
 
 
 
 
Приносът на EPSU за обществените консултации във връзка с Директивата за 
Признаване на Професионалните Квалификации (2005/36/EC)  
 
Брюксел, 15 март 2011г.  
 
Контактно лице: Матиас Маухър, отговорник по въпросите на политиките в областта на 
“Услугите в здравеопазването и социалната помощ”  
 
1. Въведение 
 
На 7 яунари 2011г., Европейската Комисия, DG MARKT, лансира обществени консултации 
относно Директивата за Професионалните Квалификации.  
EPSU, Европейската Федерация на Синдикатите от Публичните Служби 
(http://www.epsu.org), приветства възможността да допринесе за продължителния процес 
за оценяване и преразглеждане на Директивата за Професионалните Квалификации 
(2005/36/EC).  
EPSU включва четири ключови сектори: 1) Местна и регионална власт (общини, области, 
провинции/региони); 2) Централното правителство и европейската администрация; 3) 
Обществени предприятия (например мрежовите промишлености: електричество, газ, вода, 
отдпадъци) и 4) Услуги в областта на здравеопазването и социалните грижи.  
 
Главните хоризонтални въпроси, с които се занимава EPSU, като платформа за 
координирано синдикално действие във всички области на публичните услуги са: 1) 
колективно договаряне, 2) равенство на половете и 3) миграция.  
 
Теми, като например образованието, обучението и професионалните умения 
(включително знания, умения, поведения и ценности), условия на труд и заплащане, 
качество на публичните услуги за гражданите, както и участието на работниците / 
служителите в социалния диалог на различни нива (предприятие, секторно, национално, 
eвропейско ниво) се намират начело на дневния ред на EPSU. В този контекст, EPSU има 
предвид защита на минималните стандарти, условия или изисквания, постигнати 
посредством колектични договори или законодателство и тяхното подобряване.  
 
EPSU представлява общ брой от близо 8  милиона служители от 250 синдикати от 47 
страни в Европа. 60% от членовете на присъединените към EPSU синдикати са жени.  
 
В сектора на услугите в здравеопазването и социална помощ, cъс среден брой от 
близо 90% от женската работна сила в ЕС, EPSU представлява близо 3,5 милиона 
синдикализирани жени и мъже.  
Европейските социални партньори в болничния сектор, EPSU и HOSPEEM, координираха 
своята дейност около тези консултации и решиха да участват със съвместен принос 
(повече информации: 3.1)  
Настоящият документ съдържа отговора EPSU нa въпросите от консултационния документ 
(5.; pp. 6-16), главните искания и рекомендации на  EPSU (2.), както и пояснителни 
бележки относно съвместния отговор HOSPEEM-EPSU (3.) и отговора EPSU (4.).   
 
2. Главни искания и рекомендации на EPSU  

 

 



Главните пет послания на EPSU относно приоритетните въпроси са резюмирани по-
нататък. Те са представени по-разширено по-нататък в раздел 5. Трябва да бъдат 
прочетени и разбрани в контекста на нашия цялостен отговор.  
 
1. От гледна точка на EPSU, хармонизираните стандарти относно минималните 
изисквания за служителите в здравеопазването, в рамките на принципа на 
автоматичното признаване, предлага просто и бързо средство за признаване за 
служителите в здравния сектор в Европа и би трябвало да продължава да бъде подкрепен 
и внедрен, въпреки че се нелага определена модернизация. EPSU се произнася срещу 
използването/разширяването на опцията “частичен достъп” за професията медицински 
асистент или акушерка.  
 
2. EPSU би искала да види Информационата Система на Вътрешния Пазар (система 
IMI) да се развива в посоката на улесняване процеса на признаване, между страните, нa 
професионалните квалификации, в онлайн формат и поема функцията “единно бюро”. 
Неговото използване би могло да стане задължително за всички компетентни власти и 
служители, особено за тези от здравния сектор.  
 
3. Членовете EPSU са съгласни с потребността и предимствата, свързани с 
актуализирането на важните приложения – например Приложение V в случая на 
секторните професии – c нови теми, cъдържания и компетентности. Няколко от 
присъединените към EPSU синдикати препоръчват, че в по-голяма степен, областите на 
компетеностите отразяват квалификациите, така както се изисква и компетентностите, 
така както те са определени в Европейската Рамка на Квалификациите (EQF) и/или в 
процеса от Болония.  
 
4. Присъединените  EPSU са в голяма степен съгласни, че една рамка за 
Продължителното Професионално Развитие (ППР), предлагаща общо напречно 
понятие трябва да бъде интегрирана в Директивата като част от Член 22. Те възприемат 
потребността, основните принципи на ППР, включително позоваването за ангажимента 
спрямо безопасността на пациентите и качеството на предоставените грижи в 
европейското законодателство, да бъдат спазвани в държавите членки и от служителите в 
здравеопазването. За да бъде тази ориентировка полезна те споменават потребността от 
подобряване на трансграничното признаване на свидетелствата, издадени в 
рамките на ППР.  
  
5. Членовете EPSU са съгласни с потребността, работодателите да тестват познаването 
на езика на работник мигрант от чужбина на работното място. В този контекст, EPSU 
изтъква отговорността на работодателите да се уверят в това, че някой е компетентен на 
работното място понеже той / тя е избран, както и за правилното инсталиране на нов 
персонал от други страни.  
 
За EPSU e важно да отбележи, като общ напътстващ принцип, фактът, че три ключови 
цели са от максимално значение и че е необходимо тяхното гарантиране когато се 
актуализира и преразглежда Директивата 2005/36/EC:  
 
- По-високо ниво на квалификационните и професионалните стандарти за обезпечаване 
на минималните изисквания за професията на работната сила, идваща от чужбина – 
относно, главно, професиите, възползващите се от автоматично признаване, но и тези 
които се включват в общата система;  
- Здравето и сигурността на пациентите;  



- Качество в предоствянето на услугите в областта на здравеопазването и социалната 
помощ. 
 
От гледна точка на EPSU тези цели са еталони, спрямо които осъществяването и 
насърчаването на свободното движение в рамките на ЕС и признаването на 
професионалните квалификации трябва да бъдат оценени и уравновесени. В случай на 
конфликт, те трябва да превъзхождат.   
 
3. Обяснителна бележка относно съвместния принос HOSPEEM-EPSU   
 
3.1 Съвместният отговор на HOSPEEM-EPSU   
 
HOSPEEM, Асоциация на работодателите в европейските болници и здравеопазване и 
EPSU, Европейската Федерация на Синдикатите от Публичните Служби, решиха да 
представят съвместен отговор на тези консултации. Той трябва да се прочете като 
допълващ настоящия отговор на EPSU (cf. 5.) и на отговорите на индивидуалните членове 
на EPSU (вижте по-нататък 4.2).  
 
Този отговор отразява въпросите, заниманията и предложението, върху които може да се 
постигне общ и мащабен консенсус между европейските социални парнтьори, в болничния 
сектор и на здравеопазването. Това е положението на две трети до три четвърти от общия 
текст, представен в приноса на EPSU.  
 
3.2 Водещите принципи за EPSU и HOSPEEM, като се имат предвид актуализациите и 
преразглеждането на Директивата.  
 
