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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale
(2011/2024(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „EUROPA 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere raportul lui Mario Monti din 9 mai 2010 adresat Comisiei și intitulat „O 
nouă strategie pentru piața unică”,

– având în vedere audierea desfășurată împreună cu parlamentele naționale în data de 26 
octombrie 2010 cu privire la transpunerea și punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE,

– având în vedere studiul pe care l-a solicitat referitor la recunoașterea calificărilor 
profesionale (PE 447.514),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică -
Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate” (COM(2010)0608),

– având în vedere Raportul anual al SOLVIT din 2010 referitor la dezvoltarea și eficacitatea 
rețelei SOLVIT în 2010,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la o piață unică pentru 
europeni2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața 
unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii” 
(COM(2011)0206),

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 22 iunie 2011 referitoare la modernizarea 
Directivei privind calificările profesionale (COM(2011)0367),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 5 iulie 2011 referitor la rezumatul 
răspunsurilor la consultarea publică pe tema modernizării Directivei privind recunoașterea 
calificărilor profesionale3, 

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din data de 5 iulie 2011 referitor la 

                                               
1 JO L 255, 30.9.2005, p.22.
2 Texte adoptate, 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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evaluarea Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale1

– având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2011),

A. întrucât schimbările demografice vor face din ce în ce mai importantă mobilitatea 
profesioniștilor în întreaga Uniune Europeană;

B. întrucât evoluția piețelor muncii necesită o mai mare flexibilitate a normelor privind 
recunoașterea calificărilor profesionale;

C. întrucât încă mai există o discrepanță între așteptările cetățenilor și realitate, mai mult de 
16% din cazurile SOLVIT din anul 2010 având legătură cu recunoașterea calificărilor 
profesionale2;

D. întrucât Directiva 2005/36/CE nu a fost transpusă la timp de către toate statele membre, 
fiind pusă în aplicare pe deplin numai după trei ani de la termenul-limită inițial;

E. întrucât dreptul de a ocupa un loc de muncă sau de a presta servicii în alt stat membru este 
un drept fundamental conferit prin tratate și constituie un exemplu concret al modului în 
care cetățenii pot beneficia de piața unică;

F. întrucât Directiva 2005/36/CE a consolidat normele stabilite prin 15 directive anterioare, 
adoptate începând cu anul 1960;

G. întrucât Actul privind piața unică a subliniat faptul că modernizarea sistemului de 
recunoaștere a calificărilor profesionale este cheia intensificării creșterii economice,

I. Simplificare pentru cetățeni

1. subliniază faptul că procedura de recunoaștere în baza sistemului general și a sistemului 
automat bazat pe experiența profesională este greoaie și îndelungată atât pentru autoritățile 
competente, cât și pentru profesioniști;

2. solicită, astfel, statelor membre să utilizeze tehnologii moderne de comunicare, inclusiv 
baze de date și proceduri de înregistrare online, astfel încât să se asigure că 
termenele-limită stabilite prin sistemul general de recunoaștere sunt respectate și că sunt 
aduse îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește accesul la informații și transparența 
procesului decizional pentru profesioniști;

3. încurajează statele membre, autoritățile competente și Comisia să consolideze diferitele 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.
2 Comisia Europeană, DG MARKT, Raportul pe 2010 referitor la SOLVIT: Dezvoltarea și performanțele rețelei 
SOLVIT în 2010, (2011).
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surse de informații disponibile în prezent pentru profesioniști - inclusiv punctele naționale 
de contact, SOLVIT și asociațiile profesionale - prin crearea unui portal online accesibil, 
care să ofere informații relevante și de actualitate cu privire la procedura de recunoaștere, 
inclusiv informații administrative cu privire la autoritățile competente și documentele pe 
care profesioniștii trebuie să le depună pentru a obține recunoașterea calificărilor lor; 

4. solicită să fie aduse clarificări suplimentare conceptului de prestare de servicii temporară 
sau ocazională; consideră că autoritățile competente întâmpină dificultăți în aplicarea 
sistemului și, prin urmare, solicită Comisiei să evalueze dispozițiile actuale ale 
articolului 7 din directivă, în special cele cu privire la sănătatea și siguranța publică, și să 
prezinte concluziile obținute Parlamentului;

5. subliniază faptul că măsurile compensatorii, care permit autorităților competente să 
impună un test de aptitudini sau un stagiu de adaptare de până la trei ani și care joacă un 
rol esențial în asigurarea siguranței consumatorilor și a pacienților, pot fi aplicate în mod 
disproporționat; solicită sporirea transparenței procesului decizional pentru profesioniști și 
evaluarea Codului de conduită pentru a veni în ajutorul autorităților competente;

6. consideră că dialogul și cooperarea dintre autoritățile competente și punctele naționale de 
contact trebuie să fie îmbunătățite, atât la nivel național, cât și între statele membre; 

II. Actualizarea dispozițiilor existente

7. solicită Comisiei să actualizeze, în acord cu evoluțiile științifice și tehnice, clasificările 
actuale ale activităților economice pentru sistemul automat de recunoaștere bazat pe 
experiența profesională și cerințele minime de formare;

8. subliniază că statele membre ar trebui să reglementeze profesiile într-o manieră mai 
proporționată în scopul reducerii numărului total de profesii reglementate în UE, cu 
excepția sectorului sănătății;

