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AC skal indledningsvis henvise til høringssvar af 14. juli 2011 om grønbogen om modernisering af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005/36/EF.
AC har følgende bemærkninger til høring af forslag til ændring af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer:
Indførelse af professionel erhvervspas
AC kan tilslutte sig hensigterne med erhvervspasset, såfremt der kan
opnås enighed om en fyldestgørende beskrivelse af indholdet af et erhvervspas og at ordningen gøres frivillig. Endvidere skal AC pege på, at
det er vigtigt, at passet samtænkes med europæiske curricula for de
enkelte professioner for at styrke mobilitet og kvalitet.
AC støtter desuden en hurtigere, bedre og billigere anerkendelsesprocedure, der kan finde sted on-line, så længe de respektive landes persondatalove respekteres m.h.t. beskyttelse af personfølsomme oplysninger.
Indre markeds informationssystem, IMI
AC støtter en effektivisering og forenkling af procedurerne i.f.m. behandling af ansøgninger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer samt et bedre og mere effektivt samarbejde mellem de europæiske myndigheder, der forestår behandlingen af ansøgningerne.
Delvis anerkendelse/adgang
AC er imod at åbne op for en delvis anerkendelse. Inden for en række
professioner (psykologer, tandlæger) vil det være problematisk at indføre en delvis anerkendelse. Af hensyn til patienternes sikkerhed kan AC
ikke støtte, at man helt eller delvist kan blive anerkendt til at yde visse
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sundhedsydelser uden at være fuldt uddannet og anerkendt på kandidatniveau.
Endvidere finder AC det væsentligt at sikre, at udenlandsk arbejdskraft
ikke gives lempeligere vilkår end de, som gælder for tilsvarende national
arbejdskraft.
AC skal derfor foreslå, at forslaget om delvis anerkendelse udgår af direktivet, der vil kunne underminere nationalt fastsatte kvalitets- og uddannelseskrav.
Fritagelse for udligningsforanstaltninger p.g.a. fælles platforme
AC støtter, at en forudsætning for oprettelse af fælles platforme er, at
de støttes af europæiske faglige sammenslutninger og godkendes nationalt og europæisk.
Automatisk anerkendelse
AC bakker op om, at medlemsstater forpligtes til at meddele Kommissionen om de ændringer eller nye formelle kvalifikationer, som der måtte
være gennemført i uddannelserne i den pågældende medlemsstat.
ECTS
AC hilser det velkomment, at ECTS kommer til at indgå, når uddannelsers varighed fastsættes.
Særlige bemærkninger til enkelte professioner
AC skal henvise til høringssvar fra Lægeforeningen og Arkitekterne.
Sprogkundskaber
AC skal bemærke, at vurderingen af sprogkundskaber bør ske under
hensyntagen til, hvad der er nødvendigt for, at sundhedspersonale kan
udøve deres erhverv.
Varslingsmekanismer
AC antager at et nyt varslingssystem overholder de til enhver tid gældende regler om videregivelse af personfølsomme oplysninger.
Transparens
I forhold til arbejdet med at sikre, at medlemslandene opdaterer relevante oplysninger vedr. uddannelserne forudsætter AC, at de relevante
og berørte faglige organisationer inddrages i dette arbejde.
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