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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnustab komisjoni jõupingutusi koostada ambitsioonikas tegevuskava rände kohta ning 

palub Euroopa Ülemkogul olla ambitsioonikas, üksikasjade suhtes tähelepanelik ja 

tegutseda ühtselt, et rändekriisile õigel ajal ja kindlalt reageerida; palub nõukogul 

komisjoni tema töös ennetavalt toetada konkreetsete tegude ja kiire reageerimisega ning 

võttes praktilisi meetmeid, mille eesmärk on solidaarsuse ja kõigi liikmesriikide vahel 

vastutuse võrdse jagamise põhimõtete alusel ühiste eesmärkide saavutamine; peab 

kahetsusväärseks mõningate liikmesriikide blokeerivat seisukohta sellise tõhusa ja 

jätkusuutliku poliitilise lahenduse vastuvõtmisel, millega austatakse Euroopa Liidu 

põhiväärtusi, sealhulgas õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ning mittediskrimineerimise, 

solidaarsuse ja ühise vastutuse põhimõtet; 

2. märgib, et praegune pagulaste laine kujutab endast üleilmsel taustal proovikivi Euroopale 

ja sellisena peaks Euroopa Ülemkogu seda ka käsitlema; 

3. rõhutab, et ainuüksi pagulaslaine sotsiaalsest aspektist lähtudes on vaja Euroopa ühist 

varjupaigapoliitikat, arutelu Euroopa kvoodi kokkuleppe teemal ning meetmeid eriti 

haavatavate pagulasrühmade kohapealseks registreerimiseks asjaomaste kriisipiirkondade 

ülekoormatud naaberriikides; 

4. rõhutab, et ainus teostatav lahendus kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta 

isikute sissevoolu juhtimiseks on kehtestada kõigis liikmesriikides võimalikult kiiresti 

alalise ümberpaigutamise mehhanism; juhib tähelepanu sellele, et keskpikas perspektiivis 

tõstatab praegune pagulaskriis küsimuse, kas Euroopal on soov lõimida pagulased oma 

ühiskonnaga, kuivõrd nad ei soovi Euroopasse püsivalt jääda; rõhutab, et haridus ja 

tööhõive on pagulaste ja rändajate tulemusliku lõimimise alusena otsustava tähtsusega; 

palub sellest tulenevalt komisjonil võtta tihedas koostöös liikmesriikidega viivitamatult 

meetmeid ja pooldada sellise kava loomist, mis oleks suunatud pagulaste sotsiaalsele 

kaasamisele ja selle edendamisele ning pagulaste integreerimisele ikka veel 

majanduskriisi mõju all kannatavasse ELi tööturgu, võttes samas arvesse 

majandusmigrantide ja pagulaste vahelisi erinevusi; 

5. rõhutab, et tõeline lõimimine on kahesuunaline protsess, mis nõuab pagulastelt ning 

Euroopalt ja tema kodanikelt vastastikust pühendumist; rõhutab, et oluline on tagada tõhus 

ja kiire süsteem pagulasseisundi tunnustamiseks ja pagulastele sihtriigi määramiseks, et 

alustada võimalikult kiiresti nende sotsiaalse kaasamise ja tööturuga lõimimise protsessi; 

nõuab tungivalt, et komisjon soodustaks liikmesriikides sotsiaalkaitse ühtlustamist 

ülespoole ja edendaks korda, mis võimaldab anda pagulaseks tunnistatud isikutele kiiresti 

tööluba; 

6. kutsub liikmesriike üles vahetama häid tavasid selle kohta, kuidas lõimida pagulasi 

Euroopa ühiskonna ja tööturuga; kutsub komisjoni üles kasutama ära liikmesriikide 

kogemusi ja esitama soovitused selle kohta, kuidas viia see protsess tulemuslikult lõpule; 
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7. tuletab meelde ELi sisserändajate integreerimise ühiseid aluspõhimõtteid1 kui 

integreerimise aluseks olevat lähenemisviisi; 

8. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu rahvusvahelist kaitset väärivate ja haavatavate 

rühmade, nagu saatjata alaealiste, naiste, noorte, laste ja vanurite vajadustele ning 

võimaluse korral edendada kolmandates riikides asjakohaste meetmete võtmist 

lahkumisele eelnevas etapis; nõuab erilise tähelepanu pööramist naiste sageli haavatavale 

olukorrale sotsiaalse kaasamise protsessis ja nende tööturuga lõimimisel; väljendab muret 

seoses hiljutiste andmetega, mille kohaselt on suur hulk saatjata pagulaslapsi kadunud, ja 

palub ametivõimudel nende asukoht välja selgitada; 

