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Kvietimo pareikšti susidomėjimą Europos profesinio pažymėjimo įvedimu rezultatai
2013 m. spalio 18 d. Komisija paskelbė kvietimą pareikšti susidomėjimą, kviečiantį
nacionaliniu ir ES lygmeniu atstovaujančias profesines organizacijas ir asociacijas pareikšti
susidomėjimą Europos profesinio pažymėjimo (EPP) įvedimu.
Iki 2013 m. lapkričio 22 d. Komisija gavo profesinių organizacijų ir asociacijų, išvardytų I
priede, atsakymus bei spontaniškas kitų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip kompetentingos
institucijos, kurios išvardytos II priede, pastabas.
Tolesni žingsniai
Siekdama supaprastinti procesą ir užtikrinti, kad jis būtų įgyvendintas iki perkėlimo
laikotarpio pabaigos, Komisija siūlo tęsti su EPP įvedimu susijusius darbus šį pažymėjimą
įvedant tik tam tikroms profesijoms.
EPP įvedimas susidomėjimą jau pareiškusioms profesijoms, į kurių susidomėjimą Komisija
dar neatsižvelgė, bei profesijoms, kurios ateityje pareikš pakankamą susidomėjimą, bus
svarstomas vėlesniame etape.
Kaip numatyta iš dalies pakeistoje Direktyvoje dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, EPP
įvedimui taikomos tokios sąlygos (4a straipsnio 7 dalis):
“a) atitinkamoje profesijoje yra didelis judumas arba didelio judumo galimybės;
b) atitinkami suinteresuotieji subjektai yra išreiškę pakankamą susidomėjimą;
c) atitinkama profesija arba pasirengti tokiai profesijai skirtas rengimas yra
reglamentuojami didžiojoje valstybių narių dalyje.“
Atlikusi pirminę susidomėjimą EPP įvedimu pareiškusių profesijų ypatybių peržiūrą,
Komisija mano, kad šiame etape reikia atlikti išsamesnį vertinimą dėl toliau išvardytų
profesijų, kurios didžiąja dalimi atitinka Direktyvoje dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo
nustatytas sąlygas, nedarant poveikio galutinei profesijų atrankai dėl EPP įvedimo:
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a) gydytojai,
b) slaugytojai,
c) vaistininkai,
d) fizioterapeutai,
e) inžinieriai,
f) kalnų gidai,
g) nekilnojamojo turto agentai.
Remdamasi profesinių organizacijų ir asociacijų pareikštu susidomėjimu, Komisija kviečia
visas suinteresuotąsias šalis, susijusias su punktuose nuo a iki g minėtomis profesijomis, ir
ypač kompetentingas institucijas, įgaliotas priimti paraiškas ir sprendimą dėl profesinių
kvalifikacijų pripažinimo šioms profesijoms, teikti pastabas apie šių profesinių organizacijų
pareikštą susidomėjimą EPP įvedimu.
Pastabas siųsti adresu markt-e4-epc＠ec.europa.eu iki 2014 m. sausio 10 d., kiek įmanoma,
pagrindžiant savo pastabas, remiantis pažymėjimui įvesti nustatytomis sąlygomis. Bus
atsižvelgta į Komisijai jau pateiktas kompetentingų institucijų pastabas šiuo klausimu. Šiuo
atžvilgiu kompetentingoms institucijoms nereikia dar kartą pateikti pastabų, jei jos to
nepageidauja. Visos pastabos bus paskelbtos Komisijos interneto svetainėje, išskyrus atvejus,
kai pastabos autorius prašo kitaip. Be to, 2014 m. pradžioje Komisija ketina susisiekti su
susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, išsiųsdama joms klausimynus.
Komisija taip pat inicijuos išsamesnę EPP įvedimui šioms profesijoms nustatytų sąlygų
vykdymo analizę. Ji pasiūlys pažymėjimą įvesti tik toms profesijoms, kurios visiškai atitinka
atrankos kriterijus, taip pat atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti, kad šis pripažinimo procesas
vyktų sklandžiai.
Komisija ketina sukurti tikslinę grupę, kuri atliks svarbų vaidmenį būsimose diskusijose dėl
EPP veikimo. Grupę sudarys ribotas dalyvių skaičius, tarp jų ES lygmens profesinių
organizacijų bei kompetentingų valstybių narių institucijų atstovai, bei valstybės narės
institucijos, atsakingos už profesijas, kurios šiame etape išsamiai vertinamos. Įžanginis
susitikimas įvyks 2014 m. sausio 31 d., o 2014 m. pirmąjį ketvirtį planuojami kiti susitikimai.

