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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanosta
(2011/2024(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY1,

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 antaman tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon 9. toukokuuta 2010 julkaistun Mario Montin raportin komissiolle uudesta 
sisämarkkinastrategiasta,

– ottaa huomioon kansallisten parlamenttien kuulemistilaisuuden, jonka se piti 
26. lokakuuta 2010 direktiivin 2005/36/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ja soveltamisesta,

– ottaa huomioon teettämänsä tutkimuksen ammattipätevyyden tunnustamisesta 
(PE447.514),

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta" 
(KOM(2010)0608),

– ottaa huomioon SOLVITin vuosikertomuksen vuodelta 2010 SOLVIT-verkoston 
kehittämisestä ja toiminnasta vuonna 2010,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman2 sisämarkkinoista 
eurooppalaisia varten,

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimintapaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi –
Yhdessä uuteen kasvuun" (KOM(2011)0206),

– ottaa huomioon komission 22. kesäkuuta 2011 julkaiseman vihreän kirjan 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistamisesta 
(KOM(2011)0367),

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 julkaistun komission työasiakirjan3 yhteenvedosta 
julkisessa kuulemistilaisuudessa saaduista vastauksista ammattipätevyyden 
tunnustamisesta annettua direktiiviä koskeviin kysymyksiin,

                                               
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
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– ottaa huomioon komission 5. heinäkuuta 2011 julkaiseman työasiakirjan1

ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin arvioinnista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 119 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. katsoo, että väestörakenteen muutoksen seurauksena ammattihenkilöiden liikkuvuus 
Euroopan unionissa lisääntyy huomattavasti,

B. katsoo, että muuttuvat työmarkkinat edellyttävät ammattipätevyyden tunnustamista 
koskevilta säännöiltä lisää joustavuutta,

C. toteaa, että kansalaisten odotukset ja todellisuus poikkeavat vieläkin toisistaan ja että 
16 prosenttia vuoden 2010 SOLVIT-tapauksista koski ammattipätevyyden tunnustamista2,

D. ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot eivät saattaneet direktiiviä 2005/36/EY ajoissa 
osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaan sitä sovellettiin täysimääräisesti vasta kolme 
vuotta alkuperäisen määräajan jälkeen,

E. toteaa, että oikeus hankkia töitä ja tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa on 
perussopimuksissa määrätty perusoikeus ja konkreettinen esimerkki siitä, mitä hyötyä 
sisämarkkinoista on kansalaisille,

F. toteaa, että direktiivissä 2005/36/EY on koottu yhteen säännöt, jotka on säädetty 
aiemmissa, 1960-luvulta alkaen hyväksytyissä 15 direktiivissä,

G. toteaa, että sisämarkkinoiden toimintapaketissa korostettiin, että ammattipätevyyden 
tunnustamista koskevan järjestelmän nykyaikaistaminen on avainasemassa talouden 
kasvun parantamisessa,

I. Yksinkertaistaminen kansalaisia varten 

1. tähdentää, että yleisen järjestelmän ja ammattikokemukseen perustuvan automaattisen 
järjestelmän mukainen tunnustamisprosessi on liian hankala ja aikaavievä sekä 
toimivaltaisille viranomaisille että ammattihenkilöille;

2. kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita käyttämään nykyaikaista viestintäteknologiaa, 
tietokannat ja sähköiset rekisteröintimenettelyt mukaan luettuina, jotta yleisen 
tunnustamisjärjestelmän määräajoissa pysytään ja jotta ammattihenkilöiden tietojensaantia 
ja heitä koskevan päätöksenteon avoimuutta parannetaan huomattavasti;

3. kannustaa jäsenvaltioita, toimivaltaisia viranomaisia ja komissiota vakiinnuttamaan 
ammattihenkilöille nykyisin saatavilla olevat eri tietolähteet – kuten kansalliset 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto, "SOLVIT 2010 Report: Development and 
performance of the SOLVIT network in 2010", (2011).
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yhteyspisteet, SOLVIT ja ammatilliset elimet – perustamalla avoimen verkkoportaalin, 
josta saisi asiaankuuluvaa ja ajantasaista tietoa tunnustamisprosessista, mukaan luettuina 
toimivaltaisia viranomaisia koskevat hallinnolliset tiedot ja asiakirjat, jotka 
ammattihenkilöiden on toimitettava pätevyytensä tunnustamisen varmistamiseksi;

