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Predlog spremembe 1
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 19. februarja 2009 o 
evropski poklicni izkaznici za ponudnike 
storitev (2008/2172(INI)),

Or. de

Predlog spremembe 2
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 19. februarja 2009 o 
evropski poklicni izkaznici za ponudnike 
storitev (2008/2172(INI)),

Or. fr

Predlog spremembe 3
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 19. februarja 2009 o 
evropski poklicni izkaznici za ponudnike 
storitev,
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Or. de

Predlog spremembe 4
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je optimalna organizacija 
priznavanja poklicnih kvalifikacij osnovni 
pogoj za to, da bi lahko vsaka oseba v 
celoti uživala prednosti prostega pretoka;

Or. de

Predlog spremembe 5
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je poklicna mobilnost ključni 
dejavnik za gospodarski razvoj in 
trajnostno okrevanje gospodarstva; 

Or. es

Predlog spremembe 6
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker bi morali strokovnjaki iz večine 
poklicnih skupin prejeti evropsko 
poklicno izkaznico, da bi bilo mogoče 
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poenostaviti njihovo mobilnost;

Or. de

Predlog spremembe 7
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker lahko uvedba evropske poklicne 
izkaznice poenostavi in pospeši proces 
priznavanja poklicnih kvalifikacij;

Or. de

Predlog spremembe 8
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker spremembe na trgih dela zahtevajo 
večjo prožnost pravil za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij,

B. ker spremembe na trgih dela zahtevajo 
večjo preglednost, poenostavitev in 
prožnost pravil za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij;

Or. es

Predlog spremembe 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je eden od glavnih vzrokov za 
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težave pri priznavanju akademskih 
nazivov ali poklicnih kvalifikacij 
pomanjkanje zaupanja v merila za 
akreditacijo in akademska spričevala 
države izvora, zaradi česar je nujno 
določiti ukrepe za avtomatično 
priznavanje z odpravo formalnih 
nacionalnih ovir za priznavanje in 
predsodkov;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emma McClarkin, Andreas Schwab, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so leta 2010 našteli 220 zadev 
SOLVIT v zvezi s poklicnimi 
kvalifikacijami, več kakor dve tretjimi 
izmed njih pa jih je bilo iz samo štirih 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 11
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker lahko prosto gibanje oseb znotraj 
EU in pravica do priznavanja zaslug ter 
poklicnega znanja in veščin obstajata le, 
če se omejijo obstoječe nevidne ovire in če 
se odpravijo nekateri nacionalni predpisi, 
ki dandanes nesorazmerno ovirajo 
uveljavljanje pravice do kvalificiranih 
delovnih mest;
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Predlog spremembe 12
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je bilo na podlagi direktive od leta 
2007 sprejetih okoli 100.000 sklepov o 
priznavanju, ki so omogočili mobilnost 
85.000 strokovnjakom1;
__________________
1 Evropska komisija, „Ocenjevanje 
direktive o poklicnih kvalifikacijah“, 
Bruselj, 5. julij 2011

Or. en

Predlog spremembe 13
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker so zdravstveni delavci najbolj 
mobilni izmed reguliranih poklicev v EU, 
saj je bilo od leta 2007 do 2010 
priznavanje odobreno okoli 57.200 
zdravnikom, medicinskim sestram, 
zobozdravnikom, farmacevtom, babicam 
in veterinarjem;

Or. en

Predlog spremembe 14
Constance Le Grip, Andreas Schwab
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je akt za enotni trg izpostavil 
dejstvo, da je posodobitev sistema za 
priznavanje poklicnih kvalifikacij 
bistvenega pomena za povečanje 
gospodarske rasti,

G. ker je akt za enotni trg izpostavil 
dejstvo, da je posodobitev sistema za 
priznavanje poklicnih kvalifikacij 
bistvenega pomena za povečanje 
gospodarske rasti ter okrepitev zaupanja 
strokovnjakov in državljanov;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Louis Grech

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se bo po ugotovitvah Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja 
(Cedefop) povpraševanje po kvalificiranih 
delavcih v Evropski uniji do leta 2020 po 
pričakovanjih povečalo za več kot 
16 milijonov delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 16
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je postopek priznavanja v 
okviru splošnega sistema in sistema 

1. poudarja, da je postopek priznavanja v
okviru splošnega sistema in sistema 
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samodejnega priznavanja, ki temelji na 
poklicnih izkušnjah, preveč zapleten in 
dolgotrajen tako za pristojne organe kot za 
strokovnjake;

samodejnega priznavanja, ki temelji na 
poklicnih izkušnjah, preveč zapleten in 
dolgotrajen tako za pristojne organe kot za 
osebe, ki opravljajo določene poklice;

Or. it

Predlog spremembe 17
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis) 

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je postopek priznavanja v 
okviru splošnega sistema in sistema 
samodejnega priznavanja, ki temelji na 
poklicnih izkušnjah, preveč zapleten in 
dolgotrajen tako za pristojne organe kot za 
strokovnjake;

poudarja, da je postopek priznavanja v 
okviru splošnega sistema in sistema 
samodejnega priznavanja, ki temelji na 
poklicnih izkušnjah, preveč zapleten in 
dolgotrajen tako za pristojne organe kot za 
strokovnjake; izraža tudi obžalovanje, da 
številne države članice nimajo 
strukturiranih ureditev (metodologije, 
instrumentov, organov potrjevanja itd.) za 
priznavanje in potrjevanje strokovnih 
izkušenj ter da številne države članice 
nimajo vzpostavljenega sistema za 
potrjevanje kvalifikacij, pridobljenih z 
neformalnim usposabljanjem; 

Or. el

Predlog spremembe 18
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis) 

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj izda posebne 
smernice ali navede postopke za pristojne 
organe, ki bodo državam članicam 
omogočili načrtovanje in izvajanje 
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skupnih postopkov za potrjevanje in 
priznanje kvalifikacij, ki bo vodilo k 
priznanju strokovnih izkušenj in 
neformalnega usposabljanja; ugotavlja, 
da bodo s tem postopki postali manj 
birokratski, zapleteni in dolgotrajni v 
tistih državah članicah, ki tak sistem že 
imajo, tistim, ki ga še nimajo, pa bo 
omogočilo vzpostavitev učinkovitih 
ureditev od samega začetka;

Or. el

Predlog spremembe 19
Louis Grech

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ponavlja, da morajo vse države članice 
bolj zaupati in verjeti v sisteme druga 
druge, če naj EU zmanjša neenakomerno 
izvajanje in izvrševanje Direktive 
2005/35/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij v celotni EU–27;

Or. en

Predlog spremembe 20
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato poziva države članice, naj 
uporabljajo sodobne komunikacijske 
tehnologije, vključno s podatkovnimi 
zbirkami in postopki za spletno 

2. zato poziva države članice, naj po 
možnosti uporabljajo sodobne 
komunikacijske tehnologije, vključno s 
podatkovnimi zbirkami in postopki za 
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registracijo, da bi zagotovile izpolnjevanje 
rokov, predpisanih v splošnem sistemu za 
priznavanje kvalifikacij, in dosegle 
bistvene izboljšave z vidika dostopa do 
informacij in preglednosti sprejemanja 
odločitev za strokovnjake;

spletno registracijo, da bi zagotovile 
izpolnjevanje rokov, predpisanih v 
splošnem sistemu za priznavanje 
kvalifikacij, in dosegle bistvene izboljšave 
z vidika dostopa do informacij in 
preglednosti sprejemanja odločitev za 
strokovnjake;

Or. it

Predlog spremembe 21
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato poziva države članice, naj 
uporabljajo sodobne komunikacijske 
tehnologije, vključno s podatkovnimi 
zbirkami in postopki za spletno 
registracijo, da bi zagotovile izpolnjevanje 
rokov, predpisanih v splošnem sistemu za 
priznavanje kvalifikacij, in dosegle 
bistvene izboljšave z vidika dostopa do 
informacij in preglednosti sprejemanja 
odločitev za strokovnjake;

2. zato poziva države članice, naj 
uporabljajo sodobne komunikacijske 
tehnologije, vključno s podatkovnimi 
zbirkami in postopki za spletno 
registracijo, da bi zagotovile izpolnjevanje 
rokov, predpisanih v splošnem sistemu za 
priznavanje kvalifikacij, in dosegle 
bistvene izboljšave z vidika dostopa do 
informacij in poznavanja postopkov;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva k obvezni obveznosti pristojnih 
organov, da zagotovijo posodobljene 
kontaktne podatke vsem drugim 
pristojnim organom v danem poklicu;
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Or. en

Predlog spremembe 23
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, pristojne 
organe in Komisijo, naj združijo različne 
vire informacij, ki so trenutno na voljo 
strokovnjakom – vključno z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami, mrežo SOLVIT in 
strokovnimi organi – in vzpostavijo 
dostopen spletni portal, ki bo zagotavljal 
ustrezne in najnovejše informacije o 
postopku priznavanja, vključno z 
upravnimi informacijami o pristojnih 
organih in dokumentaciji, ki jo je treba 
predložiti za namene priznanja poklicnih 
kvalifikacij;

3. poziva Komisijo, naj uskladi in združi
različne vire informacij, ki so trenutno na 
voljo strokovnjakom – vključno z 
nacionalnimi kontaktnimi točkami, mrežo 
SOLVIT in strokovnimi organi – in
vzpostavi dostopen spletni portal na 
spletišču Komisije, ki bo zagotavljal 
ustrezne in najnovejše informacije o 
postopku priznavanja, vključno z 
upravnimi informacijami o pristojnih 
organih in strokovnih organih ter 
dokumentaciji, ki jo je treba predložiti;

Or. en

Predlog spremembe 24
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, pristojne 
organe in Komisijo, naj združijo različne 
vire informacij, ki so trenutno na voljo 
strokovnjakom – vključno z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami, mrežo SOLVIT in 
strokovnimi organi – in vzpostavijo 
dostopen spletni portal, ki bo zagotavljal 
ustrezne in najnovejše informacije o 
postopku priznavanja, vključno z 
upravnimi informacijami o pristojnih 

