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Temats: Lūgumraksts Nr. 1576/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rolf 
Juschkewitz, par to, lai visā ES atzītu māsu apmācību darbam ar veciem 
cilvēkiem un vecu cilvēku aprūpētāju apmācību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iestājas par to, lai visā ES tiktu atzīta māsu apmācība darbam ar 
veciem cilvēkiem un vecu cilvēku aprūpētāju apmācība, kā arī tiktu atzītas šīs divas 
profesijas. Viņš norāda, ka līdz šim visā ES ir atzīta tikai Vācijā sniegtā apmācība un ka citās 
ES dalībvalstīs šī profesionālā apmācība tiek reglamentēta atšķirīgi vai netiek reglamentēta 
nemaz. Ņemot vērā, ka šajā profesijā pastāv pienācīgi apmācītu darbinieku trūkums, 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir jāpieņem Eiropas noteikumi, kas palīdzēs nodrošināt 
iespēju nodarbināt māsas un vecu cilvēku aprūpētājus jebkurā ES dalībvalstī bez vajadzības 
veikt garas atzīšanas procedūras. Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejas atbildē ir 
norādīts, ka Vācijā nesen stājās spēkā tiesību akti ar mērķi vienkāršot profesiju atzīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Katra dalībvalsts atbilstoši iekšējā tirgus noteikumiem var paredzēt, ka piekļuve konkrētai 
profesijai vai konkrētas profesijas praktizēšana ir juridiski atkarīga no īpašas profesionālās 
kvalifikācijas ieguves.

Ar Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk — „Direktīva”) 
sekmē kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu gadījumos, kad ES dalībvalsts piederīgais vēlas 
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praktizēt reglamentētu profesiju dalībvalstīs, kurās viņš nav ieguvis savu kvalifikāciju. 
Direktīvā ietvertas saskaņotas minimālās apmācības prasības septiņām nozares profesijām 
(iekļaujot vispārējās aprūpes māsas); tas ļauj automātiski atzīt šīs kvalifikācijas.

Lai arī direktīvā nav noteiktas minimālās apmācības prasības citām reglamentētām profesijām 
(piem., vecu cilvēku aprūpes māsas un geriatriskās aprūpes māsas), direktīvā iekļautā t. s. 
vispārējā atzīšanas sistēma šo profesiju pārstāvjiem var būt noderīga. Vispārējā sistēmā 
norādīts, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde var salīdzināt attiecīgās profesijas 
pārstāvja apmācību ar attiecīgās valsts apmācības prasībām. Ja apmācībā konstatē būtiskas 
atšķirības, uzņēmēja dalībvalsts var piemērot kompensācijas pasākumus pirms kvalifikācijas 
atzīšanas.

Direktīvā arī iekļauta iespēja atteikties no kompensācijas pasākumiem kopīgu platformu 
gadījumā, proti, ja pastāv tādu profesionālās kvalifikācijas kritēriju kopums (papildu 
apmācība, zināšanu pārbaude, adaptācijas periods), kuri var kompensēt būtiskās atšķirības 
starp dažādu dalībvalstu prasībām saistībā ar apmācību attiecīgajā profesijā. Tomēr platformas 
izveides nosacījumus ir īpaši grūti izpildīt, un līdz šim nav izveidota neviena kopīga 
platforma.

Komisija 2011. gada decembrī nāca klajā ar priekšlikumu par direktīvas modernizēšanu1. 
Likumdevēji 2013. gada jūnijā panāca principiālu vienošanos par direktīvas modernizēšanu. 
Šo vienošanos atbalsta vadošā Eiropas Parlamenta komiteja (Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteja) un dalībvalstis Padomē. Grozīto direktīvu paredzēts oficiāli pieņemt ar 
balsošanas palīdzību 2013. gada beigās.

Topošajā direktīvā „kopīgo platformu” jēdziens tiks aizstāts ar kopīgiem apmācības 
principiem, t. i., kopīgām apmācības sistēmām, kuru pamatā būtu minimālo zināšanu, prasmju 
un kompetenču kopums, vai kopīgām apmācības pārbaudēm. Kamēr „kopīgās platformas” 
sniedza tikai iespēju saskaņot kompensācijas pasākumus, kopīgie apmācības principi ļautu 
profesionāļus pilnībā atbrīvot no kompensācijas pasākumiem. Ar šiem jaunajiem 
nosacījumiem tiktu ieviesta jauna automātiskās atzīšanas metode attiecībā uz tādām 
profesijām, uz kurām tā pašlaik nav attiecināma. Tomēr dalībvalstis varētu gūt labumu no 
atkāpēm šā režīma piemērošanā saskaņā ar konkrētiem ierobežotiem nosacījumiem, 
piemēram, sabiedrības veselības jomā.

Turklāt nosacījumus par kopīgo apmācības principu izveidi būs vieglāk izpildīt nekā kopīgo 
platformu izveides nosacījumus. Lai valstu profesionālās organizācijas vai kompetentās 
iestādes varētu ieviest kopīgos apmācības principus, būs vajadzīgs ierobežots atbalsts, ko 
paustu vismaz trešdaļa dalībvalstu. Kopīgās apmācības sistēmas sniegs iespēju lielākam 
profesionāļu skaitam pārvietoties ES robežās, kā arī apvienos zināšanas, prasmes un 
kompetences, kas nepieciešamas vismaz trešdaļā dalībvalstu. Attiecīgo profesiju (vai ar 
minētās profesijas apguvi saistīto izglītību un apmācību) reglamentēs vismaz trešdaļā 
dalībvalstu2. Kopīgās apmācības sistēmas jāsagatavo pārredzamā, pienācīgā procesā un šajā 
saistībā nevajadzētu prasīt, lai profesijas pārstāvis vispirms kļūtu par kādas profesionālas 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf
2 Šīs profesijas varētu ietvert arī pēcdiploma specialitātes, uz kurām pašreiz nav attiecināma automātiska 
atzīšana.
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organizācijas dalībnieku. Līdzīgi nosacījumi tiktu attiecināti uz kopīgajām apmācības 
pārbaudēm. Eiropas profesionālo organizāciju vai asociāciju pārstāvjiem no vismaz trešdaļas 
dalībvalstu būtu jāsniedz ierosinājumi attiecībā uz šādām kopīgām apmācības sistēmām. Ja 
Komisija ar deleģētu aktu pieņemtu kopīgu apmācības sistēmu, atbilstošie valstu profesiju 
nosaukumi varētu tikt automātiski atzīti. Kopīgas apmācības sistēmas ieviešana attiecībā uz 
geriatriskās aprūpes māsām ir iespējama ar nosacījumu, ka tiek izpildīti nepieciešamie 
nosacījumi.

Secinājums
Grozītajā direktīvā iekļauts jauns kopīgo apmācības principu jēdziens, kas nodrošinās ar 
tādām profesijām saistītu kvalifikāciju automātisku atzīšanu, uz kurām pašreiz attiecināma 
vispārējā atzīšanas sistēma (piemēram, vecu cilvēku aprūpes māsas vai aprūpētāji). Atbilstīgi 
direktīvā paredzētajiem nosacījumiem šie noteikumi sniegtu iespēju dažādu profesiju 
pārstāvjiem izmantot tās pašas priekšrocības, kādas ir to profesiju pārstāvjiem, ar kurām 
saistītās minimālās apmācības prasības ir noteiktas direktīvā. Lai to sasniegtu, nepieciešami 
profesionālu organizāciju ierosinājumi un turpmāka Komisijas rīcība.


