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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

palveluntarjoajien eurooppalaisen ammattikortin luomisesta
(2008/2172(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 7. syyskuuta 2005 antaman 
direktiivin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta1, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 12. syyskuuta 2006 antaman 
direktiivin 2006/123/EY palveluista sisämarkkinoilla2, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 15. joulukuuta 2004 tekemän 
päätöksen N:o 2241/2004/EY yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien 
selkeyttämiseksi (Europass)3,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. huhtikuuta 2008 antaman 
suosituksen eurooppalaisten tutkintojen ja osaamisen viitekehyksestä elinikäistä 
oppimista varten4,  

– ottaa huomioon komission 6. joulukuuta 2007 antaman tiedonannon neuvostolle, 
Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
– Liikkuvuuden avulla uusia ja parempia työpaikkoja: Eurooppalainen ammatillisen 
liikkuvuuden toimintasuunnitelma (2007–2010) (KOM(2007)0773),

– ottaa huomioon komission 11. joulukuuta 2007 antaman tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle,  Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Ehdotus yhteisön Lissabon-ohjelmaksi 2008–2010 (KOM(2007)0804),

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman rajat ylittävien 
palvelujen tarjoajien velvoitteista5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A6-
0000/2008),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin kansalaisten oikeus sijoittautua mihin tahansa 
unionin alueella tai tarjota palvelujaan missä tahansa unionin alueella on 
yhteismarkkinoiden perusoikeuksia, joihin kuuluu oikeus harjoittaa ammattia 
itsenäisenä ammatinharjoittajana tai palkattuna työntekijänä muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa he ovat hankkineet ammattipätevyytensä, 

                                               
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
2 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
3 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6.
4 EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1.
5 Hyväksytyt teksti, P6_TA(2007)0421.
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B. ottaa huomioon, että perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan 
yhteisön toimintaan kuuluu osaltaan, että jäsenvaltioiden väliltä poistetaan henkilöiden 
ja palvelujen vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet,

C. katsoo, että henkilöiden ja palvelujen suurempi liikkuvuus jäsenvaltioiden ja alueiden 
välillä on välttämätön osa Lissabonin kasvuun ja työllisyyteen tähtäävää strategiaa ja 
voi lisätä tuottavuutta tuomalla uusia näkökulmia, ajatuksia ja taitoja,

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa liikkuvuus on edelleen vähäistä; ainoastaan 
4 prosenttia työvoimasta on koskaan asunut tai työskennellyt toisessa jäsenvaltiossa, ja 
noin 2 prosenttia asuu ja työskentelee tällä hetkellä toisessa jäsenvaltiossa1, 

E. ottaa huomioon, että henkilöt, jotka haluavat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa 
kohtaavat edelleen suuria esteitä, ja että SOLVIT-verkostoon vuonna 2007 saapuneista 
valituksista 20 prosenttia koski ammattipätevyyden tunnustamista2,

F. ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt komission perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaisen rikkomismenettelyn useita jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ole 
ilmoittaneet sille, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty direktiivin 2005/36/EY 
saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä3, 

G. ottaa huomioon, että direktiivin 2005/36/EY johdanto-osan 32 kappaleessa todetaan, 
että "Ammattihenkilöiden vapaata liikkuvuutta voisi helpottaa se, että 
ammattiyhdistykset ja -järjestöt ottaisivat käyttöön Euroopan tason ammattikortin, 
jolloin erityisesti tiedonvaihto vastaanottavan jäsenvaltion ja kotijäsenvaltionvälillä 
nopeutuisi. Ammattikortin olisi mahdollistettavaeri jäsenvaltioihin sijoittautuvien 
ammattihenkilöidenuran seuranta. Kortti voisi tietosuojasäännöksiä tarkasti noudattaen 
sisältää tiedot henkilön ammattipätevyydestä (yliopisto tai laitokset, joissa tämä on 
opiskellut, hankittu pätevyys, ammattikokemus), henkilön laillisesta sijoittautumisesta, 
hänelle mahdollisesti langetetuista ammatin harjoittamiseen liittyvistä rangaistuksista ja 
tiedot vastaavasta toimivaltaisesta viranomaisesta",

Rajat ylittävä liikkuvuus

1. kannustaa kaikkiin sellaisiin aloitteisiin, joiden tarkoituksena on helpottaa rajat ylittävää 
liikkuvuutta, joka edistää palvelu- ja työmarkkinoiden tehokasta toimintaa ja vahvistaa 
talouskasvua Euroopan yhteisössä; 

2. korostaa Euroopan unionin vastuuta maantieteellisen ja ammatillisen liikkuvuuden 
helpottamisessa lisäämällä tutkintojen avoimuutta, tunnustamista ja vastaavuutta;

3. korostaa kuitenkin, että komission olisi ryhdyttävä koordinoimaan yhteisesti nykyisiä, 
ammattityöntekijöiden liikkuvuuden helpottamiseen ja lisäämiseen tähtääviä aloitteita, 
joita ovat esimerkiksi direktiivi 2005/36/EY, EUROPASS (eurooppalainen 