3. spodbuja države članice, pristojne 
organe in Komisijo, naj združijo različne 
vire informacij, ki so trenutno na voljo o 
vprašanjih v zvezi s priznavanjem 
poklicnih kvalifikacij – vključno z 
nacionalnimi kontaktnimi točkami –, in 
sicer v okviru obstoječih enotnih 
kontaktnih točk v skladu z direktivo o 
storitvah, ki že zdaj za veliko poklicev 
služijo kot osrednji spletni portal za 
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organih in dokumentaciji, ki jo je treba 
predložiti za namene priznanja poklicnih 
kvalifikacij;

vprašanja v zvezi s priznavanjem poklicnih 
kvalifikacij;

Or. de

Predlog spremembe 25
Toine Manders

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. spodbuja države članice, pristojne 
organe in Komisijo, naj združijo različne 
vire informacij, ki so trenutno na voljo 
strokovnjakom – vključno z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami, mrežo SOLVIT in 
strokovnimi organi – in vzpostavijo 
dostopen spletni portal, ki bo zagotavljal
ustrezne in najnovejše informacije o 
postopku priznavanja, vključno z 
upravnimi informacijami o pristojnih 
organih in dokumentaciji, ki jo je treba 
predložiti za namene priznanja poklicnih 
kvalifikacij;

3. spodbuja države članice, pristojne 
organe in Komisijo, naj združijo različne 
vire informacij, ki so trenutno na voljo 
strokovnjakom – vključno z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami, mrežo SOLVIT in 
strokovnimi organi – in vzpostavijo 
dostopen spletni portal, ki bo navajal tudi 
osrednjo telefonsko številko, prek katere 
bodo imeli dostop v lastnem jeziku do
ustreznih in najnovejših informacij o 
postopku priznavanja, vključno z 
upravnimi informacijami o pristojnih 
organih in dokumentaciji, ki jo je treba 
predložiti za namene priznanja poklicnih 
kvalifikacij;

Or. nl

Predlog spremembe 26
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
še naprej spodbujajo mobilnost med 
strokovnjaki; utemeljuje, da je 
sorazmerno majhno število mobilnih 
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strokovnjakov razlog za skrb in predlaga 
pripravo strategij za reševanje te težave; 
poudarja rezultat nedavne raziskave 
Eurobarometra, po kateri je več kakor 
50 odstotkov mladih v Evropi 
pripravljenih ali navdušenih za delo v 
tujini1;
__________________
1 Evropska komisija – Flash 
Eurobarometer, „Mladi in mobilnost: 
analitično poročilo“, maj 2011

Or. en

Predlog spremembe 27
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj izvedejo 
primerjavo minimalnih zahtev 
usposobljenosti ter z namenom njihovega 
zbližanje poskrbijo za rednejše izmenjave 
informacij med seboj, pa tudi med 
pristojnimi organi;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis) 

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. vseeno poudarja, da bi lahko ta spletni 
portal, namenjen združitvi informacij in 
podatkovnih zbirk, nadalje izboljšala 
navedba povzetka postopka potrjevanja v 
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vsaki državi članici, skupaj s povzetki 
obrazcev za življenjepis ali standardov, ki 
se uporabljajo kot podlaga za potrjevanje 
kvalifikacij; poudarja, da bi bil tak spletni 
portal zelo koristen za državljane, 
delodajalce in zaposlene EU, spodbujal pa 
bi tudi neposredno obveščanje, 
preglednost in mobilnost;

Or. el

Predlog spremembe 29
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, pristojne organe 
in Komisijo, naj zagotovijo več 
preglednosti, da bo mogoče vlagateljem 
ali zadevnim osebam v celoti obrazložiti 
razloge za nepriznanje diplome ali 
poklicnih kvalifikacij;

Or. es

Predlog spremembe 30
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva Evropsko komisijo, naj preuči 
načine za poenostavitev dokazovanja 
poklicnih izkušenj, kot je na primer 
potrdilo, ki bi ga lahko izdal pristojni 
organ ali organizacija v državi članici, 
kjer strokovnjak opravlja svoj poklic; 

Or. fr
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Predlog spremembe 31
Emma McClarkin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev; trdi, da bodo pristojni organi imeli
težave pri izvajanju takšne ureditve, zato
poziva Komisijo, naj ovrednoti trenutno 
veljavne določbe iz člena 7 direktive, 
predvsem tiste, ki se nanašajo na javno 
zdravje in varnost, ter svoje zaključke 
predstavi Parlamentu;

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev, potem ko so bila na javnem 
posvetovanju Komisije leta 2001 sprožena 
številna vprašanja3; trdi, da imajo pristojni 
organi težave pri izvajanju takšne ureditve, 
kjer ni doslednega pristopa pri 
ocenjevanju občasne in priložnostne 
narave storitev in kjer je zelo težko 
spremljati dejavnosti ponudnikov storitev 
na terenu; poziva Komisijo, naj ovrednoti 
trenutno veljavne določbe iz člena 7 
direktive in zagotovi nadaljnja pojasnila 
glede obstoječe sodne prakse, predvsem 
kar zadeva javno zdravje in varnost, ter 
svoje zaključke predstavi Parlamentu;
vztraja pa, da ene opredelitve, ki bi 
ustrezala vsem, ni mogoče razviti in bi 
spodkopavala subsidiarnost držav članic;
__________________
3 Evropska komisija, „Javno posvetovanje 
o posodobitvi direktive o poklicnih 
kvalifikacijah: povzetek odgovorov“", 
(Bruselj, 5. julij 2011)

Or. en

Predlog spremembe 32
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev; trdi, da bodo pristojni organi 
imeli težave pri izvajanju takšne ureditve, 
zato poziva Komisijo, naj ovrednoti 
trenutno veljavne določbe iz člena 7 
direktive, predvsem tiste, ki se nanašajo 
na javno zdravje in varnost, ter svoje 
zaključke predstavi Parlamentu;

4. meni, da morajo biti ukrepi za 
izboljšanje občasne mobilnosti 
strokovnjakov bistven element prihodnje 
spremembe direktive o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij; zlasti poziva, naj se 
ponudniki storitev, ki opravljajo svoje 
storitve izključno za potrošnike, ki jih ti 
ponudniki spremljajo v druge države 
članice, in tako nimajo stika z lokalnimi 
potrošniki v državi članici gostiteljici (npr. 
turistični vodniki, trenerji, zdravstveno 
spremljevalno osebje športnikov), 
izvzamejo iz obveznosti predhodne prijave 
iz člena 7; se zavzema za to, da se za vse 
ostale storitve, ki ne zadevajo javnega 
zdravja in varnosti, načeloma uveljavi 
obveznost prijave le vsake tri leta;

Or. de

Predlog spremembe 33
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev; trdi, da bodo pristojni organi imeli
težave pri izvajanju takšne ureditve, zato 
poziva Komisijo, naj ovrednoti trenutno 
veljavne določbe iz člena 7 direktive, 
predvsem tiste, ki se nanašajo na javno 
zdravje in varnost, ter svoje zaključke 
predstavi Parlamentu;

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev; trdi, da imajo pristojni organi 
težave pri izvajanju takšne ureditve, zato 
poziva Komisijo, naj ovrednoti trenutno 
veljavne določbe iz člena 7 direktive, 
predvsem tiste, ki se nanašajo na javno 
zdravje in varnost, oceni možnost 
dopolnitve zgoraj navedenih določb člena 
7(1) z zahtevo po predložitvi vseh 
informacij o opravljanju storitev, ki so 
ustrezne in potrebne za ocenjevanje 
občasne in priložnostne narave storitve, in 
z dokazili, da ponudnik storitve ni bil 
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kazensko obsojen, ter svoje zaključke 
predstavi Parlamentu;

Or. it

Predlog spremembe 34
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev; trdi, da bodo pristojni organi imeli
težave pri izvajanju takšne ureditve, zato 
poziva Komisijo, naj ovrednoti trenutno 
veljavne določbe iz člena 7 direktive, 
predvsem tiste, ki se nanašajo na javno 
zdravje in varnost, ter svoje zaključke 
predstavi Parlamentu;

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev; trdi, da imajo pristojni organi 
težave pri izvajanju takšne ureditve, zato 
poziva Komisijo, naj ovrednoti trenutno 
veljavne določbe iz člena 7 direktive, 
predvsem tiste, ki se nanašajo na javno 
zdravje in varnost, ter svoje zaključke 
predstavi Parlamentu; opozarja tudi na 
pomen sistema predhodne prijave;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Antonio López-Istúriz White, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev; trdi, da bodo pristojni organi imeli
težave pri izvajanju takšne ureditve, zato 
poziva Komisijo, naj ovrednoti trenutno 
veljavne določbe iz člena 7 direktive, 
predvsem tiste, ki se nanašajo na javno 
zdravje in varnost, ter svoje zaključke 
predstavi Parlamentu;

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma 
občasnega in priložnostnega opravljanja 
storitev; poziva Komisijo, naj zahteva, da 
mora prijava iz člena 7 vsebovati sklic na 
skladnost z mehanizmi za spremljanje 
dejavnosti, ki predstavljajo večja tveganja 
za javnost, uporabnike in okolje, ter 
določiti večjo odgovornost za oblikovalce 
in organizatorje; trdi, da imajo pristojni 
organi težave pri izvajanju takšne ureditve, 
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zato poziva Komisijo, naj ovrednoti 
trenutno veljavne določbe iz člena 7 
direktive, predvsem tiste, ki se nanašajo na 
javno zdravje in varnost, ter svoje 
zaključke predstavi Parlamentu;

Or. es

Predlog spremembe 36
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. se strinja s Komisijo, da je izraz 
„regulirano izobraževanje in 
usposabljanje“ preozek in tako lahko 
nesorazmerno ovira začasno mobilnost 
strokovnjakov; meni, da mora izraz 
zajemati vse vrste izobraževanja in 
usposabljanja, ki dopuščajo opravljanje 
zadevnega poklica v državi članici izvora;

Or. de

Predlog spremembe 37
Emma McClarkin

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. vztraja, da večina deležnikov meni, da 
je člen 7(4) direktive, ki državam članicam 
omogoča predhodno preverjanje poklicnih 
kvalifikacij za poklice, ki so povezani z 
zdravjem in varnostjo in še niso zajeti v 
avtomatično priznavanje, bistven; kljub 
temu meni, da bi morale zaradi večje 
preglednosti države članice pojasniti, 
kateri poklici po njihovem mnenju 
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vplivajo na zdravje in varnost; poziva 
Komisijo, naj preuči možnost razširitve 
režima predhodnih preverjanj na 
zdravstvene delavce, za katere že velja 
avtomatično priznavanje, da se odpravijo 
morebitne vrzeli v sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 38
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj pojasni, da bi 
morala prijava za namene občasne 
mobilnosti veljati na celotnem ozemlju 
države članice in da pristojni organi v 
različnih regijah iste države članice ne bi 
smeli zahtevati ločenih prijav za istega 
strokovnjaka;

