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1. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ELis

a. Sissejuhatus

Teistes liikmesriikides teenuste osutamine või töötamine on hea näide sellest, kuidas 

kodanikel võib ühisturust kasu olla. 7. septembri 2005. aasta direktiiviga 2005/36/EÜ pandi 

paika eeskirjad, mis lihtsustavad kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist eri 

liikmesriikides. See ühendas 15 olemasolevat direktiivi ja kehtestas lihtsama ja paindlikuma 

süsteemi ajutiseks teenuseosutamiseks. Siiski on igal liikmesriigil võimalus valitud 

valdkondades seada juriidilisi tingimusi teatud kutsekvalifikatsioonide olemasoluks. Seni on 

kohaliku kutsekvalifikatsiooni nõue vahel olnud kodanikele takistuseks ühisturule sisemisel 

sarnaselt rahvuse põhjal diskrimineerimisega.

b. Liidu acquis’ kaasajastamine kutsekvalifikatsioonide seisukohast

See töödokument annab ülevaate kutsekvalifikatsioonide direktiivi põhipunktides ning 

selgitab raportööri üldist seisukohta selle ülevaatamise prioriteetide osas.

Kutsekvalifikatsioonide direktiivi kaasajastamine, nagu soovitab ühtse turu akt 1, on 

hädavajalik, et vastata tööjõu vajadusele ja muuta varustamist tõhusamaks ja aitab muuta 

tööturgu veelgi paindlikumaks, vastata kodanike ootustele ning edendada liidusisest liikuvust.

2. Kutsekvalifikatsioonide direktiivi põhipunktid

a. Vabadus pakkuda teenuseid

Kutsekvalifikatsioonide direktiiv toob välja konkreetsed reeglid ajutiseks ja pikemaajaliseks 

teenuste osutamiseks. Iga ELi kodanik, kes elab õigusjärgselt mõnes liikmesriigis, võib 

osutada teenuseid teises liikmesriigis ilma, et ta peaks taotlema oma kutsekvalifikatsiooni 

tunnustamist. See toimub eeldusel, et spetsialist, kes töötab ühes liikmesriigis seadusjärgselt 

oma ametikohal, loetakse piisavalt pädevaks töötama samas ametis ajutiselt mis tahes teises 

                                               
1 KOM(2010) 608 lõplik
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liikmesriigis. Kui vastav kutsevaldkond ei ole kohataotleja liikmesriigis reguleeritud, siis peab 

teenusepakkuja siiski esitama tõendid kaheaastasest ametialasest kogemusest. Rahvatervise 

või ohutuse alal töötajate puhul võib tööd pakkuv liikmesriik eelnevalt kontrollida 

teenusepakkuja kvalifikatsiooni.

b. Loomine

i. Kvalifikatsioonide tunnustamise üldine süsteem

See režiim kehtib spetsialistidele, kelle tunnustamisele ei kehti eraldi eeskirjad. Süsteem 

põhineb üldiselt vastastikuse tunnustamise põhimõttel ja selle eesmärk on kindlustada, et 

kvalifitseeritud spetsialist ei pea enam vastuvõtvas liikmesriigis läbima täielikku koolitust.

Teatud juhtudel on vastuvõtval liikmesriigil õigus seada kompenseerivaid meetmeid, mis 

võivad endast kujutada pädevust kinnitavat testi või maksimaalselt kolmeaastast 

kohanemisperioodi.

ii. Ametialase kogemuse põhjal tunnustamine

Direktiivi IV lisas loetletud tööstus – , käsitööndus- ja kaubandustegevuste puhul võiks kasu 

olla automaatsest kvalifikatsiooni tunnustamisest ametialase kogemuse põhjal.

iii. Tunnustamine kooskõlastatud miinimumnõuete põhjal

Arstide, üldõdede, hambaarstide, loomaarstide, ämmaemandate, farmatseutide ja arhitektide 

puhul (sektoraalsed ametid) on ühenduse tasemel paika pandud automaatne 

kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kord, mis põhineb kooskõlastatud miinimumnõuetel.

3. Kutsekvalifikatsioonide direktiivi moderniseerimise prioriteedid

a. Õige rakendamine

Kuigi kutsekvalifikatsioonide direktiiv koosneb enamjaos varem olemas olnud tekstidest, 

saavutati täielik üleminek kolm aastat pärast algset eesmärki oktoobris 2007. Samuti 

raskendab direktiivi rakendamist vajadus seda vastu võtta tuhandete eri asutuste poolt ning üle 

4600 reguleeritud ameti olemasolu. Direktiivi rakendamisega seoses on veel palju küsimusi –
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ligi 20% SOLVITi juhtumitest on seotud kutsekvalifikatsioonide tunnustamisega. Pärast 

suhtlemist sidusgruppide ja liikmesriikidega on vaja vältida seda, et üleminekule seatud 

tähtaegu rohkem ei ületataks.

b. Lihtsustamine

Avaliku suhtluse tulemused näitasid ilmset vajadust lihtsustamise järele, et vältida 

administratiivkoormust kodanikele, samas austades vajadust kaitsta rahvatervist ja ohutust.