4. vaatii selvittämään paremmin väliaikaisen ja satunnaisen palvelujen tarjoamisen käsitettä; 
katsoo, että toimivaltaisilla viranomaisilla on vaikeuksia järjestelmän soveltamisessa, ja 
kehottaa sen vuoksi komissiota arvioimaan direktiivin 7 artiklan nykyisiä säännöksiä, 
erityisesti niitä, jotka koskevat kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta, ja esittämään 
päätelmänsä parlamentille;

5. painottaa, että korvaavilla toimenpiteillä mahdollistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset 
voivat määrätä kelpoisuuskokeen tai enintään kolmen vuoden sopeutumisajan, ja niillä on 
korvaamaton rooli kuluttajien ja potilaiden turvallisuuden takaamisessa, mutta niitä 
voidaan soveltaa suhteettomalla tavalla; vaatii ammattihenkilöitä koskevan päätöksenteon 
avoimuuden lisäämistä ja toimivaltaisten viranomaisten avuksi laadittujen 
käytännesääntöjen arviointia;

6. katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten yhteyspisteiden välistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä on parannettava sekä kansallisella että jäsenvaltioiden 
välisellä tasolla;

II. Nykyisten säännösten päivittäminen

7. kehottaa komissiota ajantasaistamaan taloudellisten toimintojen nykyistä luokittelua, jota 
käytetään ammattikokemukseen ja koulutusta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin 
perustuvissa automaattisissa tunnustamisjärjestelmissä tieteellisen ja teknisen kehityksen 
mukaisesti;

8. painottaa, että jäsenvaltioiden olisi säänneltävä ammatteja suhteutetummin ja pyrittävä 
vähentämään säänneltyjen ammattien kokonaismäärää EU:ssa terveydenhoitoalaa lukuun 
ottamatta;

9. korostaa sidosryhmien vaatimusta antaa enemmän painoarvoa jatkuvalle ammatilliselle 
kehitykselle; pyytää komissiota selventämään jatkuvan ammatillisen kehityksen 
määritelmää; kannustaa toimivaltaisia viranomaisia tarjoamaan tunnustamisprosessissa 
tietoa jatkuvasta ammatillisesta kehityksestä ja vaihtamaan alan parhaita käytänteitä;

III. Kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden parantaminen

10. katsoo, että kuluttajien ja potilaiden terveyden suojelu on olennaisen tärkeä tavoite 
direktiiviä tarkistettaessa; kiinnittää huomiota terveydenhoitoalan ammattilaisten 
erityisasemaan;

11. toteaa, että vakavia ongelmia on liittynyt ammattihenkilöihin, jotka ovat jatkaneet 
ammattinsa harjoittamista EU:ssa siitä huolimatta, että heidät on erotettu työstään tai 
heidän ammatti-oikeutensa on peruttu toistaiseksi tai pysyvästi;

12. kehottaa perustamaan sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän puitteissa 
ennaltaehkäisevän varoitusjärjestelmän niitä ammatteja varten, joita palveludirektiivi ei 
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vielä kata, ja toteaa, että tällä varoitusjärjestelmällä tehtäisiin pakolliseksi kaikkien 
jäsenvaltioiden varoittaminen, kun ammattihenkilölle on langetettu seuraamus;

13. huomauttaa, että suurin osa sidosryhmistä ei kannata periaatetta osittaisesta oikeudesta 
harjoittaa ammattia ja että sitä olisi vaikea valvoa käytännössä; vaatii arvioimaan tämän 
periaatteen perinpohjaisesti ja vaatii, että sitä ei sovelleta säänneltyihin ammatteihin, joilla 
on vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen;

14. tähdentää, että tunnustamismenettelyn laajentaminen siten, että sen piiriin kuuluisi myös 
kolmansien maiden ammattipätevyyksien tunnustaminen, saattaisi antaa mahdollisuuksia 
järjestelmän väärinkäyttöön suotuisimman käsittelypaikan valitsemisen muodossa ("forum 
shopping") ja olisi erittäin työlästä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille;

