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Rezultatele cererii de exprimare a interesului privind introducerea cardului profesional
european
La 18 octombrie 2013, Comisia a publicat o cerere de exprimare a interesului în care invita
asociațiile și organizațiile profesionale reprezentative la nivel național și la nivelul UE să își
manifeste interesul privind introducerea cardului profesional european (CPE).
Până la data de 22 noiembrie 2013, Comisia a primit răspunsuri din partea asociațiilor și
organizațiilor profesionale care sunt enumerate în anexa I, precum și observații spontane de la
alte părți interesate, cum ar fi autoritățile competente, care sunt enumerate în anexa II.
Următoarele etape
În vederea raționalizării procesului și a asigurării faptului că acesta poate fi finalizat până la
expirarea termenului de transpunere, Comisia propune continuarea acțiunilor privind
introducerea CPE pentru un număr limitat de profesii.
Profesiile care și-au exprimat deja interesul, dar care nu sunt reținute de Comisie în această
etapă, și profesiile care își vor manifesta un interes suficient în viitor, vor fi luate în
considerare pentru introducerea CPE într-o etapă ulterioară.
Astfel cum se prevede în Directiva privind calificările profesionale, astfel cum a fost
modificată, introducerea CPE este supusă următoarelor condiții [articolul 4a alineatul (7)]:
„(a) să existe o mobilitate semnificativă sau potențial pentru o mobilitate
semnificativă în profesia în cauză
(b) părțile interesate relevante să-și fi exprimat un interes suficient în acest sens;
(c) profesia sau educația și formarea destinate exercitării profesiei sunt reglementate
într-un număr semnificativ de state membre.”
În urma unei examinări preliminare a caracteristicilor profesiilor care și-au exprimat interesul
față de introducerea CPE, Comisia consideră că, în acest stadiu, trebuie efectuată o analiză
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mai aprofundată în ceea ce privește următoarele profesii care par să îndeplinească în mare
măsură condițiile impuse de Directiva privind calificările profesionale, fără a aduce atingere
selecției finale a profesiilor pentru care se va introduce CPE:
a) medici;
b) asistenți medicali;
c) farmaciști;
d) fizioterapeuți;
e) ingineri;
f) ghizi montani;
g) agenți imobiliari.
În funcție de interesul exprimat de către asociațiile și organizațiile profesionale, Comisia
invită toate părțile interesate care au legătură cu profesiile menționate la punctele (a)-(g) de
mai sus și, în special, autoritățile competente împuternicite să primească cererile și să ia
decizia de recunoaștere a calificărilor profesionale pentru aceste profesii, să facă observații cu
privire la interesul exprimat de către aceste organisme profesionale de a beneficia de CPE.
Observațiile trebuie trimise la adresa de e-mail markt-e4-epc＠ec.europa.eu până cel târziu la
10 ianuarie 2014 și, pe cât posibil, trebuie să fie motivate în funcție de condițiile prevăzute de
directivă privind introducerea cardului. Observațiile cu privire la acest aspect ale autorităților
competente care au fost deja transmise Comisiei vor fi luate în considerare. În acest sens,
autoritățile competente nu trebuie să își prezinte din nou observațiile în cazul în care nu
doresc să facă acest lucru. Toate observațiile primite vor fi publicate pe site-ul internet al
Comisiei, cu excepția unei solicitări diferite din partea autorului acestora. În plus, la începutul
anului 2014, Comisia intenționează să contacteze părțile interesate relevante prin intermediul
unor chestionare.
De asemenea, Comisia va lansa o analiză mai aprofundată a îndeplinirii condițiilor privind
introducerea CPE pentru aceste profesii. Comisia va propune introducerea cardului numai
pentru profesiile care îndeplinesc în totalitate criteriile de selecție, ținând cont și de nevoia de
a asigura o introducere fără probleme a acestui nou proces de recunoaștere.
Comisia intenționează să înființeze un grup de reflecție care să aibă un rol activ în cadrul
viitoarelor dezbateri privind funcționarea CPE. Grupul va fi format dintr-un număr limitat de
participanți, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor profesionale la nivelul UE, precum și ai
autorităților competente din statele membre în cazul profesiilor pentru care este efectuată o
analiză mai aprofundată în acest stadiu. Prima reuniune introductivă va avea loc la 31 ianuarie
2014 și va fi urmată de alte reuniuni în primul trimestru al anului 2014.

