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profesinio mokymo pripažinimo visoje Europos Sąjungoje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Rolf Juschkewitz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina pagyvenusių žmonių slaugytojų ir prižiūrėtojų profesinį mokymą 
bei abi šias profesijas pripažinti visoje Europos Sąjungoje. Jis teigia, kad iki šiol visoje 
Europos Sąjungoje pripažįstamas tik Vokietijoje teikiamas profesinis mokymas ir kad kitose 
ES valstybėse narėse šių profesijų rengimas reglamentuojamas skirtingai arba visai 
nereglamentuojamas. Atsižvelgdamas į tai, kad trūksta tinkamai parengtų šių profesijų 
darbuotojų, peticijos pateikėjas mano, kad būtina priimti ES nuostatas, pagal kurias 
pagyvenusių žmonių slaugytojai ir prižiūrėtojai galėtų įsidarbinti visoje Europos Sąjungoje 
netaikant ilgai trunkančių pripažinimo procedūrų. Vokietijos Bundestago Peticijų komiteto 
atsakyme nurodoma, kad Vokietijoje neseniai įsigaliojo teisės aktai, pagal kuriuos 
supaprastinama profesijų pripažinimo tvarka.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Kiekviena valstybė narė, laikydamasi vidaus rinkos taisyklių, turi teisę nustatyti, kad 
galimybė verstis tam tikra profesija teisiškai priklausytų nuo konkrečios profesinės 
kvalifikacijos turėjimo.

Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (toliau – direktyva) sudaromos 
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geresnės sąlygos tarpusavyje pripažinti kvalifikaciją, kai ES valstybės narės pilietis 
pageidauja verstis reguliuojama profesija ne toje valstybėje narėje, kurioje įgijo kvalifikaciją. 
Direktyvoje išdėstyti suderinti būtinieji mokymo reikalavimai septynioms sektorinėms 
profesijoms (įskaitant bendrosios praktikos slaugytojus), kuriais numatytas automatinis šių 
profesijų kvalifikacijos pripažinimas.

Direktyvoje nenustatyta būtinųjų profesinio mokymo reikalavimų kitoms reguliuojamoms 
profesijoms (pvz., pagyvenusių žmonių slaugytojų ir prižiūrėtojų), tačiau šioms profesijoms 
pagal direktyvą taip pat taikoma vadinamoji bendroji pripažinimo sistema. Remiantis bendrąja 
sistema, netiesiogiai nustatyta, kad priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija 
gali palyginti konkretaus specialisto profesinį mokymą su savo nacionaliniais profesinio 
mokymo reikalavimais. Kai profesinis mokymas gerokai skiriasi, priimančioji valstybė narė, 
prieš pripažindama kvalifikaciją, gali nustatyti kompensacines priemones.

Be to, direktyvoje leidžiama atsisakyti taikyti kompensacines priemones remiantis bendromis 
platformomis, t. y. bendrais profesinių kvalifikacijų kriterijais (papildomu profesiniu 
mokymu, tinkamumo testu, adaptacijos laikotarpiu), kurie yra tinkami įvairiose valstybėse 
narėse galiojančių konkrečios profesijos mokymo reikalavimų dideliems skirtumams 
kompensuoti. Tačiau platformos sukūrimo sąlygas itin sunku įvykdyti ir iki šiol nesukurta nė 
viena bendra platforma.

2011 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė direktyvos atnaujinimo pasiūlymą1. 2013 m. birželio 
mėn. teisės aktų leidėjai iš esmės pasiekė susitarimą dėl direktyvos atnaujinimo. Šiam 
susitarimui pritaria vadovaujantis Europos Parlamento komitetas (Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetas) ir valstybės narės Taryboje. Iš dalies pakeista direktyva bus oficialiai 
priimama balsuojant 2013 m. pabaigoje.

Būsimojoje direktyvoje „bendrų platformų“ koncepcija bus pakeista bendrais profesinio 
mokymo principais, t. y. bendromis profesinio mokymo sistemomis, grindžiamomis bendru 
būtinųjų žinių, gebėjimų ir kompetencijos rinkiniu arba bendrais profesinio mokymo testais. 
„Bendros platformos“ teikė tik galimybę suderinti kompensacines priemones, o vadovaujantis 
bendrais profesinio mokymo principais kompensacinių priemonių specialistams apskritai bus 
galima netaikyti. Remiantis šiomis naujomis nuostatomis, naujas automatinio pripažinimo 
metodas bus pradėtas taikyti toms profesijoms, kurioms šiuo metu pripažinimas netaikomas. 
Vis dėlto valstybės narės gali nukrypti nuo šios tvarkos taikymo tam tikromis ribotomis 
sąlygomis, pvz., visuomenės sveikatos srityje.

Be to, bendrų profesinio mokymo principų nustatymo sąlygas bus ne taip sudėtinga įvykdyti, 
kaip bendrų platformų sukūrimo sąlygas. Riba, nuo kurios nacionalinės profesinės 
organizacijos arba kompetentingos institucijos galės inicijuoti bendrus profesinio mokymo 
principus, bus bent trečdalis valstybių narių. Bendros profesinio mokymo sistemos turi 
sudaryti didesniam specialistų skaičiui galimybę judėti visoje ES ir turi apimti žinias, 
gebėjimus ir kompetenciją, reikalingus bent trečdalyje visų valstybių narių. Atitinkama 
profesija (arba išsilavinimas ir profesinis mokymas, kuriais ta profesija įgyjama) turi būti 
reguliuojama bent trečdalyje valstybių narių2. Bendros profesinio mokymo sistemos turi būti 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
2 Tos profesijos galėtų apimti ir podiplomines specializacijas, kurioms šiuo metu automatinis pripažinimas 
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parengtos vadovaujantis skaidriu tinkamu procesu ir pagal jas neturėtų būti reikalaujama, kad 
specialistas pirmiausia taptų profesinės organizacijos nariu. Panašios sąlygos bus taikomos 
bendriems profesinio mokymo testams. Tokių bendrų profesinio mokymo sistemų pasiūlymus 
turės pateikti bent trečdalio valstybių narių Europos profesinės organizacijos ar asociacijos. 
Jeigu bendrą profesinio mokymo sistemą deleguotuoju aktu patvirtins Komisija, bus 
automatiškai pripažįstami atitinkami nacionaliniai profesijų pavadinimai. Neatmetama 
galimybė patvirtinti ir bendrą pagyvenusių žmonių priežiūros slaugytojų profesinio mokymo 
sistemą, jeigu bus įvykdytos sąlygos.

Išvada
Iš dalies pakeistoje direktyvoje nustatyta nauja bendrų profesinio mokymo principų 
koncepcija, kurioje numatyta automatiškai pripažinti profesijų, dabar patenkančių į bendrą 
pripažinimo sistemą (pvz., pagyvenusių žmonių slaugytojų ar prižiūrėtojų), kvalifikaciją. 
Taikant direktyvoje nustatytas sąlygas, pagal šias nuostatas įvairių profesijų atstovams bus 
leidžiama naudotis tais pačiais pranašumais, kaip ir profesijų, kurių būtinieji profesinio 
mokymo reikalavimai nurodyti direktyvoje, atstovams. Norint visa tai pasiekti, reikia, kad 
profesinės organizacijos pateiktų pasiūlymų, o Komisija imtųsi tolesnių veiksmų.“

                                                                                                                                                  
netaikomas.