EPSU и HOSPEEM постигнаха съгласие във връзка с факта, че три цели са cъществени 
и трябва да бъдат гарантирани при актуализирането и преразглеждането на 
Директивата 2005/36/EC:  
- Високо ниво на квалификационните и професионалните стандарти за обезпечаване на 
минималните изисквания за достъп на работната сила до професия в здравния сектор във 
връзка особено с професиите, възползващи се от автоматично признаване, но и които се 
включват в общата система;  
- Опазване на здравето и сигурност на пациентите;  
- Качеството на осигурените услуги в здравеопазването и социалната помощ. 
 
Според EPSU, тези цели са ориентири, спрямо които трябва да бъдат оценени и 
уравновесени в осъществяването и насърчаването на свободното движение в ЕС и 
признаването на професионалните квалификации. В случай на конфликт, те трябва да 
превъзхождат. 
 
Спазването на тези ориентири ще бъде в полза на работодателите, 
работниците/служителите и пацентите / потребителите на услуги в областта на 
здравеопазването и социалните помощи. Подобно ориентиране е в съответствие и с 
целта, свързана с наличието на ефективни, ефикасни и финансово поддържани здравни 
системи, предлагащи качествени услуги, така както се отбелязва и в Изводите на Съвета 
за Съвместните Ценности и Принципи в Здравните Системи в Европейския Съюз 
(22.06.2006г.) (2006/C 146/01). Използването на тези водещи принципи като ориентири за 
актуализация и преразглеждане на европейската законова рамка е, в края на краищата, от 
общ интерес.  
 



3.3 Важни налични инструменти в рамките на европейския секторен социален диалог. 
 
През последните години, европейските социални партньори разработиха и приеха два 
инструмента, отнасящи се също така до транснационалното измерение на 
професионалните квалификации, компетентности и продължителното професионално 
развитие:  

- Кодексът за Поведение на HOSPEEM-EPSU относно етичното транснационално наемане и 
задържане на персонал (2008г.) (http://www.epsu.org/a/3718), подписан през април 2008г., който 
ангажира присъединените синдикати да го внедрят и да мониторизират резултатите до 2012г. В 
голяма степен, той внуши и напътства в разработването на Кодекса за Поведение на СЗО, с широк 
кръг дейности.  
- “Рамката действия „Набиране и задържане” на HOSPEEM-EPSU определя обучението, 
усъвършенстването и продължително професионално развитие като едно от приоритетните 
занимания за бъдещата дейност на европейските социални партньори в болничния сектор. 
Документът (http://www.epsu.org/a/7158) бе приет и подписан през декември 2010г., след две години 
труд по детайли и разширена обмяна на мнения между HOSPEEM и EPSU. Нашата съвместна 
работна програма 2011г.-2013г. съдържа конкретните дейности, подкрепящи и насърчаващи 
съгласуваните цели и принципи. Двата инструменти помагат в ориентиране дейността на EPSU и 
HOSPEEM и в обмяната на професионални квалификации и продължително професионално 
развитие. Те позволяват да се имат предвид интерфейсите с други ключови предизвикателства за 
здравния сектор и за социална помощ, като например набирането и задържането, остаряването и 
трансграничната мобилност и миграцията на работната сила в чужбина. 
 
3.4. По-нататъшното участие на социалните парньори в процеса за разработване на Зелената Харта и на 
преразгледаната Директива. 
 
HOSPEEM и EPSU обсъдиха темата за признаване на професионалните квалификации в 
рамките на първата среща на Комитета за Секторен Социален Диалог през 2011г. и 
оттогава продължиха обмените и дебатите, както в рамките, така и между групите 
работодатели и служители.  
 
Според Работната програма HOSPEEM-EPSU 2011-2013г., съответната дейност ще се 
развива главно през 2011г. и началото на 2012г. Това е приоритетен въпрос за първия 
семестър на 2011г. Все пак, интересът и вниманието на HOSPEEM и EPSU преминават 
сегашния стадий оценка, консултации и преразглеждане. Веднъж приета, внедряването и 
мониторингът на икономическото и социално въздействие на новата законова рамка ще 
бъде съпроводена от социалните партньори в този сектор на различни нива (предприятие, 
секторно, национално, европейско ниво).  
 
Ето защо европейските социални партньори в болничния сектор биха желали да 
подчертаят интереса, който проявяват да участват и подадоха сигнал за своята 
готовност да участват в бъдещите консултации и в законодателния процес, за 
актуализация и преразглеждане на Директивата 2005/36/EC.  
 
3.5 Ползите и предизвикателствата, свързани с осъществяването на основната свобода на 
движение. 
 
Миграцията, свързана с труда в трети страни и мобилността на работниците в здравния 
сектор в рамките на ЕС станаха широко разпространена действителност и можем да 
очакваме растеж на тяхното значение през следващите години. Улесняване достъпа до 



пазара на работната сила на държавите членки на ЕС, друг освен този, на който бяха 
получени и удостоверени професионалните квалификации, е съществено от една страна 
за по-добър подход към липсата на персонал и от друга страна за да се отговори на 
желанието на служителите от здравния сектор да работят в чужбина (за определен период 
или завинаги).  
 
EPSU и HOSPEEM подкрепят инструментите и инициативите, подкрепящи 
осъществяването на основното право на свободно движение на сдужителите на 
вътрешния пазар, включително системата на ЕС за признаване на професионалните 
квалификации. Актуализирани, ясни и точни правила и ефективна и ясна законова рамка 
за признаване на професионалните квалификации са в общ интерес, както на служителите 
в здравеопазването и социалната помощ, така и на служителите в сектора.  
 
Европейските социални партньори в болничния сектор потвърждават факта, че 
трансграничното признаване на професионалните квалификации може (вече прави това) 
да допринася за подобряване на професионалните перспективи за кратък и среден срок, 
както и на икономическото положение на жените и мъжете, които се преместват или 
мигрират (включително на членовете на техните семейства, които ги съпровождат или 
които остават у дома).  
 
Двамата европейски социални партньори осъзнават все пак отрицателното въздействие 
на мобилността и миграцията върху здравните системи и служителите от здравния сектор, 
които “остават”, върху работодателите и пацентите в редица държави членки на ЕС, 
особено в Централна и Източна Европа. Тези страни се борят все повече с липсата 
особено на висококвалифициран персонал или специализиран персонал, заради 
мобилността/миграцията. Големите разлики в заплатите, условията на труд и 
възможностите за напредване в кариерата могат да изострят въпроса. Те възнамеряват 
да обсъдят всички генерирани предизвикателства. Положението изглежда няма да се 
подобри съществено в близкото бъдеще; по-скоро рискува да се влоши, поне в някои 
страни. “Страните износители” се сблъскват със сериозни икономически последствия 
заради “масовото изтичане на мозъците” и с поредица от последствия за тяхното 
общество, въобще и особено за семействата на преместващите се или мигриращите в 
друга страна, било временно или завинаги.  
 
4. Обяснителна бележка относно отговора EPSU  
 
4.1. Разработване и източници на отговора, даден от EPSU  
Приосът на EPSU се основава на вътрешните консултации с присъединените синдикати, в 
рамките и извън рамката за Европейски Секторен Социален Диалог за Болничния Сектор.  
 
