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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των 
Επαγγελματικών Προσόντων
(2011/2024(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 
2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti της 9ης Μαΐου 2010 με τίτλο 
«Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

– έχοντας υπόψη την ακρόαση που διεξήγαγε με εθνικά κοινοβούλια στις 26 Οκτωβρίου 
2010 για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που ανέθεσε για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (PE 447.514),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Προς 
μία πράξη για την ενιαία αγορά, Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό 
βαθμό ανταγωνιστικότητας» (COM(2010)0608),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2010 του SOLVIT για την ανάπτυξη και απόδοση του 
δικτύου SOLVIT το 2010,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την Ενιαία Αγορά για 
τους Ευρωπαίους2,

– έχοντας υπόψη την από 13 Απριλίου 2011 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Πράξη 
για την Ενιαία αγορά, Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2011 για τον 
εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα (COM(2011)0367),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2001 σχετικά με την 
περίληψη των απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας 
για τα επαγγελματικά προσόντα3,

                                               
1 ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
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– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2001 σχετικά με την 
αξιολόγηση της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A6-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές θα καταστήσουν την κινητικότητα των 
επαγγελματιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ολοένα και πιο σημαντική,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας απαιτούν μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των 
πολιτών και της πραγματικότητας, δεδομένου ότι πάνω από 16% των υποθέσεων 
SOLVIT το 2010 είχαν σχέση με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων2,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο 
εγκαίρως από όλα τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να εφαρμοσθεί πλήρως μόνον τρία έτη 
μετά την αρχική προθεσμία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα να εξασφαλίσει κανείς απασχόληση ή παροχή 
υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος είναι θεμελιώδες δικαίωμα δυνάμει των Συνθηκών και 
αποτελεί απτό παράδειγμα του πώς μπορούν οι πολίτες να επωφελούνται από την Ενιαία 
Αγορά,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην οδηγία 2005/36/ΕΚ ενοποιούνται κανόνες που έχουν 
ορισθεί σε 15 προηγούμενες οδηγίες που είχαν εγκριθεί από τη δεκαετία του 60 και μετά,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά τόνισε το γεγονός ότι ο 
εκσυγχρονισμός του συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων είναι 
καίριο στοιχείο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης,

I. Απλοποίηση των διαδικασιών για τους πολίτες

1. τονίζει ότι η διεργασία αναγνώρισης μέσω του γενικού συστήματος και του αυτόματου 
συστήματος που βασίζεται στην επαγγελματική πείρα είναι υπερβολικά περίπλοκη και 
χρονοβόρα τόσο για τις αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες·

2. καλεί τα κράτη μέλη, επομένως, να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες 
επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων και των online διαδικασιών 

                                                                                                                                                  
pdq_en.pdf.
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ MARKT, έκθεση 2010 SOLVIT: Ανάπτυξη και απόδοση του δικτύου SOLVIT το 
2010, (2011).
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καταχώρισης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προθεσμίες που 
καθορίζονται δυνάμει του γενικού συστήματος αναγνώρισης και ότι πραγματοποιούνται 
σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση και τη διαφάνεια της 
λήψης αποφάσεων για τους επαγγελματίες·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή να ενοποιήσουν τις 
διάφορες πηγές πληροφοριών που διατίθενται σήμερα στους επαγγελματίες -
περιλαμβανομένων των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ), του SOLVIT, και των 
επαγγελματικών φορέων - με τη δημιουργία προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης, η οποία 
θα παρέχει σχετικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη διεργασία αναγνώρισης, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών διοικητικής φύσεως για τις αρμόδιες αρχές και τα 
έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν από τους επαγγελματίες, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν αναγνώριση των προσόντων τους·

4. ζητεί να διευκρινισθεί περαιτέρω η έννοια της προσωρινής και περιστασιακής παροχής 
υπηρεσιών· υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του καθεστώτος και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις 
ισχύουσες διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας, ειδικά τις διατάξεις που 
αφορούν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, και να υποβάλει τα συμπεράσματά της στο 
Κοινοβούλιο·

