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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju direktive o poklicnih kvalifikacijah (2005/36/ES)
(2011/2024(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju poročila Maria Montija Komisiji z dne 9. maja 2010 z naslovom „Nova 
strategija za enotni trg“,

– ob upoštevanju predstavitve, ki jo je Parlament organiziral z nacionalnimi parlamenti 26. 
oktobra 2010, o prenosu in izvajanju Direktive 2005/36/ES,

– ob upoštevanju študije, ki jo je naročil, o priznavanju poklicnih kvalifikacij (PE 447.514),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „„K aktu za enotni trg – Za 
visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo“ (KOM(2010)0608),

– ob upoštevanju letnega poročila mreže SOLVIT o njenem razvoju in uspešnosti za leto 
2010,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o enotnem trgu za Evropejce2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom „Akt za enotni trg –
Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja“ (KOM(2011)0206),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 22. junija 2011 o posodobitvi direktive o 
poklicnih kvalifikacijah (KOM(2011)0367),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 5. julija 2011 o povzetku odzivov 
na javno posvetovanje o posodobitvi direktive o poklicnih kvalifikacijah3,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 5. julija 2011 o oceni direktive o 
poklicnih kvalifikacijah4,

– ob upoštevanju členov 48 in 119(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano 

                                               
1 UL L 255, 30.9.2005, str. 22.
2 Sprejeta besedila, 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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(A7-0000/2011),

A. ker bo mobilnost strokovnjakov znotraj Evropske unije zaradi demografskih sprememb 
pridobivala vedno večji pomen,

B. ker spremembe na trgih dela zahtevajo večjo prožnost pravil za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij,

C. ker še vedno obstaja vrzel med pričakovanji državljanov in dejanskim stanjem, pri čemer 
se je več kot 16 % vseh primerov znotraj mreže SOLVIT v letu 2010 nanašalo na 
priznavanje poklicnih kvalifikacij1,

D. ker vse države članice niso pravočasno prenesle Direktive 2005/36/ES, ki se je začela v 
celoti izvajati šele tri leta po prvotno predpisanem roku,

E. ker pravica do varne zaposlitve ali do opravljanja storitev v drugi državi članici predstavlja 
temeljno pravico, ki izhaja iz Pogodb, in je otipljiv primera tega, kako imajo lahko 
državljani korist od enotnega trga,

F. ker je Direktiva 2005/36/ES združila pravila, ki so bila vključena v 15 predhodnih direktiv, 
sprejetih od 60-ih let prejšnjega stoletja dalje,

G. ker je akt za enotni trg izpostavil dejstvo, da je posodobitev sistema za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij bistvenega pomena za povečanje gospodarske rasti,

I. Poenostavitev za državljane

1. poudarja, da je postopek priznavanja v okviru splošnega sistema in sistema samodejnega 
priznavanja, ki temelji na poklicnih izkušnjah, preveč zapleten in dolgotrajen tako za 
pristojne organe kot za strokovnjake;

2. zato poziva države članice, naj uporabljajo sodobne komunikacijske tehnologije, vključno 
s podatkovnimi zbirkami in postopki za spletno registracijo, da bi zagotovile izpolnjevanje 
rokov, predpisanih v splošnem sistemu za priznavanje kvalifikacij, in dosegle bistvene 
izboljšave z vidika dostopa do informacij in preglednosti sprejemanja odločitev za 
strokovnjake;

3. spodbuja države članice, pristojne organe in Komisijo, naj združijo različne vire 
informacij, ki so trenutno na voljo strokovnjakom – vključno z nacionalnimi kontaktnimi 
točkami, mrežo SOLVIT in strokovnimi organi – in vzpostavijo dostopen spletni portal, ki 
bo zagotavljal ustrezne in najnovejše informacije o postopku priznavanja, vključno z 
upravnimi informacijami o pristojnih organih in dokumentaciji, ki jo je treba predložiti za 
namene priznanja poklicnih kvalifikacij;

4. poziva k dodatni razjasnitvi pojma občasnega in priložnostnega opravljanja storitev; trdi, 

                                               
1 Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, Poročilo SOLVIT 2010: Razvoj in uspešnost mreže 
SOLVIT v letu 2010, (2011).
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da bodo pristojni organi imeli težave pri izvajanju takšne ureditve, zato poziva Komisijo, 
naj ovrednoti trenutno veljavne določbe iz člena 7 direktive, predvsem tiste, ki se nanašajo 
na javno zdravje in varnost, ter svoje zaključke predstavi Parlamentu;

5. poudarja, da se dopolnilni ukrepi, ki pristojnim organom omogočajo, da zahtevajo 
preizkus poklicne usposobljenosti ali največ triletno prilagoditveno obdobje, in imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju varstva potrošnikov in bolnikov, lahko uporabljajo na 
nesorazmeren način; poziva k večji preglednosti sprejemanja odločitev za strokovnjake in 
k ovrednotenju kodeksa ravnanja, kar bi olajšajo delo pristojnih organov;

6. meni, da je treba izboljšati dialog in sodelovanje med pristojnimi organi in nacionalnimi 
kontaktnimi točkami tako na nacionalni ravni kot tudi med državami članicami; 

II. Posodabljanje veljavnih predpisov

7. poziva Komisijo, naj v skladu z znanstvenim in tehničnim napredkom posodobi veljavno 
klasifikacijo gospodarskih dejavnosti za potrebe sistemov samodejnega priznavanja 
kvalifikacij, ki temeljijo na poklicnih izkušnjah in minimalnih zahtevah usposobljenosti;

8. poudarja, da bi morale države članice regulirati poklice na bolj sorazmeren način, da bi 
zmanjšale skupno število reguliranih poklicev v EU, z izjemo sektorja zdravstvenega 
varstva;