Съществен и подробен принос бе представен от близо 10 присъединени относно 
специфични въпроси или коментари от други членове.  
 
Отговорът представя доказателства от самото място, c прилагане и внедряване на 
сегашната директива, както и занимания и искания на членовете EPSU, в светлината на 
предстоящите актуализация и преразглеждане.  
Приносът на EPSU се възползва и от обмяна на мнения с Европейската Федерация на 
Медицинските Сестри (ЕФМС) и има предвид проект на отговор на Европейската 
Конфедерация на Профсъюзите (ETUC) и EUROCADRES.  
 



4.2. Приносът на индивидуалните присъединени синдикати EPSU за обществените 
консултации.  
 
Индивидуалните отговори на консултациите – в съответствие с потвърдената със 
Секретариата EPSU информация – ще бъдат изпратени от присъединените към EPSU: 
Синдикатът на Държавните Служители в Кипър (PASYDY), фер.ди (Германия), 
Oрганизация на Медицинските Сестри в Дания (Дания), Френската Демократична 
Конфедерация на Труда (CFDT) / Здравни услуги и социална помощ (Ф), Съюз на 
Служителите в Здравеопазването и Социалната Помощ [TEHY] (ФИН), Кралската Колегия 
на Медицинските Сестри (ОК), Норвежката Организация на Медицинските Сестри (Н), 
както и Шведската Организация на Служителите в Здравеопазването [Vårdförbundet] (Ш) и 
Комунални Услуги (Ш).  
 
Техният принос изтъква специфичният за тяхната страна опит, c опасенията и очакванията 
във връзка с преразглеждането на директивата. 
 
Те се различават от отговора на EPSU относно специфичните искания и това отразява и 
разликите в целите и проектните параметри на:  
- националните здравни системи (например собствеността; източниците финансиране; 
размерът на предоставените интегрирани услуги; ролята на допирна точка спрямо 
институциите за предоставяне на грижи за дълъг срок и предоставянето на грижи за 
общността) и  
- националните образователни системи и за професионална подготовка (например нивата 
и профилите на квалификациите; продължителността на професионалната 
специализация; ролята и съдържанието на Продължителното Професионално Развитие 
(ППР) /ученето през целия живот (УЦЖ).  
 
Разликите биха могли да бъдат свързани и с характера на присъединените към EPSU, 
включващи синдикатите, представляващи различни професии в сектора на 
здравеопазването и социалната помощ, както и организации, съчетаващи синдикалните 
функции с професионалното асоцииране.  
 
Действителността, оценките и исканията могат да варират и заради различната степен 
зависимост на националните здравни системи и за социална помощ от мигриращата 
работна сила, като последица от трансграничната мобилност / миграция, по инициатива на 
служителите в здравеопазването или поради тяхното набиране в чужбина от 
работодателите. Публичните власти, работодателите, синдикатите и професионалните 
асоциации в държавите членки на ЕС, основаващи се на значителна до важна квота 
мигриращи служители (“приемащи страни”), поне частично, имат други опити, опасения и 
искания отколкото същите заинтересовани фактори от страните, понасящи 
икономическите и социалните последици от липсата на квалифициран персонал в сектора 
на здравеопазването и социалната помощ (“произходните страни”), когато става дума за 
актуализиране и преразглеждане на Директивата 2005/36/EC. Досегашните отговори 
отразяват частично (характерно или откровено) различни или противоречиви интереси.  
 
5. Отговорът EPSU на избраните въпроси от документа за консултации на DG MARKT  
Обща забележка: EPSU е доволна ако оценката и преразглеждането на сегашната 
европейска законова рамка се съсредоточават върху поредица от основни въпроси, 
непосредствено свързани с процеса и условията, необходими за трансграничното 
признаване на професионалните квалификации и осъществени в съответствие с трите 
водещи принципи, идентифицирани от EPSU и HOSPEEM, в съответствие с . 3.2.  



 
N.B.: За по-лесно четене в контекта, отговорът на EPSU приема заглавията от 
консултационния документ (подчертан текст), предхождащи различните въпроси (текст с 
курсив).  
 
Защо опростяване?  
 
Въпрос 1: Имате ли предложение за подобряването по-нататък на достъпа на 
гражданите до информации относно процесите за признаване на тяхната 
професионална квалификация в друга държава членка?  
 
EPSU би искала да види развитието на Информационната Система на Вътрешния Пазар 
(IMI) в посоката на улесняване процеса на признаване, между държавите, нa 
професионалните квалификации онлайн и тя да поеме функцията на “едно единствено 
бюро”. Нейното използване би могло да стане задължително за компетентните власти и за 
професионалистите, особено за тези в здравния сектор.  
 
Чрез разработването на системата IMI, като онлайн инструмент, тя ще се превърне в 
главен източник за обмяна на информации между компетентните власти на държавите 
членки от една страна и ще стане полезна в ускоряване процеса на признаване и 
свободно движение на работниците в чужбина, за тези, които са включени в системата за 
автоматично признаване (като например медицински сестри, акушерки и лекарите), а за 
други в общата система (като например рентгенолози и биомедицински специалисти, така 
както е отбелязано от шведските синдикати, присъединени към EPSU).  
 
Въпрос 2: Имате ли някакво предложение за опростяване на процедурата за текущо 
признаване?  
Ако да, тогава молим Ви да представите предложения с подкрепящи доказателства.  
 
Според EPSU, хармонизираните стандарти на минималните искания за служителите в 
чужбина, според принципа на автоматичното признаване, предложиха прости, бързи 
инструменти за признаване на работниците в здравния сектор в Европа и би трябвало да 
продължава да бъде подкрепен и внедрен, въпреки че се налага модернизация. 
  
Проследявайки тази линия, онлайн система IMI, която да бъде достъпна и на 
индивидуалните служители за подаване на изискваните документи за признаване, би 
могло да опрости и ускори процеса. Важно е да се подчертае, че все пак се налага 
установяване на упростяване и на “централизация”, основана на този технически 
инструмент, без да се допуснат компромиси във връзка със сигурността на пациента или 
защита на данните.  
 
Присъединените към EPSU искат да видят, като правило, в които страни се признава 
придобита квалификация (или ще бъде) при издаването на сертификата, в приложение 
към сертификатите, издадени на професионалистите в сектора на здравеопазването и 
социалната помощ. Също така, би трябвало да бъдат окуражавани по-бързи 
актуализации. Това би трябвало да бъде улеснено с помощта на база данни, която лесно 
се използва и до която достъпът е лесен за да се имат предвид еволюциите в начините за 
съответно/взаимно признаване.  
 
Да направим приложими най-добрите практики  
 



Въпрос 3: Трябва ли Кодексът за поведение да стане приложим? Необходимо ли е да се 
промени съдържанието на Кодекса за Поведение? Молим Ви да отбележите и 
представите причините за своите предложения.   
 
Присъединените към EPSU се произнасят за прилагане на “Кодекса за Поведение за 
компетентните власти относно начина, по който трябва да се тълкуват различните 
предвиждания в Директивата ”към преразгледаната директива, за да послужат като 
водещи линии за компетентните власти. Твърдейки, че големият дефицит е 
незадоволителното познаване на този Кодекс за Поведение от мнозина компетентни 
власти, те смятат, че по-добро разпространение и периодична актуализация на 
инструмента – подчертавайки добрите и недопустими практики – представляват 
подходящото възстановително средство.  
 
