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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning 
määrust [...] siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0883),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 46, artikli 53 
lõiget 1 ning artikleid 62 ja 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile 
ettepaneku (C7-0512/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Prantsuse Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 
kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt 
seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni kutsekvalifikatsioonide 
direktiivi (2005/36/EÜ) rakendamise kohta.1

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 25. aprilli 2012. aasta avalikku kuulamist 
teemal „Majanduskasv ja liikuvus: kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva 
direktiivi ajakohastamine”,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust2,

– võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori arvamust3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamusi 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0490.
2 ELT C ... (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata).
3 ELT C ... (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata).
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3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
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
kõikide rahvatervise, ohutuse või 
tervishoiualase järelevalvega seonduvate 
kutsealade puhul olema liikmesriigil 
võimalik mitte kohaldada osalise 
juurdepääsu korda.

Or. fr

Muudatusettepanek 2
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 

välja jäetud
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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.

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse notari kutsealaga seonduvat vähest liikuvust ning kutseala iseloomu, eelkõige 
asutamisvabadust ja asjaolu, et notarid on enamikus liikmesriikides riigiametnikud, ei tundu 
erisätete kehtestamine vajalik.

Muudatusettepanek 3
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 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.

Or. fr

Selgitus

Vt III jaotise III peatüki pealkirja juures kasutatud selgitust.
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selliste meditsiinitöötajate liikuvuse 
suurendamise huvides, kellel on juba 
meditsiinitöötaja kvalifikatsioon ja kes 
hiljem osalevad muul erialasel koolitusel, 
peaks liikmesriikidel olema võimalik anda 
vabastus koolituse mõne osa läbimisest, 
kui koolituse vastavad osad on juba läbitud 
varasema erialase õppekava raames
kõnealuses liikmesriigis, kus kehtib 
automaatse tunnustamise süsteem.

(14) Selliste meditsiinitöötajate liikuvuse 
suurendamise huvides, kellel on juba 
meditsiinitöötaja kvalifikatsioon ja kes 
hiljem osalevad muul erialasel koolitusel, 
peaks liikmesriikidel olema võimalik anda 
vabastus koolituse mõne osa läbimisest, 
kui koolituse vastavad osad on juba läbitud 
varasema erialase õppekava raames sellises
liikmesriigis, kus kehtib automaatse 
tunnustamise süsteem.

Or. fr

Muudatusettepanek 5
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
meditsiinitöötaja, hambaravi ja veterinaari
erialade automaatse tunnustamise süsteemi, 
tuleks kõnealused erialad hõlmata 
direktiiviga 2005/36/EÜ, kui need on 
ühised vähemalt ühes kolmandikus 
liikmesriikidest.

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Automaatse tunnustamise süsteemi 
toimimine sõltub kutsetöötajate 
kvalifikatsioone toetavatest 

(17) Automaatse tunnustamise süsteemi 
toimimine sõltub kutsetöötajate 
kvalifikatsioone toetavatest 
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koolitustingimuste usaldusväärsusest.
Seepärast on oluline, et arhitektide
koolituse miinimumnõuded kajastavad 
uusi arenguid arhitektuurialases hariduses, 
eelkõige seoses selge vajadusega täiendada 
akadeemilist koolitust kvalifitseeritud 
arhitektide järelevalve all saadava 
töökogemuse nõudega. Samas peaksid
koolituse miinimumnõuded olema 
piisavalt paindlikud, et põhjendamatult ei 
piirataks liikmesriikide võimet oma 
haridussüsteeme korraldada.

koolitustingimuste usaldusväärsusest.
Seepärast on oluline, et arhitektide
koolitusnõuded kajastavad uusi arenguid 
arhitektuurialases hariduses, eelkõige 
seoses selge vajadusega täiendada 
akadeemilist koolitust kvalifitseeritud 
arhitektide järelevalve all saadava 
töökogemuse nõudega. Samas peaksid
koolitusnõuded olema piisavalt paindlikud, 
et põhjendamatult ei piirataks 
liikmesriikide võimet oma haridussüsteeme 
korraldada.

Or. fr

Selgitus

Vt III jaotise III peatüki pealkirja juures kasutatud selgitust.

Muudatusettepanek 7
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 
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

Selgitus

Tuleks täpsustada, millist praktikat silmas peetakse, sest see ei pea olema tingimata 
tasustatud.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21
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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 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 tõhusalt ka riiklikul tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 9
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

(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 õigus 
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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.

kutsealal tegutseda tühistatakse
distsiplinaar- või kriminaalkaristuse tõttu
või kui kutsetöötaja on kasutanud või 
üritanud kasutada kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise taotlemisel pettust. Selline 
hoiatus tuleks anda IMI kaudu 
viivitamatult, 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. fr

Selgitus

Lisaks tegutsemisõiguse äravõtmise korral rakendatavale hoiatussüsteemile tuleks luua 
hoiatusmehhanism ka juhuks, kui kutsetöötaja on mõistetud süüdi petmiskatses.

Muudatusettepanek 10
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 

(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 
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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.

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,
eelkõige ekspertide tasandil, sh riiklike 
asutuste, kutseühingute, õpetlaste 
esindajate ja sotsiaalpartneritega.
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Selgitus

Tuleks tagada, et delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise menetlus on läbipaistev ja põhineb 
konsultatsioonidel.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 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 ning juurdepääsu
reguleeritud kutseala õppekava raames 
toimuvale praktikale (mis võib, aga ei 
pruugi anda asjakohasel kutsealal 
tegutsemise õigust) teises liikmesriigis ja 
sellise praktika tunnustamist.”.

Or. fr
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Selgitus

Osaline juurdepääs ei tohiks tervishoiu- ja ohutuskaalutlustel kehtida kõikidele kutsealadele.
Lisaks tuleks täpsustada, millist praktikat silmas peetakse, sest see ei pea olema tingimata 
tasustatud.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega: 2) Artikli 2 lõiked 1 ja 2 asendatakse 
järgmisega:

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 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 õppekava raames
praktikal (mis võib, aga ei pruugi anda 
asjakohasel kutsealal tegutsemisõigust)
teises liikmesriigis kui see, kus nad 
omandasid oma kutsekvalifikatsiooni.”.

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 
mõistes. III jaotise III peatükis 
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reguleeritud kutsealade osas peab 
esmane tunnustamine arvestama 
nimetatud peatükis sätestatud koolituse 
[...] nõudeid.

Or. fr

Selgitus
Tuleks täpsustada, millist praktikat silmas peetakse, sest see ei pea olema tingimata 
tasustatud.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt i – sissejuhatav osa
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) alapunkt f asendatakse järgmisega: i) punktid f ja h asendatakse järgmisega:

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „erialane töökogemus” – tegelik ja 
õiguspärane täisajaga või täistööajaga 
samaväärne osalise tööajaga tegutsemine 
asjaomasel kutsealal liikmesriigis;”;

f) „erialane töökogemus” – tegelik, 
õiguspärane ja piiranguteta täisajaga või 
täistööajaga samaväärne osalise tööajaga 
tegutsemine asjaomasel kutsealal 
liikmesriigis;”;

h) „sobivustest” – vastuvõtva 
liikmesriigi pädeva asutuse korraldatud 
test, millega kontrollitakse taotleja 
kutsealaseid teadmisi, oskusi ja pädevusi
ja mille eesmärk on hinnata või 
tunnustada taotleja suutlikkust tegutseda 
reguleeritud kutsealal selles 
liikmesriigis. Sellise testi korraldamiseks 
koostab pädev asutus nimekirja 
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teemadest, mis liikmesriigis nõutavat 
hariduse ja koolituse ning taotleja 
omandatud hariduse ja läbitud koolituse 
võrdluse alusel ei ole taotleja 
kvalifikatsiooni tõendava diplomiga või 
muu dokumendiga kaetud.
Sobivustest peab arvestama asjaolu, et 
taotleja on kvalifitseeritud spetsialist kas 
oma päritoluliikmesriigis või selles 
liikmesriigis, kust ta tuleb. Test peab 
valikuliselt hõlmama nimekirjas 
ülesloetud teemasid, mille valdamine on 
vastuvõtvas liikmesriigis kutsealal 
tegutsemiseks oluline. Testis võib 
kontrollida ka vastuvõtvas liikmesriigis 
kõnealusele tegevusele kohaldatavate 
kutsealaste eeskirjade tundmist.
Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
määrab sobivustesti üksikasjaliku 
rakendamise korra ja selles liikmesriigis 
ennast sobivustestiks ette valmistada 
sooviva taotleja staatuse liikmesriigis;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
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 tasustatud või tasustamata
tegevus eesmärgiga saada eksami alusel 
õigus reguleeritud kutsealal tegutseda;

Or. fr

Selgitus

Tuleks täpsustada, millist praktikat silmas peetakse, sest see ei pea olema tingimata 
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tasustatud.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 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, 
täpsemalt teadmiste, oskuste ja kutse-
eetika paranemine.”;

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on viia määratlus kooskõlla kutsealase pädevuse üldiselt tunnustatud mõistega.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) „koolitusnõuded ja -tingimused” –
asjaomasel kutsealal tegutsemiseks 
vajalike teadmiste, oskuste ja pädevuste 
üldkogum;

Or. fr

Selgitus

Vt III jaotise III peatüki pealkirja muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ii
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Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt l b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l b) „ECTS-ainepunktid” – ainepunktid, 
millega väljendatakse iga õppetöö 
mooduli läbimise jaoks vajaliku töö 
mahtu kogu õppeaasta läbimiseks 
vajaliku õppetöö mahu suhtes ning mida 
antakse ainepunktide kogumise süsteemis, 
mille eesmärk on läbipaistvus ja diplomite 
võrreldavus; see töömaht ei hõlma ainult 
loenguid, praktilist tööd ja seminare, vaid 
ka praktikat, uurimis- ja välitööd, 
iseseisvat tööd ning eksameid ja muid 
võimalikke hindamisviise; ECTS-süsteemi 
kohaselt on ühe õppeaasta töömaht 60 
ning ühe poolaasta töömaht 30 
ainepunkti.

