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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv végrehajtásáról
(2011/2024(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel Mario Monti „Az egységes piac új stratégiája” című, 2010. május 9-i 
jelentésére,

– tekintettel a 2005/36/EK irányelv átültetéséről és alkalmazásáról szóló, a nemzeti 
parlamentek részvételével 2010. október 26-án rendezett meghallgatásra,

– tekintettel a megrendelésére készült, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
tanulmányra (PE 447.514),

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért” című, 2010. október 27-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)608),

– tekintettel a SOLVIT-nak a SOLVIT-hálózat 2010-ben végbement fejlődéséről és 
teljesítményéről szóló 2010. évi jelentésére,

– tekintettel az európaiakat szolgáló egységes piacról szóló, 2011. április 6-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottság 2011. április 13-i, „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét 
mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez” című közleményére 
(COM(2011)0206),

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv korszerűsítéséről szóló 
2011. június 22-i bizottsági zöld könyvre (COM(2011)0367),

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv korszerűsítéséről szóló 
nyilvános konzultációra beérkezett válaszok összefoglalása című, 2011. július 5-i 
bizottsági munkadokumentumra3,

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv értékelésére vonatkozó, 

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
2 Elfogadott szövegek, 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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2011. július 5-i bizottsági munkadokumentumra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére és 119. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel a demográfiai változások miatt egyre fontosabbá válik a szakemberek mobilitása az 
Unión belül,

B. mivel a változó munkaerőpiacok miatt több rugalmasságra van szükség a szakmai 
képesítések elismerésére vonatkozó szabályok tekintetében,

C. mivel a polgárok elvárásai és a valóság között továbbra is komoly eltérés van, és 2010-ben 
a SOLVIT-esetek több mint 16%-a a szakmai képesítések elismerésével2 kapcsolatos volt,

D. mivel a 2005/36/EK irányelvet nem ültette át időben valamennyi tagállam, és 
maradéktalan végrehajtására csak három évvel az eredeti határidő után került sor,

E. mivel a Szerződések szerint a munkahely biztosításának vagy szolgáltatások nyújtásának 
joga egy másik tagállamban egy alapvető jog, és konkrét példája annak, hogyan élvezhetik 
a polgárok az egységes piac előnyeit,

F. mivel a 2005/36/EK irányelv olyan szabályokat konszolidált, amelyeket 15 korábbi, 1960 
óta elfogadott irányelvben határoztak meg,

G. mivel az egységes piaci intézkedéscsomag rávilágított arra a tényre, hogy a gazdasági 
növekedés ösztönzéséhez kulcsfontosságú a szakmai képesítések elismerése rendszerének 
megújítása,

I. Egyszerűsítés a polgárok számára

1. hangsúlyozza, hogy a szakmai tapasztalaton alapuló általános és automatikus rendszerekre
épülő elismerési folyamat mind az illetékes hatóságok, mind a szakemberek számára túl 
nehézkes és időigényes;

2. ezért felszólítja a tagállamokat, hogy használjanak modern kommunikációs 
technológiákat, többek között adatbázisokat és online regisztrációs eljárásokat, annak 
biztosítása érdekében, hogy az általános elismerési rendszerben megjelölt határidőket 
betartsák, és a szakemberek számára az információhoz való hozzáférés és a döntéshozatal 
átláthatósága jelentősen javuljon;

3. arra biztatja a tagállamokat, az illetékes hatóságokat és a Bizottságot, hogy egységesítsék 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
2 Európai Bizottság, Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság (DG MARKT), 2010-es SOLVIT-jelentés: a 
SOLVIT-hálózat fejlődéséről és teljesítményéről szóló-jelentés (2011).
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a szakemberek számára jelenleg hozzáférhető különböző információforrásokat – többek 
között a nemzeti kapcsolattartó pontokat, a SOLVIT-hálózatot és a szakmai testületeket –
egy hozzáférhető internetes portállal, amely az elismerési folyamatról érdemi és naprakész 
információt nyújtana, többek között az illetékes hatóságokra vonatkozó ügyintézési 
információkról, valamint a szakemberek képesítésének elismeréséhez szükséges, 
benyújtandó dokumentumokról;