Все пак, болшинството членове EPSU се противопоставят на идеята да го направят 
приложим. Това не само че не спазва принципа на субсидиарността, но дори не спазва 
разпределението на установените задачи и отговорности, понеже кодекс за поведение се 
отнася до процедури, които в контекста на директива, не са предвидени като 
хармонизирани в ЕС и нито да станат задължителни легално.  
 
Необходимите права и правилата, които трябва да бъдат поправени, във връзка със 
служителите, желаещи признаването на своите професионални квалификации и които 
срещат трудности или са отхвърлени, трябва да бъдат предвидени в самата директива и 
не би трябвало да бъдат „приложени” косвено, въз основа на Кодекс за Поведение.  
 
Смекчаване на непреднамерените последици от компенсационните мерки  
 
Въпрос 4: Имате ли опит в компенсационните мерки? Cмятаме ли, че би могло да има 
сплашващ ефект, например по отношение на тригодишния период на приспособяване?  
 
Обикновено, членовете EPSU нямат непосредствен специфичен опит в компенсационните 
мерки, понеже компетентните власти решават в тази насока. 
  
Нашите и присъединените към EPSU се намират на едно и също ниво като EFN и нейните 
членове в изтъкването на компенсационните мерки, определени в зависимост от всеки 
случай, като подходящ инструмент при положение, че един молител не отговаря (още 
изцяло) на изискванията за автоматично признаване на директивата. Смятайки, че това 
условие е съществено, те изискват запазването на сегашните компенсационни мерки като 
ориентир в обезпечаване на качествена и сигурна дейност в областта на 
здравеопазването. Някои присъединени биха искали дори да ги засилят. Други 
присъединени на EPSU си спомнят, че работниците, през периода на приспособяване 
получават по-ниски заплати и че имат нужда от подкрепа от страна на работодателите. 
Членовете EPSU предупреждават във връзка с прекалено дългите периоди за 
приспособяване, които имат като ефект обезкуражаването на преместилите се / 
мигриралите или които възнамеряват да направят това.  
 
EPSU подчертава, че изискването за компенсационните мерки е важно, особено в 
случаите, в които квалификациите и ролите се различават в рамките и между 
професионалистите в здравния сектор, в произходната страна на служителите в 
здравеопазването и сегашната приемаща страна. EPSU виждв роля за структурните 
фондове на ЕС, особено Европейския Социален Фонд, която да бъде изиграна когато се 
поставя въпроса за съфинансиране на тези курсове.  



Въпрос 5: Подкрепяте ли идеята за издаване на европейски кодекси за поведение за 
тестовете за установяване на способностите или периодите на приспособяване?  
 
Поне засега, присъединените проявяват определен скептицизъм дали подходящ формат е 
“Кодекс за Поведение”, имайки предвид и сложното естество на въпроса и разликите във 
връзка с целите и проектните параметри в националните образователни системи, 
професионална подготовка и Продължително Професионално Развитие (ППР) / ученето 
през целия живот (УЦЖ).  
  
Все пак, EPSU ще приветства разпространяването на водещите линии и на примерите 
доказани добри практики, които компетентните власти и други заинтересовани фактори ще 
бъдат поканени да ги използват. Този инструмент ще трябва да бъде наличен на различни 
езици на, както и на език, разбираем за работещите “на терена” за да служи на целта.  
 
Няколко присъединени към  EPSU предлагат по-добра интеграция на съответстващото 
ниво и оценката на способностите, вече съществуващи в образованието / 
професионалната подготовка.  
 
Въпрос 6: Виждате ли потребността от въвеждане на съдебната практика, основана 
върху прецедент относно “частичния достъп” в Директивата? В какви условия би 
могъл един професионалист, получил “частичен достъп”, да получи цялостен достъп?  
 
Необходимо е да се направи разлика между професиите, възползващи се от автоматично 
признаване и други професии в рамките и извън сектора на здравеопазването и 
социалната помощ, като например медицинските сестри по специалност.  
 
EPSU е против използването / разширяването на опцията “частичен достъп” за 
професиите медицинска сестра и акушерка, като предварително условие за автоматично 
признаване, които да задоволят минималните изисквания, така както са определени и в 
съответствие с изискването здравето и сигурността на пацентите да бъде водещ принцип, 
когато се прилага и модернизира уместната европейска законова рамка. EPSU не 
подкрепя никакво действие за частичен достъп до професията медицинска сестра и не 
вижда как би могло да функционира. Признаването и вписването като медицинска сестра 
могат да бъдат приписани на служител, който има пълната отговорност на 
квалификацията, понеже се очаква те да работят като автономни професионалисти.  
 
Също така, от друга страна трябва да правим разлика между процедурата за признаване и 
изискванията, свързани с това и опциите за приспособяване и подобряване на наличните, 
но недостатъчни професионални квалификации (също така, включено в контекста на 
продължителното професионално развитие) и от друга страна, как могат да бъдат 
насърчавани. Аспектите, свързани с тази втора тема са обсъдени в двата предишни 
въпроса и във връзка с въпросите от заглавието “Задържане на автоматичното 
признаване в XXI-ви век”, също така.  
 
Членовете EPSU си спомнят, че молителите могат да поискат “акредитация на 
предходното образование” или подобни системи, в случаите, в които тяхната 
квалификация е смятана за достатъчна от компетентната власт в приемащата страна. Те 
изтъкват трудностите за приспособяване на труда и отговорностите на работното място за 
лицата с частичен достъп и подчертават, че би било скъпо и би отнело дълго време 
създаването на система, предвиждаща достатъчен надзор и възможности за обучение и 
също така, планиране и управление на труда в чужбина, особено здравни услуги за 



остри/спешни случаи, с по-обособена работна сила, с определен брой колеги само с 
ограничен достъп. 
  
Постигането на квалификационно ниво, еквивалентно на необходимото за изпълняване на 
минималните изисквания за автоматично признаване на пълния достъп би трябвало да се 
предостави на служителите мигранти със закъснение от максимум пет години, по време на 
които се натрупват липсващи знания, умения и компетености за да се стигне, в края, до 
ниво, което ще позволи достъпа до сертификата за съответната професия.  
 
Улесняване движението на новите абсолвенти  
 
Въпрос 7: Смятате е важно улесняването на мобилността за абсолвентите, които 
още не са напълно квалифицирани и които търсят достъп до подготвителни курсове 
със заплата или наблюдавана практика в друга държава членка? Имате ли 
предложение? Молим Ви да уточните своите причини.  
 
Този въпрос не е важен в сферата на Директиката 2005/36/EC, която се обръща само до 
професионалистите (като граждани на ЕС) и с цялостна квалификация, ако изпълняват 
минималните изисквания така както е определено за практикуване на съответната 
професия, в произходната страна или обучение и които желаят да практикуват същата 
професия в друга държава членка.  
 
Въпрос 8: Как би трябвало да действа държава членка при положение, че служителят  
желае да се върне, след налюдавана практика, в друга държава членка? Молим Ви да 
уточните своите причини.  
 
