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Muudatusettepanek 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Noorte väikese tööpuuduse 
võtmetegur on duaalsed 
kutseharidussüsteemid. Need võtavad 
vajadusepõhiselt arvesse majanduslikke 
kaalutlusi, võimaldades sujuvat siirdumist 
koolist tööellu. Neid tuleks edendada mitte 
ainult käesoleva direktiiviga, vaid neid 
tuleb arvesse võtta ka teistes ELi 
õigusaktides, et vähendada noorte 
tööpuudust. Muus osas ei peaks direktiivi 
2005/36/EÜ sätted kutseharidussüsteeme 
ja nende eripära piirama.

Or. de

Selgitus

Duaalsed kutseharidussüsteemid annavad õppurite varase ettevõtetesse tööleminekuga olulise 
panuse noorte tööpuudusega võitlemisse ja tagavad sujuva siirdumise koolist tööellu. Need on 
rakendatud juba paljudes liikmesriikides. Ka komisjon nõuab oma teatises COM(2012) 299 
duaalsete kutseharidussüsteemide edendamist.

Muudatusettepanek 90
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 

(3) Euroopa kutsekaardi vabatahtlik 
kasutuselevõtmine edendab kutsetöötajate 
vaba liikumist ning tagab samas 
kvalifikatsioonide tõhusama ja 
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Euroopa kutsekaart. Kõnealust kaarti on 
vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda kutsetöötaja taotluse 
alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

läbipaistvama tunnustamise. Kõnealust 
kaarti on vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda asjaomaste kutseala 
esindusorganisatsioonide taotlusel, 
kutsetöötaja taotluse alusel pärast vajalike 
dokumentide esitamist ja pädevate asutuste 
vastavate kontrollimenetluste lõpetamist. 
Kaardi toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 
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Euroopa kutsekaart. Kõnealust kaarti on 
vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda kutsetöötaja taotluse 
alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

Euroopa kutsekaart. Kõnealust kaarti on 
vaja eelkõige tunnustamise hõlbustamiseks 
automaatse tunnustamise süsteemi raames, 
samuti selleks et edendada üldsüsteemi 
alusel lihtsustatud tunnustamisprotsessi. 
Kaart tuleks välja anda kutsetöötaja 
taotluse alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Euroopa 
kutsekaardi taotluse kontrollimiseks 
vajalik aeg sõltub kutsealast. Seetõttu 
tuleks läbi viia katseprojektid, et määrata 
iga kutseala jaoks kindlaks realistlik 
tähtaeg. Komisjon peaks tegema 
kõnealused tähtajad avalikult 
kättesaadavaks, näiteks portaalis „Teie 
Euroopa” ja artiklis 57b sätestatud 
tugikeskustes. Katseprojektide tulemusi 
võib laiendada sarnastele kutsealadele. 
Kaardi toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Mikael Gustafsson
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 
Euroopa kutsekaart. Kõnealust kaarti on 
vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda kutsetöötaja taotluse 
alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 
vabatahtlik Euroopa kutsekaart.
Kõnealune kaart võib olla vajalik eelkõige 
ajutise liikuvuse ja tunnustamise 
hõlbustamiseks automaatse tunnustamise 
süsteemi raames, samuti selleks et 
edendada üldsüsteemi alusel lihtsustatud 
tunnustamisprotsessi. Kaart tuleks välja 
anda kutsetöötaja taotluse alusel pärast 
vajalike dokumentide esitamist ja pädevate 
asutuste vastavate kontrollimenetluste 
lõpetamist. Kaardi toimimist peaks toetama 
siseturu infosüsteem (IMI), mis loodi 
määrusega (EL) nr […] siseturu 
infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö 
kohta. Kõnealune mehhanism peaks aitama 
suurendada koostoimet ja usaldust 
pädevate asutuste vastu, kõrvaldades 
asutuste kattuva haldustöö ning muutes 
süsteemi kutsetöötajate jaoks 
läbipaistvamaks ja kindlamaks. 
Taotlemisprotsess ja kaardi väljaandmine 
peaksid olema selgelt struktureeritud ning 
sisaldama taotleja jaoks kaitsemeetmeid ja 
vastavat edasikaebeõigust. Kaart ja sellega 
seotud töökorraldus siseturu infosüsteemi 
raames peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Marian Harkin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 
Euroopa kutsekaart. Kõnealust kaarti on 
vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda kutsetöötaja taotluse 
alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 
Euroopa kutsekaart. Kõnealust kaarti on 
vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda kutsetöötaja taotluse 
alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele. Kutsekaardi 
alusel kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamisel tuleks järgida põhimõtet, et 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise eest 
vastutab eranditult vastuvõttev liikmesriik.

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 
Euroopa kutsekaart. Kõnealust kaarti on 
vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda kutsetöötaja taotluse 
alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on kutsealade esindajate 
taotlusel vaja võtta kasutusele Euroopa 
kutsekaart, eeskätt nende kutsealade 
puhul, mille suhtes kohaldatakse 
automaatse tunnustamise menetlust. 
Kõnealust kaarti on vaja eelkõige ajutise 
liikuvuse ja tunnustamise hõlbustamiseks 
automaatse tunnustamise süsteemi raames, 
samuti selleks et edendada üldsüsteemi 
alusel lihtsustatud tunnustamisprotsessi. 
Kaart tuleks välja anda kutsetöötaja 
taotluse alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

Or. el
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Selgitus

Täpsustatakse, et kutsealade esindajate taotlusel kutsekaartide kehtestamine on vabatahtlik, 
eeskätt nende kutsealade puhul, mille suhtes kohaldatakse automaatse tunnustamise 
menetlust.

Muudatusettepanek 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 
Euroopa kutsekaart. Kõnealust kaarti on 
vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda kutsetöötaja taotluse 
alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja 
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 

(3) Selleks et edendada kutsetöötajate vaba 
liikumist ning tagada samas 
kvalifikatsioonide tõhusam ja läbipaistvam 
tunnustamine, on vaja võtta kasutusele 
Euroopa kutsekaart. Euroopa kutsekaarti 
tuleks kasutada üksnes teises liikmesriigis 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
vahendina, et kasutada igakülgselt ära 
liikuvuse potentsiaali ühtsel turul, ja mitte
vahendina kutseala kvalifitseerimise 
reguleerimiseks ja piiramiseks. Kõnealust 
kaarti on vaja eelkõige ajutise liikuvuse ja 
tunnustamise hõlbustamiseks automaatse 
tunnustamise süsteemi raames, samuti 
selleks et edendada üldsüsteemi alusel 
lihtsustatud tunnustamisprotsessi. Kaart 
tuleks välja anda kutsetöötaja taotluse 
alusel pärast vajalike dokumentide 
esitamist ja pädevate asutuste vastavate 
kontrollimenetluste lõpetamist. Kaardi 
toimimist peaks toetama siseturu 
infosüsteem (IMI), mis loodi määrusega 
(EL) nr […] siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta. Kõnealune 
mehhanism peaks aitama suurendada 
koostoimet ja usaldust pädevate asutuste 
vastu, kõrvaldades asutuste kattuva 
haldustöö ning muutes süsteemi 
kutsetöötajate jaoks läbipaistvamaks ja
kindlamaks. Taotlemisprotsess ja kaardi 
väljaandmine peaksid olema selgelt 
struktureeritud ning sisaldama taotleja 
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ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

jaoks kaitsemeetmeid ja vastavat 
edasikaebeõigust. Kaart ja sellega seotud 
töökorraldus siseturu infosüsteemi raames 
peaksid tagama säilitatud andmete 
terviklikkuse, autentsuse ja 
konfidentsiaalsuse ning hoidma ära 
ebaseaduslikku ja volitamata juurdepääsu 
neis sisalduvale teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kutsekaardi kasutuselevõtt peaks 
olema vabatahtlik ja toimuma asjaomase 
kutseala taotlusel. Kutsekaardi 
kasutuselevõtt eeldab, et seda pooldab 
kaks kolmandikku liikmesriikidest või 
liikmesriikide kutseühingutest.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
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erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, 
nt arsti või teiste tervishoiutöötajate 
kutseala puhul olema liikmesriigil 
võimalik osalisest juurdepääsust keelduda.

erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks avaliku 
huviga seotud õigustatud ülekaalukatel 
põhjustel olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
puhul olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik eriolukorras andma osalise 
juurdepääsu. Siiski peaks õigustatud 
ülekaaluka üldise huvi korral olema 
liikmesriigil võimalik osalisest 
juurdepääsust keelduda. Osalist 
juurdepääsu ei kohaldata 
tervishoiuvaldkonna kutsealade suhtes, 
mis on seotud patsiendi ohutuse või 
rahvatervisega.

Or. de
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Muudatusettepanek 99
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
puhul olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral 
olema liikmesriigil võimalik osalisest 
juurdepääsust keelduda. Osalist 
juurdepääsu ei võimaldata 
tervishoiuteenuseid osutavatele või muul 
viisil rahvatervisega seotud töötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
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erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
puhul olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
või õigusala töötajate puhul olema 
liikmesriigil võimalik osalisest 
juurdepääsust keelduda.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
puhul olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
või notari või advokaadi puhul olema 
liikmesriigil võimalik osalisest 
juurdepääsust keelduda.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Kohtu otsustele võib korrakohane õigusemõistmine kujutada endast 
õigustatud ülekaalukat üldist huvi, nagu on sätestatud käesolevas põhjenduses. Kuna notarid 
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ja advokaadid aitavad suurel määral kaasa korrakohasele õigusemõistmisele, peaks 
liikmesriikidel olema võimalik eespool nimetatud kutsealade puhul osalisest juurdepääsust 
keelduda.

Muudatusettepanek 102
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, 
nt arsti või teiste tervishoiutöötajate 
kutseala puhul olema liikmesriigil 
võimalik osalisest juurdepääsust keelduda.

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks avaliku 
huviga seotud õigustatud ülekaalukatel 
põhjustel olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda. Osalist 
juurdepääsu ei tohi anda V lisas loetletud 
automaatse tunnustamisega hõlmatud 
tervishoiutöötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 



AM\913241ET.doc 15/108 PE496.438v01-00

ET

teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
puhul olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral
olema liikmesriigil võimalik osalisest 
juurdepääsust keelduda. Osalist 
juurdepääsu ei võimaldata 
tervishoiuteenuseid osutavatele või muul 
viisil rahvatervisega seotud töötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
puhul olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Liikmesriik teavitab 
komisjoni enne sellise otsuse tegemist, et 
soodustada kõnealuse sätte täielikku 
rakendamist ja tagada selle ühetaoline 
kohaldamine kogu liidus. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral
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olema liikmesriigil võimalik osalisest 
juurdepääsust keelduda. Osalist 
juurdepääsu ei tohiks anda kutsealadele, 
mis on automaatselt tunnustatud 
koolituse miinimumnõuete või ühiste 
koolituspõhimõtete alusel.

Or. en

Selgitus

Oluline on kindlustada, et komisjoni teavitatakse osalisest juurdepääsust keeldumise otsustest 
ja vastavatest põhjendustest, nii et komisjon saab tagada kõnealuse sätte täieliku, 
nõuetekohase ja ühtlase rakendamise. Vt vastavat artiklit.

Muudatusettepanek 105
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, 
nt arsti või teiste tervishoiutöötajate 
kutseala puhul olema liikmesriigil 
võimalik osalisest juurdepääsust keelduda.

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik andma osalise juurdepääsu.
Kutsealade puhul, mis seonduvad 
rahvatervise või ohutusega või 
tervishoiualase järelevalvega, võib 
liikmesriik osalise juurdepääsu andmisest 
keelduda, kui liikmesriik on seisukohal, et 
osutatava teenuse kvaliteet on madalam. 
Õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral 
peaks liikmesriigil olema alati võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

Or. fr
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Muudatusettepanek 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
puhul olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, võivad seda 
lubavad vastuvõtvad liikmesriigid sellises 
eriolukorras anda osalise juurdepääsu. 
Siiski peaks õigustatud ülekaaluka üldise 
huvi korral, nt arsti või teiste 
tervishoiutöötajate kutseala või ka 
konkreetsete geograafilise eripäraga 
kutsealade puhul olema liikmesriigil 
võimalik osalisest juurdepääsust keelduda.

Or. el

Selgitus

Liikmesriigid on kohustatud analüüsima, milliste kutsealade puhul saab lubada osalist 
juurdepääsu, eeskätt tervishoiu- ja ohutuskaalutlustel, kuid mitte ainult.

Muudatusettepanek 107
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse (4) Direktiivi 2005/36/EÜ kohaldatakse 
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üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
puhul olema liikmesriigil võimalik 
osalisest juurdepääsust keelduda.

üksnes kutsetöötajate suhtes, kes soovivad 
teises liikmesriigis samal kutsealal töötada. 
Mõnel juhul erineb kutseala raames 
teostatava tegevuse ulatus vastuvõtva 
liikmesriigi tegevuse ulatusest. Kui 
erinevused tegevusvaldkondade vahel on 
nii suured, et kutsetöötajad peaksid 
erinevuste korvamiseks läbima täieliku 
haridus- ja koolitusprogrammi, ning kui 
kutsetöötaja seda taotleb, peaks vastuvõttev 
liikmesriik sellises eriolukorras andma 
osalise juurdepääsu. Siiski peaks 
õigustatud ülekaaluka üldise huvi korral, nt 
arsti või teiste tervishoiutöötajate kutseala 
või valdkonna eripära puhul olema 
liikmesriigil võimalik osalisest 
juurdepääsust keelduda.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Osalise juurdepääsu kohaldamine 
käesolevas direktiivis vastavalt Euroopa 
Kohtu praktikale ei tohi kunagi 
tähendada, et kõnealuse sektori 
sotsiaalpartnerid jäetakse 
organiseerumise õigusest ilma.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Direktiiv ei hõlma notareid, kuna 
notarid nimetab ametisse riik ja nad 
täidavad seega avaliku huviga seotud 
eesmärki, milleks on üksikisikute 
sõlmitavate dokumentide õiguspärasus ja 
õiguskindlus.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Õigustatud ülekaaluka üldise huvi 
mõiste, millele käesoleva direktiivi 
teatavates sätetes viidatakse, on välja 
töötanud Euroopa Kohus oma 
aluslepingu artiklitega 49 ja 56 seotud 
kohtupraktikas ning seda võib jätkuvalt 
täiendada. Euroopa Kohtu kohtupraktikas 
tunnustatud mõiste hõlmab muu hulgas 
järgmisi aluseid: avalik poliitika, avalik 
julgeolek ja rahvatervis aluslepingu 
artiklite 52 ja 62 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Õigustatud ülekaaluka üldise huvi mõiste, millele käesoleva direktiivi teatavates sätetes 
viidatakse, on tuntud põhimõte, mis sisaldab rahvatervist, aga ka väga palju teisi küsimusi.
Tehakse ettepanek kasutada direktiivis 2006/123/EÜ esitatud määratlusest ajendatud 
määratlust, et selgitada seadusandja eesmärki, kui kõnealusele mõistele viidatakse.

Muudatusettepanek 111
Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ajutise ja juhuteenuste osutamise 
suhtes tuleks kohaldada kaitsemeetmeid, 
eelkõige nõuda vastuvõtva liikmesriigi 
tarbijate kaitse huvides varasemat 
kaheaastast töökogemust, kui kutseala ei 
ole päritoluliikmesriigis reguleeritud. 
Kõnealuseid kaitsemeetmeid ei ole siiski 
vaja, kui tarbijad, kelle peamine elukoht on 
kutseala esindaja asutamise liikmesriik, on 
sellise kutsetöötaja juba valinud ning see ei 
mõjuta rahvatervist või kolmandate isikute 
ohutust vastuvõtvas liikmesriigis.