Or. fr

Selgitus

Kuna muudatusettepaneku eesmärk on võtta kasutusele ECTS-ainepunktide võrdlussüsteem, 
tuleks seda ka selgitada.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 a – 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 esindajate nõudmisel nende 
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.
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Or. fr

Selgitus

Täpsustatakse, et kutsekaartide kehtestamine on vabatahtlik.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 a – 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 ning peavad olema igal juhul 
kooskõlas käesoleva direktiivi II ja III 
jaotises ette nähtud menetluste raames 
tekkivate kulude tasemega. Kui neid 
põhimõtteid ei järgita, on komisjonil 
artikli 58a kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte tasude arvutamise ja
jaotuse kriteeriumide kehtestamiseks.

Or. fr

Selgitus

Kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks kasutatav Euroopa kutsekaardi taotlemise menetlus ei 
tohi põhjustada taotlejale liigseid kulusid.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4 b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kinnitab taotluse kättesaamist ja teavitab 
taotlejat viivitamata puuduvatest 

3. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kinnitab taotluse kättesaamist ja teavitab 
taotlejat puuduvatest dokumentidest kolme 
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dokumentidest. Kõnealune pädev asutus 
koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega(*) (EL) nr […] loodud siseturu 
infosüsteemi (IMI) raames taotluse faili, 
milles sisalduvad kõik tõendavad
dokumendid. Sama taotleja korduvate 
taotluste puhul ei või päritolu- ega 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
nõuda IMI-failis sisalduvate dokumentide 
taasesitamist, kui kõnealused dokumendid 
on veel kehtivad.

päeva jooksul pärast taotluse 
kättesaamist. Kõnealune pädev asutus 
koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega(*) (EL) nr […] loodud siseturu 
infosüsteemi (IMI) raames taotluse faili, 
milles sisalduvad kõik kehtivaks 
tunnistatud dokumendid. Sama taotleja 
korduvate taotluste puhul ei või päritolu-
ega vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused nõuda IMI-failis sisalduvate 
dokumentide taasesitamist, kui kõnealused 
dokumendid on veel kehtivad.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi ja selle rakendamise esimeses etapis peaksid menetlustähtajad olema pikemad, et 
tagada süsteemi optimaalne toimimine ning teenuse kõrgem kvaliteet.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kutsekaart artikli 7 lõikega 4 
hõlmamata teenuste ajutiseks osutamiseks

Euroopa kutsekaart artikli 7 lõikega 4 
hõlmamata teenuste ajutiseks ja 
episoodiliseks osutamiseks

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi kahe nädala jooksul 

1. Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib taotlust ning koostab ja kinnitab 
Euroopa kutsekaardi kolme nädala jooksul 
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alates täieliku taotluse kättesaamise 
kuupäevast. Ta teavitab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamisest taotlejat ja 
liikmesriiki, kus taotleja kavatseb teenuseid 
osutada. Kaardi kinnitamisest teavitamine 
vastuvõtvale liikmesriigile toimub artikliga 
7 ettenähtud deklaratsiooni alusel.
Vastuvõttev liikmesriik ei või artikli 7 
kohaseid deklaratsioone enam järgneva
kahe aasta jooksul nõuda.

alates täieliku taotluse kättesaamise 
kuupäevast. Ta teavitab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamisest taotlejat ja 
liikmesriiki, kus taotleja kavatseb teenuseid 
osutada. Kaardi kinnitamisest teavitamine 
vastuvõtvale liikmesriigile toimub artikliga 
7 ettenähtud deklaratsiooni alusel.
Vastuvõttev liikmesriik ei või artikli 7 
kohaseid deklaratsioone enam järgneva 
aasta jooksul nõuda.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi ja selle rakendamise esimeses etapis peaksid menetlustähtajad olema pikemad, et 
tagada süsteemi optimaalne toimimine ning teenuse kõrgem kvaliteet. Samal ajal tuleks uuesti 
kehtestada deklaratsioonide iga-aastase uuendamise nõue, et vastuvõtvad liikmesriigid 
oleksid nende territooriumil viibivatest teenuseosutajatest nõuetekohaselt teadlikud.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigi otsuse kohta või 
juhul kui lõikes 1 osutatud kahe nädala 
jooksul ei ole otsust tehtud, saab esitada 
kaebuse vastavalt siseriiklikule õigusele.

2. Päritoluliikmesriigi otsuse kohta või 
juhul kui lõikes 1 osutatud kolme nädala 
jooksul ei ole otsust tehtud, saab esitada 
kaebuse vastavalt siseriiklikule õigusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4c – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui Euroopa kutsekaardi omanik soovib 
osutada teenuseid mõnes muus kui algselt 

3. Kui Euroopa kutsekaardi omanik soovib 
osutada teenuseid mõnes muus kui algselt 
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lõike 1 kohaselt teavitatud liikmesriigis või 
kui ta soovib jätkata teenuste osutamist 
lõikes 1 osutatud kaheaastasest perioodist 
kauem, võib ta lõikes 1 osutatud Euroopa 
kutsekaarti jätkuvalt kasutada. Sellisel 
juhul esitab Euroopa kutsekaardi omanik 
artikli 7 kohase deklaratsiooni.

lõike 1 kohaselt teavitatud liikmesriigis või 
kui ta soovib jätkata teenuste osutamist 
lõikes 1 osutatud üheaastasest perioodist 
kauem, võib ta lõikes 1 osutatud Euroopa 
kutsekaarti jätkuvalt kasutada. Sellisel 
juhul esitab Euroopa kutsekaardi omanik
asjaomasele vastuvõtvale liikmesriigile
artikli 7 kohase deklaratsiooni.

Or. fr

Selgitus

Uuesti tuleks kehtestada deklaratsioonide iga-aastase uuendamise nõue, et vastuvõtvad 
liikmesriigid oleksid nende territooriumil viibivatest teenuseosutajatest nõuetekohaselt 
teadlikud.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa kutsekaart tegevuse alustamiseks 
ja artikli 7 lõike 4 kohaste teenuste 
ajutiseks osutamiseks

Euroopa kutsekaart tegevuse alustamiseks 
ja artikli 7 lõike 4 kohaste teenuste 
ajutiseks ja episoodiliseks osutamiseks

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kahe nädala jooksul pärast Euroopa 
kutsekaardi täieliku taotluse saamist 
kontrollib päritoluliikmesriik esitatud 
tõendavaid dokumente ning kinnitab nende 
autentsust ja kehtivust, koostab Euroopa 
kutsekaardi, edastab selle kinnitamiseks 

1. Kolme nädala jooksul pärast Euroopa 
kutsekaardi täieliku taotluse saamist 
kontrollib päritoluliikmesriik esitatud 
tõendavaid dokumente ning kinnitab nende 
autentsust ja kehtivust, koostab Euroopa 
kutsekaardi, edastab selle kinnitamiseks 
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vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele 
ning teavitab kõnealust asutust vastavast 
IMI-failist. Päritoluliikmesriik teavitab 
taotlejat menetluse hetkeseisust.

vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele 
ning teavitab kõnealust asutust vastavast 
IMI-failist. Päritoluliikmesriik teavitab 
taotlejat menetluse hetkeseisust.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi ja selle rakendamise esimeses etapis peaksid menetlustähtajad olema pikemad, et 
tagada süsteemi optimaalne toimimine ning teenuse kõrgem kvaliteet.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklites 16, 21 ja 49a osutatud juhtudel 
otsustab vastuvõttev liikmesriik Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise üle vastavalt 
lõikele 1 ühe kuu jooksul alates 
päritoluliikmesriigi edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast.
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata ühekuulist perioodi.

2. Artiklites 16, 21 ja 49a osutatud juhtudel 
otsustab vastuvõttev liikmesriik Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise üle vastavalt 
lõikele 1 viie nädala jooksul alates 
päritoluliikmesriigi edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast.
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata viienädalast perioodi.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi ja selle rakendamise esimeses etapis peaksid menetlustähtajad olema pikemad, et 
tagada süsteemi optimaalne toimimine ning teenuse kõrgem kvaliteet.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 7 lõikes 4 ja artiklis 14 osutatud 
juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik, 
kas tunnustada omaniku kvalifikatsiooni 
või nõuda temalt korvamismeetmeid; 
kõnealune otsus tehakse kahe kuu jooksul 
alates päritoluliikmesriigi poolt 
kinnitamiseks edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast.
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata kahekuulist perioodi.

3. Artikli 7 lõikes 4 ja artiklis 14 osutatud 
juhtudel otsustab vastuvõttev liikmesriik, 
kas tunnustada omaniku kvalifikatsiooni 
või nõuda temalt korvamismeetmeid; 
kõnealune otsus tehakse kaheksa nädala
jooksul alates päritoluliikmesriigi poolt 
kinnitamiseks edastatud Euroopa 
kutsekaardi kättesaamise kuupäevast.
Põhjendatud kahtluse korral võib 
vastuvõttev liikmesriik nõuda 
päritoluliikmesriigilt lisateavet. Selline 
nõue ei peata kaheksanädalast perioodi.