Особено през приод с високо ниво на безработицата или ниска заетост за младите хора, 
въобще младите професионалисти в повечето сектори и схеми за улесняване на 
трансграничната мобилност трябва да бъдат окуражавани и подкрепени финансови и от 
източници на ЕС.  
 
Meханизмите и системите за двустранно и взаимно признаване трябва да бъдат 
използвани по-добре или внедрени за валидиране на професионалния опит / съответната 
налюдавана практика. Това може да се осъществи под формата на споразумение, 
подписано между произходната и приемащата образователната институция или 
работодател и младия професионалист, подкрепено от рамкови споразумения между 
държавите членки и идеално, би трябвало да съдържа гаранция за последващo 
признаване, имайки предвид успешното приключване на етапа, определен от 
професионалния опит / налюдавана практика в чужбина, преди/когато започва.  
 
Обаче, отново, проблемът не е сега и нито в бъдеще не трябва да се разрешава 
съобразно Директивата 2005/36/EC, виж нашият отговор на въпроса 7 по-горе. 
  
Улесняване на движението между регулиращите и нерегулиращите държави членки  
 
Въпрос 9: В каква степен изискването за двугодишен професионален опит стана 
бариера по пътя към професия, за която мобилността, в болшинството държави 
членки в Европа е съществена? Молим Ви да уточните своите причини.   
 
Това изискване не се прилага за мнозина от професионалистите в здравеопазването, в 
съответствие с Директивата 2005/36/EC, понеже мнозинството е регламентирано в 



повечето държави членки. Но при ситуациите, в които се прилага не се възприема като 
проблем от EPSU и не смята за бариера, ограничаваща нередно трансграничната 
мобилност и по този начин може да се запазва.  
 
Въпреки че минималните изисквания за автоматично признаване на професионалните 
евалификации бяха определени за професията акушерка има разлики в професионалния 
опит в клиничната част, които имат предвид практиката като акушерка. Първо, има два 
начина за обучаването на акушерките и, второ, огромна разлика в случая на възможността 
акушерките да практикуват целия спектър дейности, в съответствие с Член 42 от 
Директивата 2005/36/EC в различни държави членки. За да направим възможно 
практикуването от акушерките с целия си потенциал на установените там дейности, 
членовете EPSU предлагат по-добро насочване на обучаването на акушерките.  
 
Въпрос  10: Как би могло да се използва по-добре понятието “регламентирано 
обучение” в интерес на потребителите? Ако подобро обучение не е свързано 
специфисно с определена професия, би могъл минимален списък важни 
компетентности, удостоверени от произходна държава членка, да представлява път 
напред?  
 
За професионалистите в рамките на схемата за автоматично признаване това понятие не 
е важно.  
 
За други професии, включително в здравния сектор, в перспектива за среден срок, списък 
важни компетентности, удостоверени от институцията, издаваща сертификата и/или 
произходната държава членка би могъл да бъде полезен, както за компетентните власти, 
така и за клиентите / потребителите от други държави членки. EPSU признава факта, че 
подобен процес би предполагало значителни ресурси и възможните ползи от подобен 
списък ще трябва да бъдат анализирани спрямо необходимия принос.  
 
Европейската Професионална Карта  
 
Въпрос 11: Кои са мненията относно целите на европейска професионална карта? Би 
трябвало ли подобна карта да ускори процуеса на признаване? Би трябвало ли тя да 
повиши прозначността за потребителите и работодателите? Би трябвало ли тя да 
повиши доверието и да създаде по-тясно сътрудничество между произходна и 
приемаща страна?  
 
Членовете EPSU не са априори срещу подобна Европейска Професионална Карта ако 
трябва да се изпълнят определени условия. Но също не проявяват ентусиазъм за подобен 
инструмент и не смятат, че представлява важен въпрос.  
 
Присъединените към EPSU твърдят, също така, че засега не са известни много 
информации за конкретните характеристики, условия и опции, свързани с използването на 
подобна карта за тези, които не са въвлечени в Организационния Комитет, създаден от 
DG MARKT относно анализирането на нейната осъществимост, полезност и използване. С 
по-широка база информации може да се определеи окончателно становище след нови 
разисквания в рамките и сред членовете на EPSU. Понастоящем, още няма (и нито 
логично не би могло да бъде) ясно и общо становище в рамките на EPSU във връзка с 
поредица от въпроси, свързани с предложението за Европейска Професионална Карта.  
 



Ако бъде въведена Европейска Професионална Карта, тогава трябва да се имат предвид 
икономическите предизивкателства (какви разходи; кой ще ги понесе), легални (период на 
валидност; защита на данните) и технически (измам/риск от фалшифициране; опция за 
лесна и бърза актуализация на информациите). 
  
При положение, че стане инструмент в подхода към предизвикателствата, свързани със 
сегашния режим на декларациите за професии и професионалисти, където временната 
мобилност е важна действителност, нейното въвеждане трябва да се има предвид, ако 
няма никаква друга подходяща подобна схема (като например системата IMI).  
 
В съответствие с казаното преди по отношение на въпросите 1 и 2, EPSU пледира за 
посвещаване на енергията и използване на ресурсите за по-нататъшното развитие и 
“aктуализация” на системата IMI. Това ще служи за тройна цел, понеже 1) ще служи точно 
за главните цели на директивата, 2) пряко ще се възползват различни заинтересовани 
фактори и 3) ще представлява модерно решение, основано на ICT (той може да бъде, 
също така, разширен, актуализиран и подобрен доста лесно, бързо и последователно в 
Европа).  
 
Представените тук оценка и становища и за този раздел въобще (например за въпросите  
11 до 14) не са само заради спецификата на сектора на здравеопазването и социалната 
помощ. Пациентите/потребителите, обикновено и поради многобройни различни причини, 
нямат дори способността изцяло да оценят професионалните квалификации на 
лекуващите ги / грижещите се за тях тогава когато имат нужда от услуги, нито не трябва да 
изберат свободно професионалист от пазара. Решенията за набиране и тестването на 
уменията и способностите са извършени от наемащите болшинството професионалисти в 
здравеопазването и те са въприети като “упълномощени” за “квалификация” и “качество”, 
пациентите/потребителите. Тези и други характеристики допринасят за поставянето на 
здравеопазването и социалната помощ, като широко регламентирано в ЕС правило, извън 
“обикновената” логика доставчик-клиент/потребител и харакретното за други пазари на 
услуги и блага отношение.  
 
Въпрос 12: Съгласни ли сте с предложените характеристики за тази карта?  
Вижте нашият отговор на въпрос 11.  
 
Въпрос 13: Каква информация би била съществена на картата? Как би могло да се 
организира актуализация в реално време на подобна информация?  
 
Вижте нашият отговор на въпрос 11.  
 
Въпрос 14: Смятате ли, че би била уместна карта с професионално звание? Би било 
по-уместен паспорт с професионално звание, с неговото подзначение на мобилност?  
 
Вижте нашият отговор на въпрос 11. Членовете на EPSU, които отговарят на този въпрос 
предпочитат термина “професионален паспорт”, имайки предвид неговото подзначение 
мобилност / миграция. Това би могло да позволи по-добро “скулптиране” нa целта на 
подобен инструмент, в която и да е форма, в която е реализиран в края (вижте 
предпочитанието на EPSU понастоящем в нашия отговор на въпрос 11). Ако бихме се 
насочили към въвеждане на Европейската Професионална Карта, в която и да е ситуация, 
тя трябва да бъде налична за гражданите от / на всички държави членки на ЕС.  
 
