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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on veendunud, et aina suurema arvu kõrgelt kvalifitseeritud isikute ja töötajate vaba 
liikumine on üks Euroopa koostöö ja konkurentsivõimelise siseturu põhilisi hüvesid, tähtis 
majanduse arengutegur kõikjal ELis ja kõikide Euroopa kodanike õigus; on kindlalt 
veendunud, et töötajate vaba liikumist tuleks Euroopa kodanike hulgas laiendada ja tuleks 
kõrvaldada kaudsed tõkked, tingimusel, et liikuvuse ja kutsekvalifikatsiooni kvaliteedi 
vahel leitakse tasakaal;

2. ergutab kõiki algatusi, mille eesmärk on hõlbustada piiriülest liikuvust kui vahendit, mis 
aitaks kaasa tööturgude tõhusale toimimisele ning edendaks majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet ELis; tunnistab vajadust uuendada direktiivi 2005/36/EÜ, et tagada 
selge ja tugev õiguslik raamistik;

3. kutsub komisjoni üles koostama õiguslikult kaitstud või liikmesriikide praktikas kasutusel 
olevate kutseprofiilide kohta ühtset Euroopa andmebaasi, mida liikmesriigid täiendavad ja 
mida kasutavad töötud, töötajad, spetsialistid, ettevõtjad, avalikud asutused jne, 
hõlbustades nõnda ELi-sisest mobiilsust;

4. kutsub liikmesriike liikuvuse edendamise meetmete raames suurendama avalike asutuste 
tõhusust töötajate õiguste ja kutsekvalifikatsiooni tunnustamise menetlusega seotud teabe 
levitamisel, vähendades sellega bürokraatia pärssivat mõju;

5. on veendunud, et tuleb läbi vaadata reguleeritud kutsealade arv, mida võiks järk-järgult 
vähendada, samuti tuleb läbi vaadata uute kutsealade kutsekvalifikatsiooni automaatse 
tunnustamise reguleerimisala ja võimaluse korral peaks seda laiendama, pöörates erilist 
tähelepanu uuenduslikele sektoritele, tööstus- ja teenustesektorile, millel on suur 
lisandväärtus, kus arendatakse uusimat tehnoloogiat ning kus on tugev kasvupotentsiaal, 
samuti digitaalvaldkonnale;

6. kutsub komisjoni rajama ulatuslikku süsteemi kõikide töötajate kutseoskuste 
tunnustamiseks, et nad saaksid täieliku või osalise tõendi (diplom, kutsetunnistus või 
tunnistus ametialase taseme kohta) ametialase kogemuse alusel, kui erikomisjon on nende 
teadmisi ja oskusi kinnitanud;

7. on teadlik uute meetmete vajalikkusest kutsekvalifikatsiooni tunnustamise valdkonnas, 
arvestades sellega, et vaatamata tõelistele edusammudele ei ole liikmesriikide 
kutsekoolituskursuste sisus veel rahuldavat ühtsust saavutatud;

8. on seisukohal, et Euroopa tasandil tuleks pöörata erilist tähelepanu Euroopa oskuste passi 
kasutamisele, mis võib hõlbustada tööjõu liikuvust ning haridussüsteemide ühtlustamist, et 
tööturu nõudmisi paremini toetada;

9. rõhutab, et kutsekvalifikatsiooni tunnustamine on tihedalt seotud Bologna protsessi 
lõpuleviimisega Euroopa ühtse kõrgharidusruumi loomiseks;
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10. rõhutab, et liikmesriikidele peab jääma ka edaspidi õigus korvamismeetmete rakendamise 
teel igal ajal takistada puuduliku kvalifikatsiooni automaatset tunnustamist;

11. kutsub liikmesriike üles oma formaalseid ja mitteformaalseid haridussüsteeme paremini 
kooskõlastama, et töötajatel oleks tulevikus võrreldav kvalifikatsioon, mis võib tuua kasu 
Euroopa tööturule ning tõhustada tootlikkust ja konkurentsikäitumist;

12. kutsub komisjoni looma kogu liitu hõlmavat kutseoskuste kinnitamise süsteemi, võttes 
eeskujuks ülikoolide bakalaureuse-magistri-doktori süsteemi, et muuta tööturg 
tööandjatele läbipaistvamaks ja tööotsijatele ligipääsetavamaks, võimaldades neil toetuda 
ühtsele õiguslikule alusele;