Or. fr

Selgitus

Süsteemi ja selle rakendamise esimeses etapis peaksid menetlustähtajad olema pikemad, et 
tagada süsteemi optimaalne toimimine ning teenuse kõrgem kvaliteet.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4d – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vastuvõttev liikmesriik ei tee otsust 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
jooksul või ta nõuab lisateavet ühe kuu
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 
vastuvõtva liikmesriigi poolt kinnitatuks 
ning see tähendab kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamist asjaomase reguleeritud 
kutsealana vastuvõtvas liikmesriigis.

5. Vastuvõttev liikmesriik annab Euroopa 
kutsekaardi kinnitamise taotluse 
kättesaamisest taotlejale teada viie päeva 
jooksul. Kui vastuvõttev liikmesriik ei tee 
otsust lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaegade 
jooksul või ta nõuab lisateavet viie nädala
jooksul alates päritoluliikmesriigilt 
Euroopa kutsekaardi kättesaamise 
kuupäevast, loetakse Euroopa kutsekaart 
vastuvõtva liikmesriigi poolt ajutiselt
kinnitatuks ning see tähendab 
kutsekvalifikatsiooni ajutist tunnustamist 
asjaomase reguleeritud kutsealana 
vastuvõtvas liikmesriigis.

Or. fr
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Selgitus

Tähtaegade pikendamise kontekstis tuleks tagada, et taotlejat teavitatakse korrapäraselt tema 
taotluse staatusest. Lisaks võimaldab vaikimisi tunnustamise mehhanism vältida taotluste 
ebasobivat käsitlemist vastuvõtva liikmesriigi asutuste poolt, kuid vaikimisi tunnustamine ei 
kujuta endast mingil juhul lõplikku otsust. Vastuvõtva liikmesriigi ametiasutusel on võimalik 
see lisateabe nõudmise korral peatada.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused ajakohastavad õigel ajal 
vastavat IMI-faili teabega distsiplinaar- või 
kriminaalkaristuste kohta või iga muu 
tõsise ja erilise olukorra kohta, millel on 
tõenäoliselt tagajärjed Euroopa kutsekaardi 
omaniku tegutsemisele käesoleva direktiivi 
kohastel tegevusaladel. Sellise 
ajakohastamise käigus kustutatakse 
ebavajalik teave. Asjaomased pädevad 
asutused teavitavad faili mis tahes 
ajakohastamisest Euroopa kutsekaardi 
omanikku ja vastava IMI-failiga seotud 
pädevaid asutusi.

1. Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused ajakohastavad õigel ajal 
vastavat IMI-faili teabega distsiplinaar- või 
kriminaalkaristuste kohta või iga muu 
tõsise ja erilise olukorra kohta, millel on 
tõenäoliselt tagajärjed Euroopa kutsekaardi 
omaniku tegutsemisele käesoleva direktiivi 
kohastel tegevusaladel. Sellise 
ajakohastamise käigus kustutatakse 
ebavajalik teave. Asjaomased pädevad
asutused teavitavad faili mis tahes 
ajakohastamisest viivitamatult Euroopa 
kutsekaardi omanikku ja vastava IMI-
failiga seotud pädevaid asutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4e – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on õigus taotluse 
alusel igal ajal nõuda oma faili 
parandamist, kustutamist ja blokeerimist 

5. Liikmesriigid tagavad, et Euroopa 
kutsekaardi omanikul on õigus taotluse 
alusel igal ajal nõuda oma faili 
parandamist, kustutamist ja blokeerimist 
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IMI-süsteemis ning teda teavitatakse 
sellisest õigusest Euroopa kutsekaardi 
väljastamise ajal ja seda tuletatakse pärast 
kõnealuse kaardi väljastamist meelde iga 
kahe aasta järel.

IMI-süsteemis ning teda teavitatakse 
sellisest õigusest Euroopa kutsekaardi 
väljastamise ajal ja seda tuletatakse pärast 
kõnealuse kaardi väljastamist meelde igal 
aastal.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 4f – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalisest juurdepääsust võib keelduda, 
kui see on põhjendatud ülekaalukat 
avalikku huvi pakkuva põhjusega, nt 
rahvatervis, kui see aitab tagada eesmärgi 
saavutamise ega lähe kaugemale sellest, 
mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks.

2. Liikmesriigid võivad keelduda osalise 
juurdepääsu põhimõtte kohaldamisest 
teatavate kutsealade puhul, kui see on 
põhjendatud ülekaalukat avalikku huvi 
pakkuva põhjusega, kui see aitab tagada 
eesmärgi saavutamise ega lähe kaugemale 
sellest, mis on vajalik selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. fr

Selgitus

Kui nõustutakse, et osalise juurdepääsu põhimõtet ei tuleks kohaldada ülekaalukat avalikku 
huvi pakkuval põhjusel, eeskätt seoses rahva tervise või ohutusega, peaks seda meedet olema 
võimalik kohaldada üldiselt kogu kutsealale, mitte läbivaadatud üksikjuhtumite põhjal.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas 
liikmesriigis sellel kutsealal vähemalt kaks 
aastat teenuse osutamisele eelnenud 

b) teenuse osutaja asub teise liikmesriiki ja 
kui ta tegutses ühes või enamas 
liikmesriigis sellel kutsealal täistööajaga
vähemalt kaks aastat teenuse osutamisele 
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viimase kümne aasta jooksul, kui see 
kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

eelnenud viimase kümne aasta jooksul, kui 
see kutseala ei ole asutamise liikmesriigis 
reguleeritud.

Or. fr

Selgitus

Osalise tööaja puhul võib nõutav töökogemus osutuda ebapiisavaks.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b – lõik 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuse osutaja saadab teenuse saajat, 
tingimusel et teenuse saaja peamine 
elukoht on teenuse osutaja asutamise 
liikmesriik ning kutseala ei ole esitatud 
artikli 7 lõikes 4 osutatud loetelus.”;

b) teenuse osutaja on sõlminud teenuse
saajaga eelnevalt lepingu väljaspool 
vastuvõtvat liikmesriiki, tingimusel et 
teenuse saaja peamine elukoht asub 
väljaspool vastuvõtvat liikmesriiki ning 
kutseala ei ole esitatud artikli 7 lõikes 4 
osutatud loetelus.”;

Or. fr

Selgitus

Komisjoni algselt sõnastatud lahendust on tegelikkuses raske teoks teha.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõike 2 teine lõik asendatakse 
järgmisega:
„Teenuse osutamise ajutist ja 
episoodilist olemust, eriti selle kestust, 
sagedust, regulaarsust ja pidevust 
hinnatakse igal juhtumil eraldi. Teenuse 
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osutaja ei tohi vastuvõtvas liikmesriigis 
täita enam kui pool oma aastasest 
tavapärasest töömahust.”

Or. fr

Selgitus

Ajutist tegevust tuleks ajaliselt piirata, et mitte võimaldada kehtestatud menetluskorrast 
möödahiilimist.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 4: välja jäetud
"4. Notarite puhul jäetakse ametlike 
dokumentide koostamine ja muud 
vastuvõtva liikmesriigi pitserit nõudvad 
tõestamistoimingud teenuste osutamisest 
välja.”.

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse notari kutsealaga seonduvat vähest liikuvust ning kutseala iseloomu, eelkõige 
asutamisvabadust ja asjaolu, et notarid on enamikus liikmesriikides riigiametnikud, ei tundu 
erisätete kehtestamine vajalik.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt i
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) turvateenuste ja tervishoiusektori
kutsealade puhul tõend tegutsemise ajutise 
või lõpliku peatamise puudumise või 
kriminaalkorras karistatuse puudumise 

e) turvateenuste ja rahvatervisega 
seonduvate kutsealade puhul tõend 
tegutsemise ajutise või lõpliku peatamise 
puudumise või kriminaalkorras karistatuse 
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kohta, kui liikmesriik nõuab seda ka oma 
kodanikelt;”;

puudumise kohta, kui liikmesriik nõuab 
seda ka oma kodanikelt;”;

Or. fr

Selgitus

Teatavad kutsealad on rahvatervise kaitse seisukohalt väga olulised, kuid neid ei peeta 
tingimata tervishoiusektori kutsealadeks.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a – alapunkt ii a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) lisatakse järgmine punkt f a:
f a) kinnitus kutsealase 
vastutuskindlustuse olemasolu kohta, et 
tagada kutsealane vastutus vastuvõtva 
liikmesriigi territooriumil osutatud 
teenuste eest.

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või elukestva 
õppe kaudu, annab vastuvõttev liikmesriik 
teenuse osutajale eelkõige sobivustesti 
kaudu võimaluse näidata, et ta on 
puuduolevad teadmised või pädevuse 

Kui teenuse osutaja kutsekvalifikatsioon ja 
vastuvõtvas liikmesriigis nõutav koolitus 
erinevad olulisel määral, nii et see erinevus 
võib olla ohtlik rahva tervisele või 
ohutusele, ning seda ei saa kompenseerida 
teenuse osutaja töökogemuse või elukestva 
õppe kaudu, annab vastuvõttev liikmesriik 
teenuse osutajale eelkõige sobivustesti
kaudu võimaluse näidata, et ta on 
puuduolevad teadmised või pädevuse 
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omandanud. Igal juhul peab olema 
võimalik pakkuda teenust ühe kuu jooksul 
kolmanda lõigu alusel vastuvõetud otsuse 
langetamisest.

omandanud, või võtab arvesse artiklites 
49a ja 49b ette nähtud menetluste raames 
välja antud kvalifikatsiooni tõendavaid 
dokumente või sertifikaate. Igal juhul peab 
olema võimalik pakkuda teenust ühe kuu 
jooksul kolmanda lõigu alusel vastuvõetud 
otsuse langetamisest.