5. τονίζει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική άσκησης προσαρμογή τριετούς διάρκειας 
κατ’ ανώτατο όριο και παίζουν ανεκτίμητο ρόλο στην εξασφάλιση της ασφάλειας των 
καταναλωτών και των ασθενών, μπορούν να εφαρμόζονται κατά τρόπο δυσανάλογο· 
ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους επαγγελματίες 
και να διενεργηθεί αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας για να παρασχεθεί βοήθεια στις 
αρμόδιες αρχές·

6. υποστηρίζει ότι ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των 
εθνικών σημείων επαφής πρέπει να βελτιωθεί, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών·

II. Επικαιροποίηση των υφιστάμενων διατάξεων

7. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις την ισχύουσα ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων για τα συστήματα 
αυτόματης αναγνώρισης που βασίζονται στην επαγγελματική πείρα και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης·

8. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κατοχυρώσουν νομοθετικά τα επαγγέλματα με 
αναλογικότερο τρόπο, με σκοπό τη μείωση του συνολικού αριθμού των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην ΕΕ, εξαιρουμένου του υγειονομικού τομέα·

9. τονίζει το αίτημα των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη (CPD)· ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τον ορισμό της CPD· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν 
πληροφορίες για την CPD κατά τη διάρκεια της διεργασίας αναγνώρισης και να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό·
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III. Αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας

10. υποστηρίζει ότι η προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών και των ασθενών αποτελεί 
στόχο ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας· εφιστά την προσοχή 
στο ειδικό καθεστώς των εργαζομένων στον τομέα της υγείας·

11. τονίζει ότι έχουν υπάρξει σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με επαγγελματίες που 
συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα στην ΕΕ, παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί σε 
διαθεσιμότητα ή έχουν διαγραφεί·

12. ζητεί τη δημιουργία, εντός του πλαισίου του Συστήματος Πληροφόρησης για την 
Εσωτερική Αγορά (IMI), και όσον αφορά τα επαγγέλματα που δεν καλύπτονται ήδη από 
την οδηγία για τις υπηρεσίες, προορατικού μηχανισμού προειδοποίησης, ο οποίος θα 
καθιστά υποχρεωτική την έκδοση σήματος σε όλα τα κράτη μέλη όταν επαγγελματίας 
έχει υποστεί κυρώσεις·

13. επισημαίνει ότι η αρχή της μερικής πρόσβασης θεωρείται ανεπιθύμητη από την 
πλειονότητα των ενδιαφερομένων μερών και είναι δύσκολο να ελεγχθεί στην πράξη· ζητεί 
την σε βάθος αξιολόγηση της αρχής και να μην εφαρμόζεται η αρχή αυτή στα νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια·

14. τονίζει ότι η επέκταση της διαδικασίας αναγνώρισης για να καλύψει προσόντα που 
αποκτώνται σε τρίτες χώρες, μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση του συστήματος με τη 
μορφή «άγρας προσόντων που συμφέρουν περισσότερο» (forum shopping), και θα ήταν 
εξαιρετικά επαχθής για τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής·

15. υποστηρίζει ότι η γλωσσική ικανότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της 
ένταξης του επαγγελματία σε άλλη χώρα, δεδομένου ότι εξασφαλίζει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία της ασφάλειας καταναλωτών και ασθενών·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν το καθεστώς γλωσσικών 
απαιτήσεων για τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας με σκοπό να δώσουν στις αρμόδιες 
αρχές την απαραίτητη ευελιξία για να εξακριβώνουν και, εάν χρειάζεται, να υποβάλλουν 
σε έλεγχο τις γλωσσικές δεξιότητες των επαγγελματιών ως μέρος της διεργασίας 
αναγνώρισης·