4. felszólít a szolgáltatások ideiglenes és időszakos nyújtása fogalomnak további 
pontosítására; azzal érvel, hogy az illetékes hatóságok a rendszer alkalmazásakor 
nehézségekbe ütköznek, ezért felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje az irányelv 7. 
cikkében meghatározott hatályos rendelkezéseket, különösen a közegészségügyre és a 
közbiztonságra vonatkozóakat, és következtetéseit nyújtsa be a Parlamentnek;

5. hangsúlyozza, hogy a kompenzációs intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az illetékes 
hatóságoknak, hogy alkalmassági vizsgát, vagy legfeljebb három éves alkalmazkodási 
időszakot írjanak elő, és felbecsülhetetlen szerepet játszanak a fogyasztói és 
betegbiztonság biztosításában, aránytalanul is lehet alkalmazni; felszólít a döntéshozatal 
nagyobb átláthatóságára a szakemberek vonatkozásában, valamint a magatartási kódex 
értékelésére az illetékes hatóságok segítése érdekében;

6. érvelése szerint az illetékes hatóságok és a nemzeti kapcsolattartó pontok közötti 
együttműködést mind nemzeti, mind tagállamok közötti szinten erősíteni kell;

II. A meglévő rendelkezések aktualizálása

7. felszólítja a Bizottságot, hogy a tudományos és technikai fejleményeknek megfelelően 
aktualizálja a szakmai tapasztalaton és minimális képzési előírásokon alapuló automatikus 
elismerési rendszerek számára a gazdasági tevékenységek jelenlegi besorolását;

8. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak arányosabb módon kellene szabályozniuk a 
szakmákat, azzal a céllal, hogy az Unióban csökkentsék a szabályozott szakmák számát, 
az egészségügyi ágazattól eltekintve;

9. kiemeli az érdekelt felek felhívását, hogy a folyamatos szakmai fejlődésre nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni; felszólítja a Bizottságot, hogy tisztázza a folyamatos szakmai 
fejlődés definícióját; arra bíztatja az illetékes hatóságokat, hogy az elismerési folyamat 
alatt nyújtsanak tájékoztatást a folyamatos szakmai fejlődésről, és gondoskodjanak a 
helyes gyakorlatok cseréjéről ezen a területen;

III. A közegészségügy és a közbiztonság fejlesztése

10. azzal érvel, hogy az irányelv felülvizsgálatának kontextusában a fogyasztók és betegek 
biztonságának védelme létfontosságú cél; felhívja a figyelmet az egészségügyi 
szakemberek különleges státuszára;

11. hangsúlyozza, hogy komoly problémák adódtak olyan szakemberekkel kapcsolatban, akik 
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felfüggesztésük vagy szakmájuk gyakorlásától való eltiltásuk ellenére dolgoznak az 
Unióban;

12. arra szólít fel, hogy a belső piaci információs rendszer (IMI) keretén belül, és azon 
szakemberek számára, akikre nem vonatkozik a szolgáltatási irányelv, hozzanak létre egy 
proaktív riasztási mechanizmust, amely abban az esetben, ha egy szakemberre szankciót 
rónak ki, kötelezővé tenné valamennyi tagállam riasztását;

13. rámutat, hogy a részleges hozzáférés elvére az érdekelt felek nagy többsége negatívan 
tekint, és a gyakorlatban nehéz is ellenőrizni; az elv alapos értékelésére szólít fel, valamint 
arra, hogy ne vonatkozzon azokra a szabályozott szakmákra, amelyeknek egészségügyi és 
biztonsági vonatkozásuk van;

14. hangsúlyozza, hogy az elismerési eljárás a harmadik országokban szerzett képesítésekre 
való kiterjesztése a rendszerrel való visszaélésre adhat alkalmat, a legkedvezőbb 
igazságszolgáltatási fórum kiválasztása („forum shopping”) formájában, és a fogadó 
tagállamok illetékes hatóságai számára túlzottan nagy terhet jelentene;

