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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie egzekwowania dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 
(2005/36/WE)
(2011/2024(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 
7 września 2005 r.w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020” –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając sprawozdanie Mario Montiego z dnia 9 maja 2010 r. pt. „Nowa strategia 
dla jednolitego rynku”,

– uwzględniając wysłuchanie z udziałem parlamentów krajowych na temat transpozycji i 
stosowania dyrektywy 2005/36/WE, które odbyło się w dniu 26 października 2010 r.,

– uwzględniając zlecone przez Parlament badanie nt. uznawania kwalifikacji zawodowych 
(PE 447.514),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany „W 
kierunku Aktu o jednolitym rynku – w stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności” (COM(2010)0608),

– uwzględniając roczne sprawozdanie SOLVIT za 2010 r. nt. rozwoju i skuteczności sieci 
SOLVIT w 2010 r.,

– uwzględniając rezolucję PE z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla 
Europejczyków2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. pt. „Akt o jednolitym rynku. 
Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania” 
(COM(2011)0206),

– uwzględniając Zieloną księgę Komisji z dnia 22 czerwca 2011 r. nt. unowocześnienia 
dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (COM(2011)0367),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie streszczenia 
odpowiedzi na konsultację społeczną dotyczącą modernizacji dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych3,

                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
2 Teksty przyjęte, 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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– uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 5 lipca 2011 r. dotyczący oceny 
dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1,

– uwzględniając art. 48 oraz art. 119 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych i Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że zmiany demograficzne zwiększą mobilność fachowców w Unii 
Europejskiej,

B. mając na uwadze, że zmiany na rynkach pracy wymagają bardziej elastycznych zasad 
uznawania kwalifikacji zawodowych,

C. mając na uwadze, że nadal istnieje rozziew między oczekiwaniami obywateli a 
rzeczywistością, ponieważ ponad 16% przypadków rozpatrzonych w 2010 r. w ramach 
sieci SOLVIT było związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych2,

D. mając na uwadze, że nie wszystkie państwa dokonały terminowej transpozycji dyrektywy 
2005/36/WE, która została w pełni wdrożona dopiero trzy lata po pierwotnym terminie,

E. mając na uwadze, że prawo do zatrudnienia lub świadczenia usług w innym państwie 
członkowskim jest podstawowym prawem określonym w traktatach i stanowi konkretny 
przykład korzyści, jakie przynosi obywatelom jednolity rynek,

F. mając na uwadze, że dyrektywa 2005/36/WE skonsolidowała przepisy zawarte w 15 
poprzednich dyrektywach przyjętych od 1960 r.,

G. mając na uwadze, że w Akcie o jednolitym rynku podkreślono, że modernizacja systemu 
uznawania kwalifikacji zawodowych ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wzrostu 
gospodarczego, 

I. Ułatwienia dla obywateli

1. podkreśla, że procedura uznawania kwalifikacji w ramach ogólnego systemu oraz systemu 
automatycznego uznawania kwalifikacji w oparciu o doświadczenie zawodowe stanowi 
zbytnie obciążenie zarówno dla właściwych organów, jak i pracowników, i jest zbyt 
czasochłonna; 

2. w związku z tym wzywa państwa członkowskie do stosowania nowoczesnych technologii 
informacyjnych, w tym baz danych oraz procedur rejestracji online, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów określonych w ramach ogólnego systemu uznawania oraz 
znaczną poprawę w zakresie dostępu pracowników do informacji i przejrzystości procesu 
podejmowania decyzji;

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Komisja Europejska, DG MARKT, sprawozdanie SOLVIT za 2010 r.: Rozwój i skuteczność sieci SOLVIT w 
2010 r. (2011).
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3. zachęca państwa członkowskie, właściwe organy oraz Komisję do skonsolidowania 
poszczególnych źródeł informacji dostępnych obecnie dla pracowników – w tym 
krajowych ośrodków informacji, sieci SOLVIT i organów branżowych – poprzez 
utworzenie portalu internetowego udostępniającego istotne i aktualne informacje w 
sprawie procedury uznawania kwalifikacji, w tym informacje administracyjne dotyczące 
właściwych organów i dokumentów, jakie powinni złożyć pracownicy, aby ich 
kwalifikacje zostały uznane;

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia koncepcji tymczasowego i sporadycznego świadczenia 
usług; uważa, że właściwe organy napotykają trudności w stosowaniu systemu i w 
związku z tym wzywa Komisję do oceny obecnie obowiązujących przepisów art. 7 
dyrektywy, dotyczących w szczególności zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, oraz do 
przedłożenia wniosków Parlamentowi,

5. podkreśla, że środki wyrównawcze, za pomocą których właściwe organy mogą wymagać 
przejścia testu umiejętności lub stażu adaptacyjnego trwającego maksymalnie trzy lata i 
które mają fundamentalne znacznie dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i 
pacjentów, mogą być stosowane w sposób nieproporcjonalny; wzywa do zwiększenia 
przejrzystości procesu podejmowania decyzji oraz do przeprowadzenia oceny kodeksu 
postępowania, aby wesprzeć właściwe organy; 

6. uważa, że należy ulepszyć dialog i współpracę między właściwymi organami i krajowymi 
ośrodkami informacji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i między państwami 
członkowskimi;

