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Rezultati razpisa za prijavo interesa za uvedbo evropske poklicne izkaznice
Komisija je 18. oktobra 2013 objavila razpis za prijavo interesa, s katerim poziva
reprezentativne poklicne organizacije in združenja na nacionalni ravni in na ravni EU, da
izrazijo interes za uvedbo evropske poklicne izkaznice.
Do 22. novembra 2013 je Komisija prejela odgovore strokovnih organizacij in združenj, ki so
navedena v Prilogi I, ter spontane pripombe drugih zainteresiranih strani, kot so pristojni
organi, ki so navedeni v Prilogi II.
Nadaljnji koraki
Da bi poenostavili postopek in zagotovili, da se ga lahko izvede do konca obdobja prenosa,
Komisija predlaga nadaljevanje dela v zvezi z uvedbo evropske poklicne izkaznice z
omejenim številom poklicev.
Poklicne skupine, ki so že izrazile zanimanje, vendar jih Komisija na tej stopnji ni vključila,
in poklicne skupine, ki bodo v prihodnosti izrazile zadosten interes, bodo upoštevane za
uvedbo evropske poklicne izkaznice pozneje.
V skladu z direktivo o poklicnih kvalifikacijah, kakor je bila spremenjena, bodo za uvedbo
evropske poklicne izkaznice veljali naslednji pogoji (člen 4a(7)):
„(a) v tem poklicu je velika mobilnost ali potencial za veliko mobilnost;
(b) ustrezne zainteresirane strani so izrazile dovolj interesa za to;
(c) poklic ali izobrazba in usposabljanje za ta poklic je reguliran v velikem delu držav
članic.”
Komisija po predhodnem pregledu značilnosti poklicnih skupin, ki so izrazili interes za
uvedbo evropske poklicne izkaznice, meni, da je na tej stopnji treba izvesti temeljitejšo oceno
v zvezi z naslednjimi poklici, za katere se zdi, da v veliki meri izpolnjujejo pogoje, ki jih
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določa direktiva o poklicnih kvalifikacijah, pri čemer se ne posega v končno izbiro poklicev
za evropsko poklicno izkaznico:
a) zdravniki
b) medicinske sestre
c) farmacevti
d) fizioterapevti
e) inženirji
f) gorski vodniki
g) nepremičninski zastopniki.
Komisija na podlagi interesa, ki so ga izrazile poklicne organizacije in združenja, poziva vse
zainteresirane strani v zvezi s poklici iz točk (a) do (g) ter zlasti pristojne organe, pooblaščene
za sprejemanje prošenj in odločitev o priznavanju poklicnih kvalifikacij za te poklice, da ji
pošljejo svoje pripombe glede interesa, ki so ga izrazila poklicna združenja, ki bodo imela
koristi od evropske poklicne izkaznice.
Pripombe je treba poslati na naslov markt-e4-epc＠ec.europa.eu najpozneje do
10. januarja 2014 in jih, če je mogoče, utemeljiti na podlagi pogojev za uvedbo izkaznice.
Pripombe pristojnih organov o tem vprašanju, ki so že bile predložene Komisiji, bodo
upoštevane. Pristojnim organom ni treba ponovno predložiti svojih pripomb, če tega ne želijo.
Vse prejete pripombe bodo objavljene na spletni strani Komisije, razen če avtorji pripomb
zahtevajo drugače. Poleg tega namerava Komisija v začetku leta 2014 ustreznim
zainteresiranim stranem poslati vprašalnike.
Komisija bo začela tudi z bolj poglobljeno analizo izpolnjevanja pogojev teh poklicev za
uvedbo evropske poklicne izkaznice. Uvedbo izkaznice bo predlagala samo za tiste poklice, ki
v celoti izpolnjujejo izbirna merila, pri čemer bo upoštevana tudi potreba, da se zagotovi
nemotena uvedba tega novega postopka priznavanja.
Komisija načrtuje ustanovitev tematske skupine, ki bo dejavno sodelovala v prihodnjih
razpravah glede delovanja evropske poklicne izkaznice. Skupina bo sestavljena iz omejenega
števila udeležencev, vključno s predstavniki poklicnih organizacij na ravni EU ter pristojnimi
organi držav članic za poklice, za katere se v tej fazi izvaja temeljita ocena. Prvi uvodni
sestanek bo potekal 31. januarja 2014, nadaljnji sestanki bodo sledili v prvem trimesečju leta
2014.