Or. fr

Selgitus

Kutsetöötaja taseme hindamisel võib osutuda kasulikuks tema pädevuse tunnustamine 
artiklites 49a ja 49b ette nähtud mehhanismide alusel.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused võivad asutamise liikmesriigi 
pädevatelt asutustelt kahtluse korral küsida 
teavet teenuse osutaja asutamise 
seaduslikkuse, tema hea käitumise, samuti 
kutsealaste distsiplinaar- ja 
kriminaalkaristuste puudumise kohta. 
Kvalifikatsioonide kontrollimisel võivad 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
küsida asutamise liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt teavet teenuse osutaja koolituste 
kohta ulatuses, mis on vajalik selleks, et 
hinnata olulisi erinevusi, mis võivad olla 
ohtlikud rahva tervisele või ohutusele. 
Asutamise liikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas artikliga 
56.”.

1. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused võivad asutamise liikmesriigi 
pädevatelt asutustelt kahtluse korral küsida 
teavet teenuse osutaja asutamise 
seaduslikkuse, tema hea käitumise, samuti 
kutsealaste distsiplinaar- ja 
kriminaalkaristuste puudumise kohta. 
Kvalifikatsioonide kontrollimisel võivad 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
küsida asutamise liikmesriigi pädevatelt 
asutustelt teavet teenuse osutaja koolituste 
kohta ulatuses, mis on vajalik selleks, et 
hinnata olulisi erinevusi, mis võivad olla 
ohtlikud rahva tervisele või ohutusele. 
Liikmesriik võib võtta arvesse ka artiklites 
49a ja 49b ette nähtud menetluste raames 
välja antud kvalifikatsiooni tõendavaid 
dokumente või sertifikaate. Asutamise 
liikmesriigi pädevad asutused annavad 
sellist teavet kooskõlas artikliga 56.”.

Or. fr
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Selgitus

Kutsetöötaja taseme hindamisel võib osutuda kasulikuks tema pädevuse tunnustamine 
artiklites 49a ja 49b ette nähtud mehhanismide alusel.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 
2 võib vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
keelata pädevuskinnitust omavatel isikutel 
kutsealal tegutsema asumise ja 
tegutsemise, kui tema territooriumil 
kõnealusel kutsealal töötamiseks vajalik 
riiklik kvalifikatsioon kuulub artikli 11 
punkti d või e liigituse alla.”.

4. Erandina käesoleva artikli lõigetest 1 ja 
2 võib vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
keelata pädevuskinnitust või sellist 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti, mis 
ei ole vastuvõtvas liikmesriigis nõutud 
tasemest vahetult nõrgem, omavatel 
isikutel kutsealal tegutsema asumise ja 
tegutsemise, kui tema territooriumil 
kõnealusel kutsealal töötamiseks vajalik 
riiklik kvalifikatsioon kuulub artikli 11 
punkti d või e liigituse alla.”.

Or. fr

Selgitus

Uuesti kehtestatakse säte, mis võimaldab vältida ebaproportsionaalset tasemevahet.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 12 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõikesse 3 lisatakse esimese lõigu järele 
järgmine lõik:

välja jäetud

„Notari kutseala puhul võib vastuvõttev 
liikmesriik korvamismeetme 
kindlaksmääramisel võtta arvesse 
nimetatud kutseala konkreetset tegevust 
tema territooriumil, eelkõige seoses 
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kohaldatava õigusega.”;

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse notari kutsealaga seonduvat vähest liikuvust ning kutseala iseloomu, eelkõige 
asutamisvabadust ja asjaolu, et notarid on enamikus liikmesriikides riigiametnikud, ei tundu 
erisätete kehtestamine vajalik.

Muudatusettepanek 45 
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
III peatükk – pealkiri ja sätted

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) III peatüki pealkiri asendatakse 
järgmisega:
Tunnustamine koolitusnõuete
kooskõlastamise alusel
(Muudatusettepanekut kohaldatakse 
käesoleva õigusakti kogu III peatüki 
ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Koolitusnõudeid, millel rajaneb automaatse tunnustamise süsteem, ei tohiks pidada 
miinimumnõueteks, vaid ühiseks vundamendiks, mille pideva arendamise abil on võimalik 
saavutada kõrge kvaliteedistandard.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 15
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) Artikli 21 lõiked 4, 6 ja 7 jäetakse 
välja.

15) Artikli 21 lõige 4, lõike 6 teine ja
kolmas lõik ning lõige 7 jäetakse välja.
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Or. fr

Selgitus

Lõike 6 esimene lõik tuleks õigusakti uuesti sisse tuua, kuna see on äärmiselt oluline kogu 
diplomite automaatse tunnistamise süsteemi jaoks.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 17 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17) Artiklile 22 lisatakse teine lõik: 17) Artiklile 22 lisatakse järgmine punkt c 
ning teine lõik:

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad aruanded oma 
arstide, meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite 
täiendusõppe ja -koolituse korra kohta.”.

c) Liikmesriigid tagavad, et asutustes, mis 
vastutavad mõne asjaomase koolituskava 
pakkumise eest, teostatakse vähemalt iga 
viie aasta tagant alates [sisestada 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] 
kõrghariduse kvaliteedi tagamise Euroopa 
registrisse (EQAR) kantud asutuse poolt 
läbi viidud hindamine, mille käigus 
võetakse arvesse koolitusnõuete järgimist 
ja mille tulemused esitatakse nii 
asjaomasele liikmesriigile kui ka 
komisjonile.
„Esimese lõigu punkti b kohaldamiseks 
esitavad liikmesriikide pädevad asutused 
alates [lisada kuupäev – artikli 3 lõike 1 
esimeses lõigus sätestatud kuupäevale 
järgnev päev] ning seejärel iga viie aasta 
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järel komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
üldsusele kättesaadavad 
hindamisaruanded, et optimeerida arstide, 
meditsiinitöötajate, üldõdede, 
hambaarstide, spetsialiseerunud 
hambaarstide, veterinaararstide, 
ämmaemandate ja proviisorite kutsealase 
täiendkoolituse süsteeme.”.

Or. fr

Selgitus

Direktiiviga võiks samuti kehtestada kontrollimehhanismi asutuste pakutava koolituse 
kvaliteedi kontrollimiseks seoses direktiivis sätestatud tingimuste täitmisega, et välistada 
koolituse tõelise taseme suhtes igasugused kahtlused. Lisaks tuleks täpsustada kutsealase 
täiendkoolituse hindamisaruannete eesmärk.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Eriarsti õpe hõlmab teoreetilist, 
praktilist ja kutse-eetika alast koolitust 
kas ülikoolis või arstiõpet andvas haiglas 
või vajadusel pädevate ametiasutuste või 
organite heaks kiidetud meditsiinilise 
abi asutuses.
Liikmesriigid tagavad, et eriarsti õpe 
kestab vähemalt viis aastat, mida võib 
väljendada ka ECTS-ainepunktides.
Koolitus peab toimuma pädevate 
ametiasutuste või organite järelevalve 
all. See peab sisaldama eriarstiks 
koolitatava isiklikku osalemist 
kõnealuste teenustega kaasnevates 
tegevustes ja kohustustes.”

Or. fr
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Selgitus

Eesmärk on ajakohastada eriarstide õpet käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 25 – lõige 3 a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad siseriiklikes 
õigusaktides sätestada osalise vabastuse 
eriarsti õppe teatavate osade läbimisest, kui 
koolituse kõnealune osa juba läbitud muu 
erialase õppekava raames, mis on loetletud 
V lisa punktis 5.1.3, ning tingimusel, et 
kutsetöötaja on erialase kvalifikatsiooni
kõnealuses liikmesriigis juba varem 
omandanud. Liikmesriigid tagavad, et 
antud vabastus ei ületa ühte kolmandikku 
V lisa punktis 5.1.3 osutatud eriarsti õppe 
minimaalsest kestusest.

3 a. Liikmesriigid võivad siseriiklikes 
õigusaktides sätestada osalise vabastuse 
eriarsti õppe teatavate osade läbimisest, kui 
koolituse kõnealune osa juba läbitud muu 
erialase õppekava raames, mis on loetletud 
V lisa punktis 5.1.3, ning tingimusel, et 
kutsetöötaja on erialase kvalifikatsiooni 
juba varem omandanud. Liikmesriigid 
tagavad, et antud vabastus ei ületa ühte 
kolmandikku V lisa punktis 5.1.3 osutatud 
eriarsti õppe minimaalsest kestusest.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigil peaks olema õigus tunnustada teises liikmesriigis omandatud osalist haridust. 

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses V lisa punktis 5.1.3 osutatud
koolituse minimaalse kestuse
kohandamisega teaduse ja tehnika 
arenguga.”.

5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses V lisa punktis 5.1.3 osutatud
koolitusnõuete kohandamisega teaduse ja 
tehnika arenguga.”.
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Or. fr

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 20 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20) Artikli 26 teine lõik asendatakse 
järgmisega.