Spetsialistidel tuleb tegelda ülearuste kompenseerivate meetmetega, koormavate nõudmistega 

dokumentidele ja tõlgetele ning raskustega ametialase kogemuse tõestamisel, mis kõik võivad 

põhjustada asjatuid viivitusi. Ajutise liikuvuse seisukohast osutus eriti probleemseks 

deklareerimissüsteem. Kutsekvalifikatsioonide direktiivi peamine uuendus on ajutise 

liikuvuse režiimi lihtsustamine ja paindlikumaks muutmine. Kuna aga enamikes 

liikmesriikides on kasutusel eelneva deklareerimise süsteem, on režiimi lihtsustamine 

osutunud kasutuks. Peaksime kindlaks määrama, kas ühine veebiportaal võiks aidata praegusi 

probleeme lahendada ning tagada parema koostöö ja dialoogi pädevate asutuste vahel. Lõpuks 

peaksime kaaluma ka liikmesriikide küsitlemist, et välja uurida, kas oleks võimalik teatud 

ametite proportsionaalsem reguleerimine, või koguni teatud valdkondades peale 

tervishoiusektori reguleeritud ametite vähendamine.

c. Olemasolevate sätete kaasajastamine

Olemasolevatest, mõnedel juhtudel juba aastast 1977 pärinevatest 15 tekstist kokku pandud 

kutsekvalifikatsioonide direktiivi ülevaatamine annaks võimaluse hinnata, kas 

kompenseerivad meetmed, nõutav ametialane kogemus ja kooskõlastatud miinimumnõuded 

ametites, nagu näiteks õendus, vajaksid kaasajastamist ja kas arvesse tuleks võtta elemente 

nagu pidev ametialane areng.

d. Hiljutise arengu arvestamine

Euroopa kohtu praktikas2 on paika pandud ametile osalise ligipääsu põhimõte. Eeldusel, et 

selle keelamiseks puudub mõjuv avalikest huvidest lähtuv põhjus, tuleb spetsialistile anda 

ametile osaline ligipääs, kui vastava ameti tegevusalas on nii suured erinevused, et neid ei saa 

                                               
2 Collegios de ingenieros, kohtuasi C-330/03, 19. jaanuar 2006.
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kompenseerida lisameetmetega. Avalikust arutlusest selgus siiski tugev vastasseis osalise 

ligipääsuga tervishoiuvaldkonnale.

e. Rahvatervise ja ohutuse edendamine

Vajalik on tõsiste ametialaste rikkumiste tuvastamine, kus peaks olema kohustuslik 

ennetavamat laadi infovahetus pädevate asutuste vahel.

See kehtib eriti tervishoiuvaldkonnas, kus kutsekvalifikatsioonide direktiiv peaks uurima, mis 

viisil ennetav hoiatussüsteem saaks aidata tagada, et ametialane liikumine toimub rahvatervist 

ja ohutust kahjustamata. Sellega seoses tuleks kaaluda, kas vajalik oleks keeleoskuse alane 

käitumisjuhis, eriti tervishoiuvaldkonnas.

f. Lisaväärtusega tööriistade loomine

i. Siseturu teabekeskkonna (IMI) laiendamine
Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ülevaatamine peaks aitama leida võimaluse laiendada 

siseturu teabekeskkonnas süsteemi, et parandada pädevate asutuste vahelist koostööd ja 

teabevahetust. Siseturu teabekeskkonnale hoiatusmehhanismi lisamine suurendaks nii 

kodanike kui asutuste usaldust süsteemi vastu. Hoiatusmehhanism võiks põhineda teenuste 

direktiivi mudelil3 või kohustusel saata hoiatus kõigisse liikmesriikidesse, kui on paika 

pandud sobivad sanktsioonid; mõlemal juhul tuleks toimida, austades põhiõigusi ja isikuteabe 

kaitset.

ii. Ametikaart

Avalikus arutlusel pakkus EÜ välja ametikaarti kui ühe võimaliku tööriista, millega 

lihtsustada kutsekvalifikatsioonide tunnustamist. Avalik arutelu näitas, et mitmeid küsimusi 

tekitab sellega seonduv kulu ning mis tahes ametikaarti usaldusväärsus ja omadused.

Olemasolevas raamistikus on erinevates ametites üritatud selliseid kaarte välja arendada, 

tulemusi on olnud erinevaid. Seega on vajalik põhjalik, tõenditel põhinev mõjuhinnang 

ametikaardi loodud lisaväärtusest. Tundub, et ametikaardi kasutuselevõtt peaks olema 

                                               
3 Teenuste direktiivi artikli 29 lõike 3 ja artikli 32 lõike 1 kohaselt on liikmesriigid kohustatud teavitama teisi 
liikmesriiki ja komisjoni juhtudest, kus teenusepakkumine võib endast kujutada tõsist ohtu inimeste tervisele või 
ohutusele või keskkonnale („hoiatusmehhanism“).
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vabatahtlik nii töötajatele kui pädevatele asutustele. Ametikaardid peaksid olema kohandatud 

vastavalt ametitele ja olema paindlikult rakendatavad. Tähtis on kaaluda mitmeid küsimusi.

Kas kaart loob töötajatele ja tarbijatele lisaväärtust? Kui palju läheks süsteem maksma?

Millist teavet kaart peaks sisaldama? Kuidas vältida pettust andmetega? Millised on füüsilise 

kaardi eelised e-kaardi ees? Ja viimaks, kõige tähtsam – kuidas luua ja hallata kaardi 

kinnitamiseks mõeldud IT-süsteemi?