15. katsoo, että kielitaito on olennaisen tärkeää ammattihenkilön sopeutumisessa toiseen 
maahan ja se varmistaa tarjotun palvelun laadun ja kuluttajien ja potilaiden turvallisuuden 
suojelun;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkistamaan terveydenhoitoalan ammattien 
kielivaatimuksia suomalla toimivaltaisille viranomaisille tarvittavan joustavuuden 
varmistaa ja tarvittaessa testata ammattihenkilöiden kielitaito osana tunnustamisprosessia;

IV. Ammattihenkilöiden sopeutuminen ja järjestelmän lujittaminen

17. tukee ajatusta sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän laajentamisesta ammatteihin, 
jotka eivät vielä kuulu palveludirektiivin soveltamisalaan;

18. vaatii, että toimivaltaisten viranomaisten on otettava sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä käyttöön ennakoivan hallinnollisen yhteistyön helpottamiseksi ja 
tunnustamismenettelyjen yksinkertaistamiseksi;

19. kehottaa komissiota varmistamaan, että tarkistettu direktiivi saatetaan asetetussa 
määräajassa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä; vaatii jäsenvaltioita antamaan 
direktiiville asianmukaisen etusijan;

20. kehottaa lisäämään tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta ja noudattamaan Morgenbesser-
asiassa annettua tuomiota1; katsoo, että lähtökohtaisesti jäsenvaltioiden ei pitäisi estää 
tutkinnon suorittaneita pyrkimästä palkalliseen valvottuun harjoitteluun, jos ne tarjoavat 
tämän mahdollisuuden omille kansalaisilleen;

21. painottaa, että direktiivin 15 artiklassa tarkoitettu yhteisten vähimmäisvaatimusten käsite 
ei ole toiminut, sillä näitä vähimmäisvaatimuksia ei tällä hetkellä ole; kehottaa komissiota 
selventämään kyseistä käsitettä tarkistamalla artiklaa ja arvioimaan ehdotusta alentaa 
jäsenvaltioiden osallistumiskynnystä;

22. katsoo, että yhteisten vähimmäisvaatimusten käyttöönoton olisi perustuttava 
sisämarkkinatestiin ja ne olisi toteutettava parlamentin valvonnassa;

                                               
1 Euroopan unionin tuomioistuimen 13. marraskuuta 2003 antama tuomio asiassa C-313/01, Morgenbesser, Kok. 
I-13467.
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23. odottaa komission määräämän ulkoisen tutkimuksen tuloksia, jotta voidaan arvioida 
tunnustamismenettelyjä koskevia äskettäisiä koulutusalan uudistuksia, etenkin sitä, 
voidaanko eurooppalaista tutkintojen viitekehystä soveltaa direktiivin 11 ja 13 artiklaan ja 
Bolognan prosessiin;

24. katsoo, että vapaaehtoinen ammattikortti, joka on liitettävä sähköiseen tietokantaan, 
esimerkiksi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään, voisi olla hyödyllinen väline 
tiettyjen ammattien liikkuvuuden helpottamisessa; painottaa, että käyttöön otettavan kortin 
on täytettävä erityiset edellytykset ja että on luotava tarvittavat suojatoimet;

25. kehottaa komissiota ennen kortin käyttöönottoa osoittamaan perusteellisella vaikutusten 
arvioinnilla, että tietyille ammattihenkilöille ja toimivaltaisille viranomaisille tarkoitettu 
vapaaehtoinen kortti tuo tunnustamisprosessille muutakin mahdollista lisäarvoa kuin 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän parantaminen; vaatii, että vaikutusten 
arvioinnissa on käsiteltävä kuulemisessa esitettyjä ja useiden muiden sidosryhmien 
esittämiä huolenaiheita, arvioitava sähköisen kortin etuja, teetettävä kustannus-
hyötyanalyysi, eriteltävä kortin ominaisuudet ja selitettävä täsmällisesti, kuinka tietosuoja 
ja kuluttajien turvallisuus taattaisiin;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


