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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Direktīvas Nr. 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu īstenošanu
(2011/2024(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 1,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā profesora Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu Komisijai „Jauna 
stratēģija vienotajam tirgum”,

– ņemot vērā 2010. gada 26. oktobrī notikušo uzklausīšanu ar dalībvalstu parlamentu 
piedalīšanos par Direktīvas 2005/36/EK transponēšanu un piemērošanu,

– ņemot vērā Parlamenta pasūtīto pētījumu par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
(PE 447.514),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto 
tirgu — par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku” (COM(2010)0608),

– ņemot vērā SOLVIT 2010. gada ziņojumu „SOLVIT tīkla attīstība un darbības rezultāti 
2010. gadā”,

– ņemot vērā tā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par vienoto tirgu Eiropas iedzīvotājiem 2,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu —
divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos„ (COM(2011)0206),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 22. aprīļa Zaļo grāmatu „Profesionālo kvalifikāciju 
direktīvas modernizēšana” (COM(2011)0367),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 5. jūlija darba dokumentu par sabiedriskās apspriešanas 
atsauksmju kopsavilkumu attiecībā uz  profesionālo kvalifikāciju direktīvas 
modernizāciju 3,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 5. jūlija darba dokumentu par profesionālo kvalifikāciju 
direktīvas novērtējumu 4,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu un 119. panta 2. punktu,

                                               
1 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
2 Pieņemtie teksti, 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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– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā demogrāfisko pārmaiņu rezultātā aizvien lielāka nozīme Eiropas Savienībā būs 
speciālistu mobilitātei;

B. tā kā izmaiņas darba tirgos pieprasa profesionālo kvalifikāciju atzīšanas noteikumu lielāku 
elastīgumu;

C. tā kā joprojām pastāv atšķirības starp pilsoņu vēlmēm un realitāti, 16 % no 2010. gadā 
SOLVIT iesniegtajiem gadījumiem attiecoties uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 1;

D. tā kā ne visas dalībvalstis transponēja Direktīvu 2005/36/EK laikā, pilnībā to īstenojot tikai 
trīs gadus pēc sākotnējā termiņa;

E. tā kā tiesības iegūt darbu vai sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī ir Līgumos noteiktas 
pamattiesības un ir konkrēts piemērs pilsoņu iespējām gūt labumu no vienotā tirgus;

F. tā kā ar Direktīvu 2005/36/EK tika konsolidēti noteikumi, kas bija izklāstīti 15 iepriekšējās 
direktīvās, kuras pieņēma, sākot no 1960. gadiem;

G. tā kā Vienotajā tirgus aktā tika uzsvērts, ka profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmas 
modernizācija ir nozīmīgs faktors ekonomikas izaugsmes veicināšanā,

I. Vienkāršošana pilsoņiem

1. uzsver, ka kvalifikācijas atzīšanas process saskaņā ar vispārējo sistēmu un automātisko 
sistēmu, kas balstās uz profesionālo pieredzi, ir pārlieku apgrūtinošs un laikietilpīgs gan 
kompetentajām iestādēm, gan speciālistiem;

2. tādēļ aicina dalībvalstis izmantot modernās komunikāciju tehnoloģijas, tostarp datubāzes 
un tiešsaistes reģistrācijas procedūras, lai nodrošinātu kvalifikāciju atzīšanas vispārējā 
sistēmā noteikto termiņu ievērošanu un ievērojamu uzlabojumu veikšanu attiecībā uz 
speciālistu piekļuvi informācijai, kā arī lēmumu pieņemšanas pārredzamību;

3. mudina dalībvalstis, kompetentās iestādes un Komisiju konsolidēt dažādos informācijas 
avotus, kas pašlaik ir pieejami speciālistiem, tostarp valstu kontaktpunktus (VKP), 
SOLVIT un profesionālās iestādes, izveidojot pieejamu tiešsaistes portālu, kas sniegtu 
atbilstīgu jaunāko informāciju par atzīšanas procesu, ieskaitot kompetento iestāžu 
administratīvo informāciju un dokumentus, kas ir jāiesniedz speciālistiem, lai panāktu 
kvalifikāciju atzīšanu;

