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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění směrnice o odborných kvalifikacích 2005/36/ES
(2011/2024(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na zprávu Maria Montiho pro Komisi ze dne 9. května 2010 nazvanou „Nová 
strategie pro jednotný trh“,

– s ohledem na slyšení se zástupci vnitrostátních parlamentů, které uspořádal dne 26. října 
2010 a na němž se jednalo o provádění a uplatňování směrnice 2005/36/ES,

– s ohledem na studii o uznávání odborných kvalifikací (PE 447.514) zadanou Evropským 
parlamentem,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 s názvem „Na cestě k Aktu 
o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“ 
(KOM(2010)0608),

– s ohledem na výroční zprávu sítě SOLVIT za rok 2010 o vývoji a výkonnosti sítě 
SOLVIT v roce 2010,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o jednotném trhu pro Evropany2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 s názvem „Akt o jednotném trhu –
Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“ (KOM(2011)0206),

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 22. června 2011 o modernizaci směrnice 
o odborných kvalifikacích (KOM(2011)0367),

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 5. července 2011, v němž je obsažen 
souhrn odpovědí získaných v rámci veřejné konzultace o modernizaci směrnice 
o odborných kvalifikacích3,

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 5. července 2011 o hodnocení směrnice 
o odborných kvalifikacích4,

                                               
1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
4 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
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– s ohledem na článek 48 a čl. 119 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že zásluhou demografických změn bude mobilita odborníků v Evropské 
unii nabývat na významu,

B. vzhledem k tomu, že na trzích práce dochází ke změnám, které vyžadují flexibilnější 
pravidla o uznávání odborných kvalifikací,

C. vzhledem k tomu, že očekávání občanů stále nebyla naplněna, jelikož v roce 2010 se více 
než 16 % případů sítě SOLVIT týkalo uznávání odborných kvalifikací1,

D. vzhledem k tomu, že směrnice 2005/36/ES nebyla všemi členskými státy provedena včas 
a že k úplnému zavedení došlo až tři roky po původním termínu,

E. vzhledem k tomu, že právo získat zaměstnání nebo poskytovat služby v jiném členském 
státě je základním právem zakotveným ve Smlouvách a současně konkrétním příkladem 
toho, jak občané mohou využívat přínosů jednotného trhu,

F. vzhledem k tomu, že ve směrnici 2005/36/ES byla sloučena pravidla obsažená v 15 
předchozích směrnicích přijatých počínaje rokem 1960,

G. vzhledem k tomu, že Akt o jednotném trhu upozornil na skutečnost, že modernizace 
systému uznávání odborných kvalifikací je pro posílení hospodářského růstu klíčová,

I. Zjednodušení pro občany

1. zdůrazňuje, že postup uznávání je podle všeobecného systému i podle automatického 
systému založeného na odborných zkušenostech pro příslušné orgány i pro odborníky 
příliš těžkopádný a zdlouhavý;

2. vyzývá tedy členské státy, aby využívaly moderní komunikační technologie, včetně 
databází a registračních postupů on-line, zajistily tak dodržování lhůt stanovených 
v obecném systému uznávání a umožnily dosáhnout významného zlepšení v oblasti 
přístupu odborníků k informacím a transparentnosti rozhodovacích postupů;

3. vybízí členské státy, příslušné orgány a Komisi, aby sjednotily jednotlivé zdroje 
informací, jež jsou nyní odborníkům k dispozici, včetně národních kontaktních míst, sítě 
SOLVIT a profesních organizací, a to vytvořením portálu dostupného on-line, na němž by 
bylo možné nalézt důležité a aktuální informace o postupu uznávání a rovněž 
administrativní údaje o příslušných orgánech a o tom, které dokumenty mají odborníci 
předkládat, chtějí-li si zajistit uznání svých kvalifikací;

                                               
1 Evropská komise, GŘ MARKT, Zpráva o síti SOLVIT za rok 2010: Vývoj a výkonnost sítě SOLVIT v roce 
2010, (2011).
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4. vyzývá k podrobnějšímu objasnění koncepce „dočasně a příležitostně poskytovaných 
služeb“; zastává názor, že se příslušné orgány při uplatňování režimu potýkají s problémy, 
a vyzývá proto Komisi, aby přehodnotila stávající ustanovení uvedená v článku 7 
směrnice, zejména ustanovení týkající se veřejného zdraví a bezpečnosti, a své závěry 
předložila Parlamentu;

5. zdůrazňuje, že vyrovnávací opatření, která příslušným orgánům umožňují uložit zkoušku 
způsobilosti nebo adaptační období o maximální délce tří let a jež mají neocenitelný 
význam pro zajištění bezpečnosti spotřebitelů a pacientů, mohou být použita 
nepřiměřeným způsobem; vyzývá k větší transparentnosti v rozhodování ohledně 
odborníků a žádá o posouzení kodexu chování, který přispívá k práci příslušných orgánů;

6. zastává názor, že je nutné prohloubit dialog a spolupráci mezi příslušnými orgány 
a národními kontaktními místy, a to na úrovni jednotlivých členských států i mezi nimi;

II. Aktualizace stávajících ustanovení

7. vyzývá Komisi, aby v souladu s vědeckotechnickým vývojem doplnila stávající klasifikaci 
ekonomických činností v systémech automatického rozpoznávání na základě odborné 
praxe a minimálních požadavků na odbornou přípravu;

