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1. Profesionālo kvalifikāciju atzīšana ES

a. Ievads

Pakalpojumu sniegšana vai darba iegūšana citā dalībvalstī ir acīmredzams piemērs tam, kā 

pilsoņi var gūt labumu no vienotā tirgus. 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK 

paredz noteikumus profesionālo kvalifikāciju savstarpējās atzīšanas atvieglošanai starp 

dalībvalstīm. Direktīvā ir apvienotas 15 esošās direktīvas, un tā piedāvā vienkāršāku un 

elastīgāku režīmu attiecībā uz pakalpojumu īslaicīgu nodrošināšanu. Tomēr ikviena 

dalībvalsts var paredzēt likumīgu nosacījumu, ka pieejai konkrētai profesijai ir nepieciešama 

īpaša profesionālā kvalifikācija. Agrāk ar prasību par iekšzemē iegūtu kvalifikāciju varēja 

izslēgt pilsoni no vienotā tirgus līdzīgi diskriminācijai valstspiederības dēļ.

b. Profesionālo kvalifikāciju acquis modernizēšana 

Šis darba dokuments sniedz pārskatu par profesionālo kvalifikāciju direktīvas (PQD) 

galvenajām iezīmēm un par referentes vispārējo nostāju attiecībā uz šā pārskata prioritātēm. 

PQD modernizēšana, kā to paredz Vienotā tirgus akts1, būs nepieciešama, lai efektīvāk 

saskaņotu darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu, nodrošinātu darba tirgus turpmāku 

elastību, attaisnotu pilsoņu cerības un veicinātu mobilitāti ES iekšienē.

2. Profesionālo kvalifikāciju direktīvas galvenās iezīmes

a. Pakalpojumu sniegšanas brīvība

PQD paredz īpašus noteikumus attiecībā uz pakalpojumu īslaicīgu sniegšanu un uz pastāvīgas 

uzņēmējdarbības veikšanu. Ikviens ES valstspiederīgais ar likumīgu statusu kādā no 

dalībvalstīm var sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī, un šim nolūkam nav nepieciešama 

kvalifikāciju atzīšana. Tā pamatā ir pieņēmums, ka profesionāli, kurš likumīgi veic savu 

profesionālo darbību, uzskata par pietiekami kvalificētu, lai īslaicīgi veiktu šādas 

                                               
1 COM(2010) 608 galīgā redakcija
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profesionālās darbības citā dalībvalstī. Tomēr, ja attiecīgā profesija vēl nav reglamentēta 

pretendenta dalībvalstī, pakalpojumu sniedzējam jāuzrāda apliecinājums par divu gadu 

profesionālo pieredzi. Attiecībā uz profesijām, kuras ir saistītas ar sabiedrības veselību vai 

drošību, uzņēmēja dalībvalsts var veikt pakalpojumu sniedzēja kvalifikāciju iepriekšēju 

pārbaudi.

b. Noteikšana

i. Vispārējā kvalifikāciju atzīšanas sistēma

Šis režīms attiecas uz profesijām, kuras nav iekļautas īpašos atzīšanas noteikumos. Vispārējās 

sistēmas pamatā ir savstarpējās atzīšanas princips un centieni nodrošināt, lai kvalificēts 

profesionālis turpmāk vairs nebūtu spiests apgūt pilnu apmācību kursu uzņēmējā dalībvalstī. 

Konkrētos gadījumos uzņēmēja dalībvalsts var piemērot kompensācijas pasākumus, kuri var 

būt vai nu zināšanu pārbaude, vai adaptācijas periods ar maksimālo ilgumu līdz trīs gadiem. 

ii. Atzīšana, pamatojoties uz profesionālo pieredzi

Direktīvas IV pielikumā minētās rūpnieciskās, amatniecības un komerciālās darbības var gūt 

labumu no kvalifikāciju automātiskās atzīšanas, ja ir vajadzīgā profesionālā pieredze. 

iii. Atzīšana, pamatojoties uz minimālo apmācības prasību saskaņošanu

Ārstu, vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, farmaceitu un arhitektu 

(nozaru profesijas) iegūtās kvalifikācijas tiek automātiski atzītas, pamatojoties uz Kopienas 

līmenī paredzēto minimālo apmācības nosacījumu saskaņošanu. 

3. PQD modernizēšanas prioritāte

a. Pareiza īstenošana 

Lai gan PQD galvenokārt konsolidēja iepriekšējos tekstus, pilnīga transponēšana tika panākta 

tikai trīs gadus vēlāk pēc sākotnēji noteiktā 2007. gada oktobra termiņa. Turklāt direktīvas 

īstenošanu īpaši sarežģī apstāklis, ka tā jāpiemēro aptuveni tūkstotim iestāžu, kā arī vairāk 

nekā 4600 reglamentēto profesiju pastāvēšana. Joprojām ir daudz jautājumu saistībā ar 

direktīvas īstenošanu — gandrīz 20 % no SOLVIT gadījumiem attiecas uz kvalifikāciju 



PE467.313v02-00 4/6 DT\872025LV.doc

LV

atzīšanu. Nepieciešams turpināt apspriešanos ar ieinteresētajām pusēm un dalībvalstīm, lai 

novērstu turpmākas kļūdas saistībā ar transponēšanas termiņu.  

b. Vienkāršošana

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti skaidri liecināja par vienkāršošanas nepieciešamību, lai 

samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem, tajā pašā laikā respektējot vajadzību aizsargāt 

sabiedrības veselību un drošību. Profesionāļi saskaras ar pārmērīgiem kompensācijas 

pasākumiem, apgrūtinošām prasībām attiecībā uz dokumentiem un tulkojumiem, kā arī 

grūtībām pierādīt profesionālo pieredzi, un tas viss var izraisīt nevajadzīgu kavēšanos. 

