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REMISSVAR (U2011/4016/UH) 

Grönbok från Europeiska kommissionen avseende direktiv 
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer 

 
Saco har tagit del av Europeiska kommissionens grönbok om 
yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG), men den korta remisstiden har 
tyvärr inneburit att vi inte haft möjlighet att bereda kommissionens frågor i den 
utsträckning som hade varit önskvärt.  

 

Allmänna utgångspunkter 

Saco ställer sig bakom grönbokens ambition att skapa enhetligare, snabbare 
och enklare vägar för erkännande av yrkeskvalifikationer inom Europa.  

Samtidigt som Saco uttalar stöd för huvudriktningen i grönbokens förslag anser 
Saco det angeläget att peka på vikten av att säkerställa att enhetlighet, snabbhet 
och enkelhet inte bör nås till priset av urholkad kvalitet och ökad osäkerhet om 
vad olika kvalifikationer representerar.  

Saco anser att det vidare är viktigt att framhålla att arbetet för bättre former för 
erkännande av yrkeskvalifikationer inte bör ske isolerat från det pågående och 
minst lika viktiga arbetet med att samordna utbildningen inom EUs 
medlemsländer.   

Bilagt till detta remissvar finns remissvar från tre av Sacos medlemsförbund: 
DIK, Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Läkarförbund. Av dessa framgår 
att synen på frågan om erkännande av yrkeskvalifikationer och yrkeskort är 
varierande och att det för olika yrkesgrupper finns skillnader och unika 
omständigheter som är nödvändiga att ta hänsyn till om resultatet inte bara ska 
bli enhetligare, snabbare och enklare utan även bättre. Saco pekar därför på 
betydelsen av att det fortsatta arbetet präglas av lyhördhet för att olika 
yrkesområden har olika förutsättningar. Denna lyhördhet bör också 
manifesteras i att yrkesorganisationer och berörda parter ges formella 
möjligheter att direkt påverka direktivets fortsatta utveckling.  

 

Ett europeiskt yrkeskort  

Saco tillstyrker förslaget om införande av ett europeiskt yrkeskort. Saco anser 
dock (i enlighet med bilagda svar från Sveriges läkarförbund) att ett yrkeskort 
måste kompletteras av en webbdatabas där den aktuella 
behörighetsinformationen kan hämtas. Om behörighetsinformationen skulle 
lagras på kortet finns risken att det inte innehåller de senaste uppgifterna.  

Saco anser att det, även om snabbhet är eftersträvansvärt, är svårt att ha en 
generell uppfattning av huruvida den föreslagna maxtiden om två veckor för 
utfärdande av ett yrkeskort är rimlig och tillräcklig. Är tiden inte tillräcklig är 
det givet att det kan vara ett problem, i synnerhet om det handlar om att 
belägga behörighet att utöva ett yrke för vilket det kan krävas legitimation.  

Viktigt är vidare att flerspråkig information om ansökningsförfarandet är lätt 
att få tag i och håller hög kvalitet samt att det finns flerspråkiga förteckningar 
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över ansvariga myndigheter i medlemsstater som ingår i den aktuella  
kontaktpunkten.  

Saco vill i sammanhanget även framhålla att det är viktigt att ansvaret för 
utfärdandet av ett yrkeskort endast förläggs till offentliga myndigheter och inte 
till affärsdrivande verksamheter.   

 

Minsta antal medlemsstater i en plattform 

Saco delar grönbokens uppfattning att minimikravet på antal deltagande 
medlemsstater i en plattform för gemensamma yrkeskvalifikationer bör sänkas 
från nuvarande 2/3 till 1/3 av unionens 27 medlemsstater (dvs det ska räcka 
med nio stater). 

 

Partiellt tillträde 

Saco kan föreställa sig situationer då s.k. partiellt tillträde både skulle kunna 
innebära fördelar och nackdelar. Saco anser det därför svårt att ha en generell 
uppfattning. Bilagda svar från Sveriges läkarförbund tar upp denna fråga 
specifikt.    

 

Ska motsvarande krav gälla vid permanent etablering 

Saco anser att motsvarande krav som ställs på att vid tillfällig rörlighet belägga 
sina kvalifikationer även bör gälla vid permanent etablering. 

 

Kvalifikationer från tredje land 

Saco har inga invändningar mot förslaget om att förkorta nuvarande treårsregel 
så att personer med kvalifikationer från tredje land snabbare kan få sina 
kvalifikationer erkända i annat EU-land.  En grundförutsättning är dock att 
erkännandeförfarandet för kvalifikationer från tredje land i det andra 
medlemslandet är både kvalitetssäkrat och transparent.  

 

Språkkrav 

Saco noterar att grönbokens andra förslag angående metoder att kontrollera 
nödvändiga språkkunskaper (fråga 3.5) endast tycks kunna omfatta 
vårdpersonal. Saco vill därför peka på att det i likhet med bilagda remissvar 
från DIK även finns yrkesgrupper utanför vården för vilka språktest kan vara 
relevanta.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

Gunnar Wetterberg 

   Ossian Wennström 

                            


