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Резултати от поканата за изразяване на интерес към въвеждането на
Европейската професионална карта
На 18 октомври 2013 г. Комисията публикува покана за изразяване на интерес, с която
прикани представителни професионални организации и сдружения на национално
равнище и на равнище ЕС да заявят своя интерес във връзка с въвеждането на
Европейската професионална карта (ЕПК).
До 22 ноември 2013 г. Комисията получи отговори от професионалните организации и
сдружения, изброени в приложение I, и спонтанни мнения от други заинтересовани
страни, като например компетентни органи, които са изброени в приложение II.
Предстоящи стъпки
С цел да се рационализира процесът и да се гарантира, че желаният резултат може да
бъде постигнат до края на периода на транспониране, Комисията предлага да се
продължи работата по отношение на въвеждането на ЕПК с ограничен брой професии.
Професиите, които вече изразиха интерес, но не са одобрени от Комисията на този
етап, както и професиите, които ще демонстрират достатъчен интерес в бъдеще, ще
бъдат разгледани във връзка с въвеждането на ЕПК на по-късен етап.
Както е предвидено в изменената Директива за професионалните квалификации,
въвеждането на ЕПК се подчинява на следните условия (член 4а, параграф 7):
„а) налице е достатъчна мобилност или потенциал за достатъчна мобилност
в
съответната
професия;
б) съществува достатъчен интерес, изразен от заинтересованите страни;
в) професията или образованието и обучението, което е насочено към
упражняване на професията, е регламентирано в значителен брой държави
членки.“
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След предварителен преглед на характеристиките на професиите, които проявиха
интерес към въвеждането на ЕПК, Комисията счита, че на този етап трябва да се
извърши по-задълбочена оценка във връзка със следните професии, които изглежда
изпълняват до голяма степен условията, наложени от Директивата за професионалните
квалификации, като същевременно не се предрешава окончателният подбор на
професиите за ЕПК:
a) лекари
б) медицински сестри
в) фармацевти
г) физиотерапевти
д) инженери
е) планински водачи
ж) агенти по недвижими имоти.
Въз основа на интереса, изразен от професионалните организации и сдружения,
Комисията приканва всички заинтересовани страни, свързани с професиите, изброени в
точки а) — ж), и в частност компетентните органи, оправомощени да разглеждат молби
и да вземат решението за признаване на професионалните квалификации за тези
професии, да изразят становището си относно изразения от тези професионални
организации интерес да се възползват от ЕПК.
Коментарите следва да се изпратят на електронен адрес markt-e4-epc＠ec.europa.eu не
по-късно от 10 януари 2014 г. и, доколкото е възможно, да съдържат мотивация
съгласно условията за въвеждането на картата. Ще бъдат взети предвид коментарите от
страна на компетентните органи, които вече са предоставени на Комисията по този
въпрос. В тази връзка компетентните органи не трябва да изпращат отново своите
коментари, ако не желаят да направят това. Всички получени коментари ще бъдат
публикувани на уебсайта на Комисията, освен ако не бъде поискано друго от автора на
коментара. Освен това в началото на 2014 г. Комисията възнамерява да се свърже със
съответните заинтересовани лица, като им изпрати въпросници.
Комисията също така ще пристъпи към по-задълбочен анализ на изпълнението на
условията за въвеждането на ЕПК от тези професии. Тя ще предложи въвеждането на
картата само за онези професии, които напълно отговарят на критериите за подбор,
като вземе предвид също така необходимостта да се гарантира плавно въвеждане на
тази нова процедура за признаване.
Комисията възнамерява да създаде целева група, която да играе активна роля в
предстоящите дискусии относно функционирането на ЕПК. Групата ще се състои от
ограничен брой участници, включително представители на професионални
организации на равнище ЕС, както и на компетентните органи на държавите членки за

професиите, за които се извършва по-задълбочена оценка на този етап. Първото
встъпително заседание ще се проведе на 31 януари 2014 г. и ще бъде последвано от
допълнителни заседания през първото тримесечие на 2014 г.
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