(5) Ajutise ja juhuteenuste osutamise 
suhtes tuleks kohaldada kaitsemeetmeid, 
eelkõige nõuda vastuvõtva liikmesriigi 
tarbijate kaitse huvides varasemat 
kaheaastast töökogemust, kui kutseala ei 
ole päritoluliikmesriigis reguleeritud. 
Kõnealuseid kaitsemeetmeid ei ole siiski 
vaja, kui tarbijad, kelle peamine elukoht on 
kutseala esindaja asutamise liikmesriik, on 
sellise kutsetöötaja juba valinud ning see ei 
mõjuta rahvatervist või kolmandate isikute 
ohutust vastuvõtvas liikmesriigis. Ajutise 
liikuvuse korda ei tohiks kasutada täieliku 
tunnustamise korra asendamiseks 
kooskõlas artikliga 7. Kui ajutise 
juurdepääsuga kutsetöötaja soovib jätkata 
teenuse osutamist kauem kui ühe 
katkematu aasta jooksul, peab 
kutsetöötaja esitama artiklis 7 sätestatud 
deklaratsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Ajutise liikuvuse tunnustamisnõuded 
ei tohiks asendada pikaajalise liikuvuse 
tunnustamisnõudeid. Selleks et kaotada 
seaduselünk, mille tõttu kutsetöötajad 
saavad tunnustuse leebema, ajutise 
liikuvuse korra alusel ja jätkavad 
tegutsemist määramata aja jooksul, 
piiratakse ajutine liikuvus teenuse 
osutamise korral ühe katkematu aastaga 
kõikjal Euroopa Liidu territooriumil. 
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Kõnealuse aasta lõppedes peab 
kutsetöötaja saama täieliku tunnustuse 
artikli 4b või III jaotise alusel. Erand 
tehakse teenuseosutajatele, kes osutavad 
teises liikmesriigis korrapäraselt teenuseid 
lühemate kui üheaastaste perioodide 
jooksul. Komisjoni kutsutakse kehtestama 
kõnealuste kutsealade loetelu delegeeritud 
õigusaktide kaudu kooskõlas artikliga 58a 
ja selle loetelu avaldama.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2005/36/EÜ peaks hõlmama 
ka notareid. Tegevuse alustamisega 
seotud tunnustamistaotluste suhtes peaks 
liikmesriikidel olema võimalik kehtestada 
vajalik sobivustest või nõuda 
kohanemisaega, et vältida igasugust 
diskrimineerimist riikide valiku- ja 
ametisse nimetamise menetlustes. 
Teenuste vaba osutamise korral ei peaks 
notaritel olema võimalik koostada 
ametlikke dokumente ega teha muid 
tõestamistoiminguid, mille puhul on 
nõutav vastuvõtva liikmesriigi pitser.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 114
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2005/36/EÜ peaks hõlmama 
ka notareid. Tegevuse alustamisega 
seotud tunnustamistaotluste suhtes peaks 
liikmesriikidel olema võimalik kehtestada 
vajalik sobivustest või nõuda 
kohanemisaega, et vältida igasugust 
diskrimineerimist riikide valiku- ja 
ametisse nimetamise menetlustes. 
Teenuste vaba osutamise korral ei peaks 
notaritel olema võimalik koostada 
ametlikke dokumente ega teha muid 
tõestamistoiminguid, mille puhul on 
nõutav vastuvõtva liikmesriigi pitser.

(7) Direktiivi 2005/36/EÜ ei peaks 
kohaldama notarite suhtes. Enamik 
liikmesriike on kujundanud notaribürood 
oma kohtusüsteemi raames sõltumatute ja 
avalikke huve teenivate avalik-õiguslike 
asutustena, millel on osaliselt väga 
erinevad tööülesanded. Direktiivi 
2005/36/EÜ põhimõtted, eelkõige seoses 
teenuste osutamise vabadusega, on siiski 
vastuolus notari kui ametiisiku seisundiga 
ja tema kohtusüsteemi kaasamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 115
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2005/36/EÜ peaks hõlmama 
ka notareid. Tegevuse alustamisega seotud 
tunnustamistaotluste suhtes peaks 
liikmesriikidel olema võimalik kehtestada 
vajalik sobivustest või nõuda 
kohanemisaega, et vältida igasugust 
diskrimineerimist riikide valiku- ja 
ametisse nimetamise menetlustes. 
Teenuste vaba osutamise korral ei peaks 
notaritel olema võimalik koostada 
ametlikke dokumente ega teha muid 
tõestamistoiminguid, mille puhul on 
nõutav vastuvõtva liikmesriigi pitser.

(7) Direktiivi 2005/36/EÜ ei peaks 
kohaldama notari kutseala suhtes seoses 
tegevuse alustamisega seotud 
tunnustamistaotlustega või teenuse 
osutamisega teises liikmesriigis.

Or. fr
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Muudatusettepanek 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Direktiiv 2005/36/EÜ peaks hõlmama 
ka notareid. Tegevuse alustamisega seotud 
tunnustamistaotluste suhtes peaks 
liikmesriikidel olema võimalik kehtestada 
vajalik sobivustest või nõuda 
kohanemisaega, et vältida igasugust 
diskrimineerimist riikide valiku- ja 
ametisse nimetamise menetlustes. 
Teenuste vaba osutamise korral ei peaks
notaritel olema võimalik koostada 
ametlikke dokumente ega teha muid 
tõestamistoiminguid, mille puhul on 
nõutav vastuvõtva liikmesriigi pitser.

(7) Direktiiv 2005/36/EÜ peaks hõlmama 
ka notareid. Tegevuse alustamisega seotud 
tunnustamistaotluste suhtes peaks 
liikmesriikidel olema võimalik kehtestada 
vajalik sobivustest või nõuda 
kohanemisaega, et vältida igasugust 
diskrimineerimist riikide valiku- ja 
ametisse nimetamise menetlustes. 
Kõnealune korvamismeede ei vabasta 
taotlejat vastuvõtvas liikmesriigis 
notaribüroode suhtes kehtivatest teistest 
valiku- ja ametisse nimetamise menetluste 
nõuetest. Tulenevalt nende tegevuse 
eripärast riigiametnikena, kes on oma 
päritoluliikmesriigis volitatud ja 
kohustatud täitma teatavaid avalik-
õiguslikke ülesandeid, ei ole notaritel 
võimalik koostada ametlikke dokumente 
ega teha muid tõestamistoiminguid ega 
täita teenuste vaba osutamise raames 
muid õigusalaseid ülesandeid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi pitseri kasutamine on piiratud asjaomase riigi territooriumiga ja seda ei saa 
teenuste vaba osutamise alusel laiendada. Võttes arvesse, et ametlike dokumentide koostamise 
ja nende vastastikuse tunnustamise küsimust tuleb reguleerida Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 81 alusel, on notaritele kehtiv piirang hõlmatud Euroopa Kohtu otsustega.
Muud tõestamistoimingud sisaldavad legaliseerimistoiminguid ja õigusalaseid ülesandeid, 
mida täidetakse liikmesriigi justiitshalduse nimel.

Muudatusettepanek 117
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tunnustamismehhanismi 
üldsüsteemi alusel kohaldada, on vaja 
siseriiklikud haridus- ja koolituskavad 
rühmitada eri tasemete vahel. Need 
tasemed luuakse ainult üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks ning need ei peaks 
mõjutama siseriiklikku hariduse ja 
koolituse korraldust ega liikmesriikide 
pädevust antud küsimuses, sealhulgas 
liikmesriikide poliitikat Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku rakendamiseks. 
Nende abil saab suurendada 
kvalifikatsioonide läbipaistvust ja 
võrreldavust ning kõnealused tasemed on 
pädevatele asutustele kasulikuks 
täiendavaks teabeallikaks teistes 
liikmesriikides väljastatud 
kvalifikatsioonide tunnustamise 
kontrollimisel. Üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks loodud tasemeid ei peaks 
põhimõtteliselt enam kasutama 
kriteeriumina, millega jäetakse liidu 
kodanikud direktiivi 2005/36/EÜ 
reguleerimisalast välja, kui see oleks 
vastuolus elukestva õppe põhimõttega.

(8) Selleks et tunnustamismehhanismi 
üldsüsteemi alusel kohaldada, on vaja 
siseriiklikud haridus- ja koolituskavad 
rühmitada eri tasemete vahel. Need 
tasemed luuakse ainult üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks ning need ei peaks 
mõjutama siseriiklikku hariduse ja 
koolituse korraldust ega liikmesriikide
pädevust antud küsimuses, sealhulgas 
liikmesriikide poliitikat Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku rakendamiseks. 
Nende abil saab suurendada 
kvalifikatsioonide läbipaistvust ja 
võrreldavust ning kõnealused tasemed on 
pädevatele asutustele kasulikuks 
täiendavaks teabeallikaks teistes 
liikmesriikides väljastatud 
kvalifikatsioonide tunnustamise 
kontrollimisel.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tunnustamismehhanismi 
üldsüsteemi alusel kohaldada, on vaja 
siseriiklikud haridus- ja koolituskavad 
rühmitada eri tasemete vahel. Need 
tasemed luuakse ainult üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks ning need ei peaks 
mõjutama siseriiklikku hariduse ja 

(8) Selleks et tunnustamismehhanismi 
üldsüsteemi alusel kohaldada, on vaja 
siseriiklikud haridus- ja koolituskavad 
rühmitada eri tasemete vahel. Need 
tasemed luuakse ainult üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks ning need ei peaks 
mõjutama siseriiklikku hariduse ja 
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koolituse korraldust ega liikmesriikide 
pädevust antud küsimuses, sealhulgas 
liikmesriikide poliitikat Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku rakendamiseks. 
Nende abil saab suurendada 
kvalifikatsioonide läbipaistvust ja 
võrreldavust ning kõnealused tasemed on 
pädevatele asutustele kasulikuks 
täiendavaks teabeallikaks teistes 
liikmesriikides väljastatud 
kvalifikatsioonide tunnustamise 
kontrollimisel. Üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks loodud tasemeid ei peaks 
põhimõtteliselt enam kasutama 
kriteeriumina, millega jäetakse liidu 
kodanikud direktiivi 2005/36/EÜ 
reguleerimisalast välja, kui see oleks 
vastuolus elukestva õppe põhimõttega.

koolituse korraldust ega liikmesriikide 
pädevust antud küsimuses, sealhulgas 
liikmesriikide poliitikat Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku rakendamiseks. 
Nende abil saab suurendada 
kvalifikatsioonide läbipaistvust ja 
võrreldavust ning kõnealused tasemed on 
pädevatele asutustele kasulikuks 
täiendavaks teabeallikaks teistes 
liikmesriikides väljastatud 
kvalifikatsioonide tunnustamise 
kontrollimisel.

Or. de

Muudatusettepanek 119
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tunnustamismehhanismi 
üldsüsteemi alusel kohaldada, on vaja 
siseriiklikud haridus- ja koolituskavad 
rühmitada eri tasemete vahel. Need 
tasemed luuakse ainult üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks ning need ei peaks 
mõjutama siseriiklikku hariduse ja 
koolituse korraldust ega liikmesriikide 
pädevust antud küsimuses, sealhulgas 
liikmesriikide poliitikat Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku rakendamiseks. 
Nende abil saab suurendada 
kvalifikatsioonide läbipaistvust ja 
võrreldavust ning kõnealused tasemed on 
pädevatele asutustele kasulikuks 
täiendavaks teabeallikaks teistes 
liikmesriikides väljastatud 

(8) Selleks et tunnustamismehhanismi 
üldsüsteemi alusel kohaldada, on vaja 
siseriiklikud haridus- ja koolituskavad 
rühmitada eri tasemete vahel. Need 
tasemed luuakse ainult üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks ning need ei peaks 
mõjutama siseriiklikku hariduse ja 
koolituse korraldust ega liikmesriikide 
pädevust antud küsimuses, sealhulgas 
liikmesriikide poliitikat Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku rakendamiseks. 
Komisjon peaks esitama vajaduse korral 
koos ettepanekutega hinnangu võimaluse 
kohta viia käesolevas direktiivis ja 
Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus 
kehtestatud tasemed kahe aasta jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
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kvalifikatsioonide tunnustamise 
kontrollimisel. Üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks loodud tasemeid ei peaks 
põhimõtteliselt enam kasutama 
kriteeriumina, millega jäetakse liidu 
kodanikud direktiivi 2005/36/EÜ 
reguleerimisalast välja, kui see oleks 
vastuolus elukestva õppe põhimõttega.

kooskõlla. Hinnang peaks sisaldama ka 
ettepanekuid esitada Euroopa 
ainepunktisüsteemi kohta ühenduse 
õigustikus õiguslik määratlus. Nende abil 
saab suurendada kvalifikatsioonide 
läbipaistvust ja võrreldavust ning 
kõnealused tasemed on pädevatele 
asutustele kasulikuks täiendavaks 
teabeallikaks teistes liikmesriikides 
väljastatud kvalifikatsioonide tunnustamise 
kontrollimisel. Üldise tunnustamise 
süsteemi tarbeks loodud tasemeid ei peaks 
põhimõtteliselt enam kasutama 
kriteeriumina, millega jäetakse liidu 
kodanikud direktiivi 2005/36/EÜ 
reguleerimisalast välja, kui see oleks 
vastuolus elukestva õppe põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuna üldsüsteemi kuuluvatel 
kutsealadel tegutsema hakkamiseks 
vajalikud koolituse miinimumnõuded ei ole 
ühtlustatud, peaks vastuvõtvale 
liikmesriigile jääma võimalus kehtestada 
korvamismeede. Kõnealune meede peaks 
olema proportsionaalne ning võtma 
eelkõige arvesse taotleja poolt 
töökogemuse käigus või elukestva õppe 
kaudu omandatud teadmisi, oskusi ja 
pädevusi. Korvamismeetme kehtestamise 
otsust tuleks üksikasjalikult põhjendada, et 
taotleja mõistaks paremini oma olukorda 
ning saaks liikmesriigi kohtus algatada 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaselt õigusliku 
kontrolli menetluse.

(10) Kuna üldsüsteemi kuuluvatel 
kutsealadel tegutsema hakkamiseks 
vajalikud koolituse miinimumnõuded ei ole 
ühtlustatud, peaks vastuvõtvale 
liikmesriigile jääma võimalus kehtestada 
korvamismeede. Kõnealune meede peaks 
olema proportsionaalne ning võtma 
eelkõige arvesse taotleja poolt 
töökogemuse käigus või asjaomaste 
institutsioonide sertifitseeritud elukestva 
õppe kaudu omandatud teadmisi, oskusi ja 
pädevusi. Korvamismeetme kehtestamise 
otsust tuleks üksikasjalikult põhjendada, et 
taotleja mõistaks paremini oma olukorda 
ning saaks liikmesriigi kohtus algatada 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaselt õigusliku 
kontrolli menetluse.
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Or. el

Selgitus

Sageli pakutakse elukestvat õpet mitteformaalse hariduse ja koolituse raamistikus ning 
osalejatele väljastatakse sertifikaate, mida lõppkokkuvõttes ei ole võimalik hinnata.

Muudatusettepanek 121
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühtlustatud minimaalsetel 
koolitusnõuetel põhinev automaatse 
tunnustamise süsteem sõltub sellest, kas 
liikmesriigid teatavad õigel ajal uutest 
kvalifikatsiooni tõendavatest 
dokumentidest või nende muutmisest ja kas 
komisjon on need avaldanud. Vastasel 
korral ei saa selliste kvalifikatsioonide 
omanikud olla kindlad, et neid 
tunnustatakse automaatselt. Selleks et 
suurendada läbipaistvust ja hõlbustada uute 
kutsenimetuste kontrollimist, peaksid 
liikmesriigid määrama asjakohase 
asutuse, nt akrediteerimise ameti või 
ministeeriumi, kes kontrolliks teatisi ja 
esitaks komisjonile aruande direktiivi 
2005/36/EÜ järgimise kohta.