9. ergutab komisjoni parandama dialoogi ettevõtete ja töötajatega rände ja oskuste teemal, et 

teha kindlaks tööturu puudujäägid konkreetsetes tööstussektorites, sealhulgas ettevõtluses, 

eesmärgiga avada hästi juhitud ja legaalsed rändekanalid ning luua pagulastele 

töövõimalused; on seisukohal, et niisuguse dialoogi aluseks peaksid olema tasakaalustatult 

esindatud huvid rändajate ja pagulaste õigustel põhinevaks lõimimiseks tööturuga; 

10. on seisukohal, et integratsioonipoliitika kujundamisel ELis tuleb pagulaste alalise 

ümberpaigutamise mehhanismis arvesse võtta tööturgu, eriti tööpuudust ja töövõimalusi 

käsitlevaid andmeid ning sotsiaalset olukorda käsitlevaid andmeid, tagamaks, et see 

protsess ei kahjusta sotsiaalset ja majanduslikku olukorda vastuvõtvates piirkondades, eriti 

neis, mida majanduskriis on kõige tugevamalt tabanud, ning neis liikmesriikides, kellel on 

kõige suuremad võlad ja kus toimub endiselt eelarve konsolideerimine; rõhutab, et tagada 

tuleb pagulaste parem sotsiaalne kaasamine ja tööturuga integreerimine, pidades silmas, et 

asjaomaste piirkondade ja nende rahvastiku sotsiaalne ja majanduslik ebakindlus on 

tegurid, mis ei sõltu praegusest pagulaste hädaolukorrast, võttes arvesse praeguseid 

töövõimalusi kõnealustes piirkondades; 

11. leiab, et süsteem, mille raames varjupaigataotlejad saaksid niivõrd, kuivõrd see on 

praktikas võimalik, taotleda varjupaika liikmesriigis, kus neil juba on perekondlikud või 

kogukondlikud sidemed või paremad tööväljavaated, parandaks nende lõimumise 

väljavaateid; 

12. rõhutab, et rände suhtes on vaja välja töötada terviklik lähenemisviis, milles võetakse 

arvesse suurt demograafilist probleemi, millega Euroopa ja tema majandus praegu silmitsi 

seisavad; juhib samal ajal tähelepanu asjaolule, et pagulaste ja rändajate lõimimine 

kujutab endast keskpikas ja pikaajalises perspektiivis demograafilise arengu ja Euroopa 

oskustööjõu tagamise seisukohast ka võimalust; palub liikmesriikidel koostada digitaalsel 

kujul ülevaade pagulaste tööprofiilidest, et pagulaste ümberpaigutamist saaks 

koordineerida riigi ja piirkondliku tööturuolukorraga; 

13. juhib tähelepanu sellele, et komisjon on märkinud, et pagulaste integreerimise toetamiseks 

võib kasutada ELi fonde, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi (ESF); palub fondide 

korraldusasutustel kasutada neid võimalikult tõhusalt, et aidata lahendada pagulaste 

lõimimise probleem nii, et ei kahjustata teisi eesmärke ega abisaajaid, eriti kõige 

haavatavamaid rühmi, ja tagada, et neist saavad kasu kõik abisaajad; märgib, et komisjon 

on andnud teada ka oma valmisolekust aidata korraldusasutustel kohandada ESFi 

rakenduskavasid, et tulemuslikult integreerida rändajaid ja pagulasi, seadmata ohtu ESFi 

                                                 
1 Nõukogu 19. novembri 2004. aasta järeldused. 
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tööhõivega seotud eesmärke; juhib tähelepanu ka fondidele, mida saab kasutada töökohal 

mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse juhtimise koolituse pakkumiseks ning kohalike ja 

piirkondlike ametiasutuste toetamiseks seoses lõimimismeetmetega; 

14. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks 2016. aastaks ette nähtud mitmeaastase 

finantsraamistiku vahekokkuvõtte tegemisel selle, et ELi eelarve – ja eriti Euroopa 

