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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai szakmai kártya létrehozásáról a szolgáltatók számára 
(2008/2172(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló1, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló2, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

– tekintettel a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi 
keretéről (Europass) szóló3, 2004. december 15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatra,

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének 
létrehozásáról szóló4, 2008. április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra, 

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Mobilitás – eszköz a több és jobb 
munkahely érdekében: Az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007–
2010)” című 2007. december 6-i bizottsági közleményre, (COM(2007)0773),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A 2008–2010-es lisszaboni közösségi 
programról szóló javaslat” című (COM(2007)0804), 2007. december 11-i 
közleményeire,

– tekintettel a határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók kötelezettségeiről 
szóló5, 2007. szeptember 27-i állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

A. mivel az uniós polgárok letelepedési vagy szolgáltatásnyújtási joga bárhol az Európai 
Unióban az egységes piac alapvető szabadságjogaihoz tartozik, amely tartalmazza a 
szakma gyakorlásához fűződő jogot – vállalkozói vagy alkalmazotti minőségben – más 
tagállamban, mint amelyikben a szakmai képesítését szerezte,

B. mivel a Szerződés 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a személyek és a 
szolgáltatások tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok eltörlése a 

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30., 22. o..
2 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
3 HL L 390., 2004.12.31., 6. o.
4 HL C 111, 2008.6.5., 1. o.

5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0421.
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Közösség egyik alapvető tevékenysége,

C. mivel az emberek és szolgáltatások nagyobb mobilitása a tagállamok és a régiók között 
lényeges eleme annak, hogy elérjék a lisszaboni napirend célkitűzéseit a munkahelyek 
és a növekedést illetően, és fellendítheti a termelékenységet azáltal, hogy új 
szemléletmódot, ötleteket és készségeket hoz,

D. mivel az EU-n belüli mobilitás továbbra is alacsony, a munkaerőnek csupán 4%-a élt és 
dolgozott valaha is más tagállamban, és körülbelül 2%-a él és dolgozik jelenleg más 
tagállamban1,  

E. mivel még mindig jelentős akadályoknak vannak kitéve azok az emberek, akik más 
tagállamban akarnak dolgozni és a SOLVIT-hoz 2007-ben beérkezett panaszok 20%-a a 
szakmai képesítések elismerésére2 vonatkozott,

F. mivel a Bizottság a Szerződés 226. cikke szerint jogsértési eljárást kezdeményezett több 
tagállam ellen amiatt, hogy elmulasztotta értesíteni őt azon intézkedésekről, amelyeket 
elfogadtak a 2005/36/EK irányelv átültetésével3, 

G. mivel a 2005/36/EC irányelv 32. preambulumbekezdése kimondja, hogy „a szakmai 
igazolványoknak reprezentatív szakmai szövetségek vagy szakmai egyesületek általi 
európai szintű bevezetése megkönnyítheti az érintett szakmák tagjainak a mobilitását, 
különösen felgyorsíthatja a saját tagállam és a letelepedési tagállam közötti 
információcserét. Ez a szakmai igazolvány lehetővé kell, hogy tegye a szakma 
különböző tagállamokban letelepedő tagjai szakmai pályafutásának nyomon követését. 
Az adatvédelmi rendelkezések teljes körű tiszteletben tartása mellett, az igazolvány 
tartalmazhatja a szakma tagjainak képzettségéről (elvégzett egyetem vagy képzési 
intézmények, képesítések) és szakmai tapasztalatáról szóló információkat, valamint a 
szakmát érintő, ellene kiszabott szankciókat és az adott illetékes hatóság adatait”,

Határokon átnyúló mobilitás

1. ösztönöz minden, ,a határokon átnyúló mobilitás megkönnyítését szolgáló 
kezdeményezést mint olyan eszközt, ami előmozdítja a szolgáltatások és a munkaerőpiac 
hatékony működését és az EU-n belüli gazdasági növekedést; 

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió felelős azért, hogy tovább könnyítse a földrajzi és 
foglalkozási mobilitást azáltal, hogy elősegíti a képesítések átláthatóságát, elismerését és 
összehasonlíthatóságát;

3. hangsúlyozza azonban a Bizottság összehangolt megközelítésének szükségességét azon 
jelenlegi kezdeményezésekre vonatkozóan, amelyek célja megkönnyíteni és ösztönözni a 
szakemberek tagállamok közötti mobilitását, mint például a 2005/36/EK irányelv, az 
EUROPASS (európai önéletrajz), EURES (foglalkoztatási mobilitási honlap) és az 
európai képesítési keretrendszer (ekk); 

                                               
1 2005-ben végzett 64.1-es, a földrajzi és munkaerőpiac mobilitásáról szóló Eurobarometer felmérés 
2 SOLVIT – 2007. évi jelentés, www.ec.europa.eu/solvit
3 IP/08/688, 2008.5.6.
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4. hangsúlyozza a civil társadalom  – beleértve a munkaadók, a szakszervezetek és a szakmai 
szervezetek – társfelelősségét a belső piacon belüli mobilitás megkönnyítésében és 
javításában;