Or. en

Predlog spremembe 39
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. nadalje poziva Komisijo, naj oceni 
možnost dopolnitve določb iz drugega 
odstavka člena 5(2) direktive tako, da za 
vse poklice določi primerjalno merilo, ki 
bo sorazmerno s pogostostjo opravljanja 
storitve (ali številom dni dela) lokalnih 
strokovnjakov v državi gostiteljici;
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Or. it

Predlog spremembe 40
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. opozarja, da se sistem prijav in 
zahteva po dvoletnih strokovnih izkušnjah 
ne bi smela uporabljati v primeru občasne 
mobilnosti, ko strokovnjak spremlja 
potrošnike pri prečkanju meje; poudarja, 
da v takih primerih strokovnjaki ne 
stopajo v stik z lokalnimi potrošniki, zato 
varnost potrošnikov ni ogrožena;

Or. en

Predlog spremembe 41
Emma McClarkin

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da se dopolnilni ukrepi, ki 
pristojnim organom omogočajo, da 
zahtevajo preizkus poklicne 
usposobljenosti ali največ triletno 
prilagoditveno obdobje, in imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju varstva 
potrošnikov in bolnikov, lahko uporabljajo 
na nesorazmeren način; poziva k večji 
preglednosti sprejemanja odločitev za 
strokovnjake in k ovrednotenju kodeksa 
ravnanja, kar bi olajšajo delo pristojnih 
organov;

5. poudarja, da se dopolnilni ukrepi, ki 
pristojnim organom omogočajo, da 
zahtevajo preizkus poklicne 
usposobljenosti ali največ triletno 
prilagoditveno obdobje, in imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju varstva 
potrošnikov in bolnikov, lahko uporabljajo 
na nesorazmeren način; poziva k boljšim 
pojasnilom in večji preglednosti 
sprejemanja odločitev glede uporabe 
dopolnilnih ukrepov za strokovnjake in k 
ovrednotenju kodeksa ravnanja, kar bi 
olajšajo delo pristojnih organov;

Or. en
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Predlog spremembe 42
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da se dopolnilni ukrepi, ki 
pristojnim organom omogočajo, da 
zahtevajo preizkus poklicne 
usposobljenosti ali največ triletno 
prilagoditveno obdobje, in imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju varstva 
potrošnikov in bolnikov, lahko uporabljajo 
na nesorazmeren način; poziva k večji
preglednosti sprejemanja odločitev za 
strokovnjake in k ovrednotenju kodeksa 
ravnanja, kar bi olajšajo delo pristojnih 
organov;

5. poudarja, da je dopolnilne ukrepe, ki 
pristojnim organom omogočajo, da 
zahtevajo preizkus poklicne 
usposobljenosti ali največ triletno 
prilagoditveno obdobje, in imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju varstva 
potrošnikov in bolnikov, treba pregledati, 
da bi ocenili njihovo primernost in rešili 
obstoječe težave; poziva k večji 
preglednosti sprejemanja odločitev za 
strokovnjake in k ovrednotenju kodeksa 
ravnanja, kar bi olajšajo delo pristojnih 
organov;

Or. es

Predlog spremembe 43
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da se dopolnilni ukrepi, ki 
pristojnim organom omogočajo, da 
zahtevajo preizkus poklicne 
usposobljenosti ali največ triletno 
prilagoditveno obdobje, in imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju varstva 
potrošnikov in bolnikov, lahko uporabljajo 
na nesorazmeren način; poziva k večji 
preglednosti sprejemanja odločitev za 
strokovnjake in k ovrednotenju kodeksa 

5. poudarja, da se dopolnilni ukrepi, ki 
pristojnim organom omogočajo, da 
zahtevajo preizkus poklicne 
usposobljenosti ali največ triletno 
prilagoditveno obdobje, in imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju varstva 
potrošnikov in bolnikov, lahko uporabljajo 
na nesorazmeren način; poziva k večji 
preglednosti zapisnikov v zvezi s postopki 
priznanja za strokovnjake, potem ko je 
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ravnanja, kar bi olajšajo delo pristojnih 
organov;

posebna narava posameznega poklica že 
ovrednotena;

Or. it

Predlog spremembe 44
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k nezavezujočim smernicam 
EU o uporabi dopolnilnih ukrepov, ki naj 
se pripravijo v posvetovanju s pristojnimi 
organi, strokovnimi organi, državami 
članicami in Evropskim parlamentom;

Or. en

Predlog spremembe 45
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj obravnava 
možnost nadaljnje razširitve obsega 
uporabe avtomatičnega priznavanja v 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da bi bilo treba kodeks ravnanja 
bolj razširjati, kar bi ob spodbujanju 
enotne razlage določb omogočilo 
učinkovitejše izvajanje direktive; 

Or. fr

Predlog spremembe 47
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je velika večina 
deležnikov mnenja, da je načelo delnega 
dostopa v praksi težko nadzorovati; poziva 
k poglobljeni oceni tega načela in 
njegovih posledic;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je treba izboljšati dialog in 
sodelovanje med pristojnimi organi in 
nacionalnimi kontaktnimi točkami tako na 
nacionalni ravni kot tudi med državami 
članicami;

6. meni, da je treba izboljšati dialog in 
izmenjavo informacij znotraj 
posameznega poklica ter sodelovanje med 
pristojnimi organi in nacionalnimi 
kontaktnimi točkami tako na nacionalni 
ravni kot tudi med državami članicami;

Or. fr
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Predlog spremembe 49
Louis Grech

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je treba izboljšati dialog in 
sodelovanje med pristojnimi organi in 
nacionalnimi kontaktnimi točkami tako na 
nacionalni ravni kot tudi med državami 
članicami;

6. meni, da je treba izboljšati dialog in 
sodelovanje med pristojnimi organi in 
nacionalnimi kontaktnimi točkami tako na 
nacionalni ravni kot tudi med državami 
članicami; meni, da pravilna uporaba te 
direktive krepi človeško razsežnost 
enotnega trga; meni, da morajo 
nacionalne vlade in akterji na trgu dela, 
vključno s tistimi iz poklicnih sektorjev, 
podjetij, sindikatov, ministrstev in javnih 
zavodov za zaposlovanje, sodelovati v 
strukturiranem dialogu o načinih za 
boljše zagotavljanje poklicnega 
vključevanja mladih, spodbujanje 
vseživljenjskega učenja ter 
formalnega/neformalnega usposabljanja, 
ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi 
na ravni EU, da bi zagotovili učinkovit in 
pregleden sistem priznavanja poklicnih 
kvalifikacij, ki bi se uporabljal povsod po 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 50
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je treba izboljšati dialog in 
sodelovanje med pristojnimi organi in 
nacionalnimi kontaktnimi točkami tako na 
nacionalni ravni kot tudi med državami 
članicami;

6. meni, da je treba izboljšati dialog in 
sodelovanje med pristojnimi organi in 
nacionalnimi kontaktnimi točkami tako na 
nacionalni ravni kot tudi med državami 
članicami; poziva Komisijo, naj olajša 
oblikovanje mrež pristojnih organov in 
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strokovnih organov za najbolj mobilne 
poklice, da bi le-ti izmenjevali splošne 
informacije o nacionalnih postopkih in 
zahtevah glede izobrazbe in najboljših 
praksah ter raziskali možnosti za tesnejše 
sodelovanje, kot so skupne platforme;

Or. en

Predlog spremembe 51
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice in pristojne 
organe, naj ob podpori Evropske komisije 
izvedejo študije za oblikovanje evropske 
razvrstitve usposobljenosti, kvalifikacij in 
poklicev, da se ugotovi, ali nazivi in 
poklici v različnih državah članicah 
zajemajo enake usposobljenosti in 
kvalifikacije, ter da se razvije evropsko 
orodje za analizo; 

Or. fr

Predlog spremembe 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj vzpostavijo 
jasen in pregleden postopek za priznanje 
diplom ali poklicnih kvalifikacij, da se 
zagotovi izključitev interesnih skupin, 
korporacij in sindikatov iz procesa 
odločanja; 
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Or. es

Predlog spremembe 53
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj v skladu z 
znanstvenim in tehničnim napredkom 
posodobi veljavno klasifikacijo 
gospodarskih dejavnosti za potrebe
sistemov samodejnega priznavanja 
kvalifikacij, ki temeljijo na poklicnih 
izkušnjah in minimalnih zahtevah
usposobljenosti;

7. poziva Komisijo, naj v skladu z 
znanstvenim in tehničnim napredkom 
posodobi minimalne zahteve 
usposobljenosti za sektorske poklice in 
veljavno klasifikacijo gospodarskih 
dejavnosti, ki temeljijo na poklicnih 
izkušnjah, ter vzpostavi preprost 
mehanizem za stalno posodabljanje 
minimalnih zahtev usposobljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 54
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj v skladu z 
znanstvenim in tehničnim napredkom 
posodobi veljavno klasifikacijo 
gospodarskih dejavnosti za potrebe 
sistemov samodejnega priznavanja 
kvalifikacij, ki temeljijo na poklicnih 
izkušnjah in minimalnih zahtevah 
usposobljenosti;

7. poziva Komisijo, naj v skladu z 
znanstvenim in tehničnim napredkom in na 
podlagi bolonjskega in köbenhavnskega 
procesa posodobi veljavno klasifikacijo 
gospodarskih in zdravstvenih dejavnosti za 
potrebe sistemov avtomatičnega
priznavanja kvalifikacij, ki temeljijo na 
poklicnih izkušnjah in minimalnih 
zahtevah usposobljenosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 55
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj v skladu z 
znanstvenim in tehničnim napredkom 
posodobi veljavno klasifikacijo
gospodarskih dejavnosti za potrebe 
sistemov samodejnega priznavanja 
kvalifikacij, ki temeljijo na poklicnih 
izkušnjah in minimalnih zahtevah 
usposobljenosti;

7. poziva Komisijo, naj v skladu z 
znanstvenim in tehničnim napredkom 
ponovno vzpostavi mehanizem za dialog 
med deležniki za karseda redno 
posodabljanje veljavne klasifikacije
gospodarskih dejavnosti za potrebe 
sistemov avtomatičnega priznavanja 
kvalifikacij, ki temeljijo na poklicnih 
izkušnjah in minimalnih zahtevah 
usposobljenosti;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Emma McClarkin