(12) Ühtlustatud minimaalsetel 
koolitusnõuetel põhinev automaatse 
tunnustamise süsteem sõltub sellest, kas 
liikmesriigid teatavad õigel ajal uutest 
kvalifikatsiooni tõendavatest 
dokumentidest või nende muutmisest ja kas 
komisjon on need avaldanud. Vastasel 
korral ei saa selliste kvalifikatsioonide 
omanikud olla kindlad, et neid 
tunnustatakse automaatselt. Selleks et 
suurendada läbipaistvust ja hõlbustada uute 
kutsenimetuste kontrollimist, peaksid 
liikmesriigid esitama komisjonile aruande 
direktiivi 2005/36/EÜ järgimise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Tervishoiusektori kutsealade 
automaatse tunnustamise eesmärgil 
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ühtlustatud minimaalsete koolitusnõuete 
alusel peaks liikmesriikidel olema 
võimalik teha osalisi erandeid isikutele, 
kes ei ole veterinaararstid ja kes on 
läbinud osa koolitusest vähemalt 
võrdväärsel tasemel kursustel ning juhul, 
kui koolituse kõnealune osa on juba 
läbitud.
Osalised erandid ei tohiks üldjuhul olla 
pikemad kui üks akadeemiline aasta või 
60 ainepunkti, kui ühe akadeemilise aasta 
läbimiseks on nõutavad 60 ainepunkti. 
Erandkorras võib osalist erandit 
pikendada kahe akadeemilise aasta või 
120 ainepunktini.
Kui liikmesriik kaalub osalise erandi 
tegemist kursustest, peaks ta igakülgselt 
arvesse võtma mõju patsiendi ohutusele.

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud minimaalsed koolitusnõuded peaksid olema piisavalt paindlikud, et mitte 
tarbetult piirata liikmesriikide võimalusi oma haridussüsteemi korraldamiseks. Osalisi 
erandeid tuleks arvesse võtta, kui tegemist on asjakohase eelneva õppega.

Muudatusettepanek 123
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Selleks et suurendada 
tervishoiutöötajate liikuvust ja soodustada 
samal ajal elukestvat õpet ja täiendusõpet 
patsientide huvides, on vaja luua 
raamistik täiendusõppe ja -koolituse 
liikmesriikidevaheliseks järkjärguliseks 
tunnustamiseks teabe ja parimate tavade 
vahetamise kaudu liikmesriikide vahel. 
Sel eesmärgil esitavad liikmesriikide 
pädevad asutused komisjonile ja teistele 
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liikmesriikidele avalikult kättesaadavad 
aruanded tervishoiutöötajate 
täiendusõppe ja -koolituse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamine
sõltuma 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamise 
heakskiitmine jääma liikmesriikide 
otsustada eesmärgiga tõsta kõnealuste 
kutsealade kvalifikatsioonide ja pädevuste 
taset, seades kõnealusele koolitusele 
lubamise sõltuvusse 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamine 
sõltuma 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamine 
sõltuma vähemalt 10aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamine 
sõltuma 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamine 
sõltuma 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.
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Liikmesriigid tagavad, et tervishoiu 
valdkonna erialadel on tagatud 
siirdumine ühest õppevormist teise ja 
karjäärivõimalused.

Or. de

Muudatusettepanek 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamine 
sõltuma 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse.

Or. de

Muudatusettepanek 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 

(15) Õe ja ämmaemanda kutsealad on 
viimase kolmekümne aasta jooksul 
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märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud tugeva üldhariduse. Seepärast 
peaks kõnealusele koolitusele lubamine 
sõltuma 12aastase üldhariduse 
omandamisest või võrdväärsel tasemel 
eksamite edukast sooritamisest.

märkimisväärselt edasi arenenud: 
kogukonnal põhinev tervishoid, keeruliste 
ravimeetodite kasutamine ja pidevalt 
arenev tehnoloogia eeldavad õdedelt ja 
ämmaemandatelt suuremat vastutust. 
Selleks et nad oleksid valmis selliseid 
keerulisi tervishoiuga seotud vajadusi 
täitma, peavad õe ja ämmaemanda eriala 
õppima asuvad õpilased olema eelnevalt 
omandanud eelkõige tugeva üldhariduse, 
määrav on siiski selle hariduse kvaliteet ja 
sisu, millega tuleb uued ülesanded 
järjepidevalt kokku sobitada.

Or. de

Selgitus

Direktiiviga kooskõlastatakse hariduse miinimumnõudeid. Neid suurendatakse juba artikli 31 
lõike 3 esimese lõigu kohase aastate ja tundide kokkuliitmise teel, näiteks arstide puhul. Nii 
nagu arstide puhul võetakse arvesse liikmesriikide erinevaid haridussüsteeme, vähendades 
koolituse minimaalset kestust aastates, on ka üldõdede puhul vaja arvestada liikmesriikide 
erinevaid haridussüsteeme.

Muudatusettepanek 129
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et lihtsustada arsti ja
hambaravi erialade automaatse 
tunnustamise süsteemi, tuleks kõnealused 
erialad hõlmata direktiiviga 2005/36/EÜ, 
kui need on ühised vähemalt ühes 
kolmandikus liikmesriikidest.

(16) Selleks et lihtsustada kõikide arsti, 
hambaravi, farmaatsia ja veterinaaria
erialade automaatse tunnustamise süsteemi, 
tuleks kõnealused erialad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ, kui need on 
ühised vähemalt ühes kolmandikus 
liikmesriikidest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 130
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et lihtsustada arsti ja
hambaravi erialade automaatse 
tunnustamise süsteemi, tuleks kõnealused 
erialad hõlmata direktiiviga 2005/36/EÜ, 
kui need on ühised vähemalt ühes 
kolmandikus liikmesriikidest.

(16) Selleks et lihtsustada arsti, hambaravi, 
veterinaaria ja farmaatsia erialade 
automaatse tunnustamise süsteemi, tuleks 
kõnealused erialad hõlmata direktiiviga 
2005/36/EÜ, kui need on ühised vähemalt 
ühes kolmandikus liikmesriikidest.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tervishoiutöötajate liikuvust tuleks 
kaaluda ka Euroopa tervishoiusektori 
tööjõu laiemas kontekstis, millega tuleks 
tegeleda konkreetse Euroopa tasandi 
strateegia kaudu ja kokkuleppel 
liikmesriikidega, et tagada patsientide ja 
tarbijate kõrgeim kaitsetase, säilitades 
samal ajal riiklike tervishoiusüsteemide 
rahalise ja korraldusliku 
jätkusuutlikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Direktiiviga 2005/36/EÜ tuleks 
soodustada selliste kutsealade 
kvalifikatsioonide automaatsemat 
tunnustamist, mis ei saa veel sellisest 
tunnustamisest kasu. Seejuures tuleks võtta 
arvesse liikmesriikide pädevust otsustada 
nende territooriumil kutsealadel 
tegutsemiseks nõutavate kvalifikatsioonide, 
samuti nende haridussüsteemi ja kutsealase 
koolituse sisu ning korralduse üle. 
Riiklikul ja liidu tasandil kutseühinguid ja -
organisatsioone esindavatel ühingutel ja 
organisatsioonidel peaks olema võimalik 
teha ettepanekuid ühiste 
koolituspõhimõtete kohta. See peaks 
kutsekvalifikatsiooni omandamise 
tingimusena olema ühise kutseeksami 
vormis või teadmiste, oskuste ja pädevuste 
üldkogumil põhineva koolitusprogrammi 
vormis. Liikmesriigid peaksid sellise ühise 
koolitusraamistiku alusel saadud 
kvalifikatsioone automaatselt tunnustama.

(18) Direktiiviga 2005/36/EÜ tuleks 
soodustada selliste kutsealade 
kvalifikatsioonide automaatsemat 
tunnustamist, mis ei saa veel sellisest 
tunnustamisest kasu. Seejuures tuleks võtta 
arvesse liikmesriikide pädevust otsustada 
nende territooriumil kutsealadel 
tegutsemiseks nõutavate kvalifikatsioonide, 
samuti nende haridussüsteemi ja kutsealase 
koolituse sisu ning korralduse üle. 
Liikmesriigid peavad enne niisuguste 
koolituspõhimõtete kehtestamist 
kontrollima võimalikke alternatiive, eriti 
kui need on liikmesriikide kutsehariduses 
olemas. Riiklikul ja liidu tasandil 
kutseühinguid ja -organisatsioone 
esindavatel ühingutel ja organisatsioonidel 
peaks olema samuti võimalik teha 
ettepanekuid ühiste koolituspõhimõtete 
kohta. See peaks kutsekvalifikatsiooni 
omandamise tingimusena olema ühise 
kutseeksami vormis või teadmiste, oskuste 
ja pädevuste üldkogumil põhineva 
koolitusprogrammi vormis. Liikmesriigid 
peaksid sellise ühise koolitusraamistiku 
alusel saadud kvalifikatsioone automaatselt 
tunnustama.

Or. de

Selgitus

Duaalsete kutseharidussüsteemide tugevdamine.

Muudatusettepanek 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Direktiiviga 2005/36/EÜ tuleks 
soodustada selliste kutsealade 
kvalifikatsioonide automaatsemat 

(18) Direktiiviga 2005/36/EÜ tuleks 
soodustada selliste kutsealade 
kvalifikatsioonide automaatsemat 
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tunnustamist, mis ei saa veel sellisest 
tunnustamisest kasu. Seejuures tuleks võtta 
arvesse liikmesriikide pädevust otsustada 
nende territooriumil kutsealadel 
tegutsemiseks nõutavate kvalifikatsioonide, 
samuti nende haridussüsteemi ja kutsealase 
koolituse sisu ning korralduse üle. 
Riiklikul ja liidu tasandil kutseühinguid 
ja -organisatsioone esindavatel ühingutel 
ja organisatsioonidel peaks olema 
võimalik teha ettepanekuid ühiste 
koolituspõhimõtete kohta. See peaks 
kutsekvalifikatsiooni omandamise 
tingimusena olema ühise kutseeksami 
vormis või teadmiste, oskuste ja pädevuste 
üldkogumil põhineva koolitusprogrammi 
vormis. Liikmesriigid peaksid sellise ühise 
koolitusraamistiku alusel saadud 
kvalifikatsioone automaatselt 
tunnustama.

tunnustamist, mis ei saa veel sellisest 
tunnustamisest kasu. Seejuures tuleks võtta 
arvesse liikmesriikide pädevust otsustada 
nende territooriumil kutsealadel 
tegutsemiseks nõutavate kvalifikatsioonide, 
samuti nende haridussüsteemi ja kutsealase 
koolituse sisu ning korralduse üle. 
Duaalsed kutseharidussüsteemid on 
noorte väikese tööpuuduse võtmetegur, 
kuna need võtavad vajadusepõhiselt 
arvesse tööturu vajadusi. See tagab sujuva 
siirdumise koolist tööellu. Kui 
reguleeritud kutsealal tuleb luua ühised 
koolituspõhimõtted, mille kohta on 
liikmesriigis juba olemas duaalse
koolituse süsteem, siis peavad ühised 
koolituspõhimõtted, võttes arvesse 
olemasolevat standardit, juhinduma 
sellest kontseptuaalsest lähenemisviisist, 
mis on kasutusel asjaomases liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 134
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Ühised koolitusraamistikud peaksid 
samuti võimaldama reguleeritud 
kutsealade puhul, mille suhtes 
rakendatakse automaatse tunnustamise 
menetlust III jaotise III peatüki kohaste 
koolituse miinimumnõuete 
kooskõlastamise alusel ning mille uute 
erialade suhtes ei rakendata nimetatud 
automaatse tunnustamise menetlust, 
nende erialade tunnustamist automaatse 
menetluse alusel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 135
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide 
huvides vaja selgitada. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks; see ei tohiks 
olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja.

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide ja 
tarbijate huvides vaja selgitada. 
Keeleoskuse kontroll peaks siiski olema 
mõistlik ja nõutav vastava töökoha jaoks; 
see ei tohiks üldjuhul olla põhjuseks jätta 
kutsetöötajad vastuvõtva liikmesriigi 
tööturult välja. Mõistliku ja nõutava 
määratlus kehtestatakse koostöös 
pädevate asutuste ja vastava sektori 
riiklike sotsiaalpartnerite vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide 
huvides vaja selgitada. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks; see ei tohiks 
olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja.

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste rolli on 
eelkõige patsientide huvides vaja selgitada. 
Keeleoskuse kontroll peaks siiski olema 
mõistlik ja nõutav rahvatervise ja 
patsiendi ohutusega seotud teatavate 
kutsealade jaoks; see ei tohiks olla 
põhjuseks jätta kutsetöötajad vastuvõtva 
liikmesriigi tööturult välja.



AM\913241ET.doc 37/108 PE496.438v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Keeleoskuse kontrolli käsitlevate sätete selgitamine.

Muudatusettepanek 137
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide 
huvides vaja selgitada. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks; see ei tohiks 
olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja.

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide 
huvides vaja selgitada. Pädeva asutuse 
ülesanne on kutsetöötajate keeleoskuse 
testimine eesmärgiga teha kindlaks, kas 
nad on võimelised oma kutsealal 
tegutsema. Keeleoskuse kontroll peaks 
siiski olema mõistlik ja nõutav vastava 
töökoha jaoks; see ei tohiks olla põhjuseks 
jätta kutsetöötajad vastuvõtva liikmesriigi 
tööturult välja.

Or. en

Selgitus

Pädeva asutuse rolli selgitamise vajadust on vaja meelde tuletada ja täpsustada.

Muudatusettepanek 138
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba (19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
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kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide
huvides vaja selgitada. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks; see ei tohiks 
olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja.

kehtestatud kutsetöötajate selge kohustus
seoses vajalike keeleoskustega. Kõnealuse 
kohustuse läbivaatamine on näidanud, et 
pädevate asutuste ja tööandjate rolli on 
eelkõige patsiendi huvides vaja selgitada. 
Kui on tegemist patsiendi ohutusega, 
võivad liikmesriigid anda keeletestide 
läbiviimise või järelevalve õiguse 
pädevatele asutustele või valida 
keeletestide läbiviijateks tööandjad või 
teised organisatsioonid. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks; see ei tohiks 
olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide
huvides vaja selgitada. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks; see ei tohiks 
olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja.

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsiendi ja 
tarbija huvides vaja selgitada. Pädeva 
asutuse ülesanne on kutsetöötajate 
keeleoskuse testimine eesmärgiga teha 
kindlaks, kas nad on võimelised oma 
kutsealal tegutsema. Pädeva asutuse poolt 
või järelevalve all sooritatud keeletestid ei 
tohiks kahjustada tööandjate järgnevaid 
võimalusi viia läbi töölevõtutoiminguid, et 
teha kindlaks kutsetöötaja sobivus 
töötamiseks konkreetsel ametikohal, 
millele ta kandideerib. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks. Mõistliku ja 
nõutava määratlus kehtestatakse koostöös 
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pädevate asutuste ja vastava sektori 
riiklike sotsiaalpartnerite vahel. Juhul kui 
konkreetse kutseala jaoks ei ole pädevat 
asutust, peaksid liikmesriigid tagama 
tunnustatud asutuse olemasolu, kes saab 
keeleoskuse testimisega tegeleda.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide 
huvides vaja selgitada. Keeleoskuse 
kontroll peaks siiski olema mõistlik ja 
nõutav vastava töökoha jaoks; see ei 
tohiks olla põhjuseks jätta kutsetöötajad 
vastuvõtva liikmesriigi tööturult välja.

