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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Profesinių kvalifikacijų direktyvos 2005/36/EB įgyvendinimo
(2011/2024(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į profesoriaus Mario Monti 2010 m. gegužės 9 d. pranešimą „Nauja 
bendrosios rinkos strategija“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 26 d. surengtus klausymus su nacionaliniais parlamentais 
dėl direktyvos 2005/36/EB perkėlimo ir taikymo,

– atsižvelgdamas į savo užsakytą tyrimą dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (PE 
447.514),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios 
rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos“ 
(COM(2010)0608),

– atsižvelgdamas į 2010 m. SOLVIT pateiktą SOLVIT tinklo 2010 m. raidos ir veiklos 
ataskaitą2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos Europos 
gyventojams,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos 
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. „Bendros pastangos 
skatinti naująjį augimą““ (COM(2011)0206),

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 22 d. Komisijos žaliąją knygą „Profesinių kvalifikacijų 
direktyvos atnaujinimas“ (COM(2011)0367),

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 5 d. Komisijos darbo dokumentą dėl viešųjų konsultacijų 
dėl Profesinių kvalifikacijų direktyvos atnaujinimo metų gautų atsakymų santraukos3,

                                               
1 OL L 255, 2005 09 30, p. 22.

2 Priimti tekstai, 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-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
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– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 5 d. Komisijos darbo dokumentą dėl Profesinių 
kvalifikacijų direktyvos įvertinimo4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir 119 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi besikeičianti demografinė padėtis ypač sustiprins specialistų judėjimo Europos 
Sąjungos ribose svarbą, 

B. kadangi pokyčiai darbo rinkose reikalauja didesnio profesinių kvalifikacijų pripažinimo 
taisyklių lankstumo,

C. kadangi vis dar egzistuoja atotrūkis tarp piliečių lūkesčių ir realybės, o daugiau nei 16 % 
SOLVIT tinkle 2010 m. nagrinėtų atvejų susiję su profesinės kvalifikacijos pripažinimu1,

D. kadangi direktyva 2005/36/EB ne visose valstybėse narėse buvo perkelta laiku, o visiškai 
įgyvendinta buvo tik praėjus trejiems metams nuo pradinio galutinio termino,

E. kadangi teisė į užtikrintą darbo vietą arba paslaugų teikimą kitoje valstybėje narėje yra 
Sutartyse numatyta pagrindinė teisė yra konkretus pavyzdys kokios naudos piliečiai gali 
gauti iš bendrosios rinkos,

F. kadangi direktyva 2005/36/EB yra sujungiamos 15-oje ankstesnių direktyvų išdėstytos 
taisyklės siekiančios net 1960-uosius metus,

G. kadangi Bendrosios rinkos akte pabrėžiamas faktas, kad profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo sistemos modernizavimas yra būtinas norint paskatinti ekonomikos augimą,

I. Supaprastinimas piliečiams

1. Pabrėžia, kad naudojant bendrąją ir automatinę pripažinimo sistemą, paremtą profesine 
patirtimi kyla sunkumų ir pareikalaujama daug laiko tiek iš kompetentingų institucijų, tiek 
ir iš specialistų;

2. todėl ragina valstybes nares pasinaudoti šiuolaikiškomis ryšio technologijomis, įskaitant 
duomenų bazes ir registracijos procedūras interaktyviuoju (on-line) būdu, siekiant 
užtikrinti, kad bus laikomasi bendrojoje pripažinimo sistemoje numatytų galutinių terminų 
ir specialistams bus žymiai pagerinta prieiga prie informacijos bei sustiprintas sprendimų 
priėmimo proceso skaidrumas;

3. ragina valstybes nares, kompetentingas institucijas ir Komisiją apjungti šiuo metu 

                                               
1 Europos Komisija, Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas (DG MARKT). 2010 m. SOLVIT
ataskaita „2010 m. SOLVIT tinklo plėtra ir darbo rezultatai“, (2011).
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specialistams prieinamus įvairius informacijos šaltinius, įskaitant nacionalinius 
informacijos centrus, SOLVIT ir profesines organizacijas, sukuriant prieinamą interneto 
portalą, kuriame būtų teikiama svarbi ir aktuali informacija apie pripažinimo procesą, 
įskaitant administracinę informaciją apie kompetentingas institucijas ir dokumentus, 
kuriuos specialistai turi pateikti, kad užtikrintų savo kvalifikacijos pripažinimą;