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da je trenutno veljavni postopek 
za obvestilo o novih diplomah 
prezapleten; poziva Komisijo, naj 
poenostavi obvestilo o novih diplomah in 
hitreje posodablja Prilogo V direktive;

Or. en

Predlog spremembe 57
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja potrebo po posodabljanju 
minimalnih zahtev usposobljenosti za 
namene avtomatičnega priznavanja, da 
bodo odražali aktualno poklicno prakso; 
poziva Komisijo, naj zvezi s tem sprejme 
pristop na podlagi kompetenc, tako da 
določi minimalne zahteve usposobljenosti 
ne samo glede trajanja, ampak tudi glede 
učnih izidov; meni, da bi morali v tem 
procesu dejavno sodelovati strokovni 
organi, pristojni organi ter organizacije 
potrošnikov in bolnikov;

Or. en

Predlog spremembe 58
Heide Rühle, Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva k nadaljnji pojasnitvi 
predlaganega podaljšanja splošnega 
izobraževanja kot pogoja za dostop do 
usposabljanja za medicinske sestre in 
babice;

Or. en

Predlog spremembe 59
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da je za uskladitev usposabljanj 
bistvenega pomena dialog med deležniki z
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namenom rednega posodabljanja zahtev 
glede osnovnega usposabljanja ter 
priznavanja izkušenj in stalnega 
izpopolnjevanja; obenem meni, da uvedba 
„28. ureditve“, ki se prekriva z 
nacionalnimi ureditvami, ne more jasno 
in zadovoljivo rešiti vprašanja razlik na 
področju usposabljanja;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis) 

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da bo sodelovanje 
strokovnih organov in socialnih 
partnerjev pri potrjevanju strokovnih 
izkušenj in neformalnega usposabljanja 
pomagalo zagotoviti preglednost, 
obveščenost in učinkovitost v zvezi s temi 
ureditvami;

Or. el

Predlog spremembe 61
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da ocena izvajanja Direktive 
2005/36/ES zahteva vzpostavitev seznama 
spričeval ali drugih dokazil o formalnih 
kvalifikacijah, priznanih v eni ali več 
državah članicah, ki hkrati niso priznane 
v drugih državah članicah. Seznam bi 
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moral vsebovati tudi primere, ko 
državljani ene države članice študirajo na 
univerzi druge države članice, ko pa se 
vrnejo v državo izvora, njihove diplome 
niso priznane;

Or. en

Predlog spremembe 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice, pristojne organe 
in Komisijo, naj zagotovijo, da bo 
priznanje diplom in spričeval 
enakovredno priznanju poklicnih 
kvalifikacij, da se vzpostavi dejanski 
enotni trg na evropski in mednarodni 
ravni ter da se s tem prepreči reguliranje 
že reguliranega;

Or. es

Predlog spremembe 63
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. Komisijo poziva tudi, naj poveča 
preglednost s poenostavitvijo primerjav 
med minimalnimi zahtevami 
usposobljenosti posameznih držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 64
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. meni, da bi morala Komisija zato, da 
bo revidirana direktiva ustrezna tudi v 
prihodnje, predlagati preprost mehanizem 
za redno posodabljanje minimalnih zahtev 
usposobljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 65
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. pozdravlja posodobitev sistema 
avtomatičnega priznavanja po fazah; 
vseeno poudarja, da bi bilo mogoče ta 
proces pospešiti s sočasnima posodobitvijo 
obstoječih minimalnih obdobij 
usposabljanja in razvojem sklopa 
zahtevanih sposobnosti za vsak zadevni 
poklic; podpira prihodnji prehod na 
minimalne zahteve usposobljenosti na 
podlagi evropskega sistema prenašanja 
kreditnih točk;

Or. en

Predlog spremembe 66
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bi morale države članice 
regulirati poklice na bolj sorazmeren način, 
da bi zmanjšale skupno število reguliranih 
poklicev v EU, z izjemo sektorja 
zdravstvenega varstva;

8. poudarja, da bi morale države članice 
regulirati poklice na sorazmeren način;

Or. de

Predlog spremembe 67
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bi morale države članice 
regulirati poklice na bolj sorazmeren način, 
da bi zmanjšale skupno število reguliranih 
poklicev v EU, z izjemo sektorja 
zdravstvenega varstva;

8. poudarja, da bi morale države članice 
regulirati poklice na bolj sorazmeren način, 
da bi zmanjšale skupno število reguliranih 
poklicev v EU, z izjemo sektorja 
zdravstvenega varstva in poklicev v 
turizmu, glede na njihove posebne in 
nestandardne značilnosti;

Or. it

Predlog spremembe 68
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bi morale države članice 
regulirati poklice na bolj sorazmeren 
način, da bi zmanjšale skupno število 
reguliranih poklicev v EU, z izjemo 
sektorja zdravstvenega varstva;

8. poudarja številčnost reguliranih 
poklicev v Evropski uniji in poziva države 
članice, naj ponovno preučijo 
utemeljenost razvrstitve določenih 
poklicev glede na to, da bi zmanjšanje 
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skupnega števila reguliranih poklicev v EU 
olajšalo mobilnost; v ta namen poziva 
Komisijo, naj pripravi čim bolj popolno 
primerjavo regulacije poklicev v državah 
članicah; opozarja, da je takšna 
razvrstitev kljub vsemu upravičena zaradi 
vprašanj varstva potrošnikov, zlasti za 
zdravstvene, pravne in tehnične poklice;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da bi manjše število reguliranih 
poklicev okrepilo mobilnost in zaposljivost 
državljanov ter pospešilo prepotrebno 
gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 70
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da bi bil najučinkovitejši način, 
kako omogočiti prosto gibanje 
strokovnjakov, zmanjšanje števila 
reguliranih poklicev v EU; poziva 
Komisijo, naj v revidirano direktivo 
vključi mehanizem, na podlagi katerega 
lahko države članice preverjajo svoje 
regulativne določbe, razen tistih, ki so 
povezane z zdravstvenimi delavci, in jih 
umaknejo, če niso sorazmerne;
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Or. en

Predlog spremembe 71
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. vseeno poudarja, da je pomembno 
zagotoviti, da bodo intelektualni poklici še 
naprej regulirani, tudi zato, da se okrepi 
varstvo potrošnikov;

Or. it

Predlog spremembe 72
Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma 
stalnega poklicnega izpopolnjevanju; 
spodbuja pristojne organe, naj med 
postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju;

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma 
stalnega poklicnega izpopolnjevanja; 
spodbuja pristojne organe, naj med 
postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju; pristojne 
organe tudi poziva, naj si medsebojno 
izmenjujejo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju v sektorjih in 
državah članicah, kjer je takšno 
izpopolnjevanje obvezno;

Or. fr
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Predlog spremembe 73
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma 
stalnega poklicnega izpopolnjevanju; 
spodbuja pristojne organe, naj med 
postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju;

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI), 
vključno s formalnim, neformalnim in 
priložnostnim učenjem; poziva Komisijo, 
naj pojasni opredelitev pojma stalnega 
poklicnega izpopolnjevanja in razišče 
načine dokumentiranja vsega učenja, 
mogoče prek evropskega potnega lista 
znanj in veščin ter evropskega ogrodja 
kvalifikacij in informacijskega sistema za 
notranji trg; spodbuja pristojne organe, naj 
med postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 74
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma 
stalnega poklicnega izpopolnjevanju;
spodbuja pristojne organe, naj med 
postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); 
spodbuja pristojne organe, naj med 
postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju;
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najboljše prakse na tem področju;

Or. de

Predlog spremembe 75
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma 
stalnega poklicnega izpopolnjevanju; 
spodbuja pristojne organe, naj med 
postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju;

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI) in 
izpostaviti potrebo po ocenjevanju le tega; 
poziva Komisijo, naj pojasni opredelitev 
pojma stalnega poklicnega izpopolnjevanja 
in vključi določbe, ki zahtevajo, da 
strokovnjaki v okviru procesa priznavanja 
dokažejo, da so njihova znanja in veščine 
posodobljeni; spodbuja pristojne organe, 
naj med postopkom priznavanja 
kvalifikacij zagotovijo informacije o 
stalnem poklicnem izpopolnjevanju in si 
izmenjajo najboljše prakse na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 76
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma 
stalnega poklicnega izpopolnjevanju; 
spodbuja pristojne organe, naj med 

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma 
stalnega poklicnega izpopolnjevanja in 
standardizira različne sisteme stalnega 
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postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju;

poklicnega izpopolnjevanja, ki obstajajo v 
državah članicah; spodbuja pristojne 
organe, naj med postopkom priznavanja 
kvalifikacij zagotovijo informacije o 
stalnem poklicnem izpopolnjevanju in si 
izmenjajo najboljše prakse na tem 
področju;

Or. es

Predlog spremembe 77
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma 
stalnega poklicnega izpopolnjevanju; 
spodbuja pristojne organe, naj med 
postopkom priznavanja kvalifikacij 
zagotovijo informacije o stalnem 
poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju;

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so 
želeli večji poudarek nameniti stalnemu 
poklicnemu izpopolnjevanju (SPI); 
izpostavlja, da svetovna konkurenca in 
usmerjenost v na znanju temelječe 
gospodarstvo postavlja nove izzive za 
razvoj znanja in veščin ter izobraževanje; 
zato poziva Komisijo, naj pojasni 
opredelitev pojma stalnega poklicnega 
izpopolnjevanja; spodbuja pristojne 
organe, naj med postopkom priznavanja 
kvalifikacij zagotovijo informacije o 
stalnem poklicnem izpopolnjevanju in si 
izmenjajo najboljše prakse na tem 
področju;

Or. hu

Predlog spremembe 78
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Odstavek 9 – pododstavek 1 (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj določi minimalen 
obseg stalnega poklicnega 
izpopolnjevanja kot obvezno moralno in 
etično zahtevo, ki jo morajo izpolnjevati 
vsi tisti, ki želijo opravljati poklic v 
Evropski uniji, ne glede na državo izvora 
zadevnih posameznikov ali organizacijo, 
združenje ali organ, katerim pripadajo; 