(19) Direktiiviga 2005/36/EÜ on juba 
kehtestatud kutsetöötajate selged 
kohustused seoses vajalike keeleoskustega. 
Kõnealuse kohustuse läbivaatamine on 
näidanud, et pädevate asutuste ja 
tööandjate rolli on eelkõige patsientide 
huvides vaja selgitada. Piisava keeleoskuse 
puudumine peaks olema põhjuseks jätta 
kutsetöötajad vastuvõtva liikmesriigi 
tööturult välja, eriti tervishoiu, patsiendi 
ohutuse või rahvatervisega seotud 
kutsealade puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid võivad nõuda teiste 
liikmesriikide kutsetöötajatelt pidevat 
kutsealast arengut üksnes juhul, kui 
vastuvõttev liikmesriik nõuab enda 
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kodanikelt pidevat kutsealast arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust 
koolilõpetajate seas, kes soovivad osaleda 
tasustatud praktikal teises liikmesriigis, 
kus selline praktika on võimalik, tuleks 
nad hõlmata direktiiviga 2005/36/EÜ. 
Lisaks on vaja sätestada, et 
päritoluliikmesriik tunnustaks nende 
praktikat.

välja jäetud

Or. el

Selgitus

Teises liikmesriigis läbitava praktika tunnustamise puhul ei loeta asjaomaseid isikuid 
kutsetöötajateks ning seega ei kuulu nad käesoleva direktiivi rakendusalasse.

Muudatusettepanek 143
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud
praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda praktikal teises 
liikmesriigis, kus selline praktika on 
võimalik, tuleks nad hõlmata direktiiviga 
2005/36/EÜ. Lisaks on vaja sätestada, et 
päritoluliikmesriik tunnustaks nende 
praktikat.
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Or. en

Muudatusettepanek 144
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud
praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda reguleeritud 
kutseala õppekavas ette nähtud praktikal 
(sõltumata selle tasu määrast ja 
olemusest) teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud
praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda praktikal teises 
liikmesriigis, kus selline praktika on 
võimalik, tuleks nad hõlmata direktiiviga 
2005/36/EÜ. Lisaks on vaja sätestada, et 
päritoluliikmesriik tunnustaks nende 
praktikat. Reguleerimisala laiendamisel 
osaliselt kvalifitseeritud kutsetöötajale
peaks käesolev direktiiv tagama ka 
sotsiaalsete põhiõiguste järgimise, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 151, millega tagatakse, et 
liit seab eesmärgiks parandada 
töötingimusi. Direktiivis tuleks seetõttu 
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kehtestada kvaliteediraamistik 
miinimumtingimuste vormis, mida tuleb 
täita, et kuuluda direktiivi reguleerimisala 
alla.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on artiklis 55a esitatud muudatuse põhjuste 
selgitamine.

Muudatusettepanek 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud 
praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda praktikal teises 
liikmesriigis, kus selline praktika on 
võimalik, tuleks nad hõlmata direktiiviga 
2005/36/EÜ. Lisaks on vaja tagada, et 
päritoluliikmesriik tunnustaks nende 
praktikat.

Or. de

Selgitus

Osa kutsealade puhul on tavaks, et tuleb läbida tasustamata praktika. Siiski ei tohiks isikuid, 
kes osalevad tasustamata praktikal, asetada tunnustamata jätmise tõttu halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda reguleeritud 
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praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

kutseala õppekavas ette nähtud praktikal 
teises liikmesriigis, kus selline praktika on 
võimalik, tuleks nad hõlmata direktiiviga 
2005/36/EÜ. Lisaks on vaja sätestada, et 
päritoluliikmesriik tunnustaks nende 
praktikat. Päritoluliikmesriik võib siiski 
piirata teises liikmesriigis läbitud praktika 
maksimaalset kestust, kui see on 
reguleeritud kutsealal tegutsema 
hakkamiseks päritoluliikmesriigis ette 
nähtud. Praktika tunnustamine ei asenda 
kutsealal tegutsema hakkamiseks 
vajalikku eksamit.

Or. de

Selgitus

Kutseõppega seotud tasustamata praktikat ei tohiks välja jätta. Kuna edendada tuleb 
liikuvust, peab samuti säilima kvaliteet kutsealal tegutsema hakkamisel. Seetõttu ei tohiks 
praktika asendada kutsealal tegutsema hakkamiseks vajalikku eksamit.

Muudatusettepanek 148
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud
praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda praktikal, mida 
teostatakse reguleeritud kutseala 
õppekava raames ja millest sõltub 
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
kehtivus, teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

Or. fr
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Muudatusettepanek 149
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud
praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda praktikal teises 
liikmesriigis, kus selline praktika on 
võimalik, tuleks nad hõlmata direktiiviga 
2005/36/EÜ. Lisaks on vaja sätestada, et 
päritoluliikmesriik tunnustaks nende 
praktikat.

Or. es

Selgitus

Tuleks välja jätta viited tasustatud praktikale, põhimõtteliselt seepärast, et Hispaanias ei ole 
see tavaks ja praegused majandusolud takistaksid kehtiva mudeli muutmist. Tasustatud 
praktika määratlematus direktiivis tekitaks palju rakendusprobleeme. Seega, kui otsustatakse 
see viide alles jätta, tuleks direktiivis täpselt määratleda, kas praktika eest makstakse tasu 
teatud palgaastmete alusel ja kas riik on või ei ole kohustatud kandma kõik 
sotsiaalkindlustuse kulud.

Muudatusettepanek 150
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud 
praktikal teises liikmesriigis, kus selline 
praktika on võimalik, tuleks nad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ. Lisaks on vaja 
sätestada, et päritoluliikmesriik tunnustaks 
nende praktikat.

(20) Et soodustada liikuvust koolilõpetajate 
seas, kes soovivad osaleda tasustatud 
praktikal, mis annab praktikandile 
teatavad kutseõigused ja on osa 
reguleeritud kutseala koolitusest, teises 
liikmesriigis, kus selline praktika on 
võimalik, tuleks nad hõlmata direktiiviga 
2005/36/EÜ. Lisaks on vaja sätestada, et 
päritoluliikmesriik tunnustaks nende 
praktikat
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Or. en

Muudatusettepanek 151
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Praktika erineb osalisest 
juurdepääsust, seetõttu ei kohaldata 
praktika suhtes artiklit 4f.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Direktiiviga 2005/36/EÜ on 
kehtestatud riiklike kontaktpunktide 
süsteem. Seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta 
siseturul) jõustumisega ning kõnealuse 
direktiivi kohaste ühtsete kontaktpunktide 
kehtestamisega esineb kattumise oht. 
Seepärast peaksid direktiiviga 2005/36/EÜ 
kehtestatud riiklikud kontaktpunktid 
muutuma tugikeskusteks, kelle tegevus 
keskenduks kodanike nõustamisele, 
sealhulgas vahetule nõustamisele, et 
tagada, et siseturueeskirjade igapäevast 
kohaldamist üksikute kodanike tasandil 
järgitaks ka riiklikul tasandil.

(21) Direktiiviga 2005/36/EÜ on 
kehtestatud riiklike kontaktpunktide 
süsteem. Seoses Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta 
siseturul) jõustumisega ning kõnealuse 
direktiivi kohaste ühtsete kontaktpunktide 
kehtestamisega esineb kattumise oht. 
Seepärast peaksid näiteks direktiiviga 
2005/36/EÜ kehtestatud riiklikud 
kontaktpunktid muutuma tugikeskusteks, 
kelle tegevus keskenduks kodanike 
nõustamisele, sealhulgas vahetule 
nõustamisele, et tagada, et 
siseturueeskirjade igapäevast kohaldamist 
üksikute kodanike tasandil järgitaks ka 
riiklikul tasandil.

Or. de
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Muudatusettepanek 153
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Käesoleva direktiiviga
võetakse kasutusele konkreetne 
hoiatusmehhanism. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajat ei loeta
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam sobivaks kutsealal töötama. Selline 
hoiatus tuleks anda IMI kaudu hoolimata 
sellest, kas kutsetöötaja on teostanud 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid õigusi või 
kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Emma McClarkin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga 
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole 
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
ja patsiendi ohutusega seotud 
kutsetöötajate puhul, kes on hõlmatud 
üldise tunnustamissüsteemiga vastavalt 
III jaotise I ja II peatükile. Seda tuleks 
kohaldada ka veterinaararstide suhtes, kui 
liikmesriigid ei ole veel võtnud kasutusele 
direktiiviga 2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole 
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda 
kutsealaselt tegutsema või kui 
kutsetöötaja tegutsemispiirangute aluseks 
on distsiplinaarkaristus või kui 
kutsetöötaja on kasutanud või üritanud 
kasutada kvalifikatsioonide tunnustamise 
taotlemisel valeandmeid. Selline hoiatus 
tuleks anda IMI kaudu hoolimata sellest, 
kas kutsetöötaja on teostanud direktiivi 
2005/36/EÜ kohaseid õigusi või kas ta on 
taotlenud oma kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist Euroopa kutsekaardi 
väljastamise kaudu või kõnealuse 
direktiiviga ettenähtud mõne muu meetodi 
kaudu. Hoiatusmehhanism peaks olema 
kooskõlas isikuandmete kaitset ja muid 
põhiõigusi käsitlevate liidu õigusaktidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga 
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole 
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga 
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötaja jäetakse
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
tegutsemisõigusest ilma või pärast pädeva 
asutuse lõplikku otsust piiratakse tema 
õigust tegutseda oma kutsealal 
vastuvõtvas liikmesriigis või teises 
liikmesriigis. Liikmesriike tuleks samuti 
hoiatada, kui kutsetöötaja on 
kvalifikatsioonide tunnustamise 
taotlemisel kasutanud või üritanud 
kasutada võltsitud dokumente. Selline 
hoiatus tuleks anda IMI kaudu hoolimata 
sellest, kas kutsetöötaja on teostanud 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid õigusi või 
kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
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õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Hoiatusmehhanismi kohaldamise selgitamine.

Muudatusettepanek 156
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga 
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi 
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga 
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötaja õigust 
kutsealal tegutseda on distsiplinaar- või 
kriminaalkaristuse tõttu kohtu või pädeva 
asutuse lõpliku otsuse alusel alaliselt või 
ajutiselt piiratud või on see talle keelatud. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
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kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate
puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga 
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole 
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiiviga
2005/36/EÜ reguleeritud tervishoiu 
valdkonna kutsealade puhul. Seda tuleks 
kohaldada ka veterinaararstide suhtes, kui 
liikmesriigid ei ole veel võtnud kasutusele 
direktiiviga 2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajalt on ajutiselt 
või alaliselt ära võetud päritolu- või 
vastuvõtvas liikmesriigis tegutsemise 
õigus. Selline hoiatus tuleks anda IMI 
kaudu hoolimata sellest, kas kutsetöötaja 
on teostanud direktiivi 2005/36/EÜ 
kohaseid õigusi või kas ta on taotlenud 
oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist 
Euroopa kutsekaardi väljastamise kaudu 
või kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 158
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiivi
2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
puhul. Seda tuleks kohaldada ka 
veterinaararstide suhtes, kui liikmesriigid 
ei ole veel võtnud kasutusele direktiiviga 
2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajal ei ole 
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu 
enam õigust teise liikmesriiki liikuda. 
Selline hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
hoolimata sellest, kas kutsetöötaja on 
teostanud direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid 
õigusi või kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

(22) Kuigi direktiiviga on juba ette nähtud 
liikmesriikide üksikasjalikud kohustused 
seoses teabevahetusega, tuleks neid 
kohustusi tugevdada. Liikmesriigid ei 
peaks reageerima vaid teabenõudele, vaid 
ennetaval moel hoiatama ka teisi 
liikmesriike. Selline hoiatussüsteem peaks 
olema sarnane direktiivi 2006/123/EÜ 
süsteemiga. Siiski on eraldi 
hoiatusmehhanismi vaja direktiiviga
2005/36/EÜ reguleeritud 
tervishoiutöötajate puhul. Seda tuleks 
kohaldada ka veterinaararstide suhtes, kui 
liikmesriigid ei ole veel võtnud kasutusele 
direktiiviga 2006/123/EÜ ettenähtud 
hoiatusmehhanismi. Tuleks hoiatada kõiki 
liikmesriike, kui kutsetöötajalt on 
kutsealal tegutsemise õigus alaliselt või 
ajutiselt ära võetud või kui päritolu- või 
vastuvõtvas liikmesriigis on kehtestatud 
piirangud seoses kutsealal tegutsemise või 
tegutsemisõiguse tingimustega. Selline 
hoiatus tuleks anda IMI kaudu hoolimata 
sellest, kas kutsetöötaja on teostanud 
direktiivi 2005/36/EÜ kohaseid õigusi või 
kas ta on taotlenud oma 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist Euroopa 
kutsekaardi väljastamise kaudu või 
kõnealuse direktiiviga ettenähtud mõne 
muu meetodi kaudu. Hoiatusmehhanism 
peaks olema kooskõlas isikuandmete 
kaitset ja muid põhiõigusi käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

Or. en
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Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Üks põhiprobleemidest teises 
liikmesriigis töötada soovivate kodanike 
jaoks on järgitavate haldustoimingute 
keerukus ja õiguskindluse puudumine. 
Direktiivis 2006/123/EÜ kohustatakse 
liikmesriike tagama, et teave oleks kergesti 
kättesaadav ning menetlusi saaks läbi viia 
ühtsete kontaktpunktide kaudu. Direktiivi 
2005/36/EÜ alusel oma kvalifikatsioonide 
tunnustamist taotlevad kodanikud saavad 
ühtseid kontaktpunkte juba kasutada, kui 
nad on hõlmatud direktiiviga 2006/123/EÜ. 
Tööotsijad ja tervishoiutöötajad ei ole 
siiski direktiiviga 2006/123/EÜ hõlmatud 
ning neile jääb kättesaadav teave napiks. 
Seepärast on vaja kõnealust teavet kasutaja 
seisukohast täpsustada ning tagada, et 
selline teave oleks kergesti kättesaadav. 
Samuti on oluline, et liikmesriigid ei 
võtaks vastutust üksnes riiklikul tasandil, 
vaid teeksid omavahel ja komisjoniga 
koostööd, et tagada kõigile liidu 
kutsetöötajatele kergesti kättesaadav 
kasutajasõbralik ja mitmekeelne teave ning 
menetluste läbiviimine ühtsete 
kontaktpunktide kaudu. Tuleks luua linke 
muude veebisaitide, nt portaali „Teie 
Euroopa” kaudu.