4. aicina tālāk precizēt pagaidu un gadījuma pakalpojumu sniegšanas jēdzienu; uzskata, ka 
kompetentajām iestādēm ir grūti piemērot šo režīmu, un tādēļ aicina Komisiju izvērtēt 

                                               
1 Eiropas Komisija, Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD, SOLVIT 2010. gada ziņojums: „SOLVIT tīkla attīstība un 
darbības rezultāti 2010. gadā” (2011).
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direktīvas 7. pantā iekļautos noteikumus, īpaši par sabiedrības veselību un drošību, un 
iesniegt secinājumus Parlamentam;

5. uzsver, ka kompensējošos pasākumus, kas ļauj kompetentajām iestādēm pieprasīt 
zināšanu pārbaudi vai adaptācijas periodu līdz trim gadiem un kuriem ir nenovērtējama 
loma patērētāju un pacientu drošības nodrošināšanā, var piemērot nesamērīgā veidā; 
aicina palielināt lēmumu pieņemšanas pārredzamību speciālistiem un izvērtēt rīcības 
kodeksu, lai palīdzētu kompetentajām iestādēm;

6. uzskata, ka ir jāuzlabo dialogs un sadarbība starp kompetentajām iestādēm un VKP gan 
valstu iekšienē, gan starp dalībvalstīm;

II. Spēkā esošo noteikumu atjaunināšana

7. aicina Komisiju saskaņā ar zinātnes un tehnoloģijas jaunākajiem sasniegumiem atjaunināt 
pašreizējo saimniecisko darbību klasifikāciju automātiskās atzīšanas sistēmai, kuras 
pamatā ir profesionālā pieredze, kā arī minimālās apmācības prasības;

8. uzsver, ka dalībvalstīm proporcionālākā veidā jāreglamentē profesijas, lai samazinātu 
kopīgo reglamentēto profesiju skaitu ES, izņemot veselības aprūpes nozari;

9. uzsver ieinteresēto personu aicinājumu pievērst lielāku uzmanību nepārtrauktai 
profesionālai izaugsmei (NPI); aicina Komisiju precizēt NPI definīciju; mudina 
kompetentās iestādes sniegt informāciju par NPI atzīšanas procesa laikā un apmainīties ar 
atzīto praksi šajā jomā;

III. Sabiedrības veselības un drošības uzlabošana

10. uzskata, ka patērētāju un pacientu drošības aizsardzība ir būtisks mērķis, kas jāievēro 
direktīvas pārskatīšanā; pievērš uzmanību veselības aprūpes speciālistu īpašajam 
stāvoklim;

11. uzsver, ka ir bijušas nopietnas problēmas saistībā ar speciālistiem, kuri, neraugoties uz
licences apturēšanu vai atņemšanu, ir turpinājuši strādāt savā profesijā ES;

12. aicina saskaņā ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI) izveidot tādu aktīvu 
brīdināšanas mehānismu profesijām, kuras nav vēl ietvertas pakalpojumu direktīvā, kas 
liktu obligāti brīdināt visas dalībvalstis, ja kādam speciālistam ir piemērotas sankcijas; 

13. norāda ka vairums ieinteresēto personu daļējas pieejas principu uzskata par nevēlamu un 
praksē to ir grūti pārraudzīt; aicina rūpīgi izvērtēt šo principu un nepiemērot to 
reglamentētajām profesijām, kurām ir ietekme uz veselību un drošību;