20) Artikkel 26 asendatakse järgmisega:

Or. fr

Muudatusettepanek 53 
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 26 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Selleks et käesolevas direktiivis võetaks 
arvesse siseriiklikes õigusaktides toimunud 
muudatusi, on komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 58a vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste uute 
meditsiinierialade lisamisega V lisa punkti 
5.1.3, mis on levinud vähemalt ühes 
kolmandikus liikmesriikides.”.

Artiklis 21 nimetatud eriarsti 
kvalifikatsiooni tõendav dokument on 
dokument, mille V lisa punktis 5.1.2 
nimetatud pädev asutus või organ 
kinnitab kõnealuse õppe osas erinevates 
liikmesriikides kasutusel olevatele ja V 
lisa punktis 5.1.3 nimetatud 
kutsenimetustele.
„Selleks et käesolevas direktiivis võetaks 
arvesse siseriiklikes õigusaktides toimunud 
muudatusi, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 58a vastu delegeeritud 
õigusakte seoses selliste uute 
meditsiinierialade lisamisega V lisa punkti 
5.1.3, mis on levinud vähemalt ühes 
kolmandikus liikmesriikides.”.

Or. fr
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Selgitus

Eesmärk on ajakohastada eriarstide õpet käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 22 – alapunkt b
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses muudatustega V lisa punktis 5.2.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika 
arenguga.”;

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 58a vastu delegeeritud õigusakte 
seoses muudatustega V lisa punktis 5.2.1 
sätestatud loetelus, eesmärgiga kohandada 
seda hariduse, teaduse ja tehnika arenguga
ning kutseala suundumuste ja selle 
ülesannete muutumisega.”;

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on ajakohastada üldõdede õpet käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 22 – alapunkt c
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 
kolmeaastast õpet, mis sisaldab vähemalt
4 600 tundi teoreetilist ja kliinilist 
koolitust, kusjuures teoreetilise koolituse 
kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast.
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.”;

Üldõdede koolitus hõlmab vähemalt 
kolmeaastast õpet (võib väljendada ka 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega), mis 
sisaldab vähemalt 4 600 tundi teoreetilist ja 
kliinilist koolitust, kusjuures teoreetilise 
koolituse kestus moodustab vähemalt ühe 
kolmandiku ja kliinilise koolituse kestus 
vähemalt poole koolituse miinimumajast.
Liikmesriigid võivad anda osalise 
vabastuse isikutele, kes on läbinud osa 
koolitusest vähemalt võrdväärsel tasemel 
kursustel.”;



PR\909378ET.doc 37/58 PE494.470v01-00

ET

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on saavutada järjepidevus ECTS-ainepunktide võrdlussüsteemiga, mida kasutatakse 
muude õppekavade puhul.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 23 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23 a) Lisatakse järgmine artikkel 33b:
„Artikkel 33b
Üleminekusätted
Pärast [sisestada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev] peavad liikmesriigid 
kohandama oma koolitussüsteemi kuue 
aasta jooksul vastavaks artikli 31 lõikes 1 
sätestatud uutele nõuetele (seoses 
üldhariduse kestusega).”

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 24 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast täisajaga teoreetilist 
ja praktilist õppetööd, mida võib 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega, mis sisaldab vähemalt V 
lisa punktis 5.3.1 kirjeldatud õppekava ja
mis toimub ülikoolis, sellega võrdväärseks 
tunnistatud tasemel kõrgharidust andvas 
asutuses või ülikooli järelevalve all.

„Hambaarsti põhiõpe hõlmab kokku 
vähemalt viieaastast õppetööd (võib 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega), mis sisaldab vähemalt 
5000 tundi teoreetilist ja praktilist
õppetööd, sisaldab vähemalt V lisa punktis 
5.3.1 kirjeldatud õppekava ja toimub 
ülikoolis, sellega võrdväärseks tunnistatud 
tasemel kõrgharidust andvas asutuses või 
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ülikooli järelevalve all.

Or. fr

Selgitus

Õppetöö tundide arvu on vaja täpsustada, et välistada osalise ajaga õppe tunnustamine, kuna 
see võib osutuda ebapiisavaks.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 27 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõige 3 asendatakse järgmisega:
 „3. Ämmaemandaõpe annab kindluse, 
et kõnealune isik on omandanud 
järgmised teadmised ja oskused:
a) piisavad teadmised ämmaemandatöö 
aluseks olevate teadusalade, eriti 
sünnitusabi, günekoloogia ja 
neonatoloogia kohta;
b) piisavad teadmised kutseala eetika ja 
kutseala reguleerivate õigusaktide 
kohta;
c) üksikasjalikud teadmised bioloogiliste 
funktsioonide, anatoomia ja füsioloogia 
ning psühholoogia ja farmakoloogia
kohta sünnitusabi ja vastsündinutega 
seoses, samuti inimese tervisliku seisundi 
ja tema füüsilise ning sotsiaalse 
keskkonna ning käitumise vahelise seose 
tundmine;
d) piisav kliinilise töö kogemus, mis on 
saadud heakskiidetud asutuses 
ämmaemanda ja sünnitusabi 
kvalifikatsiooniga personali järelevalve 
all töötades;
e) ravipersonali koolituse piisav 
mõistmine ja nendega töötamise 
kogemus.”
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Or. fr

Selgitus

Eesmärk on ajakohastada ämmaemandaõpet käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 28
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt kolmeaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe;

a) vähemalt kolmeaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt 
5000 tundi teoreetilist ja praktilist 
õppetööd ja mida võib väljendada ka 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega;

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on ajakohastada ämmaemandaõpet käsitlevaid sätteid ning saavutada järjepidevus 
ECTS-ainepunktide võrdlussüsteemiga, mida kasutatakse muude õppekavade puhul.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 28
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt kaheaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt
3 600 tundi koolitust, mis sõltub V lisa 
punktis 5.2.2 osutatud üldõe 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi 
olemasolust;

b) vähemalt kaheaastane täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt 3 
600 tundi koolitust (võib väljendada ka 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega), mis 
sõltub V lisa punktis 5.2.2 osutatud üldõe 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi 
olemasolust;

Or. fr
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Selgitus

Eesmärk on saavutada järjepidevus ECTS-ainepunktide võrdlussüsteemiga, mida kasutatakse 
muude õppekavade puhul.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 28
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vähemalt 18 kuu pikkune täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt 
3 000 tundi koolitust, mis sõltub V lisa 
punktis 5.2.2 osutatud üldõe 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi 
olemasolust, ja millele järgneb ühe aasta 
pikkune kutsepraktika, mille kohta on 
vastavalt lõikele 2 välja antud tunnistus.”.

c) vähemalt 18 kuu pikkune täisajaga 
ämmaemandaõpe, mis sisaldab vähemalt 
3 000 tundi koolitust (võib väljendada ka 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega), mis 
sõltub V lisa punktis 5.2.2 osutatud üldõe 
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi 
olemasolust, ja millele järgneb ühe aasta 
pikkune kutsepraktika, mille kohta on 
vastavalt lõikele 2 välja antud tunnistus.”.

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on saavutada järjepidevus ECTS-ainepunktide võrdlussüsteemiga, mida kasutatakse 
muude õppekavade puhul.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 28 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28 a) Artikkel 42 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 42
Ämmaemanda kutsetegevus
1. Käesoleva osa sätteid kohaldatakse 
ämmaemanda iseseisva kutsetegevuse 
suhtes nagu see on liikmesriikides 
määratletud, ning millega tegeletakse V 
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lisa punktis 5.5.2 kehtestatud 
kutsenimetuste all, piiramata sellega 
lõike 2 kohaldamist.
2. Liikmesriigid tagavad, et 
ämmaemandad on suutelised tegelema 
ja hakkama tegelema vähemalt 
järgmiste tegevustega:
a) teabe andmine ja nõustamine naiste 
reproduktiivtervishoiu, sh 
pereplaneerimise valdkonnas;
b) raseduste diagnoosimine ning
normaalsete raseduste hindamine ja
jälgimine; vajalike uuringute tegemine;
c) riskifaktoriga raseduste võimalikult 
varaseks tuvastamiseks vajalike 
uuringute määramine ja selles 
valdkonnas nõustamine;
d) lapsevanemaks saamise ja sünnitamise 
alaste põhjalike 
ettevalmistusprogrammide läbiviimine;
e) sünnitava ja äsja sünnitanud ema eest 
hoolitsemine, tema abistamine ja 
asjakohaste kliiniliste ning tehniliste 
vahenditega emakasisese loote seisundi 
jälgimine;
f) iseeneslike sünnituste juhtimine, 
vajaduse korral episiotoomia ja õmbluste
tegemine ning tuharseisus sünnituste 
juhtimine;
g) ema või lapse anomaaliale viitavate 
hoiatusmärkide äratundmine, mis 
põhjustab vajaduse pöörduda 
spetsialiseerunud tervishoiutöötaja poole 
ja abistada teda vajaduse korral; arsti 
puudumisel vajalike hädaabinõude 
rakendamine, eriti platsenta manuaalne 
eemaldamine, millele võib järgneda 
emaka manuaalne kontroll;
h) vastsündinu kontroll ja tema eest 
hoolitsemine; vajaduse korral initsiatiivi 
haaramine ja vajalike koheste 
elustamisvõtete teostamine;
i) ema eest hoolitsemine ja tema seisundi 
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jälgimine sünnitusjärgsel perioodil ning 
ema nõustamine lapsehoolduse 
teemadel, et võimaldada emal veenduda 
vastsündinu optimaalses arengus;
j) arsti määratud ravi teostamine ning 
vajalike ravimite määramine
ämmaemanda kutsekohustuste raames;

k) kõikide vajalike meditsiiniliste ja 
juriidiliste dokumentide täitmine.