Attiecībā uz pagaidu mobilitāti kā īpaši apgrūtinoša tika norādīta deklarācijas sistēma. PQD

galvenais jauninājums ir vienkāršāks un elastīgāks pagaidu mobilitātes režīms. Tomēr, tā kā 

vairums dalībvalstu izmantoja iepriekšējas deklarācijas sistēmu, vienkāršotais režīms 

nesasniedza savu mērķi. Mums būtu jānosaka, vai vienots tiešsaistes portāls var palīdzēt 

atrisināt pašreizējās problēmas un nodrošināt labāku sadarbību un dialogu starp 

kompetentajām iestādēm. Visbeidzot, mums būtu arī jāapsver lūgums dalībvalstīm izvērtēt, 

vai tās varētu proporcionālākā veidā reglamentēt dažas profesijas vai pat samazināt 

reglamentēto profesiju skaitu dažās nozarēs, izņemot veselības aprūpes nozari. 

c. Esošo noteikumu atjaunināšana 

Konsolidējot 15 esošos dokumentus, no kuriem daži tika pieņemti jau 1977. gadā, PQD

pārskatīšana radīs iespēju izvērtēt, vai ir jāatjaunina kompensācijas pasākumi, nepieciešamā 

profesionālā pieredze un minimālie apmācību nosacījumi profesionāļiem, piemēram, māsām, 

un vai būtu jāņem vērā tādi elementi kā nepārtraukta profesionālā attīstība (CPD). 

d. Pēdējo uzlabojumu ņemšana vērā

EKT tiesu praksē2 noteikts daļējas piekļuves profesijai princips.  Pieņemot, ka sabiedrības 

interesēs nav likumīga iemesla, lai to aizliegtu, profesionālim jāpiešķir daļēja pieeja, ja 

atšķirības profesijas darbības jomās ir tik lielas, ka tās nevar kompensēt ar papildu 

pasākumiem. Tomēr sabiedriskās apspriešanās laikā tika saņemti stingri iebildumi attiecībā uz 

daļēju pieeju veselības aprūpes profesijās. 

e. Sabiedrības veselības un drošības uzlabošana
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Nepieciešams identificēt gadījumus, kas attiecas uz smagiem profesionāliem pārkāpumiem, 

kuros būtu jāparedz obligāts nosacījums par aktīvu informācijas apmaiņu starp 

kompetentajām iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz veselības aprūpes profesionāļiem, pārskatot 

PQD, būtu jāizpēta, kādā veidā aktīvs brīdināšanas mehānisms varētu palīdzēt nodrošināt, ka 

profesionālo mobilitāti veic, ievērojot sabiedrības veselību un drošību. Šajā ziņā mums ir 

jāapsver rīcības kodeksa noderīgums attiecībā uz valodu zināšanām, jo īpaši veselības aprūpes 

profesijās. 

f. Pievienotās vērtības instrumentu attīstīšana

i. Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) izvēršana

Pārskatot PQD, būtu jāizpēta iespējas izvērst IMI sistēmu, lai uzlabotu sadarbību un 

informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm. IMI izvēršana, iekļaujot brīdināšanas 

mehānismu, palielinātu gan pilsoņu, gan iestāžu uzticēšanos sistēmai. Brīdināšanas 

mehānisma pamatā būtu Pakalpojumu direktīvas modelis2 vai pienākums brīdināt visas

dalībvalstis pēc tam, kad ir nodrošināti apstākļi sankciju piemērošanai; 

ii. Profesionālā karte 

Sabiedriskās apspriešanās laikā EK ierosināja profesionālās kartes izmantošanu kā potenciālu 

instrumentu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sekmēšanai. Sabiedriskās apspriešanas 

rezultāti liecina par neskaidrībām saistībā ar jebkādas profesionālās kartes izmaksām, 

uzticamību un iezīmēm.  Ar esošā regulējuma palīdzību tika mēģināts attīstīt šādas kartes 

dažādām profesijām, gūstot dažādus rezultātus. Tāpēc ir nepieciešams rūpīgs, uz 

pierādījumiem balstīts ietekmes novērtējums par profesionālās kartes iespējamo pievienoto 

vērtību. Šķiet acīmredzams, ka jebkuras profesionālās kartes ieviešanai jābūt brīvprātīgai gan 

attiecībā uz profesionāli, gan attiecībā uz kompetento iestādi. Profesionālās kartes būtu 

jāpielāgo katrai profesijai atsevišķi, un jāparedz regulatoriem zināma elastība attiecībā uz to 

īstenošanu. Ārkārtīgi svarīgi ir izskatīt virkni jautājumu. Kāda būs kartes pievienotā vērtība 

attiecībā uz profesionāļiem un patērētājiem? Kādas būs projekta izmaksas? Kāda informācija 

                                               
2 Pakalpojumu direktīvas 29. panta 3. punkts un 32. panta 1. punkts paredz, ka dalībvalstīm jāinformē pārējās 
dalībvalstis par visām pakalpojumu darbībām, kuras var izraisīt nopietnu veselības vai drošības kaitējumu 
cilvēkiem vai videi („brīdināšanas mehānisms”).
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būtu jānorāda kartē? Kā var nodrošināt aizsardzību pret datu viltošanu? Kādas ir fiziskās 

kartes priekšrocības salīdzinājumā ar e-karti? Un, iespējams, vissvarīgākais jautājums, kā mēs 

varam izveidot un uzturēt IT sistēmu kartes apstiprināšanai? 


