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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas profesionālo karti pakalpojumu sniedzējiem
(2008/2172(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Lēmumu 
Nr. 2241/2004/EK par vienotu Kopienas pamatsistēmu kvalifikāciju un prasmju 
pārredzamībai (Europass sistēmu)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa ieteikumu par Eiropas 
Kvalifikāciju sistēmas izveidošanu saistībā ar mūžizglītību4, 

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 6. decembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ar 
nosaukumu „Mobilitāte — instruments darbavietu skaita un kvalitātes palielināšanai. 
Eiropas darba mobilitātes rīcības plāns (2007.–2010.)” (COM(2007)0773),

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 11. decembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 
„Priekšlikums 2008.–2010. gada Kopienas Lisabonas programmai”(COM(2007)0804), 

– ņemot vērā 2007. gada 27. septembra rezolūciju par pārrobežu pakalpojumu sniedzēju 
pienākumiem5 (2006/2049(INI)),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā ES pilsoņu tiesības apmesties vai sniegt pakalpojumus it visur ES teritorijā ir 
vienotā tirgus viena no pamatbrīvībām, kas nozīmē arī tiesības nodarboties ar savu 
profesiju kā pašnodarbinātam vai darbiniekam citās dalībvalstīs, kurās šī profesionālā 
kvalifikācija netika iegūta;

B. tā kā saskaņā ar Līguma 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu viena no Kopienas darbībām 
ir novērst personu brīvas pārvietošanās un pakalpojumu brīvas aprites šķēršļus starp 

                                               
1 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.
2 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
3 OV L 390, 31.12.2004., 6. lpp.
4 OV C 111, 6.5.2008., 1. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0421.
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dalībvalstīm;

C. tā kā lielāka preču un pakalpojumu mobilitāte starp dalībvalstīm un reģioniem ir 
izšķiroši nozīmīga, lai īstenotu Lisabonas programmu attiecībā uz nodarbinātības 
izaugsmi un tā var veicināt produktivitāti, ienesot jaunas perspektīvas, idejas un 
prasmes;

D. tā kā mobilitātes līmenis ES joprojām ir zems — tikai 4 % darbaspēka jebkad ir 
dzīvojuši vai strādājuši citā dalībvalstī un aptuveni 2 % patlaban dzīvo un strādā citā 
dalībvalstī1;  

E. tā kā tiem cilvēkiem, kas grib strādāt citā dalībvalstī joprojām saglabājas nozīmīgi 
šķēršļi un 20 % no sūdzībām, kuras 2007. gadā saņēma SOLVIT ir par profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu2;

F. tā kā Komisija saskaņā ar Līguma 226. pantu ir sākusi pienākumu neizpildes procedūras 
pret vairākām dalībvalstīm, jo tās nav ziņojušas Komisijai par pasākumiem, kas 
pieņemti transponējot Direktīvu 2005/36/EK3; 

G. tā kā Direktīvas 2005/36/EK 32. apsvērumā ir teikts: „Tas, ka Eiropas līmenī tiktu 
ieviestas profesionālo asociāciju vai organizāciju profesionālās kartes, varētu sekmēt 
profesionāļu mobilitāti, jo īpaši paātrinot informācijas apmaiņu starp uzņēmēju 
dalībvalsti un izcelsmes dalībvalsti. Šādām profesionālajām kartēm vajadzētu 
nodrošināt, ka ir iespējams pārraudzīt tādu profesionāļu darbību, kas veic darbību 
dažādās dalībvalstīs. Pilnībā ievērojot datu aizsardzības noteikumus, šādās kartēs varētu 
būt informācija par profesionāļa profesionālajām kvalifikācijām (apmeklētā universitāte 
vai mācību iestāde, iegūtās kvalifikācijas, profesionālā pieredze), viņa juridisko statusu, 
sankcijām, kas piemērotas saistībā ar profesiju, kā arī sīkākas ziņas par attiecīgo 
kompetento iestādi”,

Pārrobežu mobilitāte

1. atbalsta visas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt pārrobežu mobilitāti, kā līdzekli 
pakalpojumu un darba tirgus efektīvai darbībai, un kā līdzekli, lai veicinātu ES 
ekonomisko izaugsmi; 

2. uzsver, ka ES ir atbildīga par lielāku ģeogrāfiskās un profesionālās mobilitātes 
veicināšanu, palielinot pārredzamību, kvalifikāciju atzīšanu un atbilstību;

3. tomēr uzsver, ka Komisijai jāpanāk lielāka koordinācija starp pašreizējām iniciatīvām, 
kuru mērķis ir veicināt un stimulēt  kvalificēta darbaspēka mobilitāti, piemēram, 
Direktīva 2005/36/EK, EUROPASS (European CV), EURES (darba mobilitātes portāls), 
un starp Eiropas kvalifikāciju sistēmu; 