9. atrage atenția asupra solicitării părților interesate de a se pune mai mult accentul pe 
perfecționarea profesională continuă; solicită Comisiei să clarifice definiția perfecționării 
profesionale continue; încurajează autoritățile competente să pună la dispoziție informații 
cu privire la perfecționarea profesională continuă în cadrul procedurii de recunoaștere și 
să facă schimb de cele mai bune practici în acest domeniu;

III. Îmbunătățirea sănătății și a siguranței publice

10. consideră că protecția siguranței consumatorilor și a pacienților este un obiectiv vital în 
contextul revizuirii directivei; atrage atenția asupra statutului special al profesioniștilor din 
domeniul sănătății;

11. subliniază faptul că au existat probleme grave provocate de situații în care unii 
profesioniști au continuat să își desfășoare activitatea în Uniunea Europeană în ciuda 
faptului că fuseseră suspendați sau le încetase calitatea în care practicau; 
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12. solicită ca pentru acele profesii care nu fac actualmente obiectul Directivei privind 
serviciile să fie creat în cadrul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) un 
mecanism proactiv de alertă, care să introducă obligativitatea emiterii unui avertisment 
către toate statele membre atunci când un profesionist a fost sancționat; 

13. arată că principiul accesului parțial este considerat indezirabil de către majoritatea părților 
interesate și este dificil de monitorizat în practică; solicită o evaluare amănunțită a 
principiului și, de asemenea, solicită ca acesta să nu se aplice profesiilor reglementate care 
au implicații în domeniul sănătății și al siguranței;

14. subliniază că extinderea procedurii de recunoaștere, astfel încât să acopere calificări din 
țări terțe, ar putea să favorizeze abuzurile sub forma căutării instanței celei mai favorabile 
(forum shopping) și ar fi foarte împovărătoare pentru autoritățile competente din statele 
membre gazdă; 

15. consideră că pentru facilitarea integrării unui profesionist într-o altă țară sunt esențiale 
competențele lingvistice, acestea asigurând calitatea serviciilor oferite și protejarea 
siguranței consumatorilor și a pacienților;

16. solicită Comisiei și statelor membre să revizuiască regimul cerințelor lingvistice pentru 
profesioniștii din domeniul sănătății, prin punerea la dispoziția autorităților competente a 
flexibilității necesare pentru evaluarea și, dacă este necesar, testarea competențelor 
lingvistice ale profesioniștilor, ca parte a procedurii de recunoaștere;

IV. Integrarea profesioniștilor și generarea sentimentului de încredere în sistem

17. sprijină extinderea IMI și asupra profesiilor care nu fac încă obiectul Directivei privind 
serviciile;

18. solicită introducerea obligatorie a IMI pentru autoritățile competente în scopul facilitării 
cooperării administrative proactive și al simplificării procedurilor de recunoaștere;

19. solicită Comisiei să se asigure că orice directivă revizuită este transpusă corespunzător 
până la împlinirea termenului-limită; îndeamnă statele membre să acorde directivei 
prioritatea cuvenită;

20. solicită să fie asigurată o mobilitate crescută a absolvenților și să fie respectată hotărârea 
pronunțată în cauza Morgenbesser1;  consideră că statele membre nu ar trebui, în 
principiu, să îi împiedice pe absolvenți să ia parte la stagii de pregătire remunerate dacă o 
asemenea posibilitate există pentru proprii cetățeni; 

21. atrage atenția asupra faptului că noțiunea de platforme comune, astfel cum este prevăzută 
la articolul 15 al directivei, nu s-a bucurat de succes, în sensul că nicio asemenea 
platformă nu există în prezent; solicită Comisiei să clarifice noțiunea într-un articol 
revizuit și să evalueze propunerea de a reduce pragul pentru participarea statelor membre;

                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție din 13 noiembrie 2003, cauza C-313/01, Morgenbesser, Rec. p. I-13467.
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22. consideră că introducerea oricărei platforme comune ar trebui să fie condiționată de un 
test al pieței interne și să fie supusă controlului parlamentar;

23. așteaptă rezultatele unui studiu extern solicitat de Comisie în scopul evaluării impactului 
reformelor recente din domeniul educației asupra procedurilor de recunoaștere, în special 
aplicabilitatea Cadrului european al calificărilor asupra articolelor 11 și 13 din directivă și 
Procesul Bologna;

24. consideră că un concept precum cardul profesional facultativ, care să fie conectat la o bază 
de date electronică precum IMI, ar putea fi un instrument util pentru facilitarea mobilității 
în cazul anumitor profesii; subliniază faptul că orice card introdus trebuie să întrunească 
anumite condiții și, de asemenea, faptul că trebuie stabilite garanțiile necesare; 

25. solicită Comisiei ca, înainte de introducerea unui card, să prezinte dovezi, pe baza unei 
evaluări de impact amănunțite, cu privire la valoarea adăugată pe care o poate prezenta 
pentru procedura de recunoaștere introducerea unui card facultativ pentru anumiți 
profesioniști și pentru autoritățile competente, în plus față de valoarea adăugată adusă de 
îmbunătățirea IMI; consideră că evaluarea de impact ar trebui să privească aspectele 
evidențiate în cursul consultării și de către numeroasele părți interesate, să evalueze 
avantajele unui „e-card”, să cuprindă o analiză costuri-beneficii, să specifice posibilele 
caracteristici ale acestuia și să explice exact cum vor fi asigurate protecția datelor și 
siguranța consumatorilor;

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