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on ajakohastada ämmaemandaõpet käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 30 – alapunkt a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 44 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teoreetilise ja praktilise õppetöö järel 
kuue kuu pikkune praktika avalikus 
apteegis või haiglas selle haigla 
farmaatsiaosakonna järelevalve all.

b) teoreetilise ja praktilise õppetöö jooksul 
või järel kuue kuu pikkune praktika 
avalikus apteegis või haiglas selle haigla 
farmaatsiaosakonna järelevalve all.

Or. fr

Selgitus

Kuna väljaõpe erineb liikmesriigiti, tuleks neile selles küsimuses jätta vabad käed.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 31 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31) Artikli 45 lõikele 2 lisatakse punkt h: 31) Artikli 45 lõige 2 asendatakse 
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järgmisega:

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 31
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) farmaatsiatoodete kõrvaltoimetest 
pädevatele ametiasutustele aru andmine.”.

2. Liikmesriigid tagavad, et artikli 44 
sätetele vastavaid ja ülikooli või sellega 
võrdväärsel tasemel proviisori 
kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente 
omavad isikud on suutelised tegelema või 
hakkama tegelema vähemalt järgmiste 
tegevustega, kusjuures vajadusel nõutakse 
lisaks dokumendile täiendavat 
töökogemust:
a) ravimite ravimvormide valmistamine;
b) ravimite tootmine ja testimine;
c) ravimite testimine ravimite 
testimislaboratooriumis;
d) ravimite ladustamine, säilitamine ja 
jaotamine hulgimüügi staadiumis;
e) ohutute ja kvaliteetsete ravimite 
tarnimine, valmistamine, kontroll, 
ladustamine ja levitamine üldsusele 
avatud apteekides;
f) ravimite valmistamine, kontroll, 
ladustamine ja jagamine haiglates;
g) ravimikuuri jälgimine, teabe ja 
nõuannete jagamine ravimite kohta ning 
tervishoiuga seotud küsimustes;
h) pädevate asutuste teavitamine 
farmaatsiatoodete kõrvaltoimetest;
i) patsiendi individuaalne nõustamine 
iseravimise korral;
j) osalemine rahvatervise alastes 
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institutsioonilistes kampaaniates.

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on ajakohastada proviisoriõpet käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arhitektide koolitus peab olema 
vähemalt kuue aasta pikkune ning seda 
võib väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega. Liikmesriigis läbiviidav 
koolitus hõlmab ühte järgmistest:

1. Arhitektide koolitus peab olema 
vähemalt kuue aasta pikkune. Liikmesriigis 
läbiviidav koolitus hõlmab ühte 
järgmistest:

Or. fr

Selgitus

ECTS-ainepunktide võrdlus peaks kehtima teooriaõppele.

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vähemalt nelja aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
kahe aasta pikkuse tasustatud praktikaga;

a) vähemalt nelja aasta pikkune (võib 
väljendada ka samaväärsete ECTS-
ainepunktidega) täisajaga õppetöö 
ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega, millega 
omandatakse teoreetiline kvalifikatsioon,
ja vähemalt kahe aasta pikkuse praktilist 
õpet pakkuva tasustatud praktikaga, 
millega omandatakse 
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kutsekvalifikatsioon;

Or. fr

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis või sellega võrreldavas 
õppeasutuses, mis lõpeb ülikoolitasemel 
eksami eduka sooritamisega ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse tasustatud praktikaga.

b) vähemalt viie aasta pikkune täisajaga 
õppetöö ülikoolis (võib väljendada ka 
samaväärsete ECTS-ainepunktidega) või 
sellega võrreldavas õppeasutuses, mis 
lõpeb ülikoolitasemel eksami eduka 
sooritamisega, millega omandatakse 
teoreetiline kvalifikatsioon, ja vähemalt 
ühe aasta pikkuse praktilist õpet pakkuva
tasustatud praktikaga, millega 
omandatakse kutsekvalifikatsioon.

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 32
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning sellise isiku järelevalve 
all, kelle puhul on tagatud, et ta on 
võimeline praktilist koolitust läbi viima.
Praktika peab järgnema lõikes 1 osutatud 
õppetöö läbimisele. Tasustatud praktika 
läbimist peab tõendama kvalifikatsiooni 
tõendavale dokumendile lisatud tunnistus.

3. Tasustatud praktika peab toimuma 
liikmesriigis ning arhitekti või sellise isiku
või organi järelevalve all, kes on selleks 
saanud loa pädevatelt asutustelt, kes on 
nõuetekohaselt kontrollinud tema võimet
praktilist koolitust läbi viia. Tasustatud 
praktika läbimist peab tõendama ametlikku
kvalifikatsiooni tõendavale dokumendile 
lisatud tunnistus, mille on välja andnud 
pädev asutus.
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Or. fr

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 38
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriik tagab, et keeleoskuse
kontrolle viiakse läbi pädeva asutuse poolt
pärast artiklis 4d, artikli 7 lõikes 4 ja artikli 
51 lõikes 3 osutatud otsuste vastu võtmist 
ning juhul, kui on tõsiseid ja konkreetseid 
kahtlusi kutsetöötaja keeleoskuse suhtes 
seoses kutsealal tegutsema hakkamisega.

„Liikmesriik tagab, et keeleoskuse mis 
tahes testimine viiakse läbi pädeva asutuse
kontrolli all pärast artiklis 4d, artikli 7 
lõikes 4 ja artikli 51 lõikes 3 osutatud 
otsuste vastu võtmist ning juhul, kui on 
tõsiseid ja konkreetseid kahtlusi 
kutsetöötaja keeleoskuse suhtes seoses 
kutsealal tegutsema hakkamisega.

Or. fr

Selgitus

Testimise mõiste on paindlikum kui kontrolli mõiste ning pädeval asutusel peaks olema õigus 
delegeerida testimise korraldamine muule üksusele.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 38
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Patsientide ohutusega seotud kutselade
puhul võivad liikmesriigid anda pädevatele 
asutustele õiguse viia läbi kõiki 
asjaomaseid kutsetöötajaid hõlmav 
keeleoskuse kontroll, kui seda taotleb 
selgesõnaliselt riiklik tervisehoiusüsteem 
või füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, 
kes ei ole seotud riikliku 
tervishoiusüsteemiga, esindav riiklik
patsientide organisatsioon.

Patsientide ohutuse ja rahvatervisega
seotud kutsealade puhul võivad 
liikmesriigid anda pädevatele asutustele 
õiguse viia läbi kõiki asjaomaseid 
kutsetöötajaid hõlmav keeleoskuse
testimine. Keeleoskuse testimise eesmärk 
on määrata, kas kutsetöötaja on võimeline 
suhtlema nii suuliselt kui ka kirjalikult 
piisaval määral, et täita oma 
kutseülesandeid, pidades eelkõige silmas
patsientide ohutust ja rahvatervise kaitset.
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Or. fr

Selgitus

Testimise mõiste on paindlikum kui kontrolli mõiste ning pädev asutus peaks olema ainus, 
kellel on õigus seda nõuda. Lisaks tuleks määratleda ka kõnealuse testimise raamistik.

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 38
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keeleoskuse kontroll piirdub liikmesriigi 
ühe ametliku keele oskusega, vastavalt 
asjaomase isiku valikule; see vastab
kutsealale, kus soovitakse tegutseda, ning 
on kutsetöötaja jaoks tasuta. Asjaomasel 
isikul on õigus vaidlustada sellised 
kontrollid liikmesriigi kohtutes.”.

Keeleoskuse testimine piirdub liikmesriigi 
ühe ametliku keele oskusega, vastavalt 
asjaomase isiku valikule; see peab vastama
kutsealale, kus soovitakse tegutseda, ning 
on kutsetöötaja jaoks tasuta. Asjaomasel 
isikul on õigus vaidlustada sellised 
kontrollid liikmesriigi kohtutes.”.

Or. fr

Selgitus

Testimise mõiste on paindlikum kui kontrolli mõiste.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 39
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 55a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasustatud praktika tunnustamine Praktika tunnustamine

Or. fr

Selgitus

Tuleks täpsustada, millist praktikat silmas peetakse, sest see ei pea olema tingimata 
tasustatud.
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Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 39
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 55a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud kutsealal tegutsemise 
lubamiseks tunnustab päritoluliikmesriik 
teises liikmesriigis läbitud ja kõnealuse 
liikmesriigi pädeva asutuse kinnitatud
tasustatud praktikat.”.

Reguleeritud kutsealal tegutsemise 
lubamiseks tunnustab päritoluliikmesriik
reguleeritud kutseala õppekava raames 
teises liikmesriigis läbitud ja kõnealuse
teise liikmesriigi pädeva asutuse kinnitatud 
praktikat (mis võib, aga ei pruugi anda 
asjakohasel kutsealal tegutsemisõigust).”.