15. azzal érvel, hogy a nyelvi kompetenciának létfontosságú szerepe van abban, hogy egy 
szakember könnyebben be tudjon illeszkedni egy másik országba, biztosítva a nyújtott 
szolgáltatások minőségét, valamint a fogyasztó és a beteg biztonságának védelmét;

16. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az egészségügyi 
szakmában dolgozókra vonatkozó nyelvi követelmények rendszerét azáltal, hogy az 
elismerési folyamat részeként az illetékes hatóságok megfelelő rugalmassággal 
felmérhessék, és szükség esetén ellenőrizhessék a szakemberek nyelvi készségeit;

IV. A szakemberek integrálása és a rendszer iránti bizalom növelése

17. támogatja a belső piaci információs rendszer (IMI) kiterjesztését azokra a szakmákra, 
amelyekre jelenleg még nem vonatkozik a szolgáltatási irányelv;

18. felszólítja az illetékes hatóságokat az IMI kötelező bevezetésére a proaktív 
adminisztrációs együttműködés könnyebbé tétele és az elismerési eljárás egyszerűsítése 
érdekében;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa bármely felülvizsgált irányelvnek a kijelölt 
határidőre történő megfelelő átültetését; sürgeti a tagállamokat, hogy az irányelvnek 
biztosítsanak kellő prioritást;

20. a diplomások fokozott mobilitására szólít fel, valamint a Morgenbesser-ügyben hozott 
ítélet tiszteletben tartására1; azzal érvel, hogy elvben a tagállamoknak nem kellene 
akadályozniuk a diplomásokat abban, hogy fizetett, felügyelet mellett végzett szakmai 
gyakorlaton vegyenek részt, ha saját állampolgáraik számára kínálnak ilyen lehetőséget;

21. rávilágít, hogy az irányelv 15. cikkében meghatározott közös követelményrendszerek elve 
                                               
1 A Bíróság C-313/01.sz. Morgenbesser-ügyben 2003. november 13-án hozott ítélete, ECR I–13467.
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nem volt sikeres, mivel jelenleg nem léteznek közös követelményrendszerek; felszólítja a 
Bizottságot, hogy egy felülvizsgált cikkben tisztázza az elvet és értékelje a tagállami 
részvételi küszöb csökkentésére irányuló javaslatot;

22. azzal érvel, hogy bármely közös követelményrendszer bevezetésének előfeltétele egy 
belső piaci vizsgálat elvégzése kell, hogy legyen, és a rendszert parlamenti ellenőrzés alá 
kell vonni;

23. várja a Bizottság megrendelésére készült külső tanulmány eredményeit az elismerési 
eljárásokról szóló közelmúltbeli oktatási reformok hatásának értékeléséről, különös 
tekintettel az Európai Képesítési Keretrendszernek az irányelv 11. és 13. cikkéhez való 
alkalmazhatóságára, és a bolognai folyamatra;

24. úgy véli, hogy egy az önkéntes szakmai kártya bevezetése, melyet az IMI-hez hasonló 
elektronikus adatbázishoz kell kapcsolni, egyes szakmák esetében hasznos eszköz lehet a 
mobilitás előmozdítására; hangsúlyozza, hogy bármely bevezetésre kerülő kártyának 
meghatározott feltételeknek kell megfelelnie, és a szükséges biztosítékokat is létre kell 
hozni;

25. felszólítja a Bizottságot, hogy bármely kártya bevezetése előtt alapos hatásvizsgálat révén 
igazolja, hogy az egyes szakemberek és illetékes hatóságok számára készült önkéntes 
kártya milyen esetleges hozzáadott értéket nyújt az elismerési eljáráshoz, azon túl, amit 
egy hatékony belső piaci információs rendszer nyújthat; azzal érvel, hogy a 
hatásvizsgálatban a konzultációk során felmerült, és a számos érdekelt fél által említett 
problémákat kell megvizsgálni, fel kell mérni az e-kártya előnyeit, költség–haszon 
elemzést kell végezni, felsorolva a kártya lehetséges jellemzőit, és ki kell fejteni, pontosan 
hogyan lehetne biztosítani az adatvédelmet és a fogyasztók biztonságát;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


