zavádzať kompenzačné 
opatrenia, predovšetkým opatrenia na adaptáciu, s cieľom vyvážiť závažné disproporcie 
v obsahu odbornej prípravy;

30. trvá na tom, že revízia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií nesmie viesť k 
zrušeniu povinnosti osôb vykonávajúcich regulované povolania informovať príslušné 
orgány, keď odídu z jedného členského štátu do druhého, aby tam po prvý raz poskytovali 
služby; zastáva názor, že akékoľvek takéto zrušenie povinnosti by vážne ohrozilo systém 
dohľadu na povolaniami;

31. upozorňuje, že bolonský proces by sa mal urýchliť, pričom by sa mali malé prekážky 
prekonať a tie zbytočné odstrániť, čím sa zabezpečí správne fungovanie tohto procesu;

32. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vzali na vedomie, že na vytvorenie skutočného 
vnútorného trhu pre odborníkov je uznávanie osvedčení a akýchkoľvek iných dokladov o 
formálnej kvalifikácii potrebné rovnako ako uznávanie odborných kvalifikácií, keďže na 
to, aby odborníci mohli pracovať v pozíciách, v ktorých nesú občiansku zodpovednosť, 
alebo vo verejných službách, musí príslušný orgán najprv schváliť doklad o formálnej 
kvalifikácii;

33. upozorňuje, že na účely posúdenia vykonávania smernice 2005/36/ES je potrebné 
vytvorenie zoznamu osvedčení alebo akýchkoľvek iných dokladov o formálnej 
kvalifikácii, ktoré sú uznávané v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, v 
ostatných členských štátoch však uznávané nie sú; tento zoznam by mal zahŕňať aj 
prípady, keď občania členského štátu, ktorí študovali na univerzite v inom členskom štáte, 
zistia, že ich diplomy nie sú uznávané v ich krajine pôvodu;
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