(23) Üks põhiprobleemidest teises 
liikmesriigis töötada soovivate kodanike 
jaoks on järgitavate haldustoimingute 
keerukus ja õiguskindluse puudumine. 
Direktiivis 2006/123/EÜ kohustatakse 
liikmesriike tagama, et teave oleks kergesti 
kättesaadav ning menetlusi saaks läbi viia 
ühtsete kontaktpunktide kaudu. Direktiivi 
2005/36/EÜ alusel oma kvalifikatsioonide 
tunnustamist taotlevad kodanikud saavad 
ühtseid kontaktpunkte juba kasutada, kui 
nad on hõlmatud direktiiviga 2006/123/EÜ. 
Tööotsijad ja tervishoiutöötajad ei ole 
siiski direktiiviga 2006/123/EÜ hõlmatud 
ning neile jääb kättesaadav teave napiks. 
Seepärast on vaja kõnealust teavet kasutaja 
seisukohast täpsustada ning tagada, et 
selline teave oleks kergesti kättesaadav. 
Samuti on oluline, et liikmesriigid ei 
võtaks vastutust üksnes riiklikul tasandil, 
vaid teeksid omavahel ja komisjoniga 
koostööd, et tagada kõigile liidu 
kutsetöötajatele kergesti kättesaadav 
kasutajasõbralik ja mitmekeelne teave 
(vähemalt päritoluriigi ja vastuvõtva riigi 
keeles) ning menetluste läbiviimine ühtsete 
kontaktpunktide kaudu. Tuleks luua linke 
muude veebisaitide, nt portaali „Teie 
Euroopa” kaudu.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Üks põhiprobleemidest teises 
liikmesriigis töötada soovivate kodanike 
jaoks on järgitavate haldustoimingute 
keerukus ja õiguskindluse puudumine. 
Direktiivis 2006/123/EÜ kohustatakse 
liikmesriike tagama, et teave oleks kergesti 
kättesaadav ning menetlusi saaks läbi viia 
ühtsete kontaktpunktide kaudu. Direktiivi 
2005/36/EÜ alusel oma kvalifikatsioonide 
tunnustamist taotlevad kodanikud saavad 
ühtseid kontaktpunkte juba kasutada, kui 
nad on hõlmatud direktiiviga 2006/123/EÜ. 
Tööotsijad ja tervishoiutöötajad ei ole 
siiski direktiiviga 2006/123/EÜ hõlmatud 
ning neile jääb kättesaadav teave napiks. 
Seepärast on vaja kõnealust teavet kasutaja 
seisukohast täpsustada ning tagada, et 
selline teave oleks kergesti kättesaadav. 
Samuti on oluline, et liikmesriigid ei 
võtaks vastutust üksnes riiklikul tasandil, 
vaid teeksid omavahel ja komisjoniga 
koostööd, et tagada kõigile liidu 
kutsetöötajatele kergesti kättesaadav 
kasutajasõbralik ja mitmekeelne teave ning 
menetluste läbiviimine ühtsete 
kontaktpunktide kaudu. Tuleks luua linke 
muude veebisaitide, nt portaali „Teie 
Euroopa” kaudu.

(23) Üks põhiprobleemidest teises 
liikmesriigis töötada soovivate kodanike 
jaoks on järgitavate haldustoimingute 
keerukus ja õiguskindluse puudumine. 
Direktiivis 2006/123/EÜ kohustatakse 
liikmesriike tagama, et teave oleks kergesti 
kättesaadav ning menetlusi saaks läbi viia 
ühtsete kontaktpunktide kaudu. Direktiivi 
2005/36/EÜ alusel oma kvalifikatsioonide 
tunnustamist taotlevad kodanikud saavad 
ühtseid kontaktpunkte juba kasutada, kui 
nad on hõlmatud direktiiviga 2006/123/EÜ. 
Tööotsijad ja tervishoiutöötajad ei ole 
siiski direktiiviga 2006/123/EÜ hõlmatud 
ning neile jääb kättesaadav teave napiks. 
Seepärast on vaja kõnealust teavet kasutaja 
seisukohast täpsustada ning tagada, et 
selline teave oleks kergesti kättesaadav. 
Samuti on oluline, et liikmesriigid ei 
võtaks vastutust üksnes riiklikul tasandil, 
vaid teeksid omavahel ja komisjoniga 
koostööd, et tagada kõigile liidu 
kutsetöötajatele kergesti kättesaadav 
kasutajasõbralik ja mitmekeelne teave ning 
menetluste võimalikult lihtne läbiviimine 
ühtsete kontaktpunktide kaudu, kohaldades 
näiteks direktiivi 2005/36/EÜ. Tuleks luua 
linke muude veebisaitide, nt portaali „Teie 
Euroopa” kaudu.

Or. de
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Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et täiendada või muuta Selleks et täiendada või muuta teatavaid 
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teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada 
kriteeriumid Euroopa kutsekaardiga 
seotud tasude arvutamiseks, sätestada 
Euroopa kutsekaardi jaoks vajalike 
dokumentide üksikasjad, kohandada IV 
lisas sätestatud tegevusalade nimekirja, 
kohandada V lisa punkte 5.1.1–5.1.4, 
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 
5.7.1, selgitada arstide, üldõdede, 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon viib ettevalmistustöö 
ajal läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

direktiivi 2005/36/EÜ mitteolemuslikke 
elemente, tuleks komisjonile anda õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290, et ajakohastada I lisa, kohandada IV 
lisas sätestatud tegevusalade nimekirja, 
kohandada eriarsti õppe ja hambaarsti 
eriõppe minimaalset õppeaega, lisada V 
lisa punkti 5.1.3 alla uued arsti erialad, 
muuta V lisa punktides 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1,5.5.1 ja 5.6.1 esitatud loetelu, lisada 
V lisapunkti 5.3.3 alla uued hambaravi 
erialad, täpsustada ühise koolitusraamistiku 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon tagab asjakohased 
konsultatsioonid ELi ja riiklike ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide 
läbipaistva, sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 166 vastutavad liikmesriigid kutsealase koolituse 
sisu kindlaksmääramise eest.

Muudatusettepanek 162
Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon viib ettevalmistustöö 
ajal läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise 
tingimused ning täpsustada ühiste 
eksaminõuete kohaldamise tingimused.
On väga oluline, et komisjon viib 
ettevalmistustöö ajal läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil ja asjaomaste sidusrühmade 
foorumil või foorumitel, nagu on 
sätestatud artiklis 57c. Eelkõige tuleks 
konsulteerida kutsealade esindajatega 
kooskõlas artikliga 58a ja lisada nende 
ettepanekud delegeeritud õigusaktidesse 
seoses järgmisega: kohandada IV lisas 
sätestatud tegevusalade nimekirja, 
kohandada V lisa punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, 
selgitada arstide, üldõdede, hambaarstide, 
veterinaararstide, ämmaemandate, 
proviisorite ja arhitektide teadmisi ja 
oskusi, kohandada eriarsti õppe ja 
hambaarsti eriõppe minimaalset õppeaega, 
lisada V lisa punkti 5.1.3 alla uued arsti 
erialad, muuta V lisa punktides 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud loetelu ja
lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 
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Muudatusettepanek 163
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada 
kriteeriumid Euroopa kutsekaardiga 
seotud tasude arvutamiseks, sätestada 
Euroopa kutsekaardi jaoks vajalike 
dokumentide üksikasjad, kohandada IV 
lisas sätestatud tegevusalade nimekirja, 
kohandada V lisa punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, 
selgitada arstide, üldõdede, hambaarstide,
veterinaararstide, ämmaemandate, 
proviisorite ja arhitektide teadmisi ja 
oskusi, kohandada eriarsti õppe ja 
hambaarsti eriõppe minimaalset õppeaega, 
lisada V lisa punkti 5.1.3 alla uued arsti 
erialad, muuta V lisa punktides 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud loetelu, lisada 
V lisa punkti 5.3.3 alla uued hambaravi 
erialad, täpsustada ühise koolitusraamistiku 
kohaldamise tingimusi ning täpsustada 
ühiste eksaminõuete kohaldamise 
tingimusi. On äärmiselt oluline, et 
komisjon viib ettevalmistustöö ajal läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon esindab ja viib läbi 
asjakohase konsultatsiooni, kaasates 
eksperte nii Euroopa kui ka riikide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse, läbipaistva ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
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Selgitus

Delegeeritud õigusaktide alusel tegutsedes peab komisjon tagama asjakohase konsulteerimise 
asjaomaste sidusrühmade ja vastavate organisatsioonidega. Seda on vaja ühtlustatud ja 
sujuva läbipaistvusel ja koostööl põhineva menetluse tagamiseks tulevikku suunatud otsuste 
tegemisel ELi tasandil.

Muudatusettepanek 164
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon viib ettevalmistustöö 
ajal läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon viib ettevalmistustöö 
ajal läbi asjakohaseid konsultatsioone, mis 
põhinevad sidusrühmadega 
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peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

konsulteerimise selgetel eeskirjadel, mis 
sätestatakse käesoleva direktiivi 
artiklis 58, sealhulgas ekspertide tasandil. 
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon viib ettevalmistustöö 

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 
oluline, et komisjon viib läbi asjakohase 
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ajal läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

konsultatsiooni, mis võimaldab kutsealade 
sidusrühmade esindatust, ja kaasates
eksperte nii Euroopa kui ka riikide
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse, läbipaistva ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, selgitada arstide, 
üldõdede, hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate, proviisorite ja arhitektide 
teadmisi ja oskusi, kohandada eriarsti õppe 
ja hambaarsti eriõppe minimaalset 
õppeaega, lisada V lisa punkti 5.1.3 alla 
uued arsti erialad, muuta V lisa punktides 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud 
loetelu, lisada V lisa punkti 5.3.3 alla uued 
hambaravi erialad, täpsustada ühise 
koolitusraamistiku kohaldamise tingimusi 
ning täpsustada ühiste eksaminõuete 
kohaldamise tingimusi. On äärmiselt 

(24) Selleks et täiendada või muuta 
teatavaid direktiivi 2005/36/EÜ 
mitteolemuslikke elemente, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
ajakohastada I lisa, kehtestada kriteeriumid 
Euroopa kutsekaardiga seotud tasude 
arvutamiseks, sätestada Euroopa 
kutsekaardi jaoks vajalike dokumentide 
üksikasjad, kohandada IV lisas sätestatud 
tegevusalade nimekirja, kohandada V lisa 
punkte 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1, toetada 
III jaotise III peatükis reguleeritud 
kutsealade kraadiõppe erialade 
tunnustamist, mille tunnustamise kohta ei 
ole eelnevalt kehtestatud korda, selgitada 
arstide, üldõdede, hambaarstide, 
veterinaararstide, ämmaemandate, 
proviisorite ja arhitektide teadmisi ja 
oskusi, kohandada eriarsti õppe ja 
hambaarsti eriõppe minimaalset õppeaega, 
lisada V lisa punkti 5.1.3 alla uued arsti 
erialad, muuta V lisa punktides 5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 ja 5.6.1 esitatud loetelu, lisada 
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oluline, et komisjon viib ettevalmistustöö 
ajal läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

V lisa punkti 5.3.3 alla uued hambaravi 
erialad, täpsustada ühise koolitusraamistiku 
kohaldamise tingimusi ning täpsustada 
ühiste eksaminõuete kohaldamise tingimusi
On äärmiselt oluline, et komisjon viib 
ettevalmistustöö ajal läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks kasutada nõuandemenetlust, et 
võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse ühetaolised eeskirjad seoses 
konkreetseid kutsealasid hõlmava Euroopa 
kutsekaardi spetsifikatsiooniga, Euroopa 
kutsekaardi vormiga, vajalike tõlgetega 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks, Euroopa 
kutsekaardi taotluste hindamise 
üksikasjadega, tehniliste kirjeldustega ning 
Euroopa kutsekaardis ja IMI-failis 
sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalike meetmetega, Euroopa kutsekaardi 
saamise tingimuste ja menetlustega, IMI-
failile juurdepääsu tingimustega, tehniliste 
vahendite ja menetlustega Euroopa 
kutsekaardi autentsuse ja kehtivuse 
kontrollimiseks ning hoiatusmehhanismi 
rakendamisega. Nõuandemenetlust tuleks 
kasutada kõnealuste rakendusaktide 
tehnilise laadi tõttu.

(26) Tuleks kasutada kontrollimenetlust, et 
võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse ühetaolised eeskirjad seoses 
konkreetseid kutsealasid hõlmava Euroopa 
kutsekaardi spetsifikatsiooniga, Euroopa 
kutsekaardi vormiga, vajalike tõlgetega 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks, Euroopa 
kutsekaardi taotluste hindamise 
üksikasjadega, tehniliste kirjeldustega ning 
Euroopa kutsekaardis ja IMI-failis 
sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalike meetmetega, Euroopa kutsekaardi 
saamise tingimuste ja menetlustega, IMI-
failile juurdepääsu tingimustega, tehniliste 
vahendite ja menetlustega Euroopa 
kutsekaardi autentsuse ja kehtivuse 
kontrollimiseks ning hoiatusmehhanismi 
rakendamisega.
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Or. de

Muudatusettepanek 168
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks kasutada nõuandemenetlust, et 
võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse ühetaolised eeskirjad seoses 
konkreetseid kutsealasid hõlmava 
Euroopa kutsekaardi spetsifikatsiooniga,
Euroopa kutsekaardi vormiga, vajalike 
tõlgetega Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks, Euroopa 
kutsekaardi taotluste hindamise 
üksikasjadega, tehniliste kirjeldustega ning 
Euroopa kutsekaardis ja IMI-failis 
sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalike meetmetega, Euroopa kutsekaardi 
saamise tingimuste ja menetlustega, IMI-
failile juurdepääsu tingimustega, tehniliste 
vahendite ja menetlustega Euroopa 
kutsekaardi autentsuse ja kehtivuse 
kontrollimiseks ning hoiatusmehhanismi 
rakendamisega. Nõuandemenetlust tuleks 
kasutada kõnealuste rakendusaktide 
tehnilise laadi tõttu.

(26) Tuleks kasutada nõuandemenetlust, et 
võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse ühetaolised eeskirjad seoses 
Euroopa kutsekaardi vormiga, vajalike 
tõlgetega Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks, Euroopa 
kutsekaardi taotluste hindamise 
üksikasjadega, tehniliste kirjeldustega ning 
Euroopa kutsekaardis ja IMI-failis 
sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalike meetmetega, Euroopa kutsekaardi 
saamise tingimuste ja menetlustega, IMI-
failile juurdepääsu tingimustega, tehniliste 
vahendite ja menetlustega Euroopa 
kutsekaardi autentsuse ja kehtivuse 
kontrollimiseks ning hoiatusmehhanismi 
rakendamisega. Nõuandemenetlust tuleks 
kasutada kõnealuste rakendusaktide 
tehnilise laadi tõttu.

Or. fr

Muudatusettepanek 169
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks kasutada nõuandemenetlust, et (26) Tuleks kasutada kontrollimenetlust, et 
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võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse ühetaolised eeskirjad seoses 
konkreetseid kutsealasid hõlmava Euroopa 
kutsekaardi spetsifikatsiooniga, Euroopa 
kutsekaardi vormiga, vajalike tõlgetega 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks, Euroopa 
kutsekaardi taotluste hindamise 
üksikasjadega, tehniliste kirjeldustega ning 
Euroopa kutsekaardis ja IMI-failis 
sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalike meetmetega, Euroopa kutsekaardi 
saamise tingimuste ja menetlustega, IMI-
failile juurdepääsu tingimustega, tehniliste 
vahendite ja menetlustega Euroopa 
kutsekaardi autentsuse ja kehtivuse 
kontrollimiseks ning hoiatusmehhanismi 
rakendamisega. Nõuandemenetlust tuleks 
kasutada kõnealuste rakendusaktide 
tehnilise laadi tõttu.

võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse ühetaolised eeskirjad seoses 
konkreetseid kutsealasid hõlmava Euroopa 
kutsekaardi spetsifikatsiooniga, Euroopa 
kutsekaardi vormiga, vajalike tõlgetega 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks, Euroopa 
kutsekaardi taotluste hindamise 
üksikasjadega, tehniliste kirjeldustega ning 
Euroopa kutsekaardis ja IMI-failis 
sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalike meetmetega, Euroopa kutsekaardi 
saamise tingimuste ja menetlustega, IMI-
failile juurdepääsu tingimustega, tehniliste 
vahendite ja menetlustega Euroopa 
kutsekaardi autentsuse ja kehtivuse 
kontrollimiseks ning hoiatusmehhanismi 
rakendamisega. Nõuandemenetlust tuleks 
kasutada kõnealuste rakendusaktide 
tehnilise laadi tõttu. Komisjon võib 
vajaduse korral algatada katseprojekte, 
konsultatsioone ja – võttes arvesse 
artikliga 58a ette nähtud kutseühingute 
ettepanekuid – artiklis 57c sätestatud 
sidusrühmade foorumeid, et hinnata 
nende eeskirjade ja menetluste toimimist, 
mis on kavas lisada rakendusakti(desse).