4. ragina detaliau paaiškinti laikino ir atsitiktinio paslaugų teikimo koncepciją; teigia, kad 
kompetentingos institucijos susiduria su sunkumais taikydamos dabartinę tvarką, ir todėl 
ragina Komisiją įvertinti dabartines direktyvos 7 straipsnyje išdėstytas nuostatas, ypač 
nuostatas dėl visuomenės sveikatos ir saugos, o savo išvadas pateikti Parlamentui;

5. pabrėžia, kad kompensavimo priemonės, kuriomis kompetentingoms institucijoms 
leidžiama taikyti kvalifikacinį egzaminą arba adaptacijos laikotarpį, kurio trukmė gali būti 
iki trejų metų, vaidina neįkainojamą vaidmenį užtikrinant vartotojų bei pacientų saugumą, 
tačiau gali būti taikomos neproporcingai; todėl reikalauja daugiau skaidrumo priimant su 
specialistais susijusius sprendimus bei ragina įvertinti Elgesio kodeksą, kuo būtų 
padedama kompetentingoms institucijoms;

6. mano, kad tiek nacionaliniu, tiek ir valstybių narių lygmeniu būtina pagerinti 
kompetentingų institucijų ir nacionalinių informacijos centrų dialogą ir bendradarbiavimą;

II. Galiojančių nuostatų atnaujinimas

7. ragina Komisiją vadovaujantis mokslo ir technikos plėtra atnaujinti dabartinę profesinę 
patirtimi ir būtiniausiais kvalifikaciniais reikalavimais paremtą automatinio pripažinimo 
sistemų ekonominės veiklos rūšių klasifikaciją;

8. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų proporcingiau reglamentuoti profesijas, siekiant 
sumažinti bendrą reglamentuojamų profesijų ES skaičių, neįtraukiant sveikatos apsaugos 
sektoriaus;

9. atkreipia dėmesį į suinteresuotųjų šalių raginimą daugiau dėmesio teikti nuolatiniam 
kvalifikacijos kėlimui; ragina Komisiją paaiškinti nuolatinio kvalifikacijos kėlimo 
apibrėžimą; ragina kompetentingas institucijas pripažinimo proceso metu teikti 
informaciją apie nuolatinį kvalifikacijos kėlimą ir keistis geriausia praktika šioje srityje;

III. Visuomenės sveikatos ir saugos stiprinimas

10. teigia, kad vartotojų ir pacientų saugumo užtikrinimas yra svarbiausias tikslas vykdant 
šios direktyvos peržiūrą; atkreipia dėmesį į specialų sveikatos priežiūros profesionalų 
statusą;

11. pabrėžia, kad buvo pastebėta rimtų problemų, kilusių dėl specialistų, kurie tęsė savo 
veiklą ES, nors leidimas užsiimti profesine veikla buvo sustabdytas arba atimtas;

12. ragina sukurti ir taikyti Vidaus rinkos informacinės sistemą ir toms profesijoms, kurios 
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nepatenka į Paslaugų direktyvos taikymo apimtį, sukurti aktyvų įspėjimo mechanizmą, 
kuriuo vadovaujantis būtų privaloma perspėti visas valstybes nares apie specialistą, 
kuriam buvo pritaikytos sankcijos;

13. nurodo, kad dalinės prieigos principą didžioji dauguma suinteresuotųjų šalių laiko 
nepageidaujamu, o praktiškai jį sunku stebėti; ragina nuodugniai įvertinti šį principą ir jo 
netaikyti toms reglamentuojamoms profesijoms, kurios turi poveikio sveikatai ir saugai;