Or. es

Predlog spremembe 79
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Odstavek 9 – pododstavek 2 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj poenoti potreben ali 
zahtevan obseg poklicnih znanj in veščin 
ali kvalifikacij oseb, ki želijo opravljati 
poklic v Evropi zdaj ali v prihodnosti, ne 
glede na državo izvora zadevnih 
posameznikov ali organizacijo, združenje 
ali organ, katerim pripadajo; 

Or. es

Predlog spremembe 80
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Odstavek 9 – pododstavek 3 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj začne razpravo o 
ustanovitvi točk „vse na enem mestu“ ali 
nacionalnih kontaktnih točk za 
zagotavljanje informacij o naboru 
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stalnega izpopolnjevanja v Evropi po 
državah, poklicih, centrih, stroških, 
ustanovah za usposabljanje itd.; 

Or. es

Predlog spremembe 81
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Odstavek 9 – pododstavek 4 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poudarja, kako pomembno je, da je tekoče 
usposabljanje posebej prikrojeno 
potrebam trga dela v vsaki državi članici, 
da se zagotovi boljša poraba sredstev za 
usposabljanje za zaposlene; 

Or. es

Predlog spremembe 82
Emma McClarkin

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj v primeru 
zdravstvenih delavcev oceni, ali bi lahko 
bili dopolnilni ukrepi primerna rešitev za 
različne ravni stalnega poklicnega 
izpopolnjevanja v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 83
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort
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Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
sodelovanje med državami članicami in 
strokovnimi organi, da bi se približali 
skupni praksi na področju stalnega 
poklicnega izpopolnjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 84
Heide Rühle, Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. v zvezi z nadaljnjim pojasnilom 
predlaganega črtanja člena 21(4) 
direktive o poklicnih kvalifikacijah;

Or. en

Predlog spremembe 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da bi morale EU in države 
članice olajšati vseživljenjsko učenje za 
strokovnjake in uradnike v sektorju 
ekološke industrije ali okoljskih sektorjih, 
saj bo to okrepilo sposobnost za prevzem 
in uveljavljanje znanstvenega ali 
tehničnega razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 86
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo, naj ne razdrobi 
procesa posodabljanja avtomatičnega 
priznavanja, kot je predlagano v zeleni 
knjigi, in naj Parlamentu zagotovi 
primeren nadzor pri sprejemanju večjih 
sprememb direktive;

Or. en

Predlog spremembe 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. opozarja, da hiter razvoj industrijske 
proizvodnje in potrebe po znanju, ki jih 
narekuje znanost, vodijo v oblikovanje 
novih akademskih nazivov ali kvalifikacij, 
ki v številnih evropskih državah pred tem 
niso obstajali. Zato poziva pristojne 
organe držav članic, naj priznajo 
akademske nazive, čeprav v njihovi državi 
podoben naziv ne obstaja. Strokovnjaki, ki 
prinašajo nova znanja in izkušnje, bodo 
tako lahko delovali kot gonilna sila 
sprememb in prenove v industriji;

Or. en

Predlog spremembe 88
Emilie Turunen
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da varstvo potrošnikov in 
bolnikov predstavlja najpomembnejši cilj v 
okviru revizije direktive; opozarja na 
poseben položaj strokovnjakov na področju 
zdravstvenega varstva;

10. meni, da varstvo potrošnikov in 
bolnikov predstavlja najpomembnejši cilj v 
okviru revizije direktive in da je uspeh te 
direktive v veliki meri odvisen od 
zagotavljanja varnosti; opozarja na 
poseben položaj strokovnjakov na področju 
zdravstvenega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 89
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da varstvo potrošnikov in 
bolnikov predstavlja najpomembnejši cilj v 
okviru revizije direktive; opozarja na 
poseben položaj strokovnjakov na področju 
zdravstvenega varstva;

10. meni, da varstvo potrošnikov in 
bolnikov predstavlja najpomembnejši cilj v 
okviru revizije direktive; opozarja na 
poseben položaj strokovnjakov na področju 
zdravstvenega varstva in poziva Komisijo, 
naj upošteva tudi druge poklice, v katerih 
so udeleženi državljani in uporabniki 
storitev;

Or. it

Predlog spremembe 90
Tiziano Motti

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se v okviru informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) in za tiste 
poklice, ki niso vključeni v direktivo o 
storitvah, vzpostavi proaktiven mehanizem 
opozarjanja, ki bo v primeru sankcioniranja 
nekega strokovnjaka predvidel obvezno 
pošiljanje opozoril vsem državam 
članicam;

12. poziva, naj se v okviru informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) in za tiste 
poklice, ki niso vključeni v direktivo o 
storitvah, vzpostavi proaktiven mehanizem 
opozarjanja, ki bo v primeru resnega ali 
večkratnega sankcioniranja nekega 
strokovnjaka predvidel obvezno pošiljanje 
opozoril vsem državam članicam;

Or. it

Predlog spremembe 91
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se v okviru informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) in za tiste 
poklice, ki niso vključeni v direktivo o 
storitvah, vzpostavi proaktiven mehanizem 
opozarjanja, ki bo v primeru 
sankcioniranja nekega strokovnjaka 
predvidel obvezno pošiljanje opozoril 
vsem državam članicam;

12. poziva, naj se v okviru informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) in za tiste 
poklice, ki niso vključeni v direktivo o 
storitvah, vzpostavi proaktiven mehanizem 
opozarjanja, ki bo v primeru spoznanja 
nekega strokovnjaka za krivega hudih 
poklicnih napak, ki ogrožajo varnost ali 
integriteto njegovih strank ali bolnikov, 
ter ob upoštevanju določb v zvezi z 
varovanjem osebnih podatkov predvidel 
obvezno pošiljanje opozoril vsem državam 
članicam;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), George Lyon

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva, naj se v okviru informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) in za tiste 
poklice, ki niso vključeni v direktivo o 
storitvah, vzpostavi proaktiven mehanizem 
opozarjanja, ki bo v primeru sankcioniranja 
nekega strokovnjaka predvidel obvezno 
pošiljanje opozoril vsem državam 
članicam;

12. poziva, naj se v okviru informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) in za tiste 
poklice, ki niso vključeni v direktivo o 
storitvah, vzpostavi proaktiven mehanizem 
opozarjanja, ki bo v primeru sankcioniranja 
nekega strokovnjaka predvidel obvezno 
pošiljanje opozoril vsem državam 
članicam; meni, da mora takšen 
mehanizem podpirati tudi obveznost 
nacionalnih organov, da si izmenjujejo 
posodobljene informacije o registraciji in 
disciplinske informacije, zlasti za tiste 
poklice, ki vplivajo na zdravje in varnost;

Or. en

Predlog spremembe 93
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. vztraja, da mora proaktivni 
mehanizem obveščanja ustrezati 
obstoječim določbam o varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 94
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da bi zaradi varstva 
bolnikov morali izvajalci e-zdravstvenih 
storitev zagotoviti enake standarde 
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kakovosti in varnosti kakor veljajo za 
opravljanje neelektronskih zdravstvenih 
storitev; meni, da je zato treba pojasniti, 
da bi se morale zahteve te direktive, in po 
potrebi dodatne zahteve, uporabljati za 
ponudnike e-zdravstvenih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 95
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da razvoj e-zdravstva in 
razvoj sistema zdravstvenega varstva na 
daljavo zahtevata, da so medicinske sestre 
in zdravniki po opravljenem 
usposabljanju sposobni oskrbeti bolnike 
različnih narodnosti. Zato bi bilo za 
strokovnjake in diplomante, ki morajo 
oskrbovati bolnike prek teh instrumentov, 
treba spodbujati sodelovanje med centri za 
usposabljanje, bolnišnicami in univerzami 
v različnih državah;

Or. en

Predlog spremembe 96
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. spodbuja države članice, naj 
zagotovijo, da bodo informacije o 
registraciji in disciplinske informacije o 
njihovih zdravstvenih delavcih v njihovi 
jurisdikciji prosto in varno dostopne 
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javnosti in vsem ustreznim pristojnim 
organom prek spletnih registrov, ki 
omogočajo iskanje;

Or. en

Predlog spremembe 97
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se velika večina 
deležnikov ni opredelila za načelo delnega 
dostopa in da bi bilo tak sistem v praksi 
težko nadzorovati; poziva k poglobljeni 
oceni tega načela in meni, da se to načelo 
ne bi smelo uporabljati za tiste regulirane 
poklice, ki lahko vplivajo na zdravje in 
varnost;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 98
Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se velika večina 
deležnikov ni opredelila za načelo delnega 
dostopa in da bi bilo tak sistem v praksi 
težko nadzorovati; poziva k poglobljeni 
oceni tega načela in meni, da se to načelo 
ne bi smelo uporabljati za tiste regulirane 
poklice, ki lahko vplivajo na zdravje in 
varnost;

13. meni, da bi lahko načelo delnega 
dostopa prineslo koristi samo tistim 
poklicem, pri katerih je mogoče jasno 
ločiti naloge; poudarja pa, da bi lahko 
povzročilo tudi drobljenje in zmedo med 
potrošniki in da bi bilo tak sistem v praksi 
težko nadzorovati; poziva k poglobljeni 
oceni tega načela in meni, da se to načelo 
ne bi smelo uporabljati za tiste regulirane 
poklice, ki lahko vplivajo na zdravje in 
varnost;
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Or. en

Predlog spremembe 99
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se velika večina 
deležnikov ni opredelila za načelo delnega 
dostopa in da bi bilo tak sistem v praksi 
težko nadzorovati; poziva k poglobljeni 
oceni tega načela in meni, da se to načelo 
ne bi smelo uporabljati za tiste regulirane 
poklice, ki lahko vplivajo na zdravje in 
varnost;

13. poudarja, da je treba načelo delnega 
dostopa razjasniti; poziva k poglobljeni 
oceni tega načela in meni, da se to načelo 
ne bi smelo uporabljati za tiste regulirane 
poklice, ki lahko vplivajo na zdravje in 
varnost;

Or. es

Predlog spremembe 100
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi razširitev postopka 
priznavanja na kvalifikacije iz tretjih držav 
lahko privedla do zlorab sistema z vidika 
izbiranja najugodnejšega pravnega reda 
(t.i. forum shopping) in bi predstavljala 
preveliko breme za pristojne organe v 
državi članici gostiteljici;

14. poudarja, da bi razširitev postopka 
priznavanja na kvalifikacije iz tretjih držav 
lahko privedla do zlorab sistema z vidika 
izbiranja najugodnejšega pravnega reda 
(t.i. forum shopping) in bi bila izredno 
nevarna za pristojne organe v državi 
članici gostiteljici;

