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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1576/2012, ktorú predkladá Rolf Juschkewitz, nemecký štátny občan 
o uznaní odbornej prípravy zdravotných sestier pre starších ľudí 
a opatrovateľov starších ľudí v celej EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície presadzuje uznanie odbornej prípravy zdravotných sestier pre starších 
ľudí a opatrovateľov starších ľudí v celej EÚ, ako aj uznanie týchto dvoch profesií. Uvádza, 
že v súčasnosti sa v celej EÚ uznáva len nemecká odborná príprava a že v ostatných 
členských štátoch EÚ sa odborná príprava osôb v týchto profesiách upravuje rozlične alebo sa 
neupravuje vôbec. Vzhľadom na nedostatok primerane vzdelaného personálu v týchto 
profesiách predkladateľ petície považuje za nevyhnutné prijať európske ustanovenia, na 
základe ktorých sa budú môcť zdravotné sestry a opatrovatelia starších ľudí zamestnať v celej 
EÚ bez zdĺhavých postupov uznávania kvalifikácie. Z odpovede Výboru pre petície 
Nemeckého spolkového snemu vyplýva, že v Nemecku nadobudli účinnosť právne predpisy 
na zjednodušenie uznávania kvalifikácie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

Každý členský štát rozhoduje v rámci pravidiel vnútorného trhu o tom, či prístup ku 
konkrétnym profesiám alebo ich vykonávanie zákonne podmieni osobitnou odbornou 
kvalifikáciou.

Smernicou 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „smernica“) sa uľahčuje 
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vzájomné uznávanie kvalifikácií v prípade, keď príslušník členského štátu EÚ chce 
vykonávať regulované povolanie v inom členskom štáte než v tom, v ktorom získal 
kvalifikáciu. V smernici sa ustanovujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu pre sedem 
sektorových povolaní (vrátane sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť), na základe 
ktorých je možné automatické uznávanie týchto kvalifikácií.

Aj keď sa v smernici neustanovujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu pre ostatné 
regulované povolania (napr. zdravotná sestra pre starších ľudí a geriatrická zdravotná sestra), 
tieto povolania môžu využívať tzv. všeobecný systém uznávania kvalifikácií uvedený 
v smernici. V rámci tohto všeobecného systému môže príslušný orgán hostiteľského 
členského štátu porovnať odbornú prípravu príslušného odborníka so svojimi vnútroštátnymi 
požiadavkami na odbornú prípravu. V prípade podstatných rozdielov v odbornej príprave 
môže hostiteľský členský štát určiť kompenzačné opatrenia pred uznaním kvalifikácie.

V smernici sa tiež ustanovuje možnosť upustiť od kompenzačných opatrení na základe 
spoločných platforiem, t. j. sústavy kritérií odbornej kvalifikácie (dodatočná odborná 
príprava, skúška odbornej spôsobilosti, adaptačné obdobie), ktoré sú vhodné na kompenzáciu 
podstatných rozdielov medzi požiadavkami rôznych členských štátov na odbornú prípravu pre 
príslušné povolanie. Podmienky na vytvorenie platformy však možno veľmi ťažko splniť 
a doposiaľ sa nevytvorila nijaká spoločná platforma.

V decembri 2011 Komisia predložila návrh na modernizáciu smernice1. V júni 2013 
spoluzákonodarcovia v zásade dospeli k dohode o zmene smernice. Túto dohodu podporuje 
hlavný výbor Európskeho parlamentu (Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa) 
a členské štáty v Rade. Táto zmenená smernica bude prijatá formálnym postupom 
prostredníctvom hlasovania koncom roka 2013.

V budúcej smernici sa pojem „spoločné platformy“ nahradí spoločnými zásadami odbornej 
prípravy, t. j. spoločnými rámcami pre odbornú prípravu, založenými na spoločnom súbore 
minimálnych poznatkov, zručností a spôsobilostí, alebo spoločnými skúškami odbornej 
prípravy. Zatiaľ čo „spoločné platformy“ ponúkali len možnosť harmonizácie 
kompenzačných opatrení, spoločné zásady odbornej prípravy umožnia, aby boli odborníci 
úplne oslobodení od kompenzačných opatrení. Prostredníctvom týchto nových ustanovení sa 
zavedie nový postup automatického uznávania v prípade tých povolaní, ktoré ho v súčasnosti 
nevyužívajú. Členské štáty by však mohli využívať výnimky z uplatňovania tohto režimu za 
určitých obmedzených podmienok, napríklad pokiaľ ide o verejné zdravie.

Okrem toho podmienky na stanovenie spoločných zásad odbornej prípravy bude možné splniť 
ľahšie než podmienky na vytvorenie spoločných platforiem. Limit, v rámci ktorého budú 
môcť vnútroštátne profesijné organizácie alebo príslušné orgány iniciovať spoločné zásady 
odbornej prípravy, bude stanovený na aspoň 1/3 členských štátov. Na základe spoločných 
rámcov pre odbornú prípravu sa bude môcť viac odborníkov pohybovať v rámci EÚ a v rámci 
týchto rámcov sa budú spájať poznatky, zručnosti a spôsobilosti požadované aspoň v 1/3 
všetkých členských štátov. Príslušné povolanie (alebo vzdelanie a odborná príprava na toto 
povolanie) bude regulované aspoň v 1/3 členských štátov2. Spoločné rámce pre odbornú 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_sk.pdf.
2 Tieto povolania by mohli zahŕňať aj postgraduálnu špecializáciu, ktorá v súčasnosti nie je predmetom 
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prípravu by sa mali vytvoriť v rámci riadneho transparentného procesu a nemala by sa v nich 
ustanovovať povinnosť, aby boli odborníci najprv členmi akejkoľvek profesijnej organizácie. 
Podobné podmienky sa budú uplatňovať na spoločné skúšky odbornej prípravy. Predloženie 
návrhov takých spoločných rámcov pre odbornú prípravu bude úlohou predstaviteľov 
európskych profesijných organizácií alebo združení z aspoň 1/3 členských štátov. Ak Komisia 
prijme spoločný rámec pre odbornú prípravu delegovaným aktom, príslušné vnútroštátne 
profesijné tituly bude možné uznať automaticky. Zavedenie spoločného rámca pre odbornú 
prípravu pre geriatrické zdravotné sestry nie je vylúčené pod podmienkou, že sa splnia 
podmienky.

Záver
V zmenenej smernici sa zavádza nový pojem spoločné zásady odbornej prípravy, 
prostredníctvom ktorého sa zabezpečí automatické uznávanie kvalifikácií pre tie povolania, na 
ktoré sa v súčasnosti vzťahuje všeobecný systém uznávania (ako sú zdravotné sestry alebo 
opatrovatelia starších ľudí). Na základe týchto ustanovení a za podmienok ustanovených 
v smernici bude možné, aby rôzne povolania využívali tie isté výhody ako povolania, pre 
ktoré sa v smernici ustanovujú minimálne požiadavky na odbornú prípravu. Na dosiahnutie 
tohto cieľa sú potrebné návrhy profesijných organizácií a ďalšie opatrenia Komisie.

                                                                                                                                                  
automatického uznávania.