13. palub komisjonil siseturu infosüsteemi jätkuvalt täiustada ning nõuetekohaselt kasutada, et 
meil oleks tsentraliseeritud ja koostalitlusvõimeline reguleeritud kutsealade e-süsteem, 
mis oleks läbipaistev ning pädevatele riigiasutustele, kutseliitudele ja asjaomastele 
sidusrühmadele, näiteks sotsiaalpartneritele kergesti kättesaadav, rakendades samal ajal 
andmekaitse põhimõtteid ja austades lähimuspõhimõtet;

14. nõuab tegevusalade nimekirja ajakohastamist ning automaatse tunnustamise eeskirjade 
ülevaatamist teatavates valdkondades, nagu käsitöö, kaubandus ja tööstus, samuti 
sotsiaalpartnerluse tugevdamist kutse- ja kõrghariduse sektoris; on seisukohal, et seejuures 
võiks aluseks võtta Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kriteeriumid; 

15. rõhutab elukestva õppimise, oskuste täiendamise ja koolituse vajalikkust; juhib tähelepanu 
reguleeritud kutsealadel esinevatele probleemidele seoses teises liikmesriigis läbitud 
koolituse tunnustamisega; 

16. nõuab täiendkoolituse suuremat arvessevõtmist direktiivis 2005/36/EÜ;

17. kutsub komisjoni, liikmesriike ja kõiki sidusrühmi tulemuslikumale koostööle ühise 
registreerimisstandardi loomiseks, kus oleks kindlaks määratud, missuguseid kutsealasid 
reguleeritakse ja kuidas seda tehakse, ning hõlbustama selle süsteemi kasutamist, 
ühendades selle Euroopa tööturuasutuste võrgustikuga (EURES);

18. on veendunud, et kohustuslik register, mis tuleks teha kättesaadavaks kõigile 
liikmesriikide asjaomastele asutustele, on vajalik, et teostada järelevalvet isikute üle, kelle 
tegevusluba on mõnes liikmesriigis tühistatud; rõhutab, et lahenduseks võiks olla tugevam 
side liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel ning eelkõige ennetavat 
hoiatusmehhanismi sisaldava siseturu infosüsteemi laiendamine ja nõuetekohane 
kasutamine, mis tugevdaks võimude ja üldsuse usaldust süsteemi vastu;

19. tunneb heameelt komisjoni rohelises raamatus tehtud ettepaneku üle võtta kasutusele 
siseturu infosüsteemi hoiatusmehhanism, mis võimaldaks pädevatel asutustel vahetada 
tervishoiutöötajaid puudutavat teavet; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks liikmesriikide 
kohustuse teavitada üksteist viivitamata ja ennetavalt tervishoiutöötajatest, kelle registris 
olemise või teenuste osutamise õiguse suhtes kohaldatakse regulatiivmeetmeid;

20. on veendunud, et süstemaatiline keeletestimine ei tohi kujuneda koormaks spetsialistidele, 
kes soovivad välisriikide tööturule pääseda, ning nõuab seetõttu pragmaatilist lähenemist 
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keeletestidele, mis võimaldab keeleoskuse tunnustamist ilma keelenõuete täitmist 
tõendamata; on samas seisukohal, et tööandjad peavad suutma nõuda ja testida 
minimaalseid keeleteadmisi, mida on teatavate tööülesannete täitmiseks vaja, ning ühtlasi 
peab vajalikuks põhjalikumalt läbi mõelda keele-eeskirjad, mida peavad täitma 
patsientidega otseselt kokku puutuvad tervishoiutöötajad;

21. toetab algatusi, mille eesmärgiks on koolitussüsteemide kohandamine tööturul valitsevate 
nõudmiste ning teaduse ja tehnika edusammudega, minimaalsete haridus- ja 
koolitusnõuete selgitamine ja ühtlustamine, teatamissüsteemi täiustamine ning uute 
erialade lisamine direktiivi;

22. on veendunud, et õppeasutuste lõpetanute parem ettevalmistamine tööturgude nõuetele 
vastamiseks on otsustavalt tähtis, toetab seetõttu ideed laiendada direktiivi hüvesid 
lõpetanutele, kes soovivad välismaal oma kutsealal hüvitatud ja juhendatud praktilise 
kogemuse omandada;

