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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Directiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais 
(2005/36/CE)  
(2011/2024(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada "Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta o relatório de Mario Monti à Comissão, de 9 de Maio de 2010, intitulado 
"Uma nova estratégia para o mercado único",

– Tendo em conta a audição realizada com os parlamentos nacionais em 26 de Outubro de 
2010 sobre a transposição e aplicação da Directiva 2005/36/CE,

– Tendo em conta o estudo que encomendou sobre o reconhecimento das qualificações 
profissionais (PE447.514),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de Outubro de 2010, intitulada "Um 
Acto para o Mercado Único – Para uma economia social de mercado altamente 
competitiva" (COM(2010)0608),

– Tendo em conta o relatório anual SOLVIT de 2010 sobre o desenvolvimento e o 
desempenho da rede SOLVIT em 2010,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de Abril de 2011, sobre um mercado único para os 
europeus2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de Abril de 2011, intitulada "Acto 
para o Mercado Único – Doze alavancas para estimular o crescimento e reforçar a 
confiança mútua" (COM(2011)0206),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 22 de Junho de 2011, intitulado 
"Modernizar a Directiva relativa ao Reconhecimento das Qualificações Profissionais" 
(COM(2011)0367),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 5 de Julho de 2011, sobre a 
síntese das repostas à consulta pública sobre a modernização da Directiva relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais,3,

                                               
1 JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
2 Textos aprovados, P7_TA(2011)0145.
3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-
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– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 5 de Julho de 2011, sobre a 
avaliação da Directiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais1,

– Tendo em conta o artigo 48.º e o n.º 2 do artigo 119.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0000/2011),

A. Considerando que as alterações demográficas tornarão a mobilidade dos trabalhadores na 
União Europeia cada vez mais importante,

B. Considerando que a evolução do mercado de trabalho exige uma maior flexibilidade da 
regulamentação relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais,

C. Considerando que se verifica ainda uma discrepância entre as expectativas dos cidadãos e a 
realidade, como revela o facto de mais de 16% dos casos do SOLVIT em 2010 terem sido 
relativos ao reconhecimento de qualificações profissionais 2,

D. Considerando que a Directiva 2005/36/CE não foi transposta atempadamente por todos os 
Estados-Membros e só foi plenamente aplicada três anos após o prazo original; 

E. Considerando que o direito ao emprego ou à prestação de serviços noutro Estado-Membro 
constitui um direito fundamental, ao abrigo dos Tratados, e um exemplo concreto de como 
os cidadãos podem beneficiar do mercado único,

F. Considerando que a Directiva 2005/36/CE consolidou a regulamentação estabelecida em 
15 directivas anteriores adoptadas desde 1960,

G. Considerando que o Acto para o Mercado Único salientou que a modernização do sistema 
de reconhecimento das qualificações profissionais é fundamental para estimular o 
crescimento económico,

I. Simplificação para os cidadãos
1. Salienta que o processo de reconhecimento através do sistema geral e do sistema 

automático com base na experiência profissional é excessivamente pesado e moroso para 
as autoridades competentes e os profissionais;  

2. Insta, por conseguinte, os Estados-Membros a utilizarem tecnologias de comunicação 
modernas, nomeadamente bases de dados e procedimentos de registo em linha, para 
assegurar que os prazos estabelecidos nos termos do sistema de reconhecimento geral são 
respeitados e que são conseguidas melhorias significativas em termos do acesso dos 
profissionais à informação e transparência do processo de tomada de decisões; 

3. Incentiva os Estados-Membros, as autoridades competentes e a Comissão a consolidarem 

                                                                                                                                                  
pdq_en.pdf.
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Comissão Europeia, DG MARKT, relatório SOLVIT de 2010: Desenvolvimento e desempenho da rede 
SOLVIT em 2010 (2011),
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as várias fontes de informações actualmente acessíveis aos profissionais – nomeadamente, 
os pontos de contacto nacionais (PCNs), SOLVIT e organismos profissionais – por via da 
criação de um portal em linha que forneça informações relevantes actualizadas sobre o 
processo de reconhecimento, incluindo informações administrativas sobre as autoridades 
competentes e sobre os documentos que os profissionais deverão apresentar para obterem 
o reconhecimento das suas qualificações; 

4. Apela a uma maior clarificação do conceito de prestação temporária e ocasional de 
serviços; entende que as autoridades competentes enfrentam dificuldades na aplicação do 
regime e insta, consequentemente, a Comissão a avaliar as actuais disposições do artigo 
7.º da directiva, em especial as relativas à saúde e segurança públicas, e a apresentar as 
suas conclusões ao Parlamento;

5. Salienta que as medidas de compensação, que permitem às autoridades competentes 
aplicarem uma prova de aptidão ou um estágio de adaptação durante um máximo de três 
anos e são fundamentais para assegurar a segurança dos consumidores e dos doentes, 
podem ser aplicadas de forma desproporcional; apela a que seja assegurada aos 
profissionais uma maior transparência do processo de tomada de decisões e a uma 
avaliação do Código de Conduta para as autoridades competentes; 

6. Entende que o diálogo e a cooperação entre as autoridades competentes e os PCNs deve 
ser melhorado, a nível nacional e entre os Estados-Membros;