Or. en

Muudatusettepanek 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tuleks kasutada nõuandemenetlust, et 
võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse ühetaolised eeskirjad seoses 
konkreetseid kutsealasid hõlmava Euroopa 
kutsekaardi spetsifikatsiooniga, Euroopa 
kutsekaardi vormiga, vajalike tõlgetega 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 

(26) Tuleks kasutada nõuandemenetlust, et 
võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse ühetaolised eeskirjad seoses 
kutsekaarti taotlevaid konkreetseid
kutsealasid hõlmava Euroopa kutsekaardi 
spetsifikatsiooniga, Euroopa kutsekaardi 
vormiga, vajalike tõlgetega Euroopa 
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taotlemise abistamiseks, Euroopa 
kutsekaardi taotluste hindamise 
üksikasjadega, tehniliste kirjeldustega ning 
Euroopa kutsekaardis ja IMI-failis 
sisalduva teabe terviklikkuse, 
konfidentsiaalsuse ja õigsuse tagamiseks 
vajalike meetmetega, Euroopa kutsekaardi 
saamise tingimuste ja menetlustega, IMI-
failile juurdepääsu tingimustega, tehniliste 
vahendite ja menetlustega Euroopa 
kutsekaardi autentsuse ja kehtivuse 
kontrollimiseks ning hoiatusmehhanismi 
rakendamisega. Nõuandemenetlust tuleks 
kasutada kõnealuste rakendusaktide 
tehnilise laadi tõttu.

kutsekaardi väljastamise taotlemise 
abistamiseks, Euroopa kutsekaardi 
taotluste hindamise üksikasjadega, 
tehniliste kirjeldustega ning Euroopa 
kutsekaardis ja IMI-failis sisalduva teabe 
terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ja õigsuse 
tagamiseks vajalike meetmetega, Euroopa 
kutsekaardi saamise tingimuste ja 
menetlustega, IMI-failile juurdepääsu 
tingimustega, tehniliste vahendite ja 
menetlustega Euroopa kutsekaardi 
autentsuse ja kehtivuse kontrollimiseks 
ning hoiatusmehhanismi rakendamisega. 
Nõuandemenetlust tuleks kasutada 
kõnealuste rakendusaktide tehnilise laadi 
tõttu.

Or. el

Selgitus

Täpsustatakse, et kutsekaartide kehtestamine on vabatahtlik.

Muudatusettepanek 171
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Rakendusaktide vastuvõtmiseks 
tuleks kasutada kontrollimenetlust, et 
saaks kehtestada ühised ja ühetaolised 
eeskirjad seoses vajadusega kasutada 
reguleeritud kutsealade puhul Euroopa 
kutsekaarti.

Or. fr

Muudatusettepanek 172
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuginedes direktiivi 2006/123/EÜ 
kohaldamisel vastastikusest hindamisest 
saadud positiivsele kogemusele, tuleks 
sarnane hindamissüsteem lisada ka 
direktiivi 2005/36/EÜ. Liikmesriigid 
peaksid teatama, milliseid kutsealasid nad 
reguleerivad ning põhjendama seda. 
Lisaks tuleks neil saadud tulemusi 
omavahel arutada. Selline süsteem 
suurendaks kutseteenuste turu 
läbipaistvust.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 173
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tuginedes direktiivi 2006/123/EÜ 
kohaldamisel vastastikusest hindamisest 
saadud positiivsele kogemusele, tuleks 
sarnane hindamissüsteem lisada ka 
direktiivi 2005/36/EÜ. Liikmesriigid 
peaksid teatama, milliseid kutsealasid nad 
reguleerivad ning põhjendama seda. 
Lisaks tuleks neil saadud tulemusi 
omavahel arutada. Selline süsteem 
suurendaks kutseteenuste turu 
läbipaistvust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Niivõrd kuivõrd vabakutsed on 
reguleeritud, hõlmab käesolev direktiiv ka 
vabakutseid, mis on direktiivi kohaselt 
kutsealad, millega tegelevad isikud, kes, 
omades vastavat kutsekvalifikatsiooni, 
osutavad isiklikult, omal vastutusel ja 
tehniliselt sõltumatult kliendi huvides ja 
üldhuvides intellektuaalseid ja 
kontseptuaalseid teenuseid. Vastavalt 
aluslepingule võidakse kutsealaga 
tegelemise suhtes liikmesriikides 
kohaldada õiguslikke eripiiranguid, mis 
tulenevad siseriiklikest õigusaktidest ja 
nende raames sõltumatult vastava 
kutseala esindusorgani poolt kehtestatud 
õigusnormidest, et tagada ja arendada 
professionaalsust, teenuse kvaliteeti ja 
usaldussuhet kliendiga.

Or. de

Muudatusettepanek 175
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Käesolev direktiiv ei piira tervise- ja 
tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks 
vajalike meetmete rakendamist.

Or. de

Muudatusettepanek 176
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Käesolev direktiiv ei mõjuta tervise-
ja tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks 
vajalikke meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle 
tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu teatavatele reguleeritud 
kutsealadele.

Or. de

Muudatusettepanek 178
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu teatud reguleeritud 
kutsealadele ning juurdepääsu teises 
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tasustatud praktikale ja selle tunnustamist. liikmesriigis toimuvale reguleeritud 
kutseala õppekavas ette nähtud praktikale 
(sõltumata selle tasu määrast ja 
olemusest) ja selle tunnustamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 179
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
praktikale ja selle tunnustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ 
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
praktikale ja selle tunnustamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
praktikale ja selle tunnustamist.

Or. de

Selgitus

Osa kutsealade puhul on tavaks, et tuleb läbida tasustamata praktika. Siiski ei tohiks isikuid, 
kes osalevad tasustamata praktikal, asetada tunnustamata jätmise tõttu halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 182
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse juurdepääsu 
teises liikmesriigis toimuvale tasustatud 
praktikale ja selle tunnustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale, mida teostatakse 
reguleeritud kutseala õppekava raames ja 
millest sõltub kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide kehtivus, ja selle 
tunnustamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle 
tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse tervishoiu, 
ohutuse või geograafilise eripäraga 
seotud kaalutlustel osalist juurdepääsu 
teatavatele reguleeritud kutsealadele seda 
võimaldavates liikmesriikides.

Or. el

Selgitus

Liikmesriigid on kohustatud analüüsima, milliste kutsealade puhul saab lubada osalist 
juurdepääsu, eeskätt tervishoiu- ja ohutuskaalutlustel, kuid mitte ainult. Teises liikmesriigis 
läbitava praktika tunnustamise puhul ei loeta asjaomaseid isikuid kutsetöötajateks ning seega 
ei kuulu nad käesoleva direktiivi rakendusalasse.
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Muudatusettepanek 185
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle 
tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale.

Or. es

Selgitus

Tuleks välja jätta viited tasustatud praktikale, põhimõtteliselt seepärast, et Hispaanias ei ole 
see tavaks ja praegused majandusolud takistaksid kehtiva mudeli muutmist. Tasustatud 
praktika määratlematus direktiivis tekitaks palju rakendusprobleeme. Seega, kui otsustatakse 
see viide alles jätta, tuleks direktiivis täpselt määratleda, kas praktika eest makstakse tasu 
teatud palgaastmete alusel ja kas riik on või ei ole kohustatud kandma kõik 
sotsiaalkindlustuse kulud.

Muudatusettepanek 186
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale ja selle tunnustamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ka 
eeskirjad, milles käsitletakse osalist 
juurdepääsu reguleeritud kutsealale ning 
juurdepääsu teises liikmesriigis toimuvale 
tasustatud praktikale, mis on osa 
reguleeritud kutseala koolitusest, kuivõrd 
praktikant omandab teatavad 
kutseõigused, ja selle tunnustamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 187
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
tasustatud praktikal teises liikmesriigis kui 
see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
reguleeritud kutseala õppekavas ette 
nähtud praktikal (sõltumata selle tasu 
määrast ja olemusest) teises liikmesriigis 
kui see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ 
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
tasustatud praktikal teises liikmesriigis kui 
see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
praktikal teises liikmesriigis kui see, kus 
nad omandasid oma kutsekvalifikatsiooni.
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Or. en

Muudatusettepanek 189
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
tasustatud praktikal teises liikmesriigis kui 
see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
praktikal teises liikmesriigis kui see, kus 
nad omandasid oma kutsekvalifikatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või 
osaleda tasustatud praktikal teises 
liikmesriigis kui see, kus nad omandasid 
oma kutsekvalifikatsiooni.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal teises 
liikmesriigis kui see, kus nad omandasid 
oma kutsekvalifikatsiooni.

Or. el
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Selgitus

Teises liikmesriigis läbitava praktika tunnustamise puhul ei loeta asjaomaseid isikuid 
kutsetöötajateks ning seega ei kuulu nad käesoleva direktiivi rakendusalasse.

Muudatusettepanek 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
tasustatud praktikal teises liikmesriigis kui 
see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste1 suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
tasustatud praktikal teises liikmesriigis kui 
see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.
__________________
1Vastavalt vabade elukutsete mõistele, 
nagu on määratletud Euroopa Kohtu 
11. oktoobri 2001. aasta otsuses C-267/99: 
Adam, EKL 2001, lk I-07467.

Or. de

Selgitus

Osa kutsealade puhul on tavaks, et tuleb läbida tasustamata praktika. Siiski ei tohiks isikuid, 
kes osalevad tasustamata praktikal, asetada tunnustamata jätmise tõttu halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 192
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
tasustatud praktikal teises liikmesriigis kui 
see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või osaleda 
praktikal, mida teostatakse reguleeritud 
kutseala õppekava raames ja millest 
sõltub kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide kehtivus, teises liikmesriigis 
kui see, kus nad omandasid oma 
kutsekvalifikatsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 193
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal või 
osaleda tasustatud praktikal teises 
liikmesriigis kui see, kus nad omandasid 
oma kutsekvalifikatsiooni.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
liikmesriigi kodanike, sealhulgas 
vabakutseliste suhtes, kes soovivad 
füüsilisest isikust ettevõtjana või töötajana 
tegutseda reguleeritud kutsealal teises 
liikmesriigis kui see, kus nad omandasid 
oma kutsekvalifikatsiooni.

Or. es

Selgitus

Tuleks välja jätta viited tasustatud praktikale, põhimõtteliselt seepärast, et Hispaanias ei ole 
see tavaks ja praegused majandusolud takistaksid kehtiva mudeli muutmist. Tasustatud 
praktika määratlematus direktiivis tekitaks palju rakendusprobleeme. Seega, kui otsustatakse 
see viide alles jätta, tuleks direktiivis täpselt määratleda, kas praktika eest makstakse tasu 
teatud palgaastmete alusel ja kas riik on või ei ole kohustatud kandma kõik 
sotsiaalkindlustuse kulud.
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Muudatusettepanek 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võib vastavalt oma 
õigusaktidele lubada liikmesriigi 
kodanikel, kellel on mujal kui selles 
liikmesriigis saadud kutsekvalifikatsiooni
tõend, tegutseda oma territooriumil 
reguleeritud kutsealal artikli 3 lõike 1 
punkti a tähenduses. III jaotise 
III peatükis reguleeritud kutsealade 
puhul peab esmane tunnustamine 
arvestama nimetatud peatükis sätestatud 
koolituse miinimumnõudeid.

Or. el

Selgitus

Teises liikmesriigis läbitava praktika tunnustamise puhul ei loeta asjaomaseid isikuid 
kutsetöötajateks ning seega ei kuulu nad käesoleva direktiivi rakendusalasse.

Muudatusettepanek 195
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 (uus)
Direktiiv 2005/36
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
valitsuse ametliku aktiga ametisse 
nimetatud notarite suhtes.

Or. en
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Selgitus

Notari kutseala eripära tuleks arvesse võtta. Notarid nimetatakse ametisse valitsuse ametliku 
aktiga ja nad täidavad liikmesriikide õigussüsteemides erilist rolli. Nad on riigiasutuste 
volitatud esindajad ja nende ametlikud dokumendid on võrdväärsed õigusliku hinnanguga.

Muudatusettepanek 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiivi rakendusalas 
tuleb võimaluse korral arvesse võtta 
teatavate kutsealade geograafilist eripära.

Or. el

Muudatusettepanek 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – punkt a – punkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tasustatud praktika” – juhendaja 
järelevalve all toimuv ja tasustatud 
tegevus eesmärgiga saada eksami alusel 
õigus reguleeritud kutsealal tegutseda;

välja jäetud

Or. el

Selgitus

Teises liikmesriigis läbitava praktika tunnustamise puhul ei loeta asjaomaseid isikuid 
kutsetöötajateks ning seega ei kuulu nad käesoleva direktiivi rakendusalasse.
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Muudatusettepanek 198
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tasustatud praktika” – juhendaja 
järelevalve all toimuv ja tasustatud 
tegevus eesmärgiga saada eksami alusel 
õigus reguleeritud kutsealal tegutseda;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tuleks välja jätta viited tasustatud praktikale, põhimõtteliselt seepärast, et Hispaanias ei ole 
see tavaks ja praegused majandusolud takistaksid kehtiva mudeli muutmist. Tasustatud 
praktika määratlematus direktiivis tekitaks palju rakendusprobleeme. Seega, kui otsustatakse 
see viide alles jätta, tuleks direktiivis täpselt määratleda, kas praktika eest makstakse tasu 
teatud palgaastmete alusel ja kas riik on või ei ole kohustatud kandma kõik 
sotsiaalkindlustuse kulud.

Muudatusettepanek 199
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tasustatud praktika” – juhendaja 
järelevalve all toimuv ja tasustatud tegevus 
eesmärgiga saada eksami alusel õigus 
reguleeritud kutsealal tegutseda;

j) „praktika” – juhendaja järelevalve all 
toimuv ja tasustatud tegevus, et saada
liikmesriigi seadusandlike, reguleerivate 
või haldussätete alusel õigus reguleeritud 
kutsealal tegutseda;

Or. en
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Selgitus

Isikuid, kes on läinud praktikale, mis on kutseõppe oluline osa, ei tohiks seada halvemasse 
olukorda, kui neile praktika eest ei maksta. „Eksami alusel” on välja jäetud. See selgitab 
asjaolu, et reguleeritud kutsealale juurdepääsu tingimused määrab liikmesriik. Need 
tingimused võivad sisaldada eksamit või muud nõuet.