8. zdůrazňuje, že by členské státy měly povolání regulovat přiměřenějším způsobem s cílem 
snížit celkový počet regulovaných povolání v EU, s výjimkou zdravotnictví;

9. zdůrazňuje požadavek zúčastněných stran, aby byl kladen větší důraz na soustavný 
profesní rozvoj; vyzývá Komisi, aby objasnila definici soustavného profesního rozvoje; 
vybízí příslušné orgány, aby v průběhu postupu uznávání o soustavném profesním rozvoji 
podávaly informace a aby v této oblasti sdílely osvědčené postupy;

III. Zlepšení veřejného zdraví a bezpečnosti

10. zastává názor, že ochrana spotřebitelů a bezpečnost pacientů je zásadním cílem přezkumu 
směrnice; upozorňuje na zvláštní postavení zdravotnických pracovníků;

11. zdůrazňuje, že se objevily vážné problémy spojené s tím, že někteří odborníci v EU 
vykonávali svoji pracovní činnost i poté, co jim byla pozastavena nebo zakázána;

12. vyzývá, aby u povolání, která ještě nejsou zahrnuta do směrnice o službách, byl v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zaveden aktivní mechanismus 
varování, který by ukládal povinnost všechny členské státy upozornit na to, že vůči 
některému odborníku byly uplatněny sankce;

13. zdůrazňuje, že převážná většina zúčastněných stran považuje zásadu částečného přístupu 
k povolání za nežádoucí a za obtížně sledovatelnou v praxi; vyzývá k důkladnému 
přezkoumání této zásady a k tomu, aby neplatila pro regulovaná povolání s dopady na 
oblast zdraví a bezpečnosti;
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14. zdůrazňuje, že by rozšíření postupu uznávání tak, aby se vztahoval i na kvalifikace ze 
třetích zemí, mohlo vést ke zneužívání systému v podobě spekulativního výběru jurisdikce 
(forum shopping) a že by pro příslušné orgány v hostitelském členském státě znamenalo 
nepřiměřenou zátěž;

15. zastává názor, že jazykové znalosti mají klíčový význam pro snazší integraci odborníků 
v jiné zemi, zajišťují kvalitu poskytovaných služeb a zaručují ochranu spotřebitelů 
a bezpečnost pacientů;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby upravily systém jazykových požadavků u 
zdravotnických profesí a příslušným orgánům poskytly dostatek flexibility k tomu, aby 
mohly v rámci postupu uznávání zjistit a případně ověřit jazykové znalosti odborníků;

IV. Integrace odborníků a zajištění důvěryhodnosti systému

17. podporuje rozšíření systému pro výměnu informací o vnitřním trhu na povolání, na něž se 
dosud nevztahuje směrnice o službách;

18. vyzývá k tomu, aby bylo používání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu pro 
příslušné orgány povinné, jelikož by to usnadnilo aktivní spolupráci v administrativní 
oblasti a zjednodušilo postupy uznávání;

19. vyzývá Komisi, aby zajistila, že revidovaná směrnice bude ve stanovené lhůtě řádně 
provedena; naléhavě žádá členské státy, aby směrnici věnovaly přednostní pozornost;

20. vyzývá k větší mobilitě absolventů a k dodržování rozsudku ve věci Morgenbesserová1; 
zastává názor, že by členské státy v zásadě neměly absolventům bránit ve vykonávání 
placené praxe pod dohledem, nabízí-li tuto možnost vlastním státním příslušníkům;

21. poukazuje na to, že koncepce společných platforem uvedená v článku 15 této směrnice 
není úspěšná, jelikož žádné takové platformy v současné době neexistují; vyzývá Komisi, 
aby koncepci v revidovaném článku vysvětlila a zvážila návrh snížit hranici pro účast 
členských států;

22. zastává názor, že vytvoření jakékoli společné platformy by mělo být podmíněno zkouškou 
na vnitřním trhu a podléhat dohledu Parlamentu;

23. očekává výsledky externí studie, kterou Komise zadala s cílem posoudit dopad nedávných 
vzdělávacích reforem na postupy uznávání a především použitelnost evropského rámce 
kvalifikací na články 11 a 13 této směrnice a na Boloňský proces;

24. domnívá se, že dobrovolný profesní průkaz, jehož používání by muselo být spojeno 
s elektronickou databází, jako je systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, by 
v případě některých profesí mohl být užitečným nástrojem pro podporu mobility; 
zdůrazňuje, že jakýkoli průkaz musí splňovat určité podmínky a přinášet jisté záruky;

                                               
1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. listopadu 2003, Věc C-313/01, Morgenbesserová, Sb. rozh. I–13467.
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25. vyzývá Komisi, aby před zavedením jakéhokoli průkazu předložila důkazy, které získá na 
základě řádného posouzení dopadů a jimiž doloží, že dobrovolný průkaz může některým 
odborníkům a příslušným orgánům v postupu uznávání přinést přidanou hodnotu nad 
rámec té, kterou bude představovat posílený systém pro výměnu informací o vnitřním 
trhu; zastává názor, že posouzení dopadů musí zohlednit obavy, které zazněly v průběhu 
konzultací a jež rovněž vyjádřila řada dalších zúčastněných stran, posoudit přínosy 
„elektronického průkazu“, vypracovat analýzu nákladů a výnosů, popsat jeho možné 
vlastnosti a vysvětlit, jak by byla zajištěna ochrana údajů a bezpečnost spotřebitelů;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


