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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií
(2011/2024(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 
2005 o uznávaní odborných kvalifikácií1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na správu Maria Montiho pre Komisiu z 9. mája 2010 s názvom Nová 
stratégia pre jednotný trh,

– so zreteľom na vypočutie, ktoré usporiadal spolu s národnými parlamentmi 26. októbra 
2010 na tému transpozícia a uplatňovanie smernice 2005/36/ES,

– so zreteľom na štúdiu o uznávaní odborných kvalifikácii (PE 447.514), ktorú nechal 
vypracovať,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o 
jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo 
(KOM(2010)0608),

– so zreteľom na výročnú správu siete SOLVIT z roku 2010 o rozvoji a fungovaní siete 
SOLVIT v roku 2010,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o jednotnom trhu pre Európanov2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu 
Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery „Spoločne za nový rast“ 
(KOM(2011)0206),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 22. júna 2011 o modernizácii smernice o uznávaní 
odborných kvalifikácií (KOM(2011)0367),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 5. júla 2011 o zhrnutí odpovedí na verejnú 
konzultáciu o modernizácii smernice o uznávaní odborných kvalifikácií3,

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 5. júla 2011 o hodnotení smernice 
o uznávaní odborných kvalifikácií4,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
2 Prijaté texty, 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-summary-replies-public-consultation-
pdq_en.pdf.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín (A7-0000/2011),

A. keďže demografické zmeny budú zvyšovať význam mobility odborných pracovníkov 
v Európskej únii,

B. keďže meniace sa pracovné trhy žiadajú väčšiu flexibilitu pravidiel uznávania odborných 
kvalifikácií,

C. keďže naďalej existuje rozpor medzi očakávaniami občanov a realitou, pričom vyše 16 % 
prípadov, ktorými sa zaoberal SOLVIT v roku 2010, sa týkalo uznávania odborných 
kvalifikácií1,

D. keďže smernica 2005/36/ES nebola transponovaná na čas vo všetkých členských štátoch, 
a v plnom rozsahu bola implementovaná až tri roky po pôvodne stanovenom termíne,

E. keďže právo na zamestnanie alebo poskytovanie služieb v inom členskom štáte je 
základným právom podľa zmlúv a je konkrétnym príkladom prínosu, ktorý prináša 
občanom jednotný trh,

F. keďže smernicou 2005/36/ES sa skonsolidovali pravidlá stanovené v 15 predchádzajúcich 
smerniciach, ktoré boli prijímané od šesťdesiatych rokov 20. storočia, 

G. keďže Akt o jednotnom trhu podčiarkol, že modernizácia systému uznávania odborných 
kvalifikácií je kľúčom na posilňovanie hospodárskeho rastu,

I. Zjednodušenie pre občanov

1. zdôrazňuje, že proces uznávania podľa všeobecného systému a automatického systému 
založeného na odbornej praxi je príliš ťažkopádny a časovo náročný tak pre príslušné 
orgány, ako aj pre odborníkov; 

2. vyzýva preto členské štáty, aby využívali moderné komunikačné technológie vrátane 
databáz a online registračných postupov na zabezpečenie splnenia stanovených termínov 
vo všeobecnom systéme uznávania a na to, aby sa dosiahol podstatný pokrok pri prístupe 
k informáciám a transparentnosti rozhodovacieho procesu pre odborníkov;

3. podnecuje členské štáty, príslušné orgány a Komisiu, aby konsolidovali rozličné zdroje 
informácií, ktoré majú v súčasnosti k dispozícii odborníci – okrem iných národné 
kontaktné miesta (NKM), SOLVIT a profesijné orgány  – zriadením dostupného online 
portálu, ktorý by uvádzal relevantné a aktuálne informácie o procese uznávania vrátane 
administratívnych informácií o príslušných orgánoch a dokumentov, ktoré musia 
odborníci predložiť na uznanie svojich kvalifikácií;

                                               
1 Európska komisia, GR MARKT, správa za rok 2010: rozvoj a výsledky siete SOLVIT v roku 2010 (2011).
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4. vyzýva na ďalšie objasnenie pojmu dočasného a príležitostného poskytovania služieb; 
konštatuje, že príslušné orgány čelia ťažkostiam pri uplatňovaní režimu a vyzýva preto 
Komisiu, aby posúdila súčasné ustanovenia stanovené v článku 7 smernice, predovšetkým 
tie, ktoré sa týkajú verejného zdravia a bezpečnosti, a predložila svoje závery Parlamentu;

5. zdôrazňuje, že kompenzačné opatrenia, ktoré umožňujú príslušným orgánom zaviesť 
skúšku spôsobilosti alebo adaptačné obdobie až do troch rokov a hrajú významnú úlohu 
pri zabezpečovaní bezpečnosti spotrebiteľov a pacientov,  môžu byť uplatňované 
neprimeraným spôsobom; žiada zlepšenie transparentnosti rozhodovania pre odborníkov 
a hodnotenie kódexu správania s cieľom pomôcť príslušným orgánom;

6. domnieva sa, že dialóg a spolupráca medzi príslušnými orgánmi a NKM sa musí zlepšiť 
na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni medzi členskými štátmi; 

II. Aktualizácia existujúcich ustanovení

7. vyzýva Komisiu, aby v súlade s vedecko-technickým vývojom aktualizovala súčasnú 
klasifikáciu hospodárskych činností pre systémy automatického uznávania založené na 
odborných skúsenostiach a minimálnych požiadavkách na odbornú prípravu;