Or. fr

Predlog spremembe 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja, da je kljub temu, da akt za 
enotni trg poziva k pregledu obsega 
reguliranih poklicev, v zdravstvenem 
sektorju treba zagotoviti varnost bolnikov 
z jasno regulacijo znanj in veščin, potreb 
po usposabljanju in odgovornosti. V zvezi 
s tem bi moralo biti omogočeno, da so 
poklici, ki so priznani v drugih državah, 
kot je kiropraktik ali akupunkturist, 
vključeni na seznam nazivov in poklicnih 
kvalifikacij direktive, da bi obogatili 
storitve, ki so na voljo bolnikom, in 
zagotovili javni nadzor nad opravljanjem 
teh poklicev;

Or. en

Predlog spremembe 102
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da je znanje jezikov bistvenega 
pomena za hitrejše vključevanje 
strokovnjakov v drugo državo, za 
zagotavljanje kakovosti storitev ter varstvo 
potrošnikov in bolnikov;

15. meni, da je znanje jezikov bistvenega 
pomena za hitrejše vključevanje 
strokovnjakov v drugo državo, za 
zagotavljanje kakovosti storitev ter varstvo 
potrošnikov in bolnikov; zato poziva 
Komisijo, naj pojasni in standardizira 
merila za znanje jezika v vsaki državi 
članici; 

Or. es

Predlog spremembe 103
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. vztraja, da je za zdravstvene delavce 
zmožnost sporazumevanja s sodelavci in 
bolniki temeljnega pomena, da se 
preprečijo nevarne ali potencialno 
življenjsko nevarne okoliščine;

Or. en

Predlog spremembe 104
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da so deležniki zaskrbljeni, 
da minimalne zahteve usposobljenosti za 
zdravnike ne odražajo več sedanje prakse 
v zdravstvenem izobraževanju in 
usposabljanju; spodbuja Komisijo, naj 
pregleda kvalifikacije, za katere velja 
avtomatično priznavanje, in posodobi 
merila za avtomatično priznavanje ter v ta 
postopek vključi vse zadevne akterje, tudi 
države članice, pristojne organe in 
strokovne organe; meni, da bi bilo treba 
merila redno pregledovati, da se zagotovi 
njihova usklajenost z dogajanjem na 
področju zdravstvenega izobraževanja in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 105
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo ureditev glede jezikovnih 
zahtev za poklice na področju 
zdravstvenega varstva in pristojnim 
organom omogočijo potrebno prožnost za 
ugotavljanje in, kjer je to potrebno, 
preizkušanje jezikovnega znanja 
strokovnjakov v okviru postopka 
priznavanja kvalifikacij;

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo ureditev glede jezikovnih 
zahtev za poklice na področju 
zdravstvenega varstva in pristojnim 
organom omogočijo potrebno prožnost za 
ugotavljanje in, zgolj in samo kjer je to 
potrebno, preizkušanje jezikovnega znanja 
strokovnjakov v okviru postopka 
priznavanja kvalifikacij; meni, da bi bilo 
treba v zvezi s tem dosledno uporabljati 
načelo sorazmernosti, tako da taka 
preverjanja ne bi postala dodatno breme;

Or. en

Predlog spremembe 106
Catherine Stihler

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo ureditev glede jezikovnih 
zahtev za poklice na področju 
zdravstvenega varstva in pristojnim 
organom omogočijo potrebno prožnost za 
ugotavljanje in, kjer je to potrebno, 
preizkušanje jezikovnega znanja 
strokovnjakov v okviru postopka 
priznavanja kvalifikacij;

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo ureditev glede jezikovnih 
zahtev za poklice na področju 
zdravstvenega varstva in pristojnim 
organom omogočijo potrebno prožnost za 
ugotavljanje in, kjer je to potrebno, 
preizkušanje jezikovnega znanja 
strokovnjakov v okviru postopka 
priznavanja kvalifikacij; nadalje poziva 
Komisijo, naj pojasni ustrezne vloge 
delodajalcev in regulatorjev pri 
preverjanju znanja jezika;

Or. en

Predlog spremembe 107
Philippe Juvin
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo ureditev glede jezikovnih 
zahtev za poklice na področju 
zdravstvenega varstva in pristojnim 
organom omogočijo potrebno prožnost za 
ugotavljanje in, kjer je to potrebno, 
preizkušanje jezikovnega znanja 
strokovnjakov v okviru postopka 
priznavanja kvalifikacij;

16. meni, da je treba pojasniti člen 53 
Direktive 2005/36/ES o znanju jezikov, saj 
si Komisija, Evropsko sodišče in države 
članice to določbo različno razlagajo; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo ureditev glede jezikovnih 
zahtev za poklice na področju 
zdravstvenega varstva in pristojnim 
organom omogočijo potrebno prožnost za 
ugotavljanje in, kjer je to potrebno, 
preizkušanje jezikovnega znanja (tako 
pogovornega kot tehničnega jezika) 
strokovnjakov na sorazmeren in 
nediskriminatoren način v okviru 
postopka priznavanja kvalifikacij pred 
odobritvijo dostopa do poklica;

Or. en

Predlog spremembe 108
Emma McClarkin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo ureditev glede jezikovnih 
zahtev za poklice na področju 
zdravstvenega varstva in pristojnim 
organom omogočijo potrebno prožnost za 
ugotavljanje in, kjer je to potrebno, 
preizkušanje jezikovnega znanja 
strokovnjakov v okviru postopka 
priznavanja kvalifikacij;

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
pregledajo ureditev glede jezikovnih 
zahtev za poklice na področju 
zdravstvenega varstva in pristojnim 
organom omogočijo potrebno prožnost za 
ugotavljanje in, kjer je to potrebno, 
preizkušanje jezikovnega znanja 
strokovnjakov v okviru postopka 
priznavanja kvalifikacij, ne da bi to 
posegalo v zmožnost delodajalcev, da se 
sami prepričajo o jezikovnem znanju 
strokovnjakov pri zaposlovanju na 
določeno delovno mesto;
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Or. en

Predlog spremembe 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. pričakuje, da se bo zaradi 
demografskega razvoja v naslednjih letih 
znatno povečala potreba po negovalcih; 
opozarja, da bi poostritev zahtev za 
splošno izobraževanje medicinskih sester 
in babic z desetih na dvanajst let izključila 
veliko število diplomantov iz teh poklicev; 
opozarja, da bi lahko to povzročilo ozka 
grla v razpoložljivosti negovalcev ter 
povišalo stroške zdravstva;

Or. de

Predlog spremembe 110
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), George Lyon

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da javnost in bolniki 
potrebujejo boljša zagotovila, da 
zdravstveni delavci, ki so deležni 
priznavanja usposobljenosti, svoje znanje 
in veščine vzdržujejo;

Or. en

Predlog spremembe 111
Constance Le Grip, Andreas Schwab
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. podpira razširitev informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) na poklice, ki 
jih direktiva o storitvah zaenkrat še ne 
vključuje;

17. podpira razširitev informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) na poklice, ki 
jih ta informacijski sistem zaenkrat še ne 
vključuje, kot to predvideva predlog 
uredbe o upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg 
(uredba IMI))[1]), pa tudi na poklice, ki 
jih ne vključuje Direktiva št. 2005/36;

[1] Predlog uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o upravnem 
sodelovanju prek informacijskega sistema 
za notranji trg („uredba IMI“), KOM 
(2011)522 konč.

Or. fr

Predlog spremembe 112
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k obvezni uvedbi 
informacijskega sistema za notranji trg za 
pristojne organe, da bi olajšali proaktivno 
upravno sodelovanje in poenostavili 
postopke priznavanja;

18. poziva k obvezni uvedbi 
informacijskega sistema za notranji trg za 
pristojne organe, da bi olajšali proaktivno 
upravno sodelovanje in poenostavili 
postopke priznavanja; meni, da bi bilo 
informacijski sistem za notranji trg 
mogoče še okrepiti, na primer z 
razširitvijo razpoložljivih funkcij, da bi 
tako nacionalnim organom olajšali delo;

Or. en

Predlog spremembe 113
Bernadette Vergnaud



AM\878211SL.doc 55/72 PE472.324v02-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k obvezni uvedbi 
informacijskega sistema za notranji trg za 
pristojne organe, da bi olajšali proaktivno 
upravno sodelovanje in poenostavili 
postopke priznavanja;

18. poziva k obvezni uvedbi 
informacijskega sistema za notranji trg za 
pristojne organe, da bi olajšali proaktivno 
upravno sodelovanje in poenostavili 
postopke priznavanja; poziva Komisijo, naj 
za to, da se izkoristijo vse možnosti 
izboljšanja učinkovitosti, ki jih ponuja 
sistem, vzpostavi spremljevalne strukture 
na področju usposabljanja in tehnične 
podpore;

Or. fr

Predlog spremembe 114
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj določi smernice 
glede obdobja, v katerem lahko 
posameznik, ki je predložil popoln dosje, 
pričakuje odločitev s strani pristojnega 
organa; skrajšanje tega roka z večjo 
uporabo informacijskega sistema za 
notranji trg in optimizacijo postopkov bi 
tudi olajšalo mobilnost, zato poziva države 
članice, naj zagotovijo dovolj sredstev za 
zagotavljanje poklicnega priznavanja v 
razumnem roku;

Or. en

Predlog spremembe 115
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud
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Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj spodbujajo 
prednosti direktive za svoje državljane in 
strokovnjake;

Or. en

Predlog spremembe 116
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. opozarja Komisijo in države članice, 
da je zato, da se vzpostavi pravi notranji 
trg za strokovnjake, potrebno priznavanje 
spričeval in drugih dokazil o formalni 
usposobljenosti na enak način kakor 
priznavanje poklicnih kvalifikacij, saj 
mora, ko gre za zmožnost dela na 
delovnih mestih, ki imajo javno 
odgovornost ali na področju javnih 
storitev, dokazila o formalni 
usposobljenosti najprej odobriti pristojni 
organ;

Or. en

Predlog spremembe 117
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva k večji mobilnosti diplomantov 
in k spoštovanju sodbe v zadevi 

20. poziva k večji mobilnosti diplomantov 
in k spoštovanju sodbe v zadevi 
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Morgenbesser6; meni, da države članice 
diplomantom načeloma ne bi smele 
onemogočati opravljanja plačane prakse 
pod nadzorom, če takšno možnost 
zagotavljajo lastnim državljanom;