II. Actualização das disposições existentes

7. Insta a Comissão a actualizar, em sintonia com a evolução científica e técnica, a actual 
classificação das actividades económicas para os sistemas de reconhecimento automático 
com base na experiência profissional e condições mínimas de formação; 

8. Salienta que os Estados-Membros devem regular as profissões de forma mais 
proporcional, com vista a reduzir o número total de profissões reguladas na UE, à 
excepção da área da saúde;

9. Assinala a exigência das partes interessadas no sentido de que seja conferida uma maior 
atenção ao desenvolvimento profissional contínuo (DPC); insta a Comissão a clarificar a 
definição de DPC; incentiva as autoridades competentes a fornecerem informações sobre 
o DPC durante o processo de reconhecimento e a partilharem boas práticas neste domínio;

III. Melhoria das condições de saúde e segurança públicas

10. Entende que a protecção da segurança dos consumidores e dos doentes é um objectivo 
fundamental no contexto da revisão da directiva;  relembra o estatuto especial dos 
profissionais de saúde;

11. Salienta que se verificaram problemas graves relativamente a profissionais que 
continuaram a exercer a sua actividade na UE depois de terem sido suspensos ou 
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afastados; 

12. Apela à criação, no âmbito do Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI) e para os 
profissionais ainda não abrangidos pela Directiva Serviços, de um sistema de alerta 
proactivo, com vista à divulgação obrigatória dos profissionais sancionados em todos os 
Estados-Membros; 

13. Sublinha que o princípio do acesso parcial é considerado indesejável pela grande maioria 
das partes interessadas e difícil de supervisionar em termos práticos; insta a uma avaliação 
rigorosa do princípio e apela a que não seja aplicável às profissões reguladas com 
implicações na saúde e segurança; 

14. Salienta que o alargamento do processo de reconhecimento às qualificações de países 
terceiros pode originar abusos do sistema sob a forma de procura do foro mais favorável 
("forum shopping") e que seria excessivamente pesado para as autoridades competentes 
do Estado-Membro de acolhimento;

15. Entende que a competência linguística é fundamental para facilitar a integração de um 
profissional noutro país, assegurar a qualidade dos serviços prestados e proteger a 
segurança dos consumidores e dos doentes; 

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reverem o regime de requisitos linguísticos 
para os profissionais de saúde, dotando as autoridades competentes da flexibilidade 
necessária para aferir e, caso necessário, testar as competências linguísticas dos 
profissionais como parte do processo de reconhecimento;

IV. Integrar os profissionais e introduzir confiança no sistema

17. Defende o alargamento do IMI às profissões ainda não abrangidas pela Directiva 
Serviços; 

18. Apela à introdução obrigatória do IMI na actividade das autoridades competentes a fim de 
facilitar uma cooperação administrativa proactiva e simplificar os processos de 
reconhecimento; 

19. Insta a Comissão a assegurar que qualquer directiva revista seja adequadamente transposta 
no prazo estabelecido; exorta os Estados-Membros a atribuírem a devida prioridade à 
directiva;

20. Apela a uma maior mobilidade dos licenciados e ao cumprimento do acórdão no processo 
Morgenbesser 1; entende que os Estados-Membros não devem, em princípio, impedir os 
licenciados de frequentarem estágios supervisionados remunerados quando ofereçam a 
mesma possibilidade aos seus nacionais; 

21. Salienta que o conceito de plataformas comuns, descrito no artigo 15.º da directiva, não 
surtiu efeito, uma vez que não existe actualmente nenhuma plataforma desse tipo; insta a 

                                               
1 Acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Novembro de 2003, processo C-313/01, Morgenbesser, ECR I–13467. 
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Comissão a clarificar o conceito num artigo revisto e a avaliar a proposta de redução do 
limiar de participação dos Estados-Membros;

22. Entende que a introdução de qualquer plataforma comum deve depender de um teste do 
mercado interno e estar sujeita a supervisão parlamentar;  

23. Aguarda os resultados de um estudo externo encomendado pela Comissão para avaliar o 
impacto das reformas educativas recentes nos processos de reconhecimento, em particular 
a aplicabilidade do Quadro Europeu de Qualificações aos artigos 11.º e 13.º da directiva e 
ao Processo de Bolonha;

24. Considera que o conceito de um cartão profissional voluntário, que deve estar vinculado a 
uma base de dados electrónica como o IMI, pode ser uma ferramenta útil para estimular a 
mobilidade de algumas profissões; salienta que qualquer cartão introduzido deve respeitar 
condições específicas e que devem ser estabelecidas as salvaguardas necessárias;

25. Solicita a Comissão que, previamente à introdução de qualquer cartão, comprove, por via 
de uma avaliação de impacto minuciosa, o eventual valor acrescentado para o processo de 
reconhecimento de um cartão voluntário para determinados profissionais e autoridades 
competentes, para além da mais-valia já proporcionada por um melhor IMI; entende que a 
avaliação de impacto deve abordar as preocupações suscitadas na consulta e por várias 
outras partes interessadas, avaliar as vantagens de um cartão digital, apresentar uma 
análise custo/benefício, especificar as suas características potenciais e descrever 
exactamente de que forma a protecção dos dados e a segurança dos consumidores seriam 
asseguradas;

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