Отказване от общатата платформа, минаване към европейската програма  



Въпрос 15: Кои са Вашите становища относно въвеждането на понятието европейска 
програма – един вид 28-ми режим, допълнително приложим към националните 
изисквания? Какви условия могат да се прогнозират за нейното разработване?  
 
Бяха разработени, одобрени и установени общи минимални изисквания за да се позволи 
автоматичното признаване на седем професии, които понастоящем влизат в тази схема. В 
този контекст, не се прилага пътят за разработване на европейска програма въз основа на 
общ комплект от компетентности за да стане 28-ми режим. Следователно, в областта на 
здравеопазването и социалната помощ, тази идея има значение с оглед специализациите 
на професиите, съобразно гореспоменатата схема и за професиите, включени в общата 
система.  
 
Образователните възможности и изискванията относно професионалните евалификации 
за професиите в здравеопазването, както по отношение на подготовката на работното 
мсто и продължителното професионално развитие не са единно понятие, а се различават 
в държавите членки като продължителност, съдържание и нива. Все пак, постигането на 
общо европейско споразумение и/или рамка би било от полза. Членовете EPSU биха 
искали да видят националната рамка за основна или след-основна специализация, 
обезпечена в системата за последващо/продължително професионално обучение  и 
висше /трето по важност висше образование. Това е особено важно за страни и сектори, 
където подобна национална рамка е разработена / актуализирана или вече бе 
преговорена и където нейното проектиране предполага участието на социалните 
партньори (както стана например в Дания). Тези структури би трябвало да бъдат 
обединени и допълнени с общо европейско споразумение и/или рамка, която се 
съсредоточава върху необходимите компетентности, които трябва да се постигнат и 
доказват.  
 
Ако разработването на подобен 28-ми режим, установяващ  “общо европейско ниво”, 
привлича риска от подкопаване на опитите, в държавите членки, за повишаване на нивото 
образование за професионалистите по специалност, например медицински сестри по 
специалност, EPSU няма да насърчава и няма да подкрепя съответни инициативи. 
Членовете EPSU предпочита да остави отговорността и прерогативите за определяне и 
проверка на съответствието с подобни изисквания да принадлежат обикновено на 
компетентните национални власти. Членовете EPSU се колебаят, също така, да изберат 
подобно понятие, ако и толкова време ще усложни или закъснее по-нататък националните 
развиващи се процеси, предполагащи участието на социалните партньори и организите за 
регламентиране за определяне и конверсия на основните или след-основните 
специализации.  
 
Все пак, някои присъединени към EPSU са в полза на лансиране на експериментален 
процес / етап тествания за основните и след-основните специализации за ограничен брой 
регламентирани професии – включително една или две от сектора здравеопазване и 
социална помощ – толкова време колкото установените по-горе в този абзац условия и 
защита са спазвани, а компетентните власти са тези, които водят процесите. Някои са 
отворени към по-голямо съсредоточаване върху компетентностите, бе да се намалят 
минималните изисквания за образование, подготовка и компетентности и без да се мине 
към хармонизиране на европейско ниво.  
 
Предлагане на високо качество, изисквано от потребителите  
 
Въпрос 16: В каква степен има риск от раздробяване на пазарите чрез прекален брой 



регламентирани професии? Молим Ви да отбележите представителни примери сектори, 
които стават все по-раздробени. 
 
EPSU e на мнение, че подходящ подход е повишаване брой професии, включени в 
програмата за автоматично признаване. Това би могло да подпомогне за предотвратяване 
на прекаленото раздробяване, да се „противопостави” при положение, че се насочва към 
строги специализации, c ограничено ниво професионална квалификация и да поддържа 
трансграничната мобилност / миграция без да компрометира спазването на водещите 
принципи за актуализация и преразглеждане на Директивата 2005/36/CE (cf. 3.2), така 
както препоръчва EPSU.  
 
Въпрос 17: Необходимо ли е да се разрабоят по-позволителни режими за специалистите, 
съпровождащи клиентите в друга държава членка? 
 
Относно обясненото при точка 3.2, EPSU се противопоставя на всякакви по-позволителни 
режими за професионалистите в здравеопазването на което и да е ниво, като общо 
правило, за обезпечаване на сигурността и здравето на пацента и следователно това 
трябва да се прилага и за съпровождащите пациента / клиента в чужбина.  
 
Улесняване временното преместване на специалистите. 
 
Въпрос 18: Как може да бъде опростен сегашният режим деклариране, за намаляване на 
безполезните задачи? Необходимо ли е изискването на декларация, в която съществената 
част от услугите се предоставя онлайн, без деклариране? Необходимо ли е изясняване на 
термините „временен или случаен” или трябва да бъдат опростени условията за 
специалистите по отношение на молбата за признаване на квалификациите на постоянна 
основа? 
 
Въпрос 19: Необходимо ли е запазването на система за вписване от типа про-форма? 
 
Въпрос 20: Необходимо ли е държавите членки да намалят сегашната област на 
предварителните проверки на квалификациите и съответно, областта за отказване 
от режима на деклариране? 
 
За обезпечаване сигурността на пациента, EPSU не желае намаляване на сегашните 
изисквания за временно вписване на служителите в здравеопазването, което предлага, 
също така, ясна система оплаквания и коригирания за пациента в страната, в която се 
лекува.  
 
EPSU смята, че би било полезно изясняването на термините „временно” или „случаен” в 
контекста на Директивата 2005/36/CE, все пак само ако това не предполага 
дерегламентация или разреждане на минималните изисквания или други подобни. 
Ако системата IMI следва да еволюира към система актуализирани информации, които да 
бъдат (частично) достъпни и на професионалистите в здравеопазването и социалната 
защита, това би трябвало да помогне и за опростяване на процедурните изисквания с 
помоща на приспособено ICT решение. 
 
Членовете EPSU от Норвегия и Швеция, отговорили на въпроса 20, подчертаха, че не 
желаят намаляване на сегашните проверки на квалификациите, особено по отошение на 
изследователите в областта на биомедицината и рентгенолозите, които понастоящем са 
включени в общата система за гарантиране на високите нива здраве и сигурност на 



пациента и им позволяват да работят в цялата сфера задачи, подобни на тези, за които 
бяха подготвени / са следвали или са получени сертификати на съответното място. 
Френски член изисква намаляване на сегашната сфера предварителни проверки на 
квалификациите за нерегламентираните на европейско ниво професии. 
 
Запазване на автоматичното признаване през XXI-ти век. 
 
Въпрос 21: Предлага ли сегашната хармонизация на минимално обучение реален достъп 
до професия, особено за медицинските сестри, акушерки и фармацевти? 
 
Според EPSU, сегашната хармонизация на минимално обучение, особено за отбелязаните 
професии при Въпроса 21, се оказа солидна и важна основа, която не само че предлага 
реален достъп до професия, но помогна и за напредването в статута на медицинските 
сестри и акушерките. Директивата 2005/36/CE стана основен камък за образователната 
реформа, подобряваща качеството на образованието / обучението и практиката. В 
заключение, полезна бе също така и в смисъла на (определен) напредък с положително 
въздействие върху равенството на половете.  
 
