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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας παρόχων υπηρεσιών
(2008/2172 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για 
τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass)3,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων για 
τη διά βίου μάθηση4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο «Κινητικότητα, ένα μέσο για 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)» (COM(2007)0773),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών της 11ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο «Πρόταση για ένα κοινοτικό 
πρόγραμμα της Λισσαβόνας για την περίοδο 2008 – 2010» (COM(2007)0804),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις 
των παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A6-0000/2008),

                                               
1 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σελ. 22.
2 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σελ. 36.
3 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σελ. 6.
4 ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σελ.1.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0421.
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ να εγκαθίστανται και να 
παρέχουν υπηρεσίες οπουδήποτε στην ΕΕ αποτελούν θεμελιώδεις ελευθερίες της 
ενιαίας αγοράς, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί, σε κράτος μέλος 
διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
Συνθήκης, η εξάλειψη, μεταξύ κρατών μελών, των εμποδίων στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών συγκαταλέγεται στις δραστηριότητες 
της Κοινότητας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα των προσώπων και των υπηρεσιών 
μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και 
μπορεί να δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα, εισάγοντας νέες προοπτικές, ιδέες και 
δεξιότητες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα στην ΕΕ παραμένει χαμηλή: μόνο το 4% του 
εργατικού δυναμικού έχει ζήσει ή εργαστεί κάποια στιγμή της ζωής του σε άλλο κράτος 
μέλος και περίπου το 2% ζει και εργάζεται επί του παρόντος σε άλλο κράτος μέλος1,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσοι 
επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος, και ότι το 20% των καταγγελιών που 
έλαβε το SOLVIT το 2007 αφορούσαν την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων2,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σύμφωνα 
με το άρθρο 226 της Συνθήκης κατά αρκετών κρατών μελών, καθώς δεν την 
ενημέρωσαν για τα μέτρα που ενέκριναν στο πλαίσιο της μεταφοράς της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο3,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογική σκέψη 32 στην οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπου 
αναφέρεται ότι «η θέσπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαγγελματικών ταυτοτήτων από 
επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις θα μπορούσε να διευκολύνει την κινητικότητα 
των επαγγελματιών, ιδίως με την επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του 
κράτους μέλους υποδοχής και του κράτους μέλους καταγωγής. Αυτές οι
επαγγελματικές ταυτότητες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της 
σταδιοδρομίας επαγγελματιών που εγκαθίστανται σε διάφορα κράτη μέλη. Οι 
ταυτότητες αυτές θα μπορούσαν να περιέχουν πληροφορίες, τηρουμένων πλήρως των 
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα του 
κατόχου (πανεπιστήμιο ή ίδρυμα στο οποίο σπούδασε, προσόντα που αποκτήθηκαν, 
επαγγελματική πείρα), τη νόμιμή του εγκατάσταση, κυρώσεις που έχει δεχθεί σχετικά 
με το επάγγελμά του και λεπτομερή στοιχεία της εκάστοτε αρμόδιας αρχής»,

                                               
1 Έρευνα 64.1 του 2005 του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη γεωγραφική κινητικότητα και την κινητικότητα της 
αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.
2 Έκθεση του SOLVIT για το έτος 2007, www.ec.europa.eu/solvit
3 IP/08/688, 6.5.2008
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Διασυνοριακή κινητικότητα

1. ενθαρρύνει όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής κινητικότητας ως μέσο για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών 
υπηρεσιών και εργασίας, καθώς και ως μέσο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης 
εντός της ΕΕ·

2. υπογραμμίζει την ευθύνη της ΕΕ να διευκολύνει περαιτέρω τη γεωγραφική και 
επαγγελματική κινητικότητα ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αναγνώριση και τη 
συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων·

3. τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση από την πλευρά της 
Επιτροπής των τρεχουσών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διευκόλυνση και την 
τόνωση της κινητικότητας των επαγγελματιών μεταξύ των κρατών μελών, όπως της 
οδηγίας 2005/36/EΚ, του EUROPASS (ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα), του EURES 
(δικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα) και του ευρωπαϊκού πλαισίου 
προσόντων (EQF)·

4. δίνει έμφαση στη συνυπευθυνότητα της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των επαγγελματικών ενώσεων, όσον 
αφορά τη βελτίωση της κινητικότητας εντός της ενιαίας αγοράς·

Μεταφορά της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο

5. προτρέπει τα κράτη μέλη που έχουν καθυστερήσει τη μεταφορά της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, 
μια διαδικασία που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Οκτωβρίου 2007, να 
θέσουν σε ισχύ τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις που 
απαιτούνται·

6. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τα μέτρα κατά των κρατών μελών που δεν έχουν 
μεταφέρει ακόμη την οδηγία 2005/36/ΕΚ·

7. εκφράζει την απογοήτευση του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη φαίνεται να βασίζονται 
στην εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την προηγούμενη 
δήλωση προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση μετακίνησης 
του παρόχου, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε (νέα) εμπόδια στην κινητικότητα· 
καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις αυτών των απαιτήσεων στην 
κινητικότητα στην έκθεση που θα καταρτίσει όπως προβλέπει το άρθρο 60 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ·

8. προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για μια πιο εναρμονισμένη 
προσέγγιση στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, να 
απλοποιήσουν τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και να μειώσουν το κόστος με το 
οποίο επιβαρύνονται οι επαγγελματίες·
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Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

9. εκφράζει την άποψη ότι η προστιθέμενη αξία μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, πέραν των υφιστάμενων μέτρων που στοχεύουν να διευκολύνουν και να 
τονώσουν την κινητικότητα, πρέπει να καθιερωθεί για τα περισσότερα επαγγέλματα·

10. επισημαίνει ότι σε ορισμένα νομικά κατοχυρωμένα και εναρμονισμένα επαγγέλματα, 
όπως οι δικηγόροι και οι επαγγελματίες του τομέα υγείας, οι ευρωπαϊκές επαγγελματικές 
ταυτότητες τελούν υπό θέσπιση, ενώ σε άλλα μη εναρμονισμένα ή λιγότερο 
εναρμονισμένα επαγγέλματα η θέσπιση επαγγελματικής ταυτότητας φαίνεται δύσκολη, 
καθώς οι ρυθμίσεις ποικίλλουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και τα δεδομένα 
σχετικά με τα προσόντα πρέπει πρώτα να επαληθευτούν και να αναγνωριστούν αμοιβαία·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις πρωτοβουλίες που υποβάλλουν οι επαγγελματίες 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, επιπρόσθετα 
με άλλα μέτρα, θα μπορούσε:

α) να οδηγήσει σε απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και, μακροπρόθεσμα, 
στην αντικατάσταση έντυπων αρχείων και φακέλων και στην αύξηση της 
διαφάνειας,

β) να επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης που χρησιμοποιούν οι εθνικές διοικήσεις 
και ρυθμιστικές αρχές,

γ) να προωθήσει την παροχή προσωρινών υπηρεσιών,
δ) να λειτουργήσει ως μέσο διαβίβασης των κατάλληλων πληροφοριών στους 

παραλήπτες των υπηρεσιών προκειμένου να προστατευτεί η υγεία και η ασφάλεια 
των καταναλωτών·

είναι της άποψης ότι τυχόν επιπρόσθετα δημόσια μέτρα πρέπει να παρέχουν επακριβή 
περιγραφή των ειδών των επαγγελμάτων και των ειδικών αναγκών που πρόκειται να 
καλύψει η ταυτότητα·

Χαρακτηριστικά μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας

12. εκφράζει την άποψη ότι οποιαδήποτε επαγγελματική ταυτότητα, εάν φυσικά υπάρχει 
επαρκής ζήτηση για τη θέσπισή της, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, εύχρηστη 
και ευέλικτη, και ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «κοινή γλώσσα» όσον αφορά τα 
προσόντα ορισμένων επαγγελμάτων·

13. επισημαίνει ότι μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα δεν πρέπει να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη διασυνοριακή κινητικότητα, και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως 
απόδειξη του δικαιώματος μετακίνησης χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση για τη μετακίνηση 
αυτή· τονίζει ότι δεν πρέπει να μην επιτρέπεται σε συγκεκριμένες ομάδες να παρέχουν 
υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, και ότι ιδιαίτερα σε ανθρώπους με λιγότερα ή λιγότερο 
εξειδικευμένα προσόντα η ταυτότητα δεν πρέπει να δημιουργεί νέα εμπόδια·

14. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η χρήση μίας ή περισσότερων ευρωπαϊκών επαγγελματικών 
ταυτοτήτων πρέπει να αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα πολυμορφία, για παράδειγμα 
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λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ επαγγελμάτων ή τις διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι οι ίδιοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πρέπει να χρηματοδοτήσουν 
τη θέσπιση και τη χρήση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, εάν κριθεί δέον·

15. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα πρέπει να είναι αξιόπιστες και επικυρωμένες από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές·

16. τονίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στην ταυτότητα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής·

°

°        °

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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