9. opozarja na poziv deležnikov, ki so želeli večji poudarek nameniti stalnemu poklicnemu 
izpopolnjevanju (SPI); poziva Komisijo, naj pojasni opredelitev pojma stalnega 
poklicnega izpopolnjevanju; spodbuja pristojne organe, naj med postopkom priznavanja 
kvalifikacij zagotovijo informacije o stalnem poklicnem izpopolnjevanju in si izmenjajo 
najboljše prakse na tem področju;

III. Izboljševanje javnega zdravja in varnosti

10. meni, da varstvo potrošnikov in bolnikov predstavlja najpomembnejši cilj v okviru 
revizije direktive; opozarja na poseben položaj strokovnjakov na področju zdravstvenega 
varstva;

11. poudarja, da smo bili priča hudim težavam, povezanim s strokovnjaki, ki so še naprej 
opravljali svoje delo v EU, čeprav so bili suspendirani ali izbrisani iz zadevnega registra;

12. poziva, naj se v okviru informacijskega sistema za notranji trg (IMI) in za tiste poklice, ki 
niso vključeni v direktivo o storitvah, vzpostavi proaktiven mehanizem opozarjanja, ki bo 
v primeru sankcioniranja nekega strokovnjaka predvidel obvezno pošiljanje opozoril vsem 
državam članicam;

13. poudarja, da se velika večina deležnikov ni opredelila za načelo delnega dostopa in da bi 
bilo tak sistem v praksi težko nadzorovati; poziva k poglobljeni oceni tega načela in meni, 
da se to načelo ne bi smelo uporabljati za tiste regulirane poklice, ki lahko vplivajo na 
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zdravje in varnost;

14. poudarja, da bi razširitev postopka priznavanja na kvalifikacije iz tretjih držav lahko 
privedla do zlorab sistema z vidika izbiranja najugodnejšega pravnega reda (t.i. forum 
shopping) in bi predstavljala preveliko breme za pristojne organe v državi članici 
gostiteljici;

15. meni, da je znanje jezikov bistvenega pomena za hitrejše vključevanje strokovnjakov v 
drugo državo, za zagotavljanje kakovosti storitev ter varstvo potrošnikov in bolnikov;

16. poziva Komisijo in države članice, naj pregledajo ureditev glede jezikovnih zahtev za 
poklice na področju zdravstvenega varstva in pristojnim organom omogočijo potrebno 
prožnost za ugotavljanje in, kjer je to potrebno, preizkušanje jezikovnega znanja 
strokovnjakov v okviru postopka priznavanja kvalifikacij; 

IV. Vključevanje strokovnjakov in krepitev zaupanja v sistem

17. podpira razširitev informacijskega sistema za notranji trg (IMI) na poklice, ki jih direktiva 
o storitvah zaenkrat še ne vključuje;

18. poziva k obvezni uvedbi informacijskega sistema za notranji trg za pristojne organe, da bi 
olajšali proaktivno upravno sodelovanje in poenostavili postopke priznavanja;

19. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo kakršna koli revidirana direktiva ustrezno prenesena 
do izteka zastavljenega roka; poziva države članice, naj to direktivo obravnavajo 
prednostno;

20. poziva k večji mobilnosti diplomantov in k spoštovanju sodbe v zadevi Morgenbesser1; 
meni, da države članice diplomantom načeloma ne bi smele onemogočati opravljanja 
plačane prakse pod nadzorom, če takšno možnost zagotavljajo lastnim državljanom;

21. poudarja, da pojem skupnih izhodišč, določen v členu 15 direktive, ni bil uspešen in da 
takšna izhodišča v tem trenutku ne obstajajo; poziva Komisijo, naj ta pojem v revidiranem 
členu pojasni in predlog ovrednoti z vidika znižanja pragu za sodelovanje držav članic;

22. meni, da mora biti uvedba kakršnega koli skupnega izhodišča pogojena s preverjanjem 
kršitev na notranjem trgu in podvržena parlamentarnemu nadzoru;

23. pričakuje rezultate zunanje študije, ki jo je naročila Komisija, da bi ocenila učinke 
nedavnih reform izobraževanja za postopke priznavanja kvalifikacij, še zlasti uporabnost 
evropskega ogrodja kvalifikacij v zvezi s členoma 11 in 13 direktive ter bolonjskim 
procesom;

24. meni, da bi zamisel o prostovoljni poklicni izkaznici, ki mora biti povezana z elektronsko 
podatkovno zbirko, kot je informacijski sistem za notranji trg, lahko predstavljala koristno 
orodje za lajšanje mobilnosti nekaterih poklicev; poudarja, da mora uvedba kakršne koli 

                                               
1 Sodba Sodišča v zadevi C-313/01, Morgenbesser, ECR I-13467, z dne 13. novembra 2003.
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izkaznice izpolnjevati posebne pogoje in da je treba zagotoviti potrebne zaščitne ukrepe;

25. poziva Komisijo, naj pred uvedbo kakršne koli izkaznice na podlagi poglobljene ocene 
učinka predloži dokaze o morebitni dodani vrednosti prostovoljne izkaznice za postopek 
priznavanja kvalifikacij za določene strokovnjake in pristojne organe, ki presega dodano 
vrednost razširjenega informacijskega sistema za notranji trg; meni, da mora ocena učinka 
obravnavati pomisleke, ki so bili izraženi med posvetovanjem in s strani številni drugih 
deležnikov, oceniti prednosti „e-izkaznice“, zagotoviti analizo stroškov in koristi, določiti 
morebitne lastnosti takšne izkaznice in natančno pojasniti, kako je mogoče zagotoviti 
varstvo podatkov in potrošnikov;

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


