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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1576/2012, внесена от Ролф Юшкевиц, с германско 
гражданство, относно признаването в  целия ЕС на обучението за 
медицинска сестра за възрастни хора и лице, полагащо грижи за 
възрастни хора

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за признаването в целия ЕС на обучението за 
медицинска сестра за възрастни хора и лице, полагащо грижи за възрастни хора, както 
и за признаването на тези две професии. Той твърди, че до момента единствено 
обучението, провеждано в Германия, е признато на територията на целия ЕС, както и че 
обучението за тези професии се регулира по различен начин или въобще не се регулира 
в останалите държави — членки на ЕС. Като се има предвид недостигът на надлежно 
обучен персонал за тези професии, вносителят на петицията счита, че е необходимо да 
се приемат разпоредби на равнище ЕС, които ще спомогнат да стане възможно 
медицинските сестри и лицата, полагащи грижи за възрастни хора, да бъдат наемани на 
работа без продължителни процедури за признаване в рамките на целия ЕС. В отговора 
на комисията по петиции на германския Бундестаг се посочва, че в Германия наскоро е 
влязло в сила законодателство за опростяване на признаването на професиите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 20.09.13

Всяка държава членка е свободна да обвързва достъпа до определена професия или  
нейното упражняването с притежаването на специфична професионална квалификация 
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в рамките на правилата за вътрешния пазар.

Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации 
(наричана по-долу „директивата“) улеснява взаимното признаване на квалификации, 
когато гражданин на държава — членка на ЕС, желае да упражнява регламентирана 
професия в държава членка, различна от тази, в която той е придобил своята 
квалификация.  Директивата съдържа хармонизирани минимални изисквания за 
обучение за седем секторни професии (включително медицински сестри, отговарящи за 
общомедицински грижи), които дават възможност за автоматично признаване на тези 
квалификации.

Въпреки че в директивата не се определят минимални изисквания за обучение за други 
регулирани професии (например медицински сестри за възрастни хора и за 
гериатрични грижи), те все още могат да се възползват от т.нар. обща система за 
признаване съгласно директивата. Общата система предполага, че компетентният орган 
на приемащата държава членка може да сравнява обучението на даден професионалист 
със своите национални изисквания за обучение. В случай на съществени разлики в 
обучението приемащата държава членка може да налага компенсационни мерки преди 
признаване на квалификациите.

Директивата допуска също така освобождаване от компенсационни мерки на основата 
на общи платформи, т.е. набор от критерии за професионални квалификации 
(допълнително обучение, изпит за правоспособност, период на приспособяване), които 
са подходящи за компенсиране на съществени различия между изискванията за 
професионална подготовка в различните държави членки за дадена професия.  Въпреки 
това условията за учредяване на платформа са особено трудни за изпълнение, а към 
днешна дата не е създадена обща платформа.

През декември 2011 г. Комисията представи своето предложение за модернизиране на 
директивата1. Съзаконодателите постигнаха съгласие по принцип относно 
модернизирането на директивата през юни 2013 г. Това споразумение се подкрепя от 
водещата комисия на Европейския парламент (комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите) и държавите членки в рамките на Съвета. Изменената директива ще 
бъде предмет на официално приемане чрез гласуване към края на 2013 г.

Бъдещата директива ще замени концепцията за „общи платформи“ с общи принципи на 
обучението, т. е. общи рамки на обучение, основани на общ минимален набор от 
знания, умения и компетенции или общи тестове за обучение.  Докато „общите 
платформи предлагаха единствено възможността за хармонизиране на 
компенсационните мерки, общите принципи на обучение ще позволяват на 
специалистите да бъдат изцяло освободени от компенсационни мерки.  С тези нови 
разпоредби ще бъде въведен нов метод за автоматично признаване на квалификациите 
за онези професии, които в момента не се ползват от него. Държавите членки обаче 
могат да се възползват от дерогации при прилагането на този режим в определени 
ограничени условия, като например общественото здравеопазване.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
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Освен това условията за установяване на общи принципи на обучение ще бъдат по-
лесни за изпълнение, колкото условията за създаване на общи платформи.  Прагът за 
националните професионални организации или компетентни органи за стартиране на 
общи принципи на обучение ще бъде ограничен до най-малко 1/3 от държавите членки. 
Общите рамки на обучението дават възможност на повече специалисти да се движат в 
рамките на ЕС и съчетават знанията, уменията и компетенциите, изисквани в поне 1/3 
от всички държави членки. Професията (или образованието и обучението, които водят 
до тази професия), се регламентира в най-малко 1/3 от държавите членки1. Общите 
рамки на обучение следва да бъдат изготвяни чрез прозрачен надлежен процес и да не 
изискват от специалиста първо да стане член на професионална организация. Подобни 
условия ще се прилагат за общите тестове за обучение. Представители на европейските 
професионални организации или сдружения от поне 1/3 от държавите членки следва да 
излязат с предложения за такива общи рамки на обучение.  Ако Комисията приеме 
обща рамка на обучението чрез делегиран акт, ще бъде възможно съответните 
национални професионални квалификации да бъдат автоматично признати. Не е 
изключено въвеждането на обща рамка на обучението за медицински сестри за 
гериатрични грижи, ако са изпълнени съответните условия.

Заключение
Изменената директива въвежда нова концепция за общи принципи на обучение, която 
ще предоставя възможност за автоматично признаване на квалификациите за онези 
професии, които понастоящем попадат в общата система за признаване (като например 
медицинските сестри или персонал, които да полага грижи за възрастни хора).  Ако са в 
съответствие с условията, предписани в директивата, тези разпоредби ще позволят на 
различни професии да се възползват от същите предимства както професиите, за които 
минималните изисквания за обучение са определени в директивата. За да се постигне 
това, са необходими предложения от професионални организации и по-нататъшни 
действия на Комисията.

                                               
1 Тези професии могат да включват също така следдипломни специалности, които понастоящем не са 
предмет на автоматично признаване.


