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Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací:
vnitřní trh EU bez bariér
31. října 2012, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

09.00 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.30 Zahájení a úvodní slovo
Jiří Nantl
I. náměstek ministra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CZ

Claire Bury
ředitelka, Ředitelství E – Služby, Evropská komise, EU

10.30 – 11.30 Vystoupení klíčových řečníků
Olga Sehnalová
poslankyně, Evropský parlament, EU

Vojtěch Belling
státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády České republiky, CZ

Jiří Nantl
I. náměstek ministra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CZ

11.30 – 12.00 Diskuze
12.00 – 13.30 Oběd
13.30 – 15.00 Paralelní workshopy
Workshop A: Sektorové profese
Shrnutí stávající situace uznávání a právní úpravy sektorových regulovaných
profesí v jednotlivých zemích EU; diskuse o připravovaných změnách, které přináší
návrh na modernizaci směrnice 2005/36/ES
Duncan Lawson
Head of EU Single Market Team, Department for Business, Innovation & Skills, UK

Dalibor Borák
zástupce České komory architektů, CZ

Tatjana Milcevic
národní koordinátorka, The Ministry of Science, Innovation and Higher Education, DK
Moderuje
Martina Kopečková, ředitelka odboru mezinárodních a evropských záležitostí, MŠMT, CZ

Workshop B - Evropský profesní průkaz a jeho přínos
Evropský profesní průkaz je novým nástrojem k usnadnění volného pohybu osob
v rámci vnitřního trhu EU. Jeho plánované zavedení je součástí legislativního textu
modernizace směrnice. Workshop k tomuto tématu bude zaměřen na diskusi
o jeho přínosech, důsledcích a možnostech, jak volný pohyb zjednodušit. Komise
představí svůj záměr, jednotlivé státy pak postoje k tomuto návrhu.
Peter Mihok
zástupce Ředitelství E – Služby, Evropská komise, EU

Carl-Albert Hjelmborn
attaché, Stálé zastoupení Švédska v Bruselu, SE

Lucie Šestáková
vedoucí úseku vnitřní trh a konkurenceschopnost, volný pohyb služeb a usazování, evropský
semestr, uznávání kvalifikací, digitální agenda, hry a sázky, Stálé zastoupení ČR při EU, CZ
Moderuje
Veronika Lukešová, Centrum uznávání odborných kvalifikací, MŠMT, CZ

Workshop C - Transparentnost - cíle a důsledky snižování počtu
regulovaných profesí
Velké množství regulovaných profesí napříč EU, je jednou z administrativních
překážek a skutečných bariér k výkonu volného pohybu osob v rámci vnitřního trhu
EU. Snahou všech členských států by měla být co největší transparentnost v oblasti
regulovaných profesí a odstraňování zbytečných administrativních překážek
a nepřiměřených požadavků. Jedním z důsledků by mělo být také postupné
snižování počtu regulovaných profesí v EU.
Jochem Sprenger
národní koordinátor, Ministry of Economic Affairs, NL

Danuta Czarnecka
národní koordinátorka, Ministry of Science and Higher Education, PL

Zástupce Ministerstva průmyslu a dopravy, CZ
Moderuje
Zuzana Rašková, Centrum uznávání odborných kvalifikací, MŠMT, CZ

15.00 – 15.15 Coffee break
15.15 – 16.15 Pokračují paralelní workshopy
16.15 – 16.45 Zakončení u číše vína