Тази причина, потребността от обезпечаване на практика, основата на доказателства и 
аргументите зад водещите принципи, очертани в параграф 3.2, карат EPSU да се 
противопоставят на всякакъв упадък на сегашните основни минимални критерии. Те 
изискват, също така, недвусмислено, за всички професии в здравеопазването (и 
социалната помощ) минималните изисквания да бъдат установени по брой години и 
часове подготовка, така и по отношение на теоретична и практическа част / теоретично и 
клинично обучение. Минималните изисквания по отношение на подготовката трябва да 
бъдат също така подкрепени за гарантиране на сигурността на пациента посредством 
Директивата за прилагане на правата на пациентите в трансграничните здравни услуги, 
приети от Европейския Съвет на 28 февруари 2011г. Няколко членове EPSU биха желали 
да разширят обучението на медицинските сестри по обща медицина от три до четири 
години за да им се позволи достъпа до трето ниво обучение и да постигнат изискването 
относно 4.600-те часа. Някои биха отишли отвъд 10 годишното обучение, като „приемно 
условие”. Други присъединени, особено тези от страните с дуална обрузователна система, 
сред които е и германският синдикат фер.ди, решително се противопоставят на всякакви 
промени в този смисъл и разширяването на тригодишния период на обучение. На фона на 
липсата на персонал и на демографската еволюция, набирането на професионалистите от 
здравеопазването не би могло по друг начин да се гарантира и синхронизира със 
системата за второстепенно обучение. Германия работи, също така, c квалифициран 
персонал на високо ниво и има само приблизително 10% помощен персонал. 
Отстраняването на тези изисквания би означавало провал в набирането на достатъчен 
брой кадри и следователно потребността от включване на спомагателни персонал и 
привличане със себе си на нискокачествени услуги и унизителни процеси за 
професионалистите. 
 
Членовете EPSU от съвета бяха съгласни с потребността и предимствата от 
актуализиране на важните приложения – например Приложение V в случая на секторните 
професии – с нови въпроси, съдържания и компетености (също така, в съответствие с 
отговора на EPSU на въпроса 22). 
 
Френски член на EPSU представя пояснения по частен въпрос, но възможно 
симптоматичен и EPSU споделя неговото становище: за фармацевтите е необходимо да 
се промени непоследователността, предвидена в Член 21, параграф 4 от Директивата, 



което позволява непредоставянето на автоматичното признаване ако съответното лице 
следва да отвори аптека или да работи в аптека, работеща от по-малко от 3 години. 
 
Норвежски член на EPSU би желал включването на изискванията за познаване на 
законодателството в областта на здравеопазването, здравните услуги и познаването на 
езика в Директивата 2005/36/CE.  
 
Въпрос 22: Сезирате ли необходимост от модернизация на изискванията относно 
минималната подготовка? Необходимо ли е тези изисквания да включват и ограничен 
комплект от компетенции? Ако да, какви компетенции би трябвало да се имат предвид? 
 
Членовете EPSU не виждат никаква необходимост от помяна на изискванията относно 
минималната подготовка, така както вече бе отделязано при Въпрос 21. Те препоръчват 
все пак, актуализация на приложенията към директивата - Приложение V в случая на 
професиите медицинска сестра и акушерка – c важно изследване за по-добро 
изпълняване на изискванията относно сегашните новости в здравния сектор. В това 
отношение, те отбелязват особено въпроси като например общественото здраве, 
превенцията в здравеопазването, насърчаване на здравеопазването, eЗдравеопазване, 
развитие на качеството и сигурността на пациентите, небходими в сегашното обучение на 
медицинските сестри и акушерките. Членовете EPSU ще окуражават, също така, обмяната 
в добавянето на ограничен брой компетентности в съответствие с Директивата, като в 
същото време се отбелязват сегашните изисквания относно броя часове / cъдържание. 
Обучението на медицинските сестри и на акушерките ще трябва да отговаря на двете 
изисквания.  
 
Няколко от присъединените към EPSU препоръчват областите на компетентност да 
отразяват все повече квалификациите в съответствие с изискванията и компетентностите, 
така както са определени от Европейската Квалификационна Рамка (EКР) и/или в 
Болонския процес. На мнозина би им харесало да видят обхващащо определение на 
изискваните компетентности за удостоверяване на професия и в определена държава 
членка. Въпреки това има предупреждение по отношение на подходите, основани на 
компетентности и насочени към резултат. В това отношение, EPSU споделя подробно 
представената загриженост в предложенията на шведските членове (и ЕФМС) и биха 
искали да я представят на вниманието Европейската Комисия1. Френски член на EPSU 
представя предложение, подкрепено от EPSU, като поиска Директивата 2005/36/CE да 
включи позоваване на периодична оценка на програмите за обучение и подготовка и на 
акредитация на доставчиците. Германски член споменава потребността от преоценяване 
на ЕКР във връзка с пропускливостта на професиите и фактът, че професионалния опит 
трябва да стане ориентирна рамка по себе си, с по-голямо значение, като твърди, че някак 

                                                      
1 Относно професиите в областта на медицинската помощ, включваме дословен цитат с малки допълнения от страна на 

Секретариата EPSU: „Във връзка с въвеждането на комплект компетентности за обща медицинска помощ има 

опасения във връзка с включването на списък компетентности в Приложение V. Имайки предвид, че бъдещият Акт за 

Единен Пазар се отнася до преразглеждането на Директивата 2005/36/CE и подчертава стремежа за насърчаване 

растежа и за създаване на повече работни места чрез опростяване процеса на признаване на професионалните 

квалификации, опасяваме се и отправяме предупреждение във връзка с риска от включване на списък косметентности 

с клетки за зачеркване, които да заместват сегашните изисквания за подготовка. Признавайки, че в определени 

държави членки списъкът компетентности е част от законодателството за медицински сестри и акушерки, 

включването в Директивата 2005/36/CE би могло да позволи на други специалисти – без да бъдат изцяло 

квалифицирани – да съответстват/ формално да отговарят на определени въпроси от комплекта минимални 

компетентности. Това, на свой ред, би им помогнало да се възползват вследствие на възможен „частичен достъп” до 

професията медицинска сестра, нещо което смятаме за недопустимо, в контекста на схема за автоматично признаване 

на професионалните квалификации”. 



си е неуместно понеже ЕКР отдава по-голямо значение на общото образование и 
академичната дейност, в ущърб на практичните умения и професионалния опит, впрочем 
много важен аспект в този контекст. 
 
Въпрос 23: Необходимо ли е държава членка да бъде задължена да има по-голяма 
прозрачност и да доставя повече информации на другите държави членки за бъдещите 
квалификации, възползващ се от автоматично признаване? 
 
Според Европейската Федерация на Медицинските Сестри и нейните членове EPSU, 
съдържанието на програмите за обучение и подготовка би трябвало да бъде разкрит на 
компетентните власти от други държави членки, включително периодичните актуализации 
относно важните промени, посредством системата IMI.  
 
