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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et kõrge kvalifikatsiooni ja haridustasemega tööjõud on üks innovatsiooni 
liikumapanevatest jõududest ja annab liidule märkimisväärse konkurentsieelise; rõhutab, 
et kvaliteetne kutseharidus ja -koolitus aitavad oluliselt kaasa jätkusuutlikule arengule ja 
toimiva ühtse turu loomisele ning et neid tuleks pidevalt kohandada Euroopa tööturu 
vajadustele ja arengule, pidades tihedat dialoogi kõigi huvitatud osapooltega;

2. usub, et kutseharidus ja -koolitus peaksid looma tingimused töötajate liikuvuseks nii 
esmaste õpingute ajal kui ka elukestva õppe raames;

3. on arvamusel, et ELi 2020. aasta juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” 
igakülgseks elluviimiseks peaksid ELi institutsioonid käivitama pragmaatilisema, 
terviklikuma ja ulatuslikuma algatuse, mida toetavad kõik liikmesriigid ja milles tuleks 
keskenduda kutsehariduse, kutsekvalifikatsioonide, elukestva õppe ja praktikavõimaluste 
tööturuga ühendamisele, et tagada, et iga liikmesriik võtab tõeliselt omaks eesmärgid, mis 
on seatud strateegilises raamistikus üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal 
(ET 2020);

4. rõhutab vajadust tagada eri liikmesriikide haridussüsteemide parem ühilduvus ja 
koostoime, keskendudes keeleõppele ja innovatiivse liidu eesmärkidele kohandatud 
õppekavadele; rõhutab vajadust kõrvaldada kõik juriidilised ja halduslikud takistused 
sellise Euroopa raamistiku arendamiselt, millega tagatakse kogu ELis kvaliteetse praktika 
lai valik;

5. rõhutab, et noortele võimaluse andmine veeta teatud osa hariduse või koolituse ajast 
välismaal on väga oluline uute oskuste – sealhulgas keeleoskuste – omandamiseks ja 
suurendab seega noorte tööturule integreerumise võimalusi; väljendab seetõttu heameelt 
komisjoni kavatsuse üle töötada välja noorte liikuvuse kaart, mis aitab kõigil noortel 
õppimise eesmärgil teise liikmesriiki liikuda, samuti Euroopa üliõpilase liikuvuse laenud, 
et anda suuremale arvule Euroopa noortele, eelkõige nendest kõige ebasoodsamas 
olukorras olijatele, võimalus veeta teatud osa õpingute, koolituse või töötamise ajast teises 
riigis;

6. kutsub komisjoni üles uurima vastastikust mõju direktiivi 2005/36/EÜ 
(kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta), kõrgharidust käsitleva Bologna protsessi 
ning kutseharidust ja -koolitust käsitleva Kopenhaageni protsessi vahel ning looma nende 
vahel tihedama koostoime, kasutades paremini ära Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku, 
Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) ning Europassi; jääb 
seisukohale, et liikmesriikidele peaks jääma pädevus oma haridussüsteemi korraldada 
vastavalt oma riigi eriomastele ühiskondlikele ja kultuurilistele tingimustele;

7. märgib, et ülimalt oluline on hõlbustada töötajate liikuvust siseturul; kiidab heaks ja toetab 
täielikult komisjoni ettepanekut kutsekvalifikatsioonide tunnustamise praeguse süsteemi 
läbivaatamiseks; on arvamusel, et direktiivi komisjonipoolne läbivaatamine peaks 
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sisaldama sisulist hinnangut kutsekvalifikatsioonide direktiivi praegusele sõnastusele; on 
arvamusel, et kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine liikmesriikides peab 
jääma komisjoni jaoks peamiseks prioriteediks;

8. kutsub komisjoni, liikmesriike ja Euroopa Parlamenti üles toetama ja laiendama õppurite 
liikuvusega seotud Euroopa programme, eelkõige Leonardo da Vinci programmi, et 
soodustada praktikantide suuremat liikuvust ühtsel turul;

9. märgib, et on olemas ka kutsealase täiendusõppe ühtne turg, ja kutsub liikmesriike üles 
asutama nii enda riigis kui ka teistes liikmesriikides rohkem kutsekoolitust ja kutsealast 
liikuvust tutvustavaid nõustamiskeskusi;

10. juhib tähelepanu integreerumise tõketele, millega kolmandate riikide kodanikel tuleb 
nende kvalifikatsioonide mittetunnustamise korral tegemist teha; kutsub komisjoni üles 
hindama Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku mõju kolmandate riikide kodanike 
kvalifikatsioonide tunnustamisele;

11. nõuab haridusasutuste ja tööandjate vaheliste piiriüleste sidemete ja 
teabevahetusplatvormide toetamist parimate tavade vahetamise eesmärgil;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ühtset turgu toetavate ELi õigusaktide 
täielikku ülevõtmist, rakendamist ja jõustamist, toetades koolitusprogramme, mille 
eesmärk on tagada ettevõtlussektori, riigiasutuste ja tarbijate parem arusaam kehtivatest 
õigusaktidest ning oma vastavatest õigustest ja kohustustest;

13. kutsub kõiki tööturu osapooli, sealhulgas kutsevaldkondade, ettevõtete, ametiühingute, 
ministeeriumide ja avaliku teenistuse esindajaid üles alustama struktuurset 
sotsiaaldialoogi teemal, kuidas paremini tagada noorte kutsealane integreerimine ning 
edendada elukestvat õpet ja ametlikku/mitteametlikku koolitust.
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