23. nõuab asjaomaste haldusmenetluste lihtsustamist, tulemuslikkuse suurendamist, suuremat 
läbipaistvust ning kulude vähendamist, mis võimaldaks kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamist hõlbustada ja kiirendada ja ühtlasi kindlustaks, et isikute vaba liikumist ei 
takistata; kutsub liikmesriike üles kehtestama toimivaid kooskõlastus-, seire- ja 
läbivaatamismehhanisme;

24. võtab teadmiseks Euroopa kutsekaardi kehtestamise võimaliku kasu 
tunnustamismenetluste kiirendamise ja lihtsustamise näol; märgib samas, et enne ükskõik 
millise kaardi kasutuselevõttu tuleb teha põhjalikud mõjuhinnangud ja üksikasjalikud 
hindamisuuringud ning tagada spetsialistide andmete nõuetekohane kaitse; ühtlasi leiab, et 
siseturu infosüsteem võib soodustada palju kiiremat koostööd päritoluliikmesriigi (kust 
spetsialist lahkub) ja vastuvõtva liikmesriigi (kus spetsialist kavatseb kutsetegevust 
alustada) vahel;

25. juhib tähelepanu ka sellele, et kutsekaardist oleks kasu elukutsete puhul, mille kohta 
puuduvad kogu ELis kehtivad minimaalsed koolitusnõuded ja seega puudub ka 
automaatne tunnustamiskord; on seetõttu seisukohal, et liikmesriigid peaksid kindlaks 
määrama, milliseid nõudeid nad kutsekvalifikatsioonile esitavad ning kas ja millised 
korvamismeetmed nad teiste liikmesriikide spetsialistidele kehtestavad;

26. juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteemid erinevad ikka veel 
oluliselt; on seisukohal, et seetõttu tuleb teatud erialadel vajaliku õppeaja 
miinimumkestusele juurde arvestada ka duaalsetes koolitussüsteemides tavaliselt 
kutsekoolis veedetav aeg;

27. avaldab kindlalt vastuseisu käitumisjuhendi õiguslikult siduvaks muutmisele, kuna 
juhendi vabatahtlikkus annab liikmesriikidele võimaluse tunnustamismenetlusi paindlikult 
rakendada;

28. palub komisjonil uuesti läbi vaadata direktiivi 2005/36/EÜ artikkel 11, et vähendada 
reguleeritud kutsealasid ning seega võimaldada tunnustamismenetluste suuremat 
paindlikkust, muutes seni ainult akadeemilistel tulemustel põhinenud bürokraatlikku 
tunnustamismenetlust ning liikudes kvalifikatsiooni üldise tunnustamise poole;
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29. rõhutab, et liikmesriikidel tuleks ka edaspidi võimaldada kasutada koolitussisu oluliste 
erinevuste ühtlustamiseks korvamismeetmeid, eelkõige kohanemiskursusi;

30. rõhutab kindlalt, et kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi läbivaatamine ei tohi 
viia loobumiseni nõudmisest, et reguleeritud kutsealade esindajad peavad teenuste 
osutamise eesmärgil ühest liikmesriigist teise asudes sellest pädevatele asutustele teatama; 
on seisukohal, et selle nõude kaotamine kahjustaks tõsiselt kutsealast järelevalvet;

31. juhib tähelepanu sellele, et Bologna protsessi tuleks kiirendada, ületades väikesed ja 
kõrvalised takistused ning kindlustades, et protsess hästi töötaks;

32. palub komisjonil ja liikmesriikidel arvesse võtta, et tõelise spetsialistide siseturu 
loomiseks on vaja tunnistuste ja kõigi muude ametlike kvalifikatsioonitõendite 
tunnustamist samal viisil, nagu tunnustatakse kutsekvalifikatsiooni, sest töötamiseks 
vastutaval ametikohal või riigiametis tuleb esmalt saada pädevalt asutuselt heakskiit 
ametlikku kvalifikatsiooni tõendavale dokumendile;

33. juhib tähelepanu sellele, et direktiivi 2005/36/EÜ rakendamise hindamiseks on vaja 
koostada nimekiri tunnistuste ja kõigi muude ametlikku kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide kohta, mida tunnustatakse ühes või mitmes liikmesriigis, kuid mitte kõigis 
liikmesriikides; nimekirja tuleks kanda ka juhud, mil ühe liikmesriigi kodanikud, kes on 
õppinud teise liikmesriigi ülikoolis, leiavad, et koduliikmesriigis nende kraadi ei 
tunnustata.
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