Въпрос 24: Необходимо ли е преразглеждането на сегашната схема за известяване за 
новите дипломи? Необходимо ли е тези известия да бъдат направени в по-ранен 
стадий? Молим Ви да уточните своите причини. 
 
EPSU предава становищата на своите присъединени, изискващи да бъдат оповестени 
след като нова програма за обучение / подготовка е представена за одобрение в 
националната програма за акредитация. Компетентните власти трябва да познават винаги 
актуалните планове в областта на образованието и програмата. Провалът в тяхното 
осъществяване трябва да се санкционира. Подобна система за повишаване на 
прозрачността би била в полза и за възможните мигранти.  
 
Въпрос 25: Смятате ли за необходима модернизацията на режима за автоматично 
признаване, особено списъка дейности в Приложение IV? 
Да. 
 
Въпрос 26: Смятате ли за необходимо намаляването броя години професионален опит, 
необходими за квалификация за автоматично признаване? 
Не. 
 
Продължително професионално развитие  
 
Въпрос 27. Смятате ли за необходимо по-добро взимане предвид на продължителното 
професионално развитие на нивото на ЕС? Ако да, как може да се отрази тази 
необходимост в Директивата? 
 
Значителни инвестиции в обучението и продължителното професионално развитие на 
професионалистите в здравеопазването за улесняване успешното въвеждане и 
внедряване на новите умения, на комбинация от умения и новаторски методи на труд са 
съществени в подкрепа на високо качество на професионалните услуги. Това трябва да 
върви заедно с установяването на плановете за кариера и разширяването на 
професионалните структури за всички специалисти в здравеопазването.  
 
EPSU представя необходимостта от установяване на продължителното професионално 
развитие (ППР) като право на служителите в здравния сектор, предполагайки подкрепата 
на работодателя така че ППР да стане действителност и стандартен елемент на 
дейността.  
Следователно, присъединените към EPSU са съгласни, в общи линии, че рамка за ППР, 
която да предлага общо напречно понятие трябва да бъде въведена в Директивата, като 



част  от Член 22. Те смятат, че необходимостта основните принципи на ППР, включително 
ангажимент за сигурността на пациента и качеството на предоставените услуги, да се 
отбелязват в европейското законодателство и след това спазвано от държавите членки и 
от професионалистите от здравеопазването. Подобна рамка, c перспектива за среден и 
дълг срок, би могла да помогне поне на служителите в здравния сектор в определени 
страни, където се правят малко инвестиции в ученето през цял живот и където 
професионалистите в здравеопазването трябва сами да плащат за допъднителното ППР, 
особено на фона на кризата и на липсата на подготвен перисонал. Германски член EPSU 
изрично отбелязва потребността от подобряване на трансграничното признаване на 
издадените в рамките на ППР сертификати.  
 
Въпреки това, заради значителните разлики относно начина, по който държавите членки 
разбират и организират ППР, EPSU подчертава, че това трябва да се операционализира 
като стимул, както за работодателите, така и за служителите, включвайки описание на 
отговорностите за двете страни. Все пак ППР не може и не трябва да стане едно от 
минималните изисквания за взаимното признаване на професионалните квалификации. 
Преразгледаната директика би могла да съдържа забележки за последствието, че 
държавите членки би трябвало да имат въведени механизми, с които компетентните 
власти да поискат ППР за професионалистите – които вече имат признати професионални 
квалификации, но преди години и оттогава не са работили – възобновяване и запазване 
на вписването, като това е положението в някои страни, които използват национални 
регистри (като например Норвегия, Швеция или Великобритания).  
 
По-ефективно сътрудничество между кометентните власти  
 
Въпрос 28: Създава ли разширяването на IMI към професиите извън Директивата за 
Услугите повече доверие между държавите членки? Необходимо ли е разширяването на 
задължителното използване на IMI да включва проактивен механизъм за тревога за 
случаите, при които подобен механизъм не се прилага понастоящем, особено за 
професиите в здравеопазването? 
 
EPSU не се чувства подготвена да отговаря на тези въпроси. Понеже въздействията не 
бяха обсъдени с присъединените, EPSU не притежава информации и оценка, основана на 
доказателства за нуждите на място. Непознавайки достатъчно добре действителността 
относно дейността на компетентните власти, EPSU смята, също така, че е невъзможно 
правилното оценяване на съчетаните проблеми, подчинени на директивата за услугите и 
на други в рамките на Директивата 2005/36/CE, било на административно ниво или в други 
контексти, които могат да възникнат за дълъг период.  
 
Въпрос 29: В какви случаи би трябвало да се започне задължението за тревога? 
 
Мнозина присъединени EPSU са в полза на подобна автоматична тревога при положение, 
че професионалист в здравеопазването вече не е оторизиран да упражнява своята 
професия / бе изключен от националния регистър по съдебни причини, например за 
измама (ако е представил фалшив сертификат за получаване на признаването).  
 
Познаване на езика 
 
Въпрос 30: Сблъсквахте ли се досега със сериозен проблем със сегашния езиков режим, 
предвиден в Директивата? 
 



Ясно е, че подходящо ниво познаване на езика и важни технически езикови умения за 
комуникация с колегите и с пациентите / клиентите, както и за съставяне на 
документацията за вписване на пациентите са съществени за сигурни и висококачествени 
услуги в здравеопазването. Все пак, в този контекст необходимо е намирането на 
равновесие между противоречивите цели на свободното движение, на сигурността и 
здравето на пациентите, квалификация на служителите в здравеопазването и социалната 
помощ и използването на служителите в съответствие с нуждите и спешните случаи.  
 
Членовете EPSU от северните страни, в техните отговори и белгийски присъединен EPSU 
се отнася, във вътрешен документ, до докладванията на компетентните власти относно 
случаите на някои неприятни събития, причинени от езикови проблеми със служители 
мигранти в здравеопазването и оттук произлиза изискването да се постави на челни 
позиции тестването на езиковите знания, като елемент на процеса на признаване.  
 
Все пак, сегашните правила на ЕС не позволяват тестването на езиковите умения на 
служителите в здравеопазването в ЕС, в момента на признаването. Членовете EPSU са 
съгласни с необходимостта служителите да минат тест на езиковите умения при 
наемането на професионалисти мигранти в здравеопазването. В този контекст, EPSU 
подчертава отговорността на работодателите да се уверят в компетентността на лице за 
едно работно място (включително умението ефективно да общува с колегите и пациентите 
и да извършва добре документационен труд в лечението и предоставяне на грижи за 
пациентите, за правилното предаване на клиничните решения), така и и за правилното 
включване на новите служители от други страни. В представата на EPSU, изучаването на 
езика – в частност уменията, свързани с работното място – би трябвало станат част от 
тренинга с приспособяването, както в интереса на работодателите, така и на служителите 
и в края в интерес на пациентите / клиентите и на здравната система. Регламентиращите 
фактори и / или компетентните власти имат роля в мониторинга на този въпрос.  
 
EPSU желае да окуражава работодателите и / или компетентните власти – извън 
регламентиращата рамка на Директивата 2005/36/CE – да предлага курсове / подготовка, 
която да съдържа знания за здравното законодателство, здравните услуги и ключовите 
елементи на културата, свързани с работното място, последвайки същия аргумент като 
изложения в края предходния параграф. 

 
  


