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petíció az idősápolói és idősgondozói képzés Unió-szerte történő elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója síkra száll az idősápolói és idősgondozói képzés Unió-szerte történő 
elismerése mellett, és szorgalmazza e két szakma elismerését. Állítása szerint egyelőre csak a 
német képzést ismerik el Unió-szerte; az e szakmákkal kapcsolatos képzést a többi uniós 
tagállamban vagy különbözőképpen, vagy egyáltalán nem szabályozzák. Tekintettel arra, 
hogy a szóban forgó szakmák esetében hiányzik a megfelelően képzett munkaerő, a petíció 
benyújtója szükségesnek tartja olyan európai rendelkezések elfogadását, amelyek segítenek 
lehetővé tenni az idősápolók és -gondozók számára, hogy hosszadalmas elismertetési 
eljárások nélkül bárhol az Unióban munkába állhassanak. A német Bundestag Petíciós 
Bizottságától kapott válasz szerint Németországban nemrégiben jogszabály lépett hatályba a 
szakmák elismerésének egyszerűsítése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

Valamennyi tagállamnak jogában áll, hogy – a belső piaci szabályok korlátain belül – a 
valamely adott szakmához való hozzáférést vagy annak gyakorlását jogilag egy konkrét 
szakmai képesítéshez kösse.
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A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv (a továbbiakban: az irányelv) 
megkönnyíti a képesítések kölcsönös elismerését azokban az esetekben, amelyekben valamely 
uniós tagállam polgára a képesítés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban kíván 
gyakorolni egy szabályozott szakmát. Az irányelv hét ágazati szakma (köztük az általános 
ápolók) tekintetében tartalmaz olyan harmonizált képzési minimumkövetelményeket, amelyek 
lehetővé teszik e szakképesítések automatikus elismerését.

Habár az irányelv nem határozza meg az egyéb szabályozott szakmák (például az idősápolók 
és az idősgondozók) képzési minimumkövetelményeit, rájuk is vonatkozik az irányelv szerinti, 
úgynevezett általános elismerési rendszer. Az általános rendszer értelmében a befogadó 
tagállam illetékes hatósága összehasonlíthatja az adott munkavállaló által végzett képzést a 
nemzeti képzési követelményekkel. Amennyiben e képzések tekintetében alapvető eltérések 
tapasztalhatók, a befogadó tagállam a képesítések elismerését megelőzően kompenzációs 
intézkedéseket írhat elő.

Az irányelv közös követelményrendszer alapján lehetővé teszi továbbá a kompenzációs 
intézkedések mellőzését. Ez a közös követelményrendszer olyan szakmai képesítési 
kritériumok (kiegészítő képzés, alkalmassági vizsga, adaptációs időszak) csoportja, amelyek 
alkalmasak azoknak a lényeges eltéréseknek az ellensúlyozására, amelyeket egy adott szakma 
tekintetében a különböző tagállamokban létező képzési követelmények között állapítottak 
meg. Az ilyen követelményrendszer felállításának feltételei azonban nagyon nehezen 
tarthatók, és ez idáig egyetlen ilyen közös követelményrendszert sem állítottak fel.

2011 decemberében a Bizottság benyújtotta az irányelv korszerűsítésére irányuló javaslatát1. 
A társjogalkotók 2013 júniusában elviekben megállapodásra jutottak az irányelv 
korszerűsítéséről. E megállapodást az illetékes európai parlamenti bizottság (a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság), valamint a Tanácsban a tagállamok támogatják. A módosított 
irányelvet 2013 vége felé szavazás útján hivatalosan is elfogadják.

A jövőbeli irányelv a „közös követelményrendszerek” fogalmát vagy közös képzési elvekkel, 
azaz az ismeretek, képességek és készségek közös, minimálisan szükséges összességén 
alapuló közös képzési keretekkel, vagy közös képzési vizsgákkal fogja felváltani. Míg a 
„közös követelményrendszerek” csupán a kompenzációs intézkedések harmonizálásának 
lehetőségét kínálták fel, a közös képzési elvek a kompenzációs intézkedések alóli teljes 
mentességet teszik lehetővé a szakemberek számára. Az új rendelkezések az automatikus 
elismerés új módszerét fogják bevezetni azon szakmák esetében, amelyek abból még nem 
profitálnak. A tagállamok ugyanakkor a rendszer alkalmazása alóli mentesítésből 
profitálhatnak bizonyos korlátozott feltételekkel, például a közegészségügy területén.

Ezenkívül a közös képzési elvek felállításának feltételei a közös követelményrendszer 
felállításának feltételeinél könnyebben betarthatók lesznek. A nemzeti szakmai szervezetek 
vagy illetékes hatóságok akkor létesíthetnek majd közös képzési elveket, ha a tagállamok 
legalább egyharmada részt vesz ebben. A közös képzési keretek több szakember számára 
teszik majd lehetővé az Unión belüli mobilitást, és a tagállamok legalább egyharmadában 
összehangolják a szükséges ismereteket, képességeket és készségeket. Az érintett szakmát 
(vagy a szakma gyakorlásához szükséges oktatást és képzést) a tagállamok legalább 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
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egyharmadában szabályozni kell1. A közös képzési kereteket egy átlátható és szabályszerű 
eljárást követően kell kidolgozni, és a szakma gyakorlójától nem várható el, hogy bármilyen 
szakmai szervezethez csatlakozzon. A közös képzési vizsgákra is hasonló feltételek lesznek 
alkalmazandók. A tagállamok legalább egyharmadát tömörítő európai szakmai szervezetek 
vagy egyesületek lesznek azok, amelyek javaslatokat tehetnek az ilyen közös képzési keretek 
tekintetében. Ha a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén fogad el közös képzési 
keretet, a releváns nemzeti szakmai címeket automatikusan el lehet ismerni. Amennyiben a 
feltételeket teljesítik, az idősgondozással foglalkozó ápolókra vonatkozó közös képzési keret 
bevezetése sincs kizárva.

Következtetés
A módosított irányelv bevezeti a közös képzési elvek új fogalmát, amely a képesítések 
automatikus elismeréséről rendelkezik majd azon szakmák (például az idősápolók és 
idősgondozók) tekintetében, amelyekre az általános elismerési rendszer jelenleg nem 
vonatkozik. Az irányelvben előírt feltételekkel e rendelkezések lehetővé teszik, hogy egyes 
szakmák ugyanazokat az előnyöket élvezzék, mint azok a szakmák, amelyekre az irányelv a 
képzési minimumkövetelményeket előírta. Ennek megvalósításához a szakmai szervezetek 
javaslataira és a Bizottság további intézkedéseire van szükség.

                                               
1 E szakmák közé tartozhatnak olyan posztgraduális szakképesítések is, amelyekre jelenleg nem terjed ki az
automatikus elismerés.