Muudatusettepanek 200
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tasustatud praktika” – juhendaja 
järelevalve all toimuv ja tasustatud tegevus 
eesmärgiga saada eksami alusel õigus 
reguleeritud kutsealal tegutseda;

j) „praktika” – juhendaja järelevalve all 
toimuv ja tegevus eesmärgiga saada eksami 
alusel õigus reguleeritud kutsealal 
tegutseda;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tasustatud praktika” – juhendaja 
järelevalve all toimuv ja tasustatud
tegevus eesmärgiga saada eksami alusel 
õigus reguleeritud kutsealal tegutseda;

j) „reguleeritud kutseala õppekava raames 
teostatav praktika” – juhendaja järelevalve 
all toimuv tegevus, sõltumata selle tasu 
määrast või olemusest, eesmärgiga saada 
eksami alusel õigus reguleeritud kutsealal 
tegutseda;

Or. fr
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Muudatusettepanek 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tasustatud praktika” – juhendaja 
järelevalve all toimuv ja tasustatud
tegevus eesmärgiga saada eksami alusel 
õigus reguleeritud kutsealal tegutseda;

j) „praktika” – juhendaja järelevalve all 
toimuv tegevus eesmärgiga saada eksami 
alusel õigus reguleeritud kutsealal 
tegutseda;

Or. de

Selgitus

Osa kutsealade puhul on tavaks, et tuleb läbida tasustamata praktika. Siiski ei tohiks isikuid, 
kes osalevad tasustamata praktikal, asetada tunnustamata jätmise tõttu halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 203
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „tasustatud praktika” – juhendaja 
järelevalve all toimuv ja tasustatud
tegevus eesmärgiga saada eksami alusel 
õigus reguleeritud kutsealal tegutseda;

j) „praktika, mida teostatakse reguleeritud 
kutseala õppekava raames ja millest 
sõltub kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide kehtivus” – juhendaja 
järelevalve all toimuv tegevus eesmärgiga 
saada eksami alusel õigus reguleeritud 
kutsealal tegutseda;

Or. fr

Muudatusettepanek 204
Emma McClarkin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „Euroopa kutsekaart” – kutsetöötajale 
väljastatud elektrooniline tunnistus, 
millega tunnustatakse tema 
kvalifikatsiooni tegevuse alustamiseks
vastuvõtvas liikmesriigis, või tema 
vastavust vajalikele tingimustele, et
vastuvõtvas liikmesriigis ajutisi ja 
juhuteenuseid osutada;

k) „Euroopa kutsekaart” – kutsetöötajale 
taotluse alusel väljastatud elektrooniline 
tunnistus eesmärgiga alustada tegevust
vastuvõtvas liikmesriigis või osutada 
vastuvõtvas liikmesriigis ajutisi ja 
juhuteenuseid;

Or. en

Selgitus

Selgitab, et kaart peaks olema kättesaadav taotluse alusel.

Muudatusettepanek 205
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „Euroopa kutsekaart” – kutsetöötajale 
väljastatud elektrooniline tunnistus, 
millega tunnustatakse tema kvalifikatsiooni 
tegevuse alustamiseks vastuvõtvas 
liikmesriigis, või tema vastavust vajalikele 
tingimustele, et vastuvõtvas liikmesriigis 
ajutisi ja juhuteenuseid osutada;

k) „Euroopa kutsekaart” – kutsetöötajale 
vabatahtlikkuse alusel väljastatud 
elektrooniline tunnistus, millega 
tunnustatakse tema kvalifikatsiooni 
tegevuse alustamiseks vastuvõtvas 
liikmesriigis, või tema vastavust vajalikele 
tingimustele, et vastuvõtvas liikmesriigis 
ajutisi ja juhuteenuseid osutada;

Or. en
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Muudatusettepanek 206
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „Euroopa kutsekaart” – kutsetöötajale 
väljastatud elektrooniline tunnistus, 
millega tunnustatakse tema 
kvalifikatsiooni tegevuse alustamiseks 
vastuvõtvas liikmesriigis, või tema 
vastavust vajalikele tingimustele, et 
vastuvõtvas liikmesriigis ajutisi ja 
juhuteenuseid osutada;

k) „Euroopa kutsekaart” – kutsetöötajale 
kutseorganisatsiooni taotlusel väljastatud 
elektrooniline tunnistus tema 
kvalifikatsiooni tõendamiseks kas tegevuse 
alustamiseks vastuvõtvas liikmesriigis või 
ajutiste ja juhuteenuste osutamiseks
vastuvõtvas liikmesriigis;

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatava kutsekaardi vabatahtlikkus vajaks selgitamist. Lisaks vajab 
selgitamist, et kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev 
liikmesriik.

Muudatusettepanek 207
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on teadmiste, 
oskuste ja pädevuse paranemine.

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on pädevuse 
paranemine: teadmised, oskused ja 
väärtused.

Or. en
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Muudatusettepanek 208
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on teadmiste, 
oskuste ja pädevuse paranemine.

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on pädevuse 
(teadmised, oskused, hoiakud ja 
väärtused) paranemine.

(Pädevusele viidates tuleks pädevuse 
mõiste asendada varasemaga 
põhjendustes 10 ja 18 ja artikli 11 lõike b 
punktis ii, artikli 14 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 6, artiklis 31, artikli 24 lõikes 4, 
artikli 34 lõikes 4, artiklites 49a ja 58.)

Or. en

Pädevust määratletakse teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtuste ristumiskohana (Gómez del 
Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; Maailma Terviseorganisatsioon, 2001, 2009).

Muudatusettepanek 209
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on teadmiste, 

l) „elukestev õpe” – üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus ning vabaharidus, 
mida elu jooksul läbitakse ja mille 
tulemuseks on teadmiste, oskuste ja 
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oskuste ja pädevuse paranemine. pädevuse paranemine seoses kutsenõuete
ja -eetikaga.

Or. de

Muudatusettepanek 210
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on teadmiste, 
oskuste ja pädevuse paranemine.

l) „elukestev õpe” – kogu üldharidus, 
kutseharidus ja -koolitus, vabaharidus ja 
mitteametlik õpe, mida elu jooksul 
läbitakse ja mille tulemuseks on 
kvalifikatsiooni, st teadmiste, oskuste ja 
sotsiaalse pädevuse paranemine.

Or. de

Muudatusettepanek 211
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „patsiendi ohutus” – käesoleva 
direktiivi kontekstis peaks see hõlmama 
kutsealasid, mis osutavad teenuseid 
üksikisiku tervise ja heaolu edendamiseks 
või toetamiseks, kaasa arvatud 
meditsiinilised ja mittemeditsiinilised 
teenused.

Or. en
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Selgitus

Määratlus on oluline, et tagada sotsiaalhoolekande piisav kajastamine direktiivis kutsealana, 
mis võib mõjutada patsiendi ohutust. Patsiendi ohutus peaks hõlmama sotsiaalhoolekande 
teenuseid kasutavaid inimesi.

Muudatusettepanek 212
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „koolitusnõuded või -tingimused” –
konkreetsel kutsealal tegutsemiseks 
vajalike teadmiste, oskuste ja pädevuste 
kogum.

Or. en

Selgitus

Koolitusnõudeid või -tingimusi ei ole direktiivi reguleerimisalas seni määratletud.
Käesolevaga selgitatakse, et koolitusnõudeid ei tuleks väljendada ainult kestuse, vaid ka 
pädevuste tähenduses.

Muudatusettepanek 213
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „ajutine teenuste osutamine” –
teenuste osutamine vähem kui üheaastase 
katkematu perioodi jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „vabad elukutsed” – kutsealad, 
millega tegelevad isikud, kes, omades 
vastavat kutsekvalifikatsiooni, osutavad 
isiklikult, omal vastutusel ja tehniliselt 
sõltumatult kliendi huvides ja üldhuvides 
intellektuaalseid ja kontseptuaalseid 
teenuseid.

Or. de

Selgitus

Artikli 1 lõige 2 viitab ka vabakutselistele, mistõttu tuleks lisada ka see mõiste, võttes aluseks 
Euroopa Kohtu 11. oktoobri 2011. aasta otsuse (C-267/99, EKL 2011, lk I-7467).

Muudatusettepanek 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „duaalne haridus” – kutsealase 
tegevuspädevuse omandamine, mille 
puhul toimub õpe vaheldumisi ettevõttes 
ja kutseõppeasutuses omavahel 
kooskõlastatud haridus- ja 
kvaliteedistandardite alusel. Seejuures 
mõistetakse „kutsealase tegevuspädevuse” 
all suutlikkust ja valmisolekut kasutada 
teadmisi, oskusi ja isiklikke, sotsiaalseid 
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ning metoodilisi võimeid nii 
tööolukordades kui ka erialases ja 
isiklikus arengus.

Or. de

Muudatusettepanek 216
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „õigustatud ülekaalukas üldine huvi”
– huvi, mida Euroopa Kohus on oma 
kohtupraktikas tunnustanud.

Or. en

Selgitus

Õigustatud ülekaaluka üldise huvi mõiste, millele käesoleva direktiivi teatavates sätetes 
viidatakse, on tuntud põhimõte, mis sisaldab rahvatervist, aga ka väga palju teisi küsimusi.
Tehakse ettepanek kasutada direktiivis 2006/123/EÜ esitatud määratlusest ajendatud 
määratlust, et selgitada seadusandja eesmärki, kui kõnealusele mõistele viidatakse.

Muudatusettepanek 217
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine 
vastuvõtva liikmesriigi poolt annab 
soodustatud isikule võimaluse hakata selles 
liikmesriigis tegutsema samal kutsealal või 
– artiklis 4f osutatud juhtudel – hakata 

1. Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine 
vastuvõtva liikmesriigi poolt annab 
soodustatud isikule võimaluse hakata selles 
liikmesriigis tegutsema samal kutsealal kui 
see, millele ta kvalifitseerus 
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osaliselt tegutsema samal kutsealal kui 
see, millele ta kvalifitseerus 
päritoluliikmesriigis, ja tegutseda sellel 
kutsealal vastuvõtvas liikmesriigis selle 
kodanikega võrdsetel tingimustel.

päritoluliikmesriigis, ja tegutseda sellel 
kutsealal vastuvõtvas liikmesriigis selle 
kodanikega võrdsetel tingimustel.

Or. de

Muudatusettepanek 218
Mikael Gustafsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine 
vastuvõtva liikmesriigi poolt annab 
soodustatud isikule võimaluse hakata selles 
liikmesriigis tegutsema samal kutsealal või 
– artiklis 4f osutatud juhtudel – hakata 
osaliselt tegutsema samal kutsealal kui 
see, millele ta kvalifitseerus 
päritoluliikmesriigis, ja tegutseda sellel 
kutsealal vastuvõtvas liikmesriigis selle 
kodanikega võrdsetel tingimustel.

1. Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine 
vastuvõtva liikmesriigi poolt annab 
soodustatud isikule võimaluse hakata selles 
liikmesriigis tegutsema samal kutsealal kui 
see, millele ta kvalifitseerus 
päritoluliikmesriigis, ja tegutseda sellel 
kutsealal vastuvõtvas liikmesriigis selle 
kodanikega võrdsetel tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid väljastavad Euroopa 
kutsekaardi kutsekvalifikatsiooni 
omanikule tema taotluse alusel ja 

1. Liikmesriigid väljastavad Euroopa 
kutsekaardi kutsekvalifikatsiooni 
omanikule tema taotluse alusel pärast 
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tingimusel, et komisjon on võtnud vastu 
lõikega 6 ettenähtud asjaomased 
rakendusaktid.

konkreetse kutseala katseprojekti 
lõpetamist ja tingimusel, et komisjon on 
võtnud vastu lõikega 6 ettenähtud 
asjaomased rakendusaktid.

Enne kui tehakse ettepanek kaardi 
kasutuselevõtuks rakendusaktide alusel, 
tuleks läbi viia kulude-tulude analüüs.

Or. en

Selgitus

Kaardi praktiline tõhusus tekitab küsimusi ja neid tuleks enne kasutuselevõttu testida ja 
hinnata. Enne kui tehakse ettepanek kaardi kasutuselevõtuks rakendusakti alusel, tuleks läbi 
viia kulude-tulude analüüs.

Muudatusettepanek 220
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid väljastavad Euroopa 
kutsekaardi kutsekvalifikatsiooni 
omanikule tema taotluse alusel ja 
tingimusel, et komisjon on võtnud vastu 
lõikega 6 ettenähtud asjaomased 
rakendusaktid.

1. Liikmesriigid väljastavad Euroopa 
kutsekaardi kutsekvalifikatsiooni 
omanikule tema taotluse alusel ja 
tingimusel, et asjaomane kutseala 
esindusorganisatsioon on nõudnud 
kutsekaartide väljastamist ja komisjon on 
võtnud vastu lõikega 6 ettenähtud 
asjaomased rakendusaktid.

Or. de

Muudatusettepanek 221
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kutsekaardi kasutuselevõtt peaks 
toimuma asjaomase kutseala taotlusel. 
Miinimumlävend peaks olema selline, et 
kaardi kasutuselevõttu pooldab kaks 
kolmandikku liikmesriikidest või nende 
pädevatest asutustest.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile tuleks anda õigus võtta 
artiklis 58a sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, konsulteerides 
eelnevalt artiklis 57c sätestatud asjaomase 
sidusrühmade foorumi või foorumitega ja 
võttes arvesse nende ettepanekuid 
menetluse kohta, mida tuleks järgida, kui 
kutseala taotleb kutsekaardi 
kasutuselevõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 2



PE496.438v01-00 90/108 AM\913241ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on kõik artiklitega 
4b–4e kehtestatud õigused, pärast seda kui
asjaomase liikmesriigi pädev asutus on 
kaardi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 
3 ja 4 kinnitanud.

2. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on kõik artiklitega 
4b–4e kehtestatud õigused, tingimusel, et 
vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus on 
kaardi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 
3 ja 4 kinnitanud.

Or. en

Selgitus

Patsiendi ohutusega seotud kutsealade puhul peaksid üldise ja automaatse 
tunnustamissüsteemi raames vastutama kaardi kinnitamise eest vastuvõtvad liikmesriigid.

Muudatusettepanek 224
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on kõik artiklitega 
4b–4e kehtestatud õigused, pärast seda kui 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus on 
kaardi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 
3 ja 4 kinnitanud.

2. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on kõik artiklitega 
4b–4e kehtestatud õigused, pärast seda kui 
vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus on 
kaardi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 
3 ja 4 kinnitanud.

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik.

Muudatusettepanek 225
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
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Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui kvalifikatsiooni omanik soovib 
osutada II jaotise kohaseid teenuseid, mis 
ei ole hõlmatud artikli 7 lõikega 4, koostab 
ja kinnitab päritoluliikmesriigi pädev 
asutus Euroopa kutsekaardi kooskõlas 
artiklitega 4b ja 4c.

3. Juhul kui kvalifikatsiooni omanik soovib 
osutada II jaotise kohaseid teenuseid, mis 
ei ole hõlmatud artikli 7 lõikega 4 ja 
direktiivi 2005/36/EÜ alusel automaatset 
tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate 
puhul koostab ja kinnitab ning väljastab 
päritoluliikmesriigi pädev asutus Euroopa 
kutsekaardi kooskõlas artiklitega 4b ja 4c.

Or. en

Selgitus

Patsiendi ohutusega seotud kutsealade puhul peaksid üldise ja automaatse 
tunnustamissüsteemi raames vastutama kaardi kinnitamise eest vastuvõtvad liikmesriigid.

Muudatusettepanek 226
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui kvalifikatsiooni omanik soovib 
osutada II jaotise kohaseid teenuseid, mis 
ei ole hõlmatud artikli 7 lõikega 4, koostab 
ja kinnitab päritoluliikmesriigi pädev 
asutus Euroopa kutsekaardi kooskõlas 
artiklitega 4b ja 4c.

3. Juhul kui kvalifikatsiooni omanik soovib 
osutada II jaotise kohaseid teenuseid, mis 
ei ole hõlmatud artikli 7 lõikega 4, koostab 
päritoluliikmesriigi pädev asutus Euroopa 
kutsekaardi kooskõlas artiklitega 4b ja 4c 
ning vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
kinnitab selle kooskõlas artiklitega 4b 
ja 4d.

Or. de

Selgitus

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise eest on kohustatud vastutama vastuvõttev liikmesriik.
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Muudatusettepanek 227
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Artiklis 57b osutatud tugikeskused võivad 
samuti olla pädevad väljastama Euroopa 
kutsekaarti. Liikmesriigid tagavad, et 
pädevad asutused teavitavad kodanikke, 
sealhulgas võimalikke taotlejaid Euroopa 
kutsekaardi eelistest, kui kõnealune kaart 
on kättesaadav.

