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Uzaicinājuma izteikt ieinteresētību par Eiropas profesionālās kartes ieviešanu rezultāti
Komisija 2013. gada 18. oktobrī publicēja uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, aicinot
reprezentatīvās profesionālās organizācijas un apvienības valstu un ES līmenī izteikt
ieinteresētību par Eiropas profesionālās kartes (EPK) ieviešanu.
Līdz 2013. gada 22. novembrim Komisija bija saņēmusi atbildes no profesionālajām
organizācijām un apvienībām, kas ir uzskaitītas I pielikumā, un spontānas piezīmes no citām
ieinteresētajām personām, piemēram, kompetentajām iestādēm, kas ir uzskaitītas II pielikumā.
Turpmākie pasākumi
Lai racionalizētu procesu un nodrošinātu, ka līdz transponēšanas perioda beigām tas tiktu
pabeigts, Komisija ierosina turpināt darbu saistībā ar EPK ieviešanu ierobežotā skaitā
profesiju.
Profesijas, kuru pārstāvji jau ir izteikuši ieinteresētību, bet kuras Komisija šajā posmā neņēma
vērā, un profesijas, kuru pārstāvji parādīs pietiekamu ieinteresētību nākotnē, būs kandidātes
EPK ieviešanai vēlākā posmā.
Saskaņā ar Direktīvu par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kurā izdarīti grozījumi, uz EPK
ieviešanu attiecas šādi nosacījumi (4.a panta 7. punkts):
"a) attiecīgajai profesijai ir raksturīga ievērojama mobilitāte vai tajā ir iespējas
ievērojamai mobilitātei;
(b) attiecīgās ieinteresētās personas ir paudušas pietiekamu interesi;
(c) profesija vai darbam profesijā paredzētā izglītība un apmācība ir reglamentēta
daudzās dalībvalstīs."
Pēc to profesiju raksturojošo pazīmju iepriekšējas izskatīšanas, kuru pārstāvji bija izteikuši
ieinteresētību par EPK ieviešanu, Komisija uzskata, ka šajā posmā rūpīgāks izvērtējums
jāveic attiecībā uz profesijām, kas, šķiet, lielā mērā izpilda direktīvā par profesionālo
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kvalifikāciju atzīšanu paredzētos nosacījumus, taču neuzskatot tās par profesijām, kuru atlase
attiecībā uz EPK ieviešanu ir galīga, un runa ir par šādām profesijām:
a) ārsti
b) medmāsas
c) farmaceiti
d) fizioterapeiti
e) inženieri
f) kalnu gidi
g) nekustamo īpašumu aģenti.
Pamatojoties uz profesionālo organizāciju un apvienību izteikto ieinteresētību, Komisija visas
ieinteresētās personas, kas saistītas ar iepriekš a) līdz g) punktā minētajām profesijām, un jo
īpaši kompetentās iestādes, kas ir pilnvarotas saņemt pieteikumus un pieņemt lēmumus par
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu šīm profesijām, aicina izteikt piezīmes par šo profesionālo
struktūru izteikto ieinteresētību attiecībā uz labuma gūšanu no EPK.
Šīs piezīmes būtu jānosūta uz markt-e4-epc＠ec.europa.eu, vēlākais, līdz 2014. gada
10. janvārim un, cik vien iespējams, būtu jāsniedz argumenti pret kartes ieviešanas
nosacījumiem. Tiks ņemtas vērā piezīmes, kuras Komisijai par šo jautājumu jau ir iesniegušas
kompetentās iestādes. Šajā nolūkā kompetentajām iestādēm nav atkārtoti jāiesniedz savas
piezīmes, ja tās to nevēlas. Visas saņemtās piezīmes tiks publicētas Komisijas tīmekļa vietnē,
ja vien piezīmes iesniedzējs nepieprasa savādāk. Turklāt 2014. gada sākumā Komisija paredz
sazināties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, izmantojot anketas.
Komisija arī uzsāks padziļinātāku analīzi par to, vai šajās profesijās ir izpildīti nosacījumi par
EPK ieviešanu. Tā ierosinās karti ieviest tikai tām profesijām, kas pilnībā atbilst atlases
kritērijiem, ņemot vērā arī nepieciešamību nodrošināt raitu šā jaunā atzīšanas procesa
ieviešanu.
Komisija plāno izveidot mērķgrupu, kas aktīvi piedalīsies turpmākajās apspriedēs par to, kā
EPK darbosies. Šajā grupā būs ierobežots skaits dalībnieku, tostarp profesionālo organizāciju
pārstāvji ES līmenī, kā arī kompetentās iestādes dalībvalstīs profesijām, attiecībā uz kurām
šajā posmā veic rūpīgāku izvērtēšanu. Pirmā ievada sanāksme notiks 2014. gada 31. janvārī,
un pēc tās tiks rīkotas citas sanāksmes 2014. gada pirmajā trimestrī.