Or. fr

Selgitus

Tuleks täpsustada, millist praktikat silmas peetakse, sest see ei pea olema tingimata 
tasustatud.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 39 a (uus)
2011/0534
Artikkel 55 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

39 a) IV jaotisesse lisatakse järgmine 
artikkel 55b:
„Artikkel 55b
Kontroll praktiseerimise pikaajalise 
katkestamise korral
Kui kutsetöötaja kvalifikatsiooni on 
tunnustatud punktides 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
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 osutatud tingimustel, kuid ta ei 
suuda tõendada, et on tegevuse alustamise 
või deklaratsiooni uuendamise taotlusele 
eelneva nelja aasta jooksul kutsealal 
tegelikult tegutsenud, võib liikmesriik 
juhul, kui esineb konkreetne kahtlus, et 
isiku teadmised, pädevus ja suutlikkus on 
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puudulikud ja see võib ohustada patsiente 
või tarbijaid, anda pädevale asutusele 
õiguse nõuda täiendavaid kontrolle, kuid 
tingimusel, et need on proportsionaalsed, 
mittediskrimineerivad ning et nendega ei 
kaasne kutsetöötaja jaoks mitte 
mingisuguseid kulusid. Asjaomasel isikul 
on õigus vaidlustada sellised kontrollid 
liikmesriigi kohtutes.”

Or. fr

Selgitus

Juhtudeks, mille puhul on kutsetöötaja kvalifikatsiooni küll tunnustatud, kuid kutsetöötaja ei 
ole pikema perioodi jooksul oma kutsealal tegutsenud, tuleks kavandada tegutsemisõigust 
mõjutav pädevuse kontrollimise mehhanism, et tagada patsientide ja tarbijate ohutuse kõrge 
tase.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 41
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastuvõtva ja päritoluliikmesriigi pädevad 
ametiasutused vahetavad teavet rakendatud 
distsiplinaar- või kriminaalkaristuste kohta 
või iga muu tõsise ja erilise olukorra kohta,
millel on tõenäoliselt tagajärjed käesoleva 
direktiivi alusel tegevusaladel
tegutsemisele, järgides Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivides 
95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ(*) sätestatud 
isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte.

Vastuvõtva ja päritoluliikmesriigi pädevad 
ametiasutused vahetavad teavet rakendatud 
distsiplinaar- või kriminaalkaristuste kohta 
või iga muu tõsise ja erilise olukorra kohta,
mis viib tõenäoliselt käesoleva direktiivi 
alusel asjaomastel tegevusaladel
tegutsemise õiguse äravõtmiseni, järgides 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivides 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ(*) 
sätestatud isikuandmete kaitset käsitlevaid 
õigusakte.

Or. fr

Selgitus

Asutusi tuleks teavitada ainult juhul, kui asjaomane teave võib viia tegutsemisõiguse 
äravõtmiseni.
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Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 41 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

41 a) Artiklisse 56 lisatakse järgmine 
lõige 4a:
„4 a. Komisjoni kaasabil pakuvad 
liikmesriigid pädevatele asutustele IMI 
süsteemi kasutamiseks ja eelkõige 
käesoleva direktiiviga ette nähtud uute 
menetluste rakendamiseks koolitust ja 
piisavat abi.”

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) V lisa punktis 5.1.4 osutatud 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti omav
perearst;

a) V lisa punktis 5.1.1 osutatud 
kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti omav
üldarst;

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) V lisa punktis 5.1.3 osutatud
kutsenimetust kasutav eriarst;

b) V lisa punktides 5.1.3 ja 5.1.4 osutatud
kutsenimetust kasutav perearst ja eriarst;
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Or. fr

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) kutsetöötajad, kelle kvalifikatsiooni 
on tunnustatud III jaotise I peatüki 
kohaselt ning kes on loetletud artikli 10 
punktis b (välja arvatud arhitektid).

Or. fr

Selgitus

Hoiatusmehhanismi tuleks kohaldada kõikidele asjaomastele kutsetöötajatele sõltumata 
sellest, kuidas nende kvalifikatsiooni on tunnustatud.

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56a – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud teave saadetakse 
hiljemalt kolme päeva jooksul alates sellise 
otsuse vastuvõtmise kuupäevast, millega 
keelatakse asjaomasel kutsetöötajal 
kutsealal tegutsemine.

Esimeses lõigus osutatud teave saadetakse
viivitamatult ning tingimata hiljemalt 48 
tunni jooksul alates sellise otsuse 
vastuvõtmise kuupäevast, millega 
keelatakse asjaomasel kutsetöötajal 
kutsealal tegutsemine.

Or. fr

Selgitus

Ohutuse huvides tuleb teave edastada võimalikult kiiresti.
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Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 42
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 56 a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 sätteid kohaldatakse ka juhul, 
kui kutsetöötaja on kasutanud või 
üritanud kasutada kvalifikatsiooni 
tunnustamise taotlemisel pettust.

Or. fr

Selgitus

Lisaks tegutsemisõiguse äravõtmise korral rakendatavale hoiatussüsteemile tuleks luua 
hoiatusmehhanism ka juhuks, kui kutsetöötaja on mõistetud süüdi petmiskatses.

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 43
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teavet antakse kasutajatele selgel 
ja kõikehõlmaval viisil, ning et selline 
teave on hõlpsasti kättesaadav vahemaa 
tagant ja elektrooniliste vahendite abil ning 
et seda ajakohastatakse.

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teavet antakse kasutajatele selgel 
ja kõikehõlmaval viisil, et selline teave on 
hõlpsasti kättesaadav vahemaa tagant ja 
elektrooniliste vahendite abil ning et seda 
ajakohastatakse võimalikult kiiresti.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 43
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 57 – lõige 3



PR\909378ET.doc 53/58 PE494.470v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ühtsed 
kontaktpunktid ja pädevad asutused 
vastavad võimalikult kiiresti ühtsele 
kontaktpunktile esitatud teabenõudele. Sel 
eesmärgil võivad nad ka kõnealuse taotluse 
edastada artiklis 57b nimetatud 
tugikeskustele ja teavitada asjaomast 
kodanikku.

3. Liikmesriigid peavad tagama, et ühtsed 
kontaktpunktid ja pädevad asutused 
vastavad võimalikult kiiresti ühtsele 
kontaktpunktile esitatud teabenõudele. Sel 
eesmärgil võivad nad ka kõnealuse taotluse 
edastada artiklis 57b nimetatud 
tugikeskustele ja teavitada asjaomast 
kodanikku.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 43
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
kaasnevaid meetmeid selle tagamiseks, et
ühtsed kontaktpunktid teevad lõikes 1 
sätestatud teabe kättesaadavaks teistes liidu 
ametlikes keeltes. See ei mõjuta 
liikmesriikide õigusakte seoses keelte 
kasutamisega nende territooriumil.

4. Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
kaasnevaid meetmeid, et ergutada ühtseid 
kontaktpunkte tegema lõikes 1 sätestatud
teavet kättesaadavaks teistes liidu 
ametlikes keeltes. See ei mõjuta 
liikmesriikide õigusakte seoses keelte 
kasutamisega nende territooriumil.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 47 a
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 58 a – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon peab delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel 
konsulteerima asjakohaste 
sidusrühmadega, kes võivad olla pädevad 
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asutused, kutseühingud, akadeemiliste 
asutuste esindajad ja sotsiaalpartnerid.

Or. fr

Selgitus

Tuleks tagada, et delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise menetlus on läbipaistev ja põhineb 
konsultatsioonidel.

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 48
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
siseriiklikule õigusele vastava 
olemasolevate reguleeritud kutsealade 
loetelu [lisada kuupäev –
ülevõtmisperioodi lõpp]. Kõikidest 
muudatustest kõnealuses reguleeritud 
kutsealade loetelus teavitatakse viivitamata 
ka komisjoni. Sellise teabe jaoks loob 
komisjon avaliku andmebaasi ning haldab 
seda.

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
siseriiklikule õigusele vastava 
olemasolevate reguleeritud kutsealade 
loetelu hiljemalt [lisada kuupäev – üks 
aasta pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist]. Kõikidest muudatustest 
kõnealuses reguleeritud kutsealade loetelus 
teavitatakse viivitamata ka komisjoni. 
Sellise teabe jaoks loob komisjon avaliku 
andmebaasi ning haldab seda.

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 48 a (uus)
Direktiiv 2005/36/EÜ
Artikkel 60 – lõiked 3 ja 4 a (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

48 a) Artiklisse 60 lisatakse järgmised 
lõiked 3 ja 4:
„3. Alates [lisada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev] esitab komisjon iga 
kolme aasta järel Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
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V lisas esitatud sätete korrapärase 
läbivaatamise tulemuste koha kooskõlas 
eesmärkide ja kohandamisnõuetega, mis 
on nähtud ette artikli 24 lõikes 4, artikli 
25 lõikes 5, artikli 26 lõikes 2, artikli 31 
lõigetes 2 ja 7, artikli 34 lõigetes 2 ja 4, 
artikli 35 lõikes 4, artikli 38 lõigetes 1 ja 
4, artikli 40 lõigetes 1 ja 4, artikli 44 
lõigetes 2 ja 4 ning artikli 46 lõikes 4.
4. Komisjon esitab hiljemalt [kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist] 
aruande artikli 33 lõigetes 2 ja 3 ning 
artiklis 33a esitatud erisätete säilitamise 
võimalikkuse kohta.”

Or. fr

Selgitus

V lisas esitatud sätete korrapärane ajakohastamine on oluline vahend selleks, et tagada 
koolituse kõrge tase ning liikmesriikidevaheline usaldus.
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SELETUSKIRI

Tööalane liikuvus on Euroopa tööhõive ja konkurentsivõime jaoks äärmiselt oluline element 
ning strateegia „Euroopa 2020” ja ühtse turu akti lahutamatu osa. Sellegipoolest on tööalane 
liikuvus veel nõrk, kuna puuduvad lihtsad ja selged eeskirjad kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamiseks, ehkki Euroopa õigusraamistik on eksisteerinud juba 1970. aastatest. Seetõttu 
on suurem osa SOLVIT keskuste poole pöördunud kodanikke teinud seda seoses nende 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamisel tekkinud probleemidega, mis takistavad neil 
praktiseerida oma kutseala teises ELi liikmesriigis. 