IV. Ενσωμάτωση των επαγγελματιών και ενστάλαξη εμπιστοσύνης στο σύστημα

17. υποστηρίζει την επέκταση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(IMI) σε επαγγέλματα που δεν καλύπτονται ακόμη από την οδηγία για τις υπηρεσίες·

18. ζητεί την υποχρεωτική εισαγωγή του IMI για τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να 
διευκολυνθεί η προορατική διοικητική συνεργασία και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 
αναγνώρισης·

19. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίζει ότι οιαδήποτε αναθεωρημένη οδηγία μεταφέρεται 
σωστά στα εθνικά δίκαια εντός της οριζόμενης προθεσμίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
δώσουν στην οδηγία τη δέουσα προτεραιότητα·



PR\874722EL.doc 7/7 PE469.992v01-00

EL

20. ζητεί ενίσχυση της κινητικότητας των πτυχιούχων και συμμόρφωση προς την απόφαση 
στην υπόθεση Morgenbesser1· υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει, ως ζήτημα 
αρχής, να εμποδίζουν τους πτυχιούχους να πραγματοποιούν αμειβόμενη εποπτευόμενη 
πρακτική άσκηση, εφόσον παρέχουν τη δυνατότητα αυτή στους πολίτες τους·

21. επισημαίνει ότι η έννοια των κοινών πλατφορμών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 15 της 
οδηγίας, δεν σημείωσε επιτυχία ως προς το ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν τέτοιες 
πλατφόρμες· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την έννοια σε αναθεωρημένο άρθρο 
και να αξιολογήσει την πρόταση για μείωση του κατωφλίου όσον αφορά τη συμμετοχή 
των κρατών μελών·

22. υποστηρίζει ότι η εισαγωγή οιασδήποτε κοινής πλατφόρμας θα πρέπει να εξαρτάται από 
έλεγχο συμβατότητας με την εσωτερική αγορά και να υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό 
έλεγχο·

23. αναμένει τα αποτελέσματα της εξωτερικής μελέτης που παραγγέλθηκε από την Επιτροπή 
για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των πρόσφατων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στις 
διαδικασίες αναγνώρισης, ιδιαίτερα τη δυνατότητα εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων στα άρθρα 11 και 13 της οδηγίας και τη διαδικασίας της 
Μπολόνιας·

24. θεωρεί ότι η έννοια της προαιρετικής επαγγελματικής κάρτας, που πρέπει να συνδέεται με 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπως το IMI, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο εργαλείο για 
να βοηθήσει την κινητικότητα σε ορισμένα επαγγέλματα· τονίζει οιαδήποτε κάρτα 
εισαχθεί πρέπει αυτή να πληροί ειδικές προϋποθέσεις και ότι πρέπει να εισαχθούν οι 
αναγκαίες διασφαλίσεις·

25. καλεί την Επιτροπή, πριν από την εισαγωγή οιασδήποτε κάρτας, να παράσχει αποδεικτικά 
στοιχεία, μέσα από διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου, για την πιθανή προστιθέμενη αξία της 
διαδικασίας αναγνώρισης, πέραν της προβλεπόμενης από ένα καλύτερο IMI, της 
προαιρετικής κάρτας για ορισμένους επαγγελματίες και τις αρμόδιες αρχές· υποστηρίζει 
ότι η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να εξετάζει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη 
διαβούλευση και από πολλούς άλλους κύκλους ενδιαφερομένων, να αξιολογεί τα οφέλη 
της «ηλεκτρονικής κάρτας», να παρέχει ανάλυση κόστους-οφέλους, να προσδιορίζει τα 
δυνητικά χαρακτηριστικά της και να εξηγεί πώς ακριβώς θα εξασφαλίζονται η προστασία 
των δεδομένων και η ασφάλεια των καταναλωτών·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Νοεμβρίου 2003, Υπόθεση C-313/01, Morgenbesser, Συλλογή της 
Νομολογίας του Δικαστηρίου I-13467 