8. zdôrazňuje, že členské štáty by mali regulovať povolania primeranejším spôsobom 
s cieľom znížiť celkový počet regulovaných povolaní v EÚ, okrem odvetvia 
zdravotníctva;

9. zdôrazňuje výzvu zainteresovaných strán na silnejšie zdôrazňovanie nepretržitého 
odborného vzdelávania (NOV); vyzýva Komisiu, aby objasnila definíciu NOV; podnecuje 
príslušné orgány k tomu, aby poskytli informácie o NOV počas procesu uznávania a aby 
si vymieňali osvedčené postupy v tejto oblasti;

III. Zlepšenie verejného zdravia a bezpečnosti

10. domnieva sa, že ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť pacientov sú kľúčovými cieľmi 
v kontexte revízie smernice; upozorňuje na osobitný štatút personálu v zdravotníctve;

11. zdôrazňuje, že sa vyskytli vážne problémy v súvislosti s odborníkmi, ktorí pokračujú vo 
vykonávaní činnosti v EÚ napriek tomu, že majú pozastavenú činnosť alebo boli vylúčení 
z registra;

12. žiada o zriadenie proaktívneho mechanizmu varovania v rámci informačného systému o 
vnútornom trhu a pre tie profesie, na ktoré sa zatiaľ nevzťahuje smernica o službách, 
podľa ktorého by bolo povinné vydať varovanie všetkým členským štátom v prípade 
uloženia sankcíí niektorému odborníkovi; 

13. konštatuje, že zásadu čiastočného prístupu vníma väčšina zainteresovaných strán ako 
nežiaducu a jej monitorovanie v praxi za zložité; žiada o prehodnotenie tejto zásady a o to, 
aby sa neuplatňovala na regulované povolania súvisiace so zdravotníctvom 
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a bezpečnosťou;

14. zdôrazňuje, že rozšírenie postupu uznávania na kvalifikácie z tretích krajín môže podnietiť 
zneužívanie systému v podobe špekulácií s výberom miesta jej získania a  predstavovalo 
by pre príslušné orgány hostiteľského členského štáty prílišnú záťaž;

15. domnieva sa, že jazykové schopnosti sú kľúčovými pri uľahčovaní integrácie odborníkov 
v iných krajinách, zabezpečovaní kvality služieb a ochrane bezpečnosti spotrebiteľov 
a pacientov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby revidovali režim jazykových požiadaviek pre 
pracovníkov v zdravotníctve tak, aby poskytli príslušným orgánom dostatok pružnosti na 
posudzovanie a v prípade potreby aj testovanie jazykových schopností odborníkov v rámci 
procesu uznávania;

IV. Integrácia odborníkov a zvýšenie dôvery v systém

17. podporuje rozšírenie IMI na tie povolania, na ktoré sa zatiaľ nevzťahuje smernica o 
službách;

18. žiada o povinné zavedenie IMI pre príslušné orgány na uľahčenie proaktívnej 
administratívnej spolupráce a zjednodušenie postupov uznávania;

19. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že prípadná revidovaná smernica bude riadne 
transponovaná do stanoveného termínu; vyzýva členské štáty, aby tomu tejto smernici 
udelili náležitú prioritu;

20. žiada zvýšenú mobilitu absolventov a dodržiavanie rozsudku vo veci Morgenbesser1; 
domnieva sa, že členské štáty by zo zásady nemali brániť absolventom vykonávať platenú 
prax pod dohľadom, ak takúto možnosť ponúkajú vlastným štátnym príslušníkom;

21. zdôrazňuje, že koncepcia spoločných platforiem načrtnutá v článku 15 smernice nebola 
úspešná a v súčasnosti takéto platformy neexistujú; vyzýva Komisiu, aby objasnila túto 
koncepciu v revidovanom článku a posúdila návrh na zníženie prahu účasti členských 
štátov;

22. domnieva sa, že zavedenie akejkoľvek spoločnej platformy by malo byť podmienené 
testom vnútorného trhu a podliehať parlamentnému dohľadu;

23. očakáva výsledky externej štúdie, ktorú si objednala Komisia na posúdenie vplyvu 
nedávnych reforiem vzdelávania na postupy uznávania, najmä uplatniteľnosti európskeho 
rámca kvalifikácií na články 11 a 13 smernice a bolonského procesu; 

24. domnieva sa, že koncepcia dobrovoľného odborného preukazu, ktorý by musel byť 
spojený s elektronickou databázou, napríklad s IMI, by mohla byť v prípade niektorých 
profesií užitočným nástrojom; zdôrazňuje, že akýkoľvek preukaz musí spĺňať konkrétne 

                                               
1 rozsudok Súdneho dvora z 13. novembra 2003, vec C-313/01, Morgenbesser, Zb. I–13467.
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podmienky a je nutné zriadiť potrebné záruky;

25. vyzýva Komisiu, aby pred zavedením akéhokoľvek preukazu poskytla prostredníctvom 
podrobného hodnotenia vplyvu dôkazy o možnej pridanej hodnote dobrovoľného 
preukazu pre určitých odborníkov a príslušné orgány pre proces uznávania nad rámec 
posilneného systému IMI;  domnieva sa, že posúdenie vplyvu sa musí zaoberať obavami, 
ktoré počas konzultácií a pri iných príležitostiach vyjadrili mnohé zúčastnené strany, 
posúdiť prínosy elektronickej karty, uviesť analýzu nákladov a prínosov, spresniť jej 
potenciálne vlastnosti a vysvetliť, ako by bola zabezpečená ochrana údajov a bezpečnosť 
spotrebiteľov;

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