                                               
1 Eirobarometra 2005. gada pārskats 64.1 par ģeogrāfisko un darba tirgus mobilitāti
2 SOLVIT 2007. gada ziņojums, www.ec.europa.eu/solvit
3 IP/08/688, 6.5.2008
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4. uzsver pilsoniskās sabiedrības līdzatbildību, tostarp darba devēju, arodbiedrību un 
profesionālo organizāciju līdzatbildību, atvieglojot un uzlabojot mobilitāti iekšējā tirgū;

Direktīvas 2005/36/EK transponēšana

5. mudina tās dalībvalstis, kuras kavējas ar Direktīvas 2005/36/EK transponēšanu, kas bija 
jāpabeidz līdz 2007. gada 20. oktobrim, nodrošināt, ka stāja spēkā nepieciešamie 
normatīvie un administratīvie akti;

6. aicina Komisiju aktīvāk rīkoties pret tām dalībvalstīm, kas vēl nav transponējušas 
Direktīvu 2005/36/EK;

7. izsaka nožēlu par to, ka dalībvalstis balstās uz Direktīvas 2005/36/EK 7. pantu par 
iepriekšējām deklarācijām, kas jāiesniedz uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei,  
pakalpojuma sniedzējam pārceļoties, jo tas var radīt (jaunus) šķēršļus mobilitātei;  aicina 
Komisiju novērtēt šo ietekmi uz mobilitāti ziņojumā, ko tā sagatavos saskaņā ar 
Direktīvas 2005/36/EK 60. panta 2. punktu; 

8. mudina dalībvalstis censties panākt daudz saskaņotāku pieeju attiecībā uz kvalifikāciju un 
kompetenču atzīšanu, vienkāršot attiecīgo administratīvo kārtību un samazināt izmaksas 
darbiniekiem; 

Eiropas profesionālās kartes nepieciešamība

9. uzskata, ka Eiropas profesionālās kartes pievienotā vērtība, līdztekus pašreizējiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir stimulēt mobilitāti, attiecībā uz lielāko daļu profesiju vēl 
jāizveido;

10. atzīmē, ka dažās reglamentētās un saskaņotās profesijās, piemēram, juristi un veselības 
aizsardzības profesionāļi, profesionālās kartes patlaban tiek izstrādātas, bet citās 
nesaskaņotās vai mazāk saskaņotās profesijās profesionālo karšu ieviešana šķiet sarežģīta, 
jo noteikumi katrā dalībvalstī ir atšķirīgi un dati par kvalifikācijām ir vispirms juridiski 
jāapstiprina un abpusēji jāatzīst;

11. aicina Komisiju izvērtēt profesiju pārstāvju iesniegtās iniciatīvas, lai saprastu vai Eiropas 
profesionālā karte, līdztekus citiem pasākumiem, varētu:

a) nodrošināt administratīvo vienkāršošanu un ilgtermiņā aizstāt papīra formāta 
dokumentus un lietas un uzlabot pārredzamību,  

b) saīsināt valsts pārvaldes un regulatīvo iestāžu veiktās atzīšanas kārtības, 

c) stimulēt pagaidu pakalpojumu sniegšanu, 
d) kalpot kā līdzeklis attiecīgās informācijas novadīšanai pakalpojumu saņēmējiem, lai 

aizsargātu patērētāju veselību un drošību, 
uzskata, ka starp turpmākiem atklātiem pasākumiem jābūt skaidram to profesiju veidu un 
īpašo vajadzību aprakstam, uz kurām karti ir paredzēts attiecināt;

Eiropas profesionālās kartes raksturlielumi
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12. uzskata, ka Eiropas profesionālajai kartei, ja ir pietiekams pieprasījums pēc tās izstrādes, 
jābūt pēc iespējas vienkāršai un liberālai, un ar tās palīdzību varētu atrast "kopīgu valodu" 
noteiktu profesiju kvalifikāciju jomā;

13. aicina nodrošināt, lai Eiropas profesionālajai kartei nebūtu negatīva ietekme uz pārrobežu 
mobilitāti, un tā jāizmanto vienīgi kā apliecinājums tiesībām pārvietoties, nevis kā 
nosacījums, lai pārvietotos; uzsver, ka atsevišķām grupām nevar liegt piedāvāt savus 
pakalpojumus citās dalībvalstīs, un jo īpaši karte nedrīkst radīt jaunus šķēršļus mazāk 
kvalificētiem vai ne tik specifiski kvalificētiem cilvēkiem; 

14. uzsver, ka vienas vai vairāku Eiropas profesionālo karšu izmantošanai jābūt 
daudzveidīgai, piemēram, lai piemērotos atšķirībām starp profesijām un atšķirībām starp 
dalībvalstīm; uzskata ka profesionālajām jomām pašām jāfinansē Eiropas profesionālās 
kartes izstrāde un īstenošana, ja tās uzskata, ka tā nepieciešama;

15. uzsver, ka informācijai Eiropas profesionālajā kartē jābūt uzticamai un valstu kompetento 
iestāžu juridiski apstiprinātai; 

16. uzsver, ka piekļuvei šādas kartes datiem jāatbilst visaugstākajiem privātās dzīves 
aizsardzības standartiem; 

°

°       °

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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