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte töötlevad pädevad asutused. 
Asutused tagavad Euroopa kutsekaardi 
taotluste erapooletu, objektiivse ja 
õigeaegse töötlemise. Artiklis 57b osutatud 
tugikeskused võivad samuti olla pädevad 
looma Euroopa kutsekaarti. Liikmesriigid 
tagavad, et pädevad asutused teavitavad 
kutsetöötajaid, sealhulgas võimalikke 
taotlejaid Euroopa kutsekaardi 
võimalusest, kui kõnealune kaart on 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Pädeva asutuse ülesanne ei ole edendada konkreetset protsessi, seetõttu soovitatakse 
kasutada sõna „võimalusest“.

Muudatusettepanek 228
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
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objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Artiklis 57b osutatud tugikeskused võivad 
samuti olla pädevad väljastama Euroopa 
kutsekaarti. Liikmesriigid tagavad, et 
pädevad asutused teavitavad kodanikke, 
sealhulgas võimalikke taotlejaid Euroopa 
kutsekaardi eelistest, kui kõnealune kaart 
on kättesaadav.

objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
teavitavad kodanikke, sealhulgas 
võimalikke taotlejaid Euroopa kutsekaardi 
eelistest, kui kõnealune kaart on 
kättesaadav.

Or. de

Muudatusettepanek 229
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Artiklis 57b osutatud tugikeskused võivad 
samuti olla pädevad väljastama Euroopa
kutsekaarti. Liikmesriigid tagavad, et 
pädevad asutused teavitavad kodanikke, 
sealhulgas võimalikke taotlejaid Euroopa 
kutsekaardi eelistest, kui kõnealune kaart 
on kättesaadav.

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
teavitavad kodanikke, sealhulgas 
võimalikke taotlejaid Euroopa kutsekaardi 
eelistest, kui kõnealune kaart on 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Tugikeskustel puuduvad vajalik asjatundlikkus ja vahendid, et kontrollida ja hinnata 
kutsetöötaja esitatud teavet. Liiga paljude asutuste kaasamine kaardi väljastamisprotsessi ei 
ole kooskõlas ühtse kontaktpunkti lähenemisviisi ja lihtsustamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 230
Pablo Arias Echeverría
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Artiklis 57b osutatud tugikeskused võivad 
samuti olla pädevad väljastama Euroopa 
kutsekaarti. Liikmesriigid tagavad, et 
pädevad asutused teavitavad kodanikke, 
sealhulgas võimalikke taotlejaid Euroopa 
kutsekaardi eelistest, kui kõnealune kaart 
on kättesaadav.

5. Liikmesriigid määravad Euroopa 
kutsekaarte väljastavad pädevad asutused. 
Kõnealused asutused tagavad Euroopa 
kutsekaardi taotluste erapooletu, 
objektiivse ja õigeaegse töötlemise. 
Artiklis 57b osutatud tugikeskused võivad 
samuti olla pädevad väljastama Euroopa 
kutsekaarti. Liikmesriigid võivad 
otsustada, et tugikeskused on vastavalt 
artiklile 4 kutsekaardi saamiseks 
nõutavate dokumentide koostamisele 
eelnevas etapis pädevatele asutustele 
toeks. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused teavitavad kodanikke, sealhulgas 
võimalikke taotlejaid Euroopa kutsekaardi 
eelistest, kui kõnealune kaart on 
kättesaadav.

Or. es

Muudatusettepanek 231
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 

6. Pärast konkreetse kutsealaga seotud 
katseprojekti lõpuleviimist tehakse 
vabatahtlikud Euroopa kutsekaardid, mis 
peaksid kiirendama kutsetöötajate 
liikuvust, kättesaadavaks kutsealadele, 
mis on hõlmatud komisjoni poolt 
kooskõlas artiklis 58 osutatud 
kontrollimenetlusega vastu võetud 
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rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

rakendusaktidega.

Kõnealuste rakendusaktidega määratakse 
ka Euroopa kutsekaardi vorm, vajalikud 
tõlked Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

Komisjon võib rakendusakti alusel 
kasutusele võtta vabatahtliku Euroopa 
kutsekaardi tingimusel, et asjaomasel 
kutsealal on kindlaid tõendeid piisava 
liikuvuse või piisava liikuvuse potentsiaali 
kohta, sidusrühmad ja asjaomased 
kutsealad taotlevad seda või kui kutseala 
on reguleeritud piisaval arvul 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Kasutada tuleks kontrollimenetlust, kuna arvatakse, et rakendusakt on seotud olulise mõjuga 
programmidega vastavalt artikli 2 lõikele 2 või määrusele (EL) nr 182/2011. Vaja on 
rõhutada, et Euroopa kutsekaart peab kutsetöötajate liikuvust kiirendama, olema vabatahtlik 
ja see tuleb kasutusele võtta üksnes juhul, kui on kindlaid tõendeid, et see võiks kutseala 
liikuvusele kasu tuua.

Muudatusettepanek 232
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 

6. Juhul kui üle poolte liikmesriikide 
kutseala esindusorganisatsioonidest 
soovivad oma kutsealal kutsekaardi 
kasutuselevõttu, võtab komisjon vastu 
rakendusaktid, millega täpsustatakse 
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taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

konkreetsete kutsealade Euroopa 
kutsekaardid, Euroopa kutsekaardi vorm, 
vajalikud tõlked Euroopa kutsekaardi 
väljastamise taotlemise abistamiseks ning 
taotluste hindamise üksikasjad, võttes 
arvesse iga asjaomase kutseala eripärasid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, 
Euroopa kutsekaardi vorm, vajalikud 
tõlked Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 58 osutatud 
nõuandemenetlusega.

6. Komisjon võib rakendusaktiga vastavalt 
artiklis X osutatud kontrollimenetlusele 
kasutusele võtta Euroopa kutsekaardi
tingimusel, et kõnealune kutseala on 
reguleeritud enamikus liikmesriikides,
siseturul on suur liikuvuse potentsiaal ja 
edasise majanduskasvu ja tööhõive 
potentsiaal, kuid kutsetöötajad ei ole seda 
potentsiaali veel täielikult ära kasutanud.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse automaatselt 
tunnustatud kutsealade Euroopa 
kutsekaardid nende kutsetöötajate 
nõudmisel, Euroopa kutsekaardi vorm, 
vajalikud tõlked Euroopa kutsekaardi 
väljastamise taotlemise abistamiseks ning 
taotluste hindamise üksikasjad, võttes 
arvesse iga asjaomase kutseala eripärasid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 58 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. sv

Selgitus

Automaatselt tunnustatud kutsealade kutsekaardi eelised on ilmselged, aga nii ei ole see 
üldises korras tunnustatud kutsealade puhul. On suur oht, et tuleb luua uued haldussüsteemid 
ning et kutsekaart tingib kaudselt nende kutsealade reguleerimise, mille puhul praegu seda ei 
tehta.

Muudatusettepanek 235
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

6. Komisjon võtab pärast kutseühingute ja 
sidusrühmadega konsulteerimist, nagu on 
sätestatud artiklites 57c ja 58a, ning
nende ettepanekute arvessevõtmist vastu 
rakendusaktid, millega täpsustatakse 
konkreetsete kutsealade Euroopa 
kutsekaardid, Euroopa kutsekaardi vorm, 
vajalikud tõlked Euroopa kutsekaardi 
väljastamise taotlemise abistamiseks ning 
taotluste hindamise üksikasjad, võttes 
arvesse iga asjaomase kutseala eripärasid. 
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Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 58 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsetele 
kutsealadele väljastatavad Euroopa 
kutsekaardid, Euroopa kutsekaardi vorm, 
vajalikud tõlked Euroopa kutsekaardi 
väljastamise taotlemise abistamiseks ning 
taotluste hindamise üksikasjad, võttes 
arvesse iga asjaomase kutseala eripärasid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 58 osutatud 
nõuandemenetlusega. Lisaks artiklis 58 
sätestatud menetlusele viib komisjon enne 
kõnealuse akti vastuvõtmist läbi 
nõuetekohase huvirühmadega 
konsulteerimise.

Or. en

Selgitus

Euroopa kutsekaardi kasutuselevõttu oma kutsealal tuleks duaalselt kaasata mitte üksnes 
pädevad asutused, kes on kaasatud artiklis 58 sätestatud menetlusse, vaid ka kutsealade 
esindusorganisatsioonid. Taolised vahendajad tunnevad oma vajadusi ise kõige paremini ja 
võivad täita suuremat rolli kaardi kasutamise edendamisel kutsetöötajate hulgas.

Muudatusettepanek 237
Robert Rochefort
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

6. Esindusorganisatsioonide taotlusel, kes 
soovivad kehtestada Euroopa kutsekaardi 
oma kutseala suhtes, võtab komisjon vastu 
rakendusaktid, millega täpsustatakse 
konkreetsete kutsealade Euroopa 
kutsekaardid, Euroopa kutsekaardi vorm, 
vajalikud tõlked Euroopa kutsekaardi 
väljastamise taotlemise abistamiseks ning 
taotluste hindamise üksikasjad, võttes 
arvesse iga asjaomase kutseala eripärasid. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 58 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse kutsekaarti 
taotlevate kutsealade Euroopa 
kutsekaardid, eelkõige nende kutsealade 
puhul, mille suhtes kohaldatakse 
automaatse tunnustamise menetlust,
Euroopa kutsekaardi vorm, vajalikud 
tõlked Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.
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Or. el

Selgitus

Täpsustatakse, et kutsekaartide kehtestamine on vabatahtlik.

Muudatusettepanek 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega täpsustatakse konkreetsete 
kutsealade Euroopa kutsekaardid, Euroopa 
kutsekaardi vorm, vajalikud tõlked 
Euroopa kutsekaardi väljastamise 
taotlemise abistamiseks ning taotluste 
hindamise üksikasjad, võttes arvesse iga 
asjaomase kutseala eripärasid. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 58 osutatud nõuandemenetlusega.
Kõnealune menetlus peaks eelkõige 
tagama, et Euroopa kutsekaart keskendub 
esmajoones kutsetöötajate liikuvuse 
hõlbustamisele ja suurendamisele, 
olenemata sellest, kas kutsealad on 
reguleeritud või mitte, ja see peaks 
eelkõige hoidma ära täiendavate 
reguleerivate ja haldustõkete loomise.

Or. en

Selgitus

Euroopa kutsekaarti tuleks kasutada üksnes teises liikmesriigis kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise vahendina ja mitte vahendina selle reguleerimiseks, kuidas kutseala on 
kvalifitseeritud, ega vahendina lisanõuete kehtestamiseks liikmesriigis, kus kutseala on 
reguleeritud.
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Muudatusettepanek 240
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist. Komisjonil on artikli 58a 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte tasude arvutamise ja jaotuse 
kriteeriumide kehtestamiseks.

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist.

Or. en

Selgitus

Tasude arvutamine ja jaotus tuleks otsustada riiklikul tasandil koos asjaomaste 
sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 241
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist. Komisjonil on artikli 58a 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist.
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õigusakte tasude arvutamise ja jaotuse 
kriteeriumide kehtestamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 242
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist. Komisjonil on artikli 58a 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte tasude arvutamise ja jaotuse 
kriteeriumide kehtestamiseks.

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
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taotlemist. Komisjonil on artikli 58a 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte tasude arvutamise ja jaotuse 
kriteeriumide kehtestamiseks.

taotlemist. Komisjonil on pärast 
asjaomase sidusrühmade foorumi või 
foorumitega konsulteerimist kooskõlas 
artikliga 57c artikli 58a kohaselt õigus 
võtta kõnealuse foorumi või foorumite 
ettepanekuid arvesse võttes vastu 
delegeeritud õigusakte tasude arvutamise ja 
jaotuse kriteeriumide kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist. Komisjonil on artikli 58a 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte tasude arvutamise ja jaotuse 
kriteeriumide kehtestamiseks.

7. Taotlejatele seoses Euroopa kutsekaardi 
väljastamise haldusmenetlustega tekkivad 
mis tahes kulud on mõistlikud, 
proportsionaalsed ning vastavuses päritolu-
ja vastuvõtva liikmesriigi kuludega. Need 
ei tohi takistada Euroopa kutsekaardi 
taotlemist.

Or. fi

Muudatusettepanek 245
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Artikleid 4a–4e ei kohaldata 
kutsealade suhtes, mis olid juba enne 
direktiivi jõustumist võtnud kasutusele 
Euroopa kutsekaardi oma kutsetöötajate 
jaoks.

Or. de

Selgitus

Advokaatidel on Euroopa kutsekaardi näol juba kaart, mis võimaldab direktiivides 77/249 ja 
98/05 sätestatud korra kohaselt piiriülest tegevust ja teenuse osutamist. Seetõttu ei vaja nad 
käesoleva direktiiviga täiendavat või erinevat reguleerimist.

Muudatusettepanek 246
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kvalifikatsioonide tunnustamine 
Euroopa kutsekaardi alusel on menetluslik 
alternatiiv kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamisele käesoleva direktiivi II ja III 
jaotisega ettenähtud menetluste raames.

8. Kvalifikatsioonide tunnustamine 
Euroopa kutsekaardi alusel võib olla
menetluslik alternatiiv 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamisele 
käesoleva direktiivi II ja III jaotisega 
ettenähtud menetluste raames.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4a – lõige 9 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon peaks hiljemalt kolme aasta 
jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest kutsekaardi tulemuslikkuse 
liikuvuse vahendina läbi vaatama, millega 
kaasnevad vajaduse korral 
muudatusettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
kutsekvalifikatsiooni omanik võib 
päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt 
taotleda Euroopa kutsekaarti eri vahendeid 
kasutades, sealhulgas veebipõhiselt.

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
kutsekvalifikatsiooni omanik võib 
päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt 
taotleda Euroopa kutsekaarti kirjalikult või 
elektroonilises vormis, sealhulgas 
veebipõhiselt.

Or. en

Selgitus

Turvalisusega seotud põhjuste selgitamine.

Muudatusettepanek 249
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
kutsekvalifikatsiooni omanik võib 
päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt 
taotleda Euroopa kutsekaarti eri vahendeid 
kasutades, sealhulgas veebipõhiselt.

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
kutsekvalifikatsiooni omanik võib 
päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt 
kooskõlas artikliga 57 taotleda Euroopa 
kutsekaarti kirjalikke või elektroonilisi
vahendeid kasutades.

Or. de

Muudatusettepanek 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
kutsekvalifikatsiooni omanik võib 
päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt 
taotleda Euroopa kutsekaarti eri vahendeid 
kasutades, sealhulgas veebipõhiselt.

1. Liikmesriigid sätestavad, et 
kutsekvalifikatsiooni omanik võib 
päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt 
taotleda Euroopa kutsekaarti kirjalikult, 
samuti e-kirjaga või muus elektroonilises 
vormis, sealhulgas veebipõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral lisatakse taotlustele 
artikli 7 lõikega 2 ja VII lisaga nõutud 
dokumendid. Komisjonil on artikli 58a 

2. Vajaduse korral lisatakse taotlustele 
artikli 7 lõikega 2 ja VII lisaga nõutud 
dokumendid. Õigustatud kahtluse korral 
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kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte dokumentide üksikasjade 
kehtestamiseks.

võib vastuvõttev liikmesriik nõuda 
originaaldokumentide saatmist.

Or. de

Muudatusettepanek 252
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral lisatakse taotlustele 
artikli 7 lõikega 2 ja VII lisaga nõutud 
dokumendid. Komisjonil on artikli 58a 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte dokumentide üksikasjade 
kehtestamiseks.

2. Vajaduse korral lisatakse taotlustele 
artikli 7 lõikega 2 ja VII lisaga nõutud 
dokumendid. Komisjonil on pärast 
kutseühingutega konsulteerimist artiklis 
58a sätestatud viisil ja nende ettepanekute 
arvessevõtmist artikli 58a kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
dokumentide üksikasjade kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid peavad asjakohaseks, 
võivad tugikeskused olla pädevatele 
asutustele kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamiseks nõutavate dokumentide 
eelneval töötlemisel toeks.

Or. es
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