14. pabrėžia, kad pripažinimo procedūros praplėtimas įtraukiant trečiosiose šalyse įgytas 
kvalifikacijas galėtų sukelti piktnaudžiavimų sistema bangą, kuri pasireikštų palankesnės 
teisinės padėties ieškojimu (angl. forum shopping), o priimančiosios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms atsirastų ypač daug papildomo darbo;

15. mano, kad kalbų mokėjimas yra ypač svarbus palengvinant specialistų integraciją kitoje 
šalyje, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę ir vartotojų bei pacientų saugą;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti kalbų mokėjimo reikalavimų tvarką, 
taikomą sveikatos priežiūros specialistams, suteikiant kompetentingoms valdžios 
institucijoms reikalingo lankstumo nustatyti ir, jei reikia, patikrinti specialistų kalbos 
įgūdžius kaip dalį pripažinimo proceso;

IV. Specialistų integravimas ir pasitikėjimo sistema stiprinimas

17. pritaria Vidaus rinkos informacinės sistemos apimties išplėtimui įtraukiant profesijas, šiuo 
metu nepatenkančias į Paslaugų direktyvos taikymo apimtį;

18. ragina privaloma tvarka kompetentingas institucijas įtraukti į Vidaus rinkos informacinę 
sistemą, kuo būtų palengvintas aktyvus administracijos bendradarbiavimas ir 
supaprastintos pripažinimo procedūros;

19. ragina Komisiją užtikrinti, kad visos persvarstytos direktyvos bus tinkamai perkeltos iki 
numatyto galutinio termino; primygtinai ragina valstybes nares suteikti direktyvai tinkamą 
prioritetą;

20. ragina skatinti absolventų mobilumą ir laikytis sprendimo Ch. Morgenbesser byloje1;
teigia, kad valstybės narės iš esmės neturėtų trukdyti absolventams siekti atlyginamos ir 
kontroliuojamos praktikos, jei tokią galimybę jos siūlo savo piliečiams;

21. pabrėžia, kad bendrųjų platformų koncepcija, pateikiama direktyvos 15 straipsnyje, 
nebuvo sėkminga ir šiuo metu tokios platformos neegzistuoja; ragina Komisiją 
persvarstytame straipsnyje paaiškinti šią koncepciją ir įvertinti pasiūlymą dėl valstybių 
narių dalyvavimo lygmens sumažinimo;

22. teigia, kad bet kokios bendros platformos įvedimas turėtų priklausyti nuo vidaus rinkos 
                                               
1»2003 m. lapkričio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-313/01, Morgenbesser, ECR I-13467.
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patikrinimo rezultatų ir jai turėtų būti taikoma parlamentinė priežiūra;

23. laukia išorės tyrimo, kurį užsakė Komisija siekdama įvertinti naujausių švietimo reformų 
poveikį pripažinimo procedūrai, o ypač Europos kvalifikacijų sistemos poveikį direktyvos 
11 ir 13 straipsniams bei Bolonijos procesui, rezultatų;

24. mano, kad neprivalomas tarnybinis pažymėjimas, kuris turėtų būti susietas su tokia 
elektronine duomenų baze kaip Vidaus rinkos informacinė sistema, galėtų būti naudinga 
priemonė skatinant kai kurių specialistų mobilumą; pabrėžia, kad visi pažymėjimai privalo 
atitikti konkrečias sąlygas, o taip pat būtina sukurti reikalingas garantijas;

25. ragina Komisiją prieš įvedant bet kokį pažymėjimą, pasitelkus nuodugnų poveikio 
vertinimą, pateikti įrodymus dėl galimos pridėtinės vertės pripažinimo procesui (šalia 
vertės suteikiamos sustiprinta Vidaus rinkos informacine sistema) bei pridėtinės vertės 
tam tikroms profesijoms ir kompetentingoms institucijoms; teigia, kad poveikio vertinime 
reikia nagrinėti konsultacijų metu bei daugelio kitų suinteresuotųjų šalių iškeltas 
problemas, įvertinti e.kortelės privalumus, pateikti išlaidų ir naudos analizę, nurodyti jos 
potencialias galimybes ir konkrečiai paaiškinti kaip bus užtikrinama duomenų apsauga ir 
vartotojų sauga;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