                                               
1 Eurobarometri-tutkimus 64.1, 2005 maantieteellisestä ja työperäisestä liikkuvuudesta
2 SOLVIT-verkoston raportti 2007, www.ec.europa.eu/solvit
3 IP/08/688, 6.5.2008
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ansioluettelo), EURES (työnvälitysportaali) sekä eurooppalainen tutkintojen viitekehys 
(EQF);  

4. korostaa, että vastuu sisämarkkinoiden liikkuvuuden helpottamisesta ja parantamisesta 
kuuluu osaltaan myös kansalaisyhteiskunnalle, kuten työnantajille, liitoille ja 
ammattijärjestöille;

Direktiivin 2005/36/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

5. vaatii niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä saattaneet direktiiviä 2005/36/EY osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, minkä olisi pitänyt tapahtua 20. lokakuuta 2007 mennessä, 
saattaman tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan; 

6. kehottaa komissiota lisäämään toimenpiteitä niitä jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät vielä 
ole saattaneet direktiiviä 2005/36/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä;

7. pahoittelee, että jäsenvaltiot näyttävät luottavan direktiivin 2005/36/EY palvelujen 
tarjoajan siirtyessä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
tehtävästä ennakkoilmoituksesta säätävän 7 artiklan soveltamiseen, sillä tämä saattaa 
johtaa (uusiin) liikkumista haittaaviin esteisiin; pyytää komissiota arvioimaan tämän 
vaikutukset liikkuvuuteen kertomuksessaan, jonka se laatii direktiivin 2005/36/EY 
60 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

8. vaatii jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan tutkintojen ja pätevyyden tunnustamista, 
yksinkertaistamaan tähän liittyviä hallinnollisia prosesseja ja pienentämään 
ammattityöntekijöille koituvia kuluja; 

Eurooppalaisen ammattikortin tarpeellisuus

9. katsoo, että eurooppalaisen ammattikortin tuoma lisäarvo sekä jo käynnissä olevat, 
liikkuvuuden helpottamiseen ja lisäämiseen tähtäävät toimet on vakiinnutettava 
koskemaan useimpia ammatteja;

10. toteaa, että joillakin säännellyillä ja yhdenmukaistetuilla ammattialoilla, esim. 
asianajajat ja terveydenhuollon ammattilaiset, eurooppalainen ammattikortti on jo 
kehitettävänä, mutta toisilla vähemmän tai ei lainkaan säännellyillä ammattialoilla 
ammattikorttien käyttöönotto näyttää vaikealta, koska sääntely vaihtelee 
jäsenvaltioittain ja tutkintotiedot on ensin tarkistettava ja tunnustettava vastavuoroisesti;

11. pyytää komissiota tutkimaan ammattityöntekijöiden tekemät aloitteet, jotta nähtäisiin, 
voisiko eurooppalainen ammattikortti muiden toimien ohella:

a) johtaa hallinnon yksinkertaistumiseen ja pitkällä aikavälillä korvata paperisia 
asiakirjoja ja arkistoja ja lisätä avoimuutta, 

b) nopeuttaa kansallisten hallinto- ja sääntelyviranomaisten tunnustamismenettelyjä,
c) lisätä väliaikaisten palvelujen tarjontaa, 
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d) toimia asianmukaisen tiedon välitystapana palvelun vastaanottajille, mikä suojaisi 
kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta; 

katsoo, että mahdollisiin julkisiin jatkotoimenpiteisiin tulee sisällyttää tarkoin määritelty 
kuvaus siitä, minkä tyyppiset ammatit ja mitkä erityiset tarpeet kortin halutaan kattavan;

Eurooppalaisen ammattikortin tiedot

12. katsoo, että jos ammattikortti halutaan kehittää, sen on oltava niin yksinkertainen, 
helppo ja joustava kuin mahdollista, ja sen on pystyttävä luomaan tiettyjen ammattialan 
tutkintojen "yhteinen kieli";

13. vaatii, että eurooppalainen ammattikortti ei saa aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia rajat 
ylittävälle liikkuvuudelle ja että korttia on käytettävä ainoastaan todistuksena muutto-
oikeudesta eikä tällaisen liikkumisen ehtona; painottaa, että mitään tiettyjä ryhmiä ei saa 
kieltää tarjoamasta palveluitaan muissa jäsenvaltioissa, eikä kortti saa luoda uusia 
esteitä etenkään harvempia tai vähemmän täsmällisiä tutkintoja suorittaneille;

14. korostaa, että yhden tai useamman eurooppalaisen ammattikortin käytön on jätettävää 
sijaa vaihtelulle, esimerkiksi siten, että se pystyy joustamaan eri ammattien tai eri 
jäsenvaltioiden erojen mukaan; katsoo, että ammattikuntien tulee itse rahoittaa 
eurooppalaisen ammattikortin kehittäminen ja toteutus, jos se hyväksi katsotaan;

15. korostaa, että eurooppalaisen ammattikortin tietojen on oltava luotettavia ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vahvistamia;

16. korostaa, että korttiin sisältyvien tietojen käytössä on noudatettava korkeimpia 
mahdollisia yksityisyydensuojanormeja;

°

°     °

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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