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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Директива 2005/36/ЕО за професионалните 
квалификации
(2011/2024(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
7 септември 2005 година относно признаването на професионалните 
квалификации1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид доклада на Mario Monti до Комисията от 9 май 2010 г., озаглавен 
„Нова стратегия за единния пазар“,

– като взе предвид изслушването, проведено заедно с национални парламенти на 26 
октомври 2010 г., относно транспонирането и прилагането на Директива 
2005/36/ЕО,

– като взе предвид поръчаното от него проучване относно признаването на 
професионалните квалификации (PE 447.514),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено „За 
Акт за единния пазар – За изграждане на високо конкурентна социална пазарна 
икономика“ (COM(2010)0608),

– като взе предвид годишния доклад на SOLVIT за 2010 г. относно развитието на 
мрежата SOLVIT и постигнатите резултати през 2010 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно Единния пазар за 
европейците2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за 
единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието“ (COM(2011)0206),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 22 юни 2011 г. относно 
Модернизиране на Директивата за професионалните квалификации 
(COM(2011)0367),

– като взе предвид работния документ на Комисията от 5 юли 2011 г. относно резюме 
на отговорите, дадени при консултацията с обществеността относно 

                                               
1 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0145.
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модернизирането на Директивата за професионалните квалификации1,

– като взе предвид работния документ на Комисията от 5 юли 2011 г. относно 
оценката на Директивата за професионалните квалификации2,

– като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите и становищата на Комисията по заетост и социални въпроси и на 
Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-
0000/2011),

A. като има предвид, че поради променящата се демографска ситуация 
професионалната мобилност в Европейския съюз ще придобива все по-голямо 
значение,

Б. като има предвид, че променящите се пазари на труда изискват по-голяма гъвкавост 
по отношение на правилата за признаване на професионалните квалификации,

В. като има предвид, че все още съществува голямо разминаване между очакванията 
на гражданите и реалността, като повече от 16% от случаите в SOLVIT са свързани 
с признаването на професионални квалификации3,

Г. като има предвид, че Директива 2005/36/ЕО не бе транспонирана навреме от всички 
държави-членки, като пълното й прилагане бе осъществено едва три години след 
първоначално определения срок,

Д. като има предвид, че съгласно Договорите, правото на работа или на предоставяне 
на услуги в друга държава-членка представлява основно право и конкретен израз на 
това как гражданите могат да се ползват от предимствата на Единния пазар,

Е. като има предвид, че Директива 2005/36/ЕО консолидира правила, изложени в 15 
предишни директиви, приети от 60-те години насам,

Ж. като има предвид, че актът за единния пазар изтъкна факта, че модернизирането на 
системата за признаване на професионалните квалификации представлява ключ за 
повишаване на икономическия растеж,

I. Опростяване за гражданите

1. подчертава, че процесът на признаване по общата система и автоматичната система 
въз основа на професионалния опит е прекалено тромав и отнема време, както за 
компетентните органи, така и за специалистите;

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
3 Европейска комисия, DG MARKT, доклад на SOLVIT за 2010 г.: „Развитие на мрежата SOLVIT и 
постигнати резултати през 2010 г.“, (2011г.).
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2. ето защо призовава държавите-членки да използват съвременните комуникационни 
технологии, включително бази данни и процедури за онлайн регистрация, за да бъде 
гарантирано спазването на сроковете, определени от общата система на признаване, 
както и въвеждането на значителни подобрения по отношение на достъпа на 
специалистите до информация и прозрачността на процеса на вземане на решение;

3. насърчава държавите-членки, компетентните органи и Комисията да консолидират 
разнообразните източници на информация, които понастоящем са на разположение 
на специалистите - включително националните центрове за връзка, SOLVIT, и 
професионалните организации – като създадат достъпен онлайн портал, който да 
предоставя актуална и осъвременена информация относно процеса на признаване, 
включително административна информация относно компетентните органи и 
документите, които трябва да бъдат представени от специалистите с цел признаване 
на техните квалификации;

4. призовава за допълнително пояснение на понятието за предоставяне на услуги на 
временен или случаен принцип; счита, че компетентните органи биват изправени 
пред трудности при прилагането на режима и поради тази причина призовава 
Комисията да направи оценка на настоящите разпоредби, изложени в член 7 от 
директивата, по-специално онези, отнасящи се до общественото здраве и 
безопасност, и да представи своите заключения пред Парламента;

5. подчертава, че компенсационните мерки, които позволяват на компетентните 
органи да налагат изпит за правоспособност или период за приспособяване с 
продължителност най-много до три години, и играят безценна роля за гарантиране 
безопасността на потребителите и пациентите, могат да бъдат прилагани по 
непропорционален начин; призовава за по-голяма прозрачност за специалистите в 
процеса на вземане на решения, както и за оценка на Кодекса за поведение, в помощ 
на компетентните органи;

6. счита, че трябва да бъдат подобрени диалогът и сътрудничеството между 
компетентните органи и националните центрове за връзка, както на национално 
равнище, така и между държавите-членки;

II. Актуализиране на съществуващи разпоредби

7. призовава Комисията да осъвремени, в съответствие с научните и техническите 
развития, настоящата класификация на икономическите дейности за системите за 
автоматично признаване, основаващи се на професионалния стаж и минималните 
квалификационни изисквания;