Morgenbesser6; meni, da države članice 
diplomantom načeloma ne bi smele 
onemogočati opravljanja plačane prakse 
pod nadzorom, če takšno možnost 
zagotavljajo lastnim državljanom;
poudarja tudi, da morajo biti v domači 
državi članici priznane strokovne 
izkušnje, pridobljene v času prakse pod 
nadzorom;

Or. en

Predlog spremembe 118
Tiziano Motti

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva k večji mobilnosti diplomantov 
in k spoštovanju sodbe v zadevi 
Morgenbesser6; meni, da države članice 
diplomantom načeloma ne bi smele 
onemogočati opravljanja plačane prakse
pod nadzorom, če takšno možnost 
zagotavljajo lastnim državljanom;

20. poziva k večji mobilnosti diplomantov 
in k spoštovanju sodbe v zadevi 
Morgenbesser6; meni, da bi države članice 
morale spodbujati opravljanje plačane 
prakse pod nadzorom diplomantov v tujini, 
če takšno možnost zagotavljajo tudi 
lastnim državljanom;

Or. it

Predlog spremembe 119
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. priporoča pripravo enotnega 
okvirnega sistema EU za zagotavljanje 
kakovosti pripravništva, saj ima 
pripravništvo lahko odločilno vlogo pri 
usposabljanju mladih, ki študirajo v 
visokošolskem sistemu;
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Or. hu

Predlog spremembe 120
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da pojem skupnih izhodišč, 
določen v členu 15 direktive, ni bil uspešen 
in da takšna izhodišča v tem trenutku ne 
obstajajo; poziva Komisijo, naj ta pojem v 
revidiranem členu pojasni in predlog 
ovrednoti z vidika znižanja pragu za 
sodelovanje držav članic;

21. poudarja, da pojem skupnih izhodišč, 
določen v členu 15 direktive, ni bil uspešen 
in da takšna izhodišča v tem trenutku ne 
obstajajo; meni, da bi le-ta lahko bila 
koristno orodje za olajševanje mobilnosti 
in da jih morajo opredeliti in nadzorovati 
strokovnjaki sami; poziva Komisijo, naj ta 
pojem v revidiranem členu pojasni in 
predlog ovrednoti z vidika znižanja pragu 
za sodelovanje držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da pojem skupnih izhodišč, 
določen v členu 15 direktive, ni bil 
uspešen in da takšna izhodišča v tem 
trenutku ne obstajajo; poziva Komisijo, 
naj ta pojem v revidiranem členu pojasni 
in predlog ovrednoti z vidika znižanja 
pragu za sodelovanje držav članic;

21. poudarja, da instrument avtomatičnega 
priznavanja poklicnih kvalifikacij v 
nasprotju s splošno ureditvijo omogoča 
hiter in nezapleten postopek priznavanja, 
zato mu državljani in organi dajejo 
prednost pred splošno ureditvijo; poleg 
tega poudarja, da bi nov koncept skupnih 
izhodišč, ki bi deloval skoraj enako kot 
ureditev samodejnega priznavanja za 
zdravnike, zobozdravnike, medicinske 
sestre, babice, farmacevte, veterinarje in 
arhitekte, vendar ne bi vključeval 
obveznega sodelovanja vseh držav članic, 
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lahko bistveno poenostavil postopek 
priznavanja;

Or. de

Predlog spremembe 122
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da pojem skupnih izhodišč, 
določen v členu 15 direktive, ni bil uspešen 
in da takšna izhodišča v tem trenutku ne 
obstajajo; poziva Komisijo, naj ta pojem v 
revidiranem členu pojasni in predlog 
ovrednoti z vidika znižanja pragu za 
sodelovanje držav članic;

21. poudarja, da pojem skupnih izhodišč, 
določen v členu 15 direktive, ni bil uspešen 
in da takšna izhodišča v tem trenutku ne 
obstajajo; kljub temu opozarja na ves 
potencial tega orodja, ki bi ga lahko 
izkoristili za olajšanje mobilnosti; 
pozdravlja željo Komisije, da bi izboljšala 
ta koncept v revidiranem členu, zlasti z 
znižanjem minimalne zahtevane ravni za 
sodelovanje držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Hans-Peter Mayer

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da je preverjanje ravni 
kvalifikacij v skladu s členom 11 za 
organe še posebej težko in zahtevno, za 
državljane pa komaj razumljivo; opozarja, 
da pet ravni kvalifikacij v skladu s 
členom 11 pogosto povzroča zamenjevanje 
z osmimi ravnmi kvalifikacij v okviru 
evropskega ogrodja kvalifikacij; se strinja 
z oceno Komisije, da bi črtanje člena 11 
ter prilog II in III pomenilo, da pristojnim 
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organom ne bi bilo več treba na podlagi 
predhodno določenih ravni kvalifikacij 
odločati o tem, ali prosilec izpolnjuje 
pogoje o usposobljenosti, ampak bi se 
lahko osredotočili na ugotavljanje, ali 
obstajajo bistvene razlike med 
usposabljanji in ali so potrebni dopolnilni 
ukrepi; tako ugotavlja, da bi črtanje ravni 
kvalifikacij, vključno s prilogama II in 
III, bistveno poenostavilo postopek 
priznavanja;

Or. de

Predlog spremembe 124
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 23 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj v sodelovanje z 
državami članicami in zainteresiranimi 
deležniki razmisli o določitvi 28. ureditve 
izobraževanja z opredelitvijo minimalnih 
zahtev, ki bi se uporabljale poleg 
nacionalnih zahtev za vsak zadevni poklic, 
da bi tako dodatno olajšali mobilnost 
strokovnjakov v EU;

Or. en

Predlog spremembe 125
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. pozdravlja nedavne reforme, ki 
potekajo v okviru bolonjskega procesa, in 
koristi, ki jih ta proces zagotavlja 
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evropskim študentom glede mobilnosti in 
zaposljivosti; spodbuja Evropsko komisijo, 
naj pomaga državam članicam, da 
povečajo preglednost in primerljivost 
evropskega sistema prenašanja kreditnih 
točk, da bo lahko postal osnovno orodje za 
poenostavitev medsebojnega priznavanja 
kvalifikacij in s tem za olajšanje 
mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da bi bilo treba pospešiti 
bolonjski proces ter premostiti majhne in 
nepomembne ovire za dobro delovanje 
procesa;

Or. en

Predlog spremembe 127
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, da 
mora uvedba kakršne koli izkaznice 
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

24. nestrpno pričakuje rezultate pilotnega 
projekta poklicnih izkaznic, ki je v teku; 
vztraja, da mora biti morebitna poklicna 
izkaznica prostovoljna in povezana z 
informacijskim sistemom za notranji trg; 
je prepričan, da bi prostovoljna poklicna 
izkaznica lahko predstavljala koristno 
orodje za lajšanje mobilnosti nekaterih 
poklicev; poudarja, da mora uvedba 
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kakršne koli izkaznice izpolnjevati posebne 
pogoje na področju varnosti in zaščite 
podatkov, in vztraja, da je treba zagotoviti 
potrebne zaščitne ukrepe pred zlorabo in 
goljufijami;

Or. en

Predlog spremembe 128
Cristian Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje
mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, da 
mora uvedba kakršne koli izkaznice 
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev, zlasti za 
primere občasne mobilnosti, v katerih bi 
lahko poklicna izkaznica nadomestila 
sistem prijav; poudarja, da mora uvedba 
kakršne koli izkaznice izpolnjevati posebne 
pogoje in da je treba zagotoviti potrebne 
zaščitne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 129
Tiziano Motti

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora potrjevati 
pridobljene akademske in poklicne 
izkušnje ter biti povezana z elektronsko 
podatkovno zbirko, kot je informacijski 
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mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, da 
mora uvedba kakršne koli izkaznice 
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

sistem za notranji trg, lahko predstavljala 
koristno orodje za lajšanje mobilnosti 
nekaterih poklicev; poudarja, da mora 
uvedba kakršne koli izkaznice izpolnjevati 
posebne pogoje in da je treba zagotoviti 
potrebne zaščitne ukrepe;

Or. it

Predlog spremembe 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, 
da mora uvedba kakršne koli izkaznice 
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev;

Or. de

Predlog spremembe 131
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, da 

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev ob izključitvi 
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mora uvedba kakršne koli izkaznice 
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

tistih poklicev, pri katerih je potrebna 
uporaba dopolnilnih ukrepov; poudarja, 
da mora uvedba kakršne koli izkaznice 
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

Or. it

Predlog spremembe 132
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, 
da mora uvedba kakršne koli izkaznice 
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

24. poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
zamisel o evropski poklicni izkaznici; 
poudarja, da je treba v zvezi s tem 
razmisliti o uvedbi posebnih pogojev 
oziroma potrebnih zaščitnih ukrepov, ob 
upoštevanju obstoječih instrumentov, npr. 
informacijskega sistema za notranji trg;

Or. de

Predlog spremembe 133
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, 
da mora uvedba kakršne koli izkaznice
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 

24. meni, da je zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki jo izdajajo pristojni 
organi, pomembno orodje za lajšanje 
mobilnosti poklicev; pozdravlja nedavne 
konkretne predloge za delovanje takšne 
izkaznice v povezavi z informacijskim 
sistemom za notranji trg; poudarja 
prednosti mehanizma poklicne izkaznice z 



AM\878211SL.doc 65/72 PE472.324v02-00

SL

zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe; vidika upravne poenostavitve za 
strokovnjake in organe ter varnosti za 
paciente in potrošnike; poudarja pomen 
potekajočih pilotnih projektov za analizo 
vprašanj v zvezi z varstvom in 
posodabljanjem podatkov, goljufijami in 
stroški;

Or. fr

Predlog spremembe 134
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni 
poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z 
elektronsko podatkovno zbirko, kot je 
informacijski sistem za notranji trg, lahko 
predstavljala koristno orodje za lajšanje 
mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, da 
mora uvedba kakršne koli izkaznice 
izpolnjevati posebne pogoje in da je treba 
zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

