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Resultat av inbjudan att inkomma med intresseanmälan för införande av europeiskt
yrkeskort
Den 18 oktober 2013 offentliggjorde kommissionen en inbjudan att inkomma med
intresseanmälan och bad representativa yrkesorganisationer och föreningar på nationell nivå
och EU-nivå att visa sitt intresse för införandet av ett europeiskt yrkeskort.
Kommissionen hade den 22 november 2013 mottagit svar från de yrkesorganisationer och
föreningar som anges i bilaga I och spontana kommentarer från andra berörda parter,
exempelvis behöriga myndigheter, som anges i bilaga II.
Nästa steg
Kommissionen föreslår att man endast går vidare med ett begränsat antal yrkesgrupper för
införandet av det europeiska yrkeskortet, för att se till att processen blir så smidig som möjligt
och genomförs inom utsatt tid.
De yrkeskategorier som redan har uttryckt intresse men som inte tagits upp av kommissionen
i detta skede, eller yrkeskategorier som uttrycker intresse i framtiden, kommer att kunna
ansöka om ett europeiskt yrkeskort senare.
Enligt direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, i dess ändrade lydelse, ska följande
villkor gälla för införandet av det europeiska yrkeskortet (artikel 4a.7):
a) Det ska finnas betydande rörlighet eller potentiellt betydande rörlighet inom det
aktuella yrket.
b) Det ska finnas uttryckligt intresse från berörda parter.
c) Yrket eller yrkesutbildningen måste vara reglerat i ett betydande antal
medlemsländer.
Efter en preliminär granskning av yrkesgrupper som uttryckt intresse för införandet av det
europeiska yrkeskortet, anser kommissionen i detta skede att en grundligare utvärdering bör
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genomföras för följande yrkesgrupper som i stor utsträckning förefaller uppfylla villkoren i
direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (utan att föregripa det slutgiltiga urvalet för
det europeiska yrkeskortet):
a) läkare
b) sjuksköterskor
c) farmaceuter
d) sjukgymnaster
e) ingenjörer
f) bergsguider
g) fastighetsmäklare.
På grund av det intresse som uttryckts av yrkesorganisationer och föreningar uppmanar
kommissionen alla berörda parter som har samband med yrkesgrupperna a–g ovan (särskilt
behöriga myndigheter som har rätt att ta emot ansökningar och fatta beslut om erkännande av
yrkeskvalifikationer för dessa yrken) att lämna synpunkter på det intresse som dessa
yrkessammanslutningar har uttryckt när det gäller att dra nytta av det europeiska yrkeskortet.
Synpunkterna ska skickas till markt-e4-epc＠ec.europa.eu senast den 10 januari 2014
tillsammans med så utförliga motiveringar som möjligt för yrkeskortets införande. Även
synpunkter från behöriga myndigheter som redan har lämnats in till kommissionen kommer
att beaktas. De behöriga myndigheterna behöver alltså inte skicka in sina synpunkter på nytt
om de inte vill. Alla kommentarer som har mottagits kommer att offentliggöras på
kommissionens webbplats, såvida avsändaren inte tydligt angett motsatsen. Kommissionen
kommer att skicka ut enkäter till berörda parter tidigt under 2014.
Kommissionen kommer också att inleda en mer djupgående undersökning av huruvida dessa
yrken uppfyller villkoren för införandet av det europeiska yrkeskortet. Den kommer att föreslå
att kortet endast införs för de yrken som fullständigt uppfyller urvalskriterierna, samtidigt som
man ser till att den nya erkännandeprocessen genomförs på ett smidigt vis.
Kommissionen kommer att tillsätta en referensgrupp som kommer att spela en aktiv roll under
de kommande diskussionerna om det europeiska yrkeskortets funktion. Gruppen kommer att
bestå av ett begränsat antal deltagare, bland annat med företrädare för yrkesorganisationer på
EU-nivå och för medlemsländernas behöriga myndigheter för de yrken för vilka en mer
ingående analys genomförs i detta skede. Det inledande mötet kommer att äga rum den 31
januari 2014, och kommer att följas av fler möten under första kvartalet 2014.