A 2005/36/EK irányelv átültetése

5. sürgeti azon tagállamokat, amelyeknek elmaradásai vannak a 2005/36/EK irányelv 
átültetése terén – amit már 2007. október 20-ig teljesíteniük kellett volna – , hogy 
gondoskodjanak a szükséges törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések 
hatálybalépéséről;

6. felkéri a Bizottságot, hogy fokozottan lépjen fel azon tagállamok ellen, amelyek a 
2005/36/EK irányelvet nem ültették át saját jogrendszerükbe;

7. Nehezményezi, hogy úgy tűnik, a tagállamok a 2005/36/EK irányelv 7. cikkét 
alkalmazzák, miszerint a szolgáltató átköltözése esetén előzetes nyilatkozatot kell 
benyújtani a letelepedési hely szerinti tagállam illetékes hatóságához mivel ez (új) 
akadályokat gördít a mobilitás elé; felkéri a Bizottságot, hogy mérje fel ennek a 
mobilitásra gyakorolt hatását abban a jelentésben, amit a 2005/36/EK irányelv 60. cikke 
(2) bekezdése alapján készít el; 

8. sürgeti a tagállamokat, hogy összehangoltabb megközelítésre törekedjenek a képesítések 
és szakmai alkalmasság elismerésének tekintetében, hogy egyszerűsítsék az ehhez 
kapcsolódó adminisztratív folyamatokat és hogy csökkentsék a szakma tagjainak 
felmerülő költségeit; 

Az európai szakmai kártya szükségessége

9. úgy véli, hogy az Európai szakmai kártya többletértékét – a jelenlegi intézkedések mellett, 
amelyek a mobilitás megkönnyítését és ösztönzését célozzák – a szakmák többségére ki 
kell dolgozni;

10. megjegyzi, hogy néhány szabályozott és összehangolt szakmában, például az ügyvédek és 
az egészségügyi szakemberek esetében, már folyamatban van az európai szakmai kártyák 
kialakítása, de más – nem vagy kevésbé összehangolt szakmában – a szakmai kártya 
bevezetése nehézkesnek tűnik, mivel a szabályozás tagállamról tagállamra változik és a 
képesítésről szóló adatokat először hitelesíteni kell és kölcsönösen el kell ismerni;

11. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a szakértők által előterjesztett 
kezdeményezéseket abból a szempontból, hogy – az európai szakmai kártyáról szóló más 
intézkedések mellett – az európai szakmai kártya:

a) adminisztratív egyszerűsítéshez vezetne-e, és hosszú távon helyettesítené-e a papír 
alapú aktákat és dossziékat, és növelné-e az átláthatóságot, 

b) felgyorsítaná-e a nemzeti adminisztráció és szabályozó hatóságok által alkalmazott 
elismerés folyamatát,

c) ösztönzné-e az ideiglenes szolgáltatásnyújtást, 

d) a megfelelő tájékoztatások kommunikációs eszközéül szolgálna-e a szolgáltatások 
igénybevevői számára ahhoz, hogy védje a fogyasztók egészségét és biztonságát; 
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úgy véli, hogy a közszféra által tett bármiféle további lépésnek magában kell foglalnia a a 
szakmák típusainak pontos leírását és azon sajátos igényeket, amelyeket a kártyának 
szolgálnia kell;

Az európai szakmai kártya jellemzői

12. úgy véli, hogy bármilyen szakmai kártyának, amennyiben a kialakítására megfelelő igény 
mutatkozik, olyan egyszerűnek, könnyűnek és liberálisnak kell lennie, amilyen csak lehet, 
és ki kellene alakítani egy „közös nyelvet” bizonyos szakmák képesítésein belül;

13. kéri, hogy az európai szakmai kártyának ne legyenek negatív hatásai a határokon átnyúló 
mobilitásra, és hogy csupán a szabad mozgáshoz fűződő jogok bizonyítékakául szolgálna 
anélkül, hogy az a mozgás előfeltételét jelentené; hangsúlyozza, hogy bizonyos 
csoportokat – és különösen az alacsonyabb vagy kevésbé specifikus képesítéssel 
rendelkezőket – nem kellene kizárni szolgáltatásaik más tagállamokban történő 
felkínálásától, a kártyának nem kellene több gátat  emelnie;

14. hangsúlyozza, hogy az egy vagy több európai kártya használatának lehetővé kellene 
tennie a sokféleséget, például arra vonatkozóan, hogy a szakmák közötti különbségeket 
vagy a tagállamok közötti különbségeket kiigazítsák; úgy véli, hogy maguknak a 
szakmáknak kellene finanszírozniuk az európai szakmai kártya kialakítását és 
végrehajtását, amennyiben ezt megfelelőnek tartják;

15. hangsúlyozza, hogy az európai szakmai kártyán található információknak megbízhatónak 
és az illetékes nemzeti hatóságok által hitelesítettnek kell lenniük;

16. hangsúlyozza, hogy a kártyán feltüntetett adatokhoz való hozzáférésnek összhangban kell 
lennie a magánélet legmagasabb szintű védelmét biztosító normákkal;

°

°       °

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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