24. pozdravlja zamisel o poklicni izkaznici 
in nestrpno pričakuje rezultate pilotnega 
projekta poklicnih izkaznic, ki je v teku;
vztraja, da mora biti morebitna poklicna 
izkaznica prostovoljna in povezana z 
informacijskim sistemom za notranji trg; 
je prepričan, da bi prostovoljna poklicna 
izkaznica lahko predstavljala koristno 
orodje za lajšanje mobilnosti nekaterih 
poklicev; poudarja, da mora uvedba 
kakršne koli izkaznice izpolnjevati posebne 
pogoje na področju varnosti in zaščite 
podatkov, in vztraja, da je treba zagotoviti 
potrebne zaščitne ukrepe pred zlorabo in 
goljufijami;

Or. en

Predlog spremembe 135
Louis Grech

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da bi oblikovanje poklicne 
izkaznice lahko pomembno povečalo 
mobilnost delavcev, spodbudilo zaupanje 
potrošnikov in državljanov v ponujene 
storitve in omogočilo zlasti pristojnim 
organom države prejemnice ustvariti si 
pravilno in jasno sliko stopnje 
usposobljenosti in izkušenj zadevnega
strokovnjaka; meni, da je posodobitev 
Direktive 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij nujna za izboljšanje 
uspešnosti Evrope pri doseganju rasti, 
odpiranje delovnih mest, reševanje težav, 
povezanih s staranjem evropskega 
prebivalstva, in za zagotovitev delovne 
sile, ki bo lahko konkurirala 
gospodarstvom v vzponu;

Or. en

Predlog spremembe 136
Evelyne Gebhardt

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice na podlagi 
poglobljene ocene učinka predloži dokaze 
o morebitni dodani vrednosti prostovoljne 
izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij za določene strokovnjake in 
pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega 
sistema za notranji trg; meni, da mora 
ocena učinka obravnavati pomisleke, ki so 
bili izraženi med posvetovanjem in s strani 
številni drugih deležnikov, oceniti 
prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo 
stroškov in koristi, določiti morebitne 
lastnosti takšne izkaznice in natančno 

črtano
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pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo podatkov in potrošnikov;

Or. de

Predlog spremembe 137
Bernadette Vergnaud

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice na podlagi 
poglobljene ocene učinka predloži dokaze 
o morebitni dodani vrednosti prostovoljne 
izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij za določene strokovnjake in 
pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega 
sistema za notranji trg; meni, da mora 
ocena učinka obravnavati pomisleke, ki so 
bili izraženi med posvetovanjem in s strani 
številni drugih deležnikov, oceniti 
prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo 
stroškov in koristi, določiti morebitne 
lastnosti takšne izkaznice in natančno 
pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo podatkov in potrošnikov;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 138
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice na podlagi 
poglobljene ocene učinka predloži dokaze 

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice predloži dokaze o 
morebitni dodani vrednosti prostovoljne 
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o morebitni dodani vrednosti prostovoljne 
izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij za določene strokovnjake in 
pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega 
sistema za notranji trg; meni, da mora 
ocena učinka obravnavati pomisleke, ki so 
bili izraženi med posvetovanjem in s strani 
številni drugih deležnikov, oceniti 
prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo 
stroškov in koristi, določiti morebitne 
lastnosti takšne izkaznice in natančno 
pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo podatkov in potrošnikov;

izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij;

Or. de

Predlog spremembe 139
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice na podlagi 
poglobljene ocene učinka predloži dokaze 
o morebitni dodani vrednosti prostovoljne 
izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij za določene strokovnjake in 
pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega 
sistema za notranji trg; meni, da mora 
ocena učinka obravnavati pomisleke, ki so 
bili izraženi med posvetovanjem in s strani 
številni drugih deležnikov, oceniti 
prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo 
stroškov in koristi, določiti morebitne 
lastnosti takšne izkaznice in natančno 
pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo podatkov in potrošnikov;

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice izključno na 
podlagi zahteve predstavnikov zadevnega 
poklica na podlagi poglobljene ocene 
učinka predloži dokaze o morebitni dodani 
vrednosti prostovoljne izkaznice za 
postopek priznavanja kvalifikacij za 
določene strokovnjake in pristojne organe, 
ki presega dodano vrednost razširjenega 
informacijskega sistema za notranji trg; 
meni, da mora ocena učinka obravnavati 
pomisleke, ki so bili izraženi med 
posvetovanjem in s strani številni drugih 
deležnikov, oceniti prednosti „e-
izkaznice“, zagotoviti analizo stroškov in 
koristi, določiti morebitne lastnosti takšne 
izkaznice in natančno pojasniti, kako je 
mogoče zagotoviti varstvo podatkov in 
potrošnikov;
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Or. it

Predlog spremembe 140
Juozas Imbrasas

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice na podlagi 
poglobljene ocene učinka predloži dokaze 
o morebitni dodani vrednosti prostovoljne 
izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij za določene strokovnjake in 
pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega 
sistema za notranji trg; meni, da mora 
ocena učinka obravnavati pomisleke, ki so 
bili izraženi med posvetovanjem in s strani 
številni drugih deležnikov, oceniti 
prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo 
stroškov in koristi, določiti morebitne 
lastnosti takšne izkaznice in natančno 
pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo podatkov in potrošnikov;

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice in po natančni 
določitvi informacij, ki bi jih naj 
vsebovala, na podlagi poglobljene ocene 
učinka predloži dokaze o morebitni dodani 
vrednosti prostovoljne izkaznice za 
postopek priznavanja kvalifikacij za 
določene strokovnjake in pristojne organe, 
ki presega dodano vrednost razširjenega 
informacijskega sistema za notranji trg; 
meni, da mora ocena učinka obravnavati 
pomisleke, ki so bili izraženi med 
posvetovanjem in s strani številni drugih 
deležnikov, oceniti prednosti „e-
izkaznice“, zagotoviti analizo stroškov in 
koristi, določiti morebitne lastnosti takšne 
izkaznice in natančno pojasniti, kako je 
mogoče zagotoviti varstvo podatkov in 
potrošnikov;

Or. lt

Predlog spremembe 141
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice na podlagi 
poglobljene ocene učinka predloži dokaze 
o morebitni dodani vrednosti prostovoljne 

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice in po natančni 
določitvi informacij, ki bi jih naj 
vsebovala, na podlagi poglobljene ocene 
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izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij za določene strokovnjake in 
pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega 
sistema za notranji trg; meni, da mora 
ocena učinka obravnavati pomisleke, ki so 
bili izraženi med posvetovanjem in s strani 
številni drugih deležnikov, oceniti 
prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo 
stroškov in koristi, določiti morebitne 
lastnosti takšne izkaznice in natančno 
pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo podatkov in potrošnikov;

učinka predloži dokaze o morebitni dodani 
vrednosti prostovoljne izkaznice za 
postopek priznavanja kvalifikacij za 
določene strokovnjake in pristojne organe, 
ki presega dodano vrednost razširjenega 
informacijskega sistema za notranji trg; 
meni, da mora ocena učinka obravnavati 
pomisleke, ki so bili izraženi med 
posvetovanjem in s strani številni drugih 
deležnikov, oceniti prednosti „e-
izkaznice“, zagotoviti analizo stroškov in 
koristi, določiti morebitne lastnosti takšne 
izkaznice in natančno pojasniti, kako je 
mogoče zagotoviti varstvo podatkov in 
potrošnikov;

Or. lt

Predlog spremembe 142
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice na podlagi 
poglobljene ocene učinka predloži dokaze 
o morebitni dodani vrednosti prostovoljne 
izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij za določene strokovnjake in 
pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega 
sistema za notranji trg; meni, da mora 
ocena učinka obravnavati pomisleke, ki so 
bili izraženi med posvetovanjem in s strani 
številni drugih deležnikov, oceniti 
prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo 
stroškov in koristi, določiti morebitne 
lastnosti takšne izkaznice in natančno 
pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo podatkov in potrošnikov;

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 
kakršne koli izkaznice na podlagi 
poglobljene ocene učinka predloži dokaze 
o morebitni dodani vrednosti prostovoljne 
izkaznice za postopek priznavanja 
kvalifikacij za določene strokovnjake in 
pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega 
sistema za notranji trg; meni, da mora 
ocena učinka obravnavati pomisleke, ki so 
bili izraženi med posvetovanjem in s strani 
številni drugih deležnikov, oceniti 
prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo 
stroškov in koristi, določiti morebitne 
lastnosti takšne izkaznice in natančno 
pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo in popolnost podatkov in varstvo 
potrošnikov, brez poseganja v spoštovanje 
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načela države sedeža;

Or. it

Predlog spremembe 143
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da bi morala ta direktiva 
vključevati varstvo podatkov, v skladu z 
direktivo 95/46/ES, in da bi morale 
revizije te direktive vključevati tudi razvoj 
na področju določb o varstvu podatkov ter 
da bi moral imeti pristojni organ, ki je 
odgovoren za upravljanje podatkov, na 
voljo posodobljene kontaktne podatke, 
jasne politike v zvezi s shranjevanjem in 
uporabo podatkov o strokovnjaku ter 
smernice za popravljanje napačnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. priznava možne koristi uvedbe 
evropske poklicne izkaznice z vidika 
pospešitve in poenostavitve postopka 
priznavanja (kot je predvideno v uvodni 
izjavi 32 Direktive 2005/36/ES). V zvezi s 
tem bi lahko informacijski sistem za 
notranji trg (IMI) omogočal veliko 
hitrejše sodelovanje med državo članico 
izvora (matično državo strokovnjaka) in 
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državo članico prejemnico (državo, v 
kateri strokovnjak zaprosi za priznanje);

Or. en

Predlog spremembe 145
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. ugotavlja, da so pogajanja med EU 
in Švico privedla do dogovora glede 
spremembe Priloge III Sporazuma o 
prostem pretoku oseb med Evropsko 
skupnostjo in njenimi državami članicami 
na eni strani ter Švicarsko konfederacijo 
na drugi strani tako, da bo vključevala 
Direktivo 2005/36/ES; ugotavlja, da 
sporazum predvideva začasno uporabo 
večjega dela direktive, razen Naslova II, 
ki zahteva prilagoditve v Švici, in da bo 
sklep Sveta v zvezi z zgoraj navedenim 
sporazumom potekel, če Švica ne bo 
priglasila dokončanja svojih notranjih 
postopkov za izvajanje direktive v 24 
mesecih po sprejemu sklepa; je zavezan, 
da bo pozorno spremljal dogajanje glede 
tega vprašanja;

Or. en