14. uzsver, ka atzīšanas procedūras paplašināšana trešās valstīs iegūtu kvalifikāciju 
iekļaušanai var izraisīt ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu, izvēloties izdevīgāko valsti, un 
būtu pārāk apgrūtinoša kompetentajām iestādēm uzņēmējā dalībvalstī;
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15. uzsver, ka valodu zināšanām ir izšķiroša nozīme, lai veicinātu speciālista integrāciju citā 
valstī, nodrošinot pakalpojumu kvalitāti un aizsargājot patērētāju un pacientu drošību;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis pārskatīt valodu prasības veselības aprūpes profesijām, 
sniedzot kompetentajām iestādēm nepieciešamās iespējas atzīšanas procesa gaitā 
noskaidrot un vajadzības gadījumā pārbaudīt speciālistu valodas prasmes;

IV. Speciālistu integrācija un sistēmas uzticamības veicināšana

17. atbalsta IMI paplašināšanu, lai aptvertu profesijas, kuras vēl nav iekļautas pakalpojumu 
direktīvā;

18. aicina obligāti ieviest IMI kompetentajās iestādēs, lai veicinātu aktīvu administratīvo 
sadarbību un vienkāršotu atzīšanas procedūras;

19. aicina Komisiju nodrošināt, lai pārskatīto direktīvu pareizi transponētu noteiktajā termiņā; 
mudina dalībvalstis noteikt direktīvai pienācīgu prioritāti;

20. aicina palielināt augstskolu absolventu mobilitāti un Morgenbesser lietas sprieduma 
ievērošanu 1; uzsver, ka principā dalībvalstis nedrīkst likt šķēršļus augstskolu absolventu 
algotai pārraudzītai praksei ārvalstīs, ja tās šādu iespēju piedāvā saviem 
valstspiederīgajiem; 

21. uzsver, ka direktīvas 15. pantā izklāstītais kopīgu platformu jēdziens nav bijis veiksmīgs 
un pašlaik šādas platformas neeksistē; aicina Komisiju precizēt šo jēdzienu pārskatītā 
pantā un izvērtēt priekšlikumu, lai pazeminātu dalībvalstu dalības slieksni;

22. uzskata, ka jebkuru kopīgu platformu drīkst ieviest tikai pēc tās pārbaudes iekšējā tirgū un 
tā ir jāpakļauj parlamenta pārraudzībai; 

23. gaida Komisijas pasūtītā ārējā pētījuma rezultātus, lai novērtētu neseno izglītības reformu 
ietekmi uz atzīšanas procedūrām, īpaši Eiropas kvalifikāciju satvara piemērojamību 
direktīvas 11. un 13. pantam un Boloņas procesam;

24. uzskata, ka ideja par brīvprātīgu profesionālo karti, kura ir jāpiesaista elektroniskai 
datubāzei, piemēram, IMI, varētu būt noderīgs līdzeklis dažu profesiju mobilitātes 
veicināšanā; uzsver, ka jebkurai kartei ir jāatbilst konkrētiem nosacījumiem un ir 
jāizstrādā vajadzīgie drošības pasākumi;

25. aicina Komisiju pirms kartes ieviešanas veikt rūpīgu ietekmes novērtējumu, lai sniegtu 
pierādījumus, ka brīvprātīga karte noteiktiem speciālistiem un kompetentajām iestādēm 
sniegtu tādu iespējamu pievienoto vērtību atzīšanas procesam, kas pārsniegtu uzlabotas 
IMI ieguvumus; uzskata, ka ietekmes novērtējumā ir jāapskata bažas par jautājumiem, 
kuri tika skarti apspriedēs un kurus uzdeva daudzas citas ieinteresētās personas, jānovērtē 
e-kartes labās īpašības, jāsniedz izmaksu un ieguvumu analīze, jāprecizē tās iespējamās 

                                               
1 Eiropas Savienības Tiesas 2003. gada 13. novembra spriedums Lietā C-313/01, Morgenbesser, Recueil,  I–
13467. lpp.
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īpašības un jāizskaidro, kā tiktu nodrošināta datu aizsardzība un patērētāju drošība;

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


