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Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtu osalemiskutse tulemused
18. oktoobril 2013 avaldas komisjon osalemiskutse, paludes nii riiklikul kui ka ELi tasandil
tegutsevatel kutsealasid esindavatel organisatsioonidel ja kutseliitudel väljendada oma huvi
Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtu vastu.
22. novembriks 2013 oli komisjon saanud vastuseid I lisas loetletud kutsealasid esindavatelt
organisatsioonidelt ja kutseliitudelt ning juhukommentaare teistelt sidusrühmadelt, nagu II
lisas loetletud pädevad asutused.
Edasised sammud
Selleks et muuta menetlus sujuvamaks ning kindlustada selle lõpuleviimine
üleminekuperioodi lõpuks, teeb komisjon ettepaneku jätkata tööd Euroopa kutsekaardi
kasutuselevõtuks piiratud hulga kutsealade puhul.
Kutsealasid, kes on juba huvi avaldanud, kuid keda komisjon ei ole selles etapis kaasanud,
ning kutsealasid, kes väljendavad piisavat huvi edaspidi, võetakse Euroopa kutsekaardi
kasutuselevõtuks arvesse järgnevas etapis.
Vastavalt muudetud kutsekvalifikatsioonide direktiivile sõltub Euroopa kutsekaardi
kasutuselevõtt järgmistest tingimustest (artikli 4a lõige 7):
„(a) asjaomasel kutsealal on märkimisväärselt liikuvust või potentsiaali
märkimisväärseks
liikuvuseks;
(b)
asjaomased
sidusrühmad
on
ilmutanud
piisavalt
huvi;
(c) vastav kutseala või haridus ja koolitus sellel kutsealal tegutsemiseks on
reguleeritud märkimisväärses arvus liikmesriikides.”
Pärast Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtu vastu huvi avaldanud kutsealade omaduste
esialgset läbivaatamist leiab komisjon, et käesolevas etapis on vaja hinnata põhjalikumalt
allpool nimetatud kutsealasid, mis näivad suuresti täitvat kutsekvalifikatsioonide direktiivi
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tingimusi, ilma et see mõjutaks kutsealade lõplikku väljavalimist Euroopa kutsekaardi
kasutuselevõtuks:
a) arstid;
b) meditsiiniõed;
c) farmatseudid;
d) füsioterapeudid;
e) insenerid;
f) mägironimisinstruktorid;
g) kinnisvaravahendajad.
Kutsealasid esindavate organisatsioonide ja kutseliitude avaldatud huvi põhjal kutsub
komisjon kõiki punktides a–g nimetatud kutsealadega seotud sidusrühmi ning eelkõige
pädevaid asutusi, kes on volitatud võtma vastu taotlusi ja tegema otsuseid kõnealuste
kutsealade kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta, avaldama arvamust nimetatud
kutseühingute väljendatud huvi kohta kasutada ära Euroopa kutsekaardi eeliseid.
Arvamused tuleks saata aadressil markt-e4-epc＠ec.europa.eu hiljemalt 10. jaanuaril 2014 ja
need peaksid olema võimalust mööda põhjendatud kutsekaardi kasutuselevõtu tingimuste
seisukohast. Arvesse võetakse ka pädevate asutuste varem komisjonile esitatud arvamusi
kõnealusel teemal. Seoses sellega ei ole pädevad asutused kohustatud oma arvamusi uuesti
esitama, kui nad seda ei soovi. Kõik saadud arvamused avaldatakse komisjoni veebisaidil, kui
arvamuse autor ei ole taotlenud teisiti. Lisaks sellele kavatseb komisjon 2014. aasta alguses
võtta asjaomaste sidusrühmadega ühendust küsimustike teel.
Komisjon algatab ühtlasi põhjalikuma analüüsi Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtu
tingimuste täitmise kohta kõnealustel kutsealadel. Komisjon teeb ettepaneku kutsekaardi
kasutuselevõtuks ainult neile kutsealadele, mis vastavad täielikult valikukriteeriumidele,
võttes arvesse ka vajadust tagada uue tunnustamisprotsessi sujuv käikulaskmine.
Komisjon kavatseb luua sihtrühma, kes mängiks aktiivset rolli eelolevates aruteludes Euroopa
kutsekaardi toimimise üle. Rühma kuulub piiratud hulk osalejaid, kaasa arvatud
kutseorganisatsioonide esindajad ELi tasandil ning liikmesriikide pädevate asutuste esindajad
kutsealadel, mille kohta on käesolevas etapis algatatud põhjalikum hindamine. Esimene
sissejuhatav koosolek toimub 31. jaanuaril 2014 ja sellele järgnevad edasised kohtumised
2014. aasta esimeses kvartalis.