II. Aktualizacja obowiązujących przepisów

7. wzywa Komisję do zaktualizowania, w świetle rozwoju naukowo-technicznego, obecnej 
klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczej na potrzeby automatycznego systemu 
uznawania kwalifikacji opartego na doświadczeniu zawodowym i minimalnych 
wymogach w zakresie szkolenia;

8. podkreśla, że państwa członkowskie powinny regulować zawody w bardziej 
proporcjonalny sposób z myślą o zmniejszeniu ogólnej liczby zawodów regulowanych w 
UE, z wyłączeniem sektora służby zdrowia;

9. podkreśla, że zainteresowane strony domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu umiejętności zawodowych; zachęca właściwe organy 
do udzielania informacji nt. doskonaleniu umiejętności zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

III. Podniesienie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

10. uważa, że ochrona konsumentów i bezpieczeństwo pacjentów są głównymi celami w 
kontekście przeglądu dyrektywy; zwraca uwagę na szczególny status pracowników służby 
zdrowia;
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11. podkreśla, że istnieją poważne problemy związane z pracownikami, którzy kontynuują 
działalność, pomimo że zostali zawieszeni lub pozbawieni prawa wykonywania zawodu;

12. wzywa do utworzenia w ramach systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 
(IMI) w odniesieniu do pracowników, których nie obejmuje dyrektywa usługowa, 
proaktywnego mechanizmu ostrzegania, aby obowiązkowo ostrzegać wszystkie państwa 
członkowskie o sankcji nałożonej na danego pracownika;

13. podkreśla, że znaczna większość zainteresowanych stron uważa zasadę częściowego 
dopuszczenia do wykonywania zawodu za niepożądaną i w praktyce trudną do 
kontrolowania; wzywa do dokonania gruntownej oceny tej zasady i do niestosowania jej 
do zawodów regulowanych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem;

14. podkreśla, że rozszerzenie procedury uznawania i objęcie nią kwalifikacji zdobytych w 
krajach trzecich może doprowadzić do nadużyć w postaci wyboru najkorzystniejszej opcji 
(„forum shopping”) i może zbytnio obciążyć właściwe organy większości państw 
członkowskich;

15. uważa, że znajomość języka ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia danemu 
pracownikowi integracji w innym kraju, zapewnienia wysokiej jakości świadczonych 
usług oraz ochrony bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokonania przeglądu wymogów językowych 
w odniesieniu do pracowników służby zdrowia, zapewniając właściwym organom 
niezbędną elastyczność, aby w ramach procedury uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, a w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość;

IV. Integracja pracowników i stworzenie zaufania do systemu

17. popiera rozszerzenie IMI na pracowników nie objętych dyrektywą usługową;

18. wzywa do obowiązkowego stosowania IMI w działalności właściwych organów w celu 
ułatwienia proaktywnej współpracy administracyjnej i uproszczenia procedur uznawania 
kwalifikacji;

19. wzywa Komisję do zapewnienia właściwej transpozycji zmienionej dyrektywy w 
wyznaczonym terminie; wzywa państwa członkowskie do należytego priorytetowego 
potraktowania dyrektywy;

20. wzywa do zwiększenia mobilności absolwentów szkół wyższych oraz przestrzegania 
wyroku w sprawie Morgenbesser1; uważa, że państwa członkowskie z zasady nie powinny 
uniemożliwiać absolwentom szkół średnich odbywania nadzorowanej praktyki za 
wynagrodzeniem, jeżeli obywatele danego kraju mają taką możliwość;

21. podkreśla, że koncepcja „wspólnych platform”, o których mowa w art. 15 dyrektywy, nie 
                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r., sprawa C-313/01, Morgenbesser, Zb. Orz. I–
13467
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jest skuteczna, ponieważ nie istnieją obecnie platformy tego rodzaju; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia tej koncepcji w zmienionym artykule oraz do oceny propozycji obniżenia 
progu udziału państw członkowskich;

22. uważa, ze wprowadzenie jakichkolwiek wspólnych kryteriów powinno zależeć od testu 
rynku wewnętrznego i powinno podlegać kontroli parlamentarnej;

23. oczekuje wyników zewnętrznego badania zleconego przez Komisję Europejską w celu 
oceny wpływu ostatnich reform w dziedzinie edukacji na procedurę uznawania 
kwalifikacji, w szczególności możliwości stosowania europejskich ram kwalifikacji do 
art. 11 i 13 dyrektywy i procesu bolońskiego;

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej legitymacji zawodowej, która powinna być powiązana z 
elektroniczną bazą danych taką jak IMI, mogłaby być przydatnym narzędziem 
ułatwiającym mobilność niektórym pracownikom; podkreśla, że jakakolwiek 
wprowadzona karta musi spełniać szczególne warunki oraz że należy ustanowić 
niezbędne zabezpieczenia;

25. wzywa Komisję, aby przed wprowadzeniem jakiejkolwiek karty dowiodła w drodze 
wnikliwej oceny wpływu ewentualnej wartości dodanej – poza wartością dodaną, jaką 
stanowi ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych pracowników i właściwych organów; uważa, że 
przy ocenie wpływu należy zająć się problemami poruszonymi w konsultacji i przez wiele 
innych zainteresowanych stron, ocenić zalety elektronicznej legitymacji, zawrzeć analizę 
kosztów i korzyści, określić ewentualne cechy i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób 
zostanie zapewniona ochrona danych i bezpieczeństwo konsumentów;

26. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.