Vaba liikumise õigus ei ole veel muutunud iseenesestmõistetavaks ning käesoleva 
seadusandliku ettepaneku eesmärk on sellele kaasa aidata, edendades menetluste lihtsustamist 
ümber asuda soovivate kodanike jaoks ning tagades samal ajal tarbijatele, patsientidele, 
töötajatele ja kõikidele ELi kodanikele teenuste kõrge kvaliteedi ja ohutuse ning suurendades 
liikmesriikidevahelist usaldust.

Seda lihtsustamist ja usalduse suurendamist aitab saavutada ka ühiste koolitusnõuete 
korrapärane läbivaatamine nende kutsealade puhul, mille puhul tunnustatakse 
kutsekvalifikatsiooni automaatselt, ning lõpuks tuleks nende kutsealade arvu ka suurendada, 
sest praegu on neid vaid seitse (enam kui 800st ELi reguleeritud kutsealast). 

See toimub paralleelselt muutustega, mille tõi endaga kaasa Bologna protsess, mis aitab järk-
järgult ning paindlikult ühtlustada koolituskriteeriume ja määratlusi, jättes sellegipoolest 
riikidele ja asjaomastele asutustele korralduslikust küljest täielikult vabad käed. 
Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise parandamine peab põhinema õigusaktidel ning seda 
tuleb ajakohastada konsultatsioonide ning võimalikult avatud dialoogi abil, millesse on 
kaasatud pädevad asutused, kutseühingud, akadeemilised asutused ja sotsiaalpartnerid.

Tegemist on ühtse turu potentsiaali ning Euroopa kodakondsuse seisukohalt olulise 
küsimusega. Seetõttu koostatigi pärast ühtse turu akti vastuvõtmist direktiivi käesolev 
uuestisõnastamise ettepanek – ühena kaheteistkümnest vahendist, mille eesmärk on 
soodustada majanduskasvu ning suurendada euroopa kodanike usaldust. 

Just seetõttu toetab raportöör komisjoni käesolevat ettepanekut, mis sisaldab olulisi mõtteid 
probleemi lahendamiseks, luues esmajoones kutsekaardi süsteemi, mida raportöör on toetanud 
juba aastast 2007. Lisaks tuleb rõhutada, et käesoleva ettepaneku koostamise ajal valitses 
institutsioonide ja sidusrühmade vahel konsulteerimise ja koostöö õhkkond, mis aitas leida 
sidusa ja kõikidele osapooltele vastuvõetava lahenduse, kuigi teatavates olulistes küsimustes 
on veel arenguruumi.

MENETLUSTE LIHTSUSTAMINE

Raportöör väljendab heameelt vabatahtlikkusel põhineva kutsekaardi süsteemi loomise üle. 
See lahendus, mis eksisteerib koos tavapärase süsteemiga, põhineb IMI süsteemil ning on 
seega täiesti elektrooniline. Selle korra loomise eesmärk on menetlusi nii kutsetöötajate kui ka 
pädevate asutuste jaoks lihtsustada, tagades samal ajal vahetatud andmete suure 



PR\909378ET.doc 57/58 PE494.470v01-00

ET

usaldusväärsuse ning liikmesriikidevahelise tõhusama teabevahetuse, mis peaks aitama 
suurendada vastastikust usaldust. 

Sellegipoolest tuleks süsteemi rakendamise esimeses etapis menetlustähtaegu pikendada, et 
tagada süsteemi võimalikult hea toimimine ning teenuse kõrgem kvaliteet. Lisaks tuleks teha 
ettepanek korraldada IMI uute funktsioonide kasutamise alaseid koolitusi. Kui aga need 
praktilised küsimused välja arvata, tuleb rõhutada, et Euroopa kutsekaart võib kujuneda 
Euroopa kodakondsuse märkimisväärseks sümboliks ning tõeliselt kasulikuks tööriistaks.

Praegune mittetoimiv süsteem põhjustab teise liikmesriiki asuda soovivatele isikutele 
märkimisväärselt suuri raskusi ja ebameeldivusi. Nende püüdluste toetamiseks on oluline 
anda neile usaldusväärsed ja tõhusad teabeallikad, et menetlusi kiirendada. Seetõttu on 
raportöör veendunud, et tugikeskuste osatähtsust on vaja tingimata suurendada ning ühtsete 
kontaktpunktide võrgustikku tuleks laiendada üle kogu Euroopa, et nende teenused oleksid 
kättesaadavad kõikidele kutsetöötajatele.

USALDUSVÄÄRSUSE, KVALITEEDI JA OHUTUSE TAGAMINE

Üks liikuvuse põhitakistusi on tarbijate, patsientide, pädevate asutuste ja kutsetöötajate seas 
valitsev usaldamatus. See umbusk on tingitud koolituse ning töömeetodite ja -tingimuste 
mitmekesisusest ning nende erinevuste vähesest tundmisest. Usalduse puudumine on eriti 
ilmne nende kutsealade puhul, mille puhul tunnustatakse kutsekvalifikatsiooni automaatselt, 
kuigi koolitustingimuste ühiste miinimumnormidega peaks olema tagatud piisav 
kvalifikatsioon. 

Käesolevas ettepanekus on esitatud mitmeid võimalusi olukorra parandamiseks, eelkõige IMI 
süsteemi ja kutsekaardi pakutavate võimaluste parema ärakasutamise abil. Peamisteks 
meetmeteks on dokumentide kinnitamine päritoluliikmesriigi asutuste poolt ning 
hoiatussüsteemi loomine juhtudeks, kui isikult on kutsealal tegutsemise õigus ära võetud, 
kusjuures see peaks hõlmama ka neid kutsetöötajaid, kes on püüdnud kasutada 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamist taotledes pettust.

Üldisemat vastastikust usaldust kvalifikatsiooni taseme suhtes saab suurendada 
koolitusnõuete päevakohastamise ja korrapärase rangemaks muutmise abil, kuid see eeldab 
pidevat konsulteerimist asjaomaste sidusrühmadega, et muuta direktiivi lisasid, pidades samal 
ajal silmas vabaduse andmist õppekava korraldamise suhtes. 

Seetõttu toetab raportöör ettepanekuid üldõe, ämmaemanda, proviisori ning arhitekti kutseala 
õppekavade päevakohastamiseks, tunnistades sellegipoolest, et nende kohandamine võib tuua 
teatavates liikmesriikides kaasa raskusi.

Nende kutsealade puhul, mille puhul kvalifikatsiooni automaatselt ei tunnistata, on ühise 
koolitusraamistiku ja ühiste kutseeksamite alaste sätete väljatöötamisega kaasnenud palju 
viivitusi, kuna praegune ühisplatvormi süsteem ei toimi. Raportöör on seisukohal, et hea 
juhtimise ning ulatusliku koostöö puhul võivad need vahendid kujuneda tõhusaks 
ühenduslüliks üldise süsteemi ning kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise vahel, 
hõlbustades seeläbi liikuvust ning tagades samal ajal teenuste kõrge kvaliteedi ja vastastikuse 
usalduse.
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Direktiiviga võiks samuti kehtestada kontrollimehhanismi asutuste pakutava koolituse 
kvaliteedi kontrollimiseks seoses direktiivis sätestatud tingimuste täitmisega, et välistada 
igasugused kahtlused koolituse tõelise taseme suhtes. 

Kutsealal tegutsemise õiguse puhul on (eeskätt meditsiinis) vaja testida ka keeleoskust, et 
tagada kodanike ohutus. Samuti on vaja mehhanismi asutuste pakutava koolituse kvaliteedi ja 
direktiivis esitatud nõuete täitmise kontrollimiseks, et kaotada kõik kahtlused hariduse 
tegeliku kvaliteedi kohta.

Raportöör on seevastu seisukohal, et osalist juurdepääsu käsitlevad sätted või kohustusliku 
deklaratsiooni kehtivuse pikendamine kahe aastani loovad kahtlusi ja ebakindlust vaid juurde. 
Seega tuleks liikmesriikidel lubada keelduda osalise juurdepääsu põhimõtte kohaldamisest 
kõikidele sellistele kutsealadele, mis seonduvad rahva tervise või ohutusega või 
tervishoiualase järelevalvega, samuti tuleks süsteemi rakendamise esimeses etapis pikendada 
menetlustähtaegu, et tagada süsteemi võimalikult hea toimimine ning teenuste kõrgem 
kvaliteet.

Praegune finants-, majandus- ja sotsiaalkriis on kõige tõsisem, mida Euroopa rajamisest 
saadik nähtud, mistõttu on vaja uut energiat ja uuenduslikkust, mis rajaneks ühtsuse, 
mitmekesisuse ja solidaarsuse väärtustel. Paljude Euroopa kodanike ning eriti noorte jaoks, 
keda muserdab murettekitav töötuse määr, võib kutsealane liikuvus osutuda vajalikuks, et 
kindlustada oma tulevik ja hakata Euroopa projekti taas usaldama. 

Selle ümbersõnastamise ettepaneku eesmärk on näidata liikmesriikidele, et Euroopa 
õigusaktidega luuakse ka subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid järgides kõige 
tähtsamates poliitikavaldkondades kodanike igapäevaelu mõjutavat tõelist lisandväärtust ning 
aidatakse tugevdada Euroopa kodakondsust ja demokraatiat.