8. подчертава, че държавите-членки следва да регламентират професиите по един по-
пропорционален начин, с цел намаляване общия брой на регламентираните 
професии в ЕС, с изключение на здравния сектор;

9. подчертава призива от страна на заинтересованите страни за отдаване на по-голяма 
значимост на постоянното професионално развитие (ППР); призовава Комисията да 
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поясни определението за ППР; насърчава компетентните органи да предоставят 
информация относно ППР в течение на процеса на признаване, както и да обменят 
най-добри практики в тази област;

III. Подобряване на общественото здраве и безопасност

10. счита, че защитата на безопасността на потребителите и пациентите представлява 
жизненоважна цел в контекста на преразглеждането на директивата; обръща 
внимание на специалния статут на специалистите в областта на здравеопазването;

11. подчертава възникналите сериозни проблеми със специалисти, които продължават 
да практикуват в ЕС, въпреки че имат временна или постоянна забрана за това;

12. призовава за създаването, в рамките на Информационната система за вътрешния 
пазар (ИСВП) и за специалистите, които вече не се включват в Директивата за 
услугите, на проактивен механизъм за предупреждение, който да въведе 
задължителното оповестяване на предупреждение, на вниманието на всички 
държави-членки, в случаите когато даден специалист бива санкциониран;

13. изтъква, че принципът на частичен достъп се разглежда като нежелателен от 
голямото мнозинство заинтересовани страни, а упражняването на контрол върху 
него  е трудно на практика; призовава за цялостна оценка на принципа, както и за 
това той да не бъде прилаган към регламентираните професии, имащи отношение 
към безопасността и здравето;

14. подчертава, че разширяването на процедурата на признаване, така че тя да включва 
и квалификации от трети страни, може да доведе до злоупотреби със системата под 
формата на "лов на най-удобна институция" и би било извънредно трудоемко за 
компетентните органи в приемните държави-членки;

15. счита, че езиковата компетентност е от ключово значение за улесняване на 
професионалната интеграция в чужда държава, като гарантира качеството на 
предоставяните услуги и защитава безопасността на потребителите и пациентите;

16. призовава Комисията и държавите-членки да преразгледат режима за езиковите 
изисквания за професиите в областта на здравеопазването, като предоставят на 
компетентните органи необходимата гъвкавост за удостоверяване и, когато това е 
необходимо, за тестване на езиковите умения на специалистите, като част от 
процеса на признаване;

IV. Интегриране на специалистите и изграждане на доверие в системата

17. подкрепя включването в ИСВП на професии, които все още не са обхванати от 
Директивата за услугите;

18. призовава за задължителното за компетентните органи включване на ИСВП, с цел 
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улесняване на проактивното административно сътрудничество и опростяване на 
процедурите за признаване;

19. призовава Комисията да гарантира, че всяка ревизирана директива бива надлежно 
транспонирана в определения срок; настоятелно призовава държавите-членки да 
дадат на директивата подобаващото предимство;

20. призовава за по-голяма мобилност на дипломираните специалисти, както и за 
съобразяване с решението по случая Morgenbesser1; счита, че държавите-членки 
принципно не би следвало да лишават дипломираните специалисти от 
възможността за платен контролиран стаж, ако предлагат тази възможност на 
своите собствени граждани;

21. подчертава, че понятието за общи платформи, както е описано в член 15 от 
директивата, се оказа безуспешно, като към момента такива платформи не 
съществуват; призовава Комисията да поясни понятието в ревизиран член и да 
направи оценка на предложението за по-нисък праг за участие на държавите-
членки;

22. счита, че въвеждането на каквато и да било обща платформа следва да бъде 
обусловено от тестване на вътрешния пазар и да подлежи на парламентарен 
контрол;

23. очаква резултатите от поръчаното от Комисията външно проучване за оценка на 
въздействието на неотдавнашните образователни реформи върху процедурите за 
признаване, по-специално що се отнася до приложимостта на европейска 
квалификационна рамка към членове 11 и 13 от директивата и Болонския процес;

24. счита, че понятието за доброволна професионална карта, която трябва да бъде 
свързана с електронна база данни като ИСВП, би могла да представлява полезен 
инструмент за подпомагане на мобилността в някои професии; подчертава, че 
въвеждането на такава карта трябва да отговаря на конкретни условия, както и че 
трябва да бъдат определени необходимите предпазни мерки;

25. призовава Комисията, преди въвеждането на подобна карта, да предостави 
доказателства, посредством изчерпателна оценка на риска, за евентуалната добавена 
стойност на доброволна карта, която да надвишава тази от една подобрена ИСВП, 
за процеса на признаване за някои професии и за компетентните органи; счита, че 
оценката на въздействието трябва да отговаря на въпросите, повдигнати от процеса 
на консултация, както и от много други заинтересовани страни, да оценява 
предимствата на евентуална "интернет-карта", да предостави сравнителен анализ на 
разходите и ползите, да посочи евентуалните й конкретни характеристики и да 
поясни как ще бъдат гарантирани защитата на личните данни и безопасността на 
потребителите;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.

                                               
1 Решение на Съда на ЕО от 13 ноември 2003 г., дело C-313/01, Morgenbesser, ECR I–13467.