Sotsiaalfond – keskenduks põhjalikumalt legaalse staatuse saanud pagulaste sotsiaalsele ja 

tööturuga lõimimisele; palub komisjonil uurida Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 

kasutamist kolmandate riikide kodanike sotsiaalse ja tööturuga lõimimise meetmetes; 

kutsub liikmesriike üles kasutama Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) 

koos muude ELi fondidega selleks, et tagada vajalikud investeeringud ELi saabuvate 

pagulaste lõimimiseks keskpikas perspektiivis; kutsub komisjoni üles suurendama 

mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise käigus sotsiaalpoliitika jaoks ette nähtud 

eraldisi, edendamaks ühtekuuluvuspoliitikat, et tulla toime pagulaste tööturuga lõimimise 

ja sotsiaalse kaasamisega; 

15. palub liikmesriikidel eraldada oma avalikele tööturuasutustele piisavad vahendid selleks, 

et lõimida tööturuga need pagulased, kellel on õigus töötada; juhib tähelepanu sellele, et 

Euroopa avalike tööturuasutuste võrgustikul võiks olla oluline roll rändajate Euroopa 

tööturuga lõimimisel; 

16. tuletab meelde ka seda, kui oluline on toetada VKEsid, et nad võtaksid vajaduse korral 

tööle võõrtöötajaid; 

17. rõhutab, et juurdepääs tööturule on pagulaste integreerimisel ja nende inimväärikuse 

säilitamisel võtmetähtsusega; tunneb heameelt mõnede liikmesriikide jõupingutuste üle 

lühendada direktiivi 2013/33/EL1 siseriiklikku õigusesse ülevõtmise kontekstis 

ajavahemikku, mis peab mööduma enne, kui pagulastele antakse tööturule juurdepääs; 

18. palub liikmesriikidel jälgida hoolikalt oma haridussüsteemi, et teha kindlaks viisid 

pagulaste laste lõimimiseks haridusprotsessiga võimalikult kiiresti; 

19. kordab oma üleskutset komisjonile luua liikmesriikidega koostöös ühtne süsteem, mis on 

viidud vastavusse kehtivate Euroopa süsteemidega, et võimaldada ja kiirendada diplomite 

samaväärsuse võimalikku ametlikku tunnustamist ning oskuste formaalset ja 

mitteformaalset tunnustamist, kombineerides seda tunnustuste ja samaväärsuse 

standardimisega liikmesriikide vahel Euroopa tasandil, aidates seeläbi pagulastel ja 

rändajatel sulanduda täielikult ühiskonda ja teha nende oskustele vastavat, mitte lihtsamat 

tööd, nagu tihti juhtub; 

20. on seisukohal, et koolitus peab olema pagulastele ja rändajatele kättesaadav ja kergesti 

ligipääsetav ning et pagulased ja rändajad peavad võimalikult kiiresti saama keelekoolitust 

ja osalema lõimimiskursustel, mis moodustavad ümberpaigutamisprogrammi kohustusliku 

osa ja mida pakutakse juba hetkest, kui ümberpaigutatavad inimesed jõuavad 

ümberpaigutamise sihtriiki, lisaks varjupaigataotlejatele ja pagulastele pakutavatele 

meditsiinilise ja psühholoogilise toe teenustele; 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse 

rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, lk 96). 
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21. tuletab meelde, et oluline on valideerida ka ELis töötades omandatud oskused, et tagada 

isikutele lisaväärtus, kui nad peaksid ELi liikmesriigist lahkuma, et minna tööle mõnda 

teise riiki; 

22. märgib, et pagulaste ja rändajate sujuv lõimimine vastuvõtva kogukonnaga eeldab õigustel 

põhinevat lähenemisviisi ning kõigi institutsiooniliste ja kodanikuühiskonna jõudude 

rakendamist, sest sotsiaalpartnerid võivad aidata ära kasutada eeliseid, mis tulenevad 

rändajate ja pagulaste kiiremast lõimimisest kohaliku tööturuga; kutsub liikmesriike 

seetõttu üles võtma lõimimisstrateegiate kujundamisel nõuetekohaselt arvesse kõiki 

asjaomaseid sidusrühmi; 

23. kutsub liikmesriike üles valmistama hästi kavandatud teavituskampaaniate kaudu 

kohalikku ühiskonda ette pagulaste ja nende perede vastuvõtmiseks; 

24. ergutab komisjoni ja liikmesriike edendama ja toetama organiseerunud 

kodanikuühiskonna algatusi, mille eesmärk on abistada rändajaid ja pagulasi näiteks 

Euroopa rändajate kontaktpunktide võrgustiku, võrgustiku UnionMigrantNet kaudu, mis 

on vaid kaks näidet rändajate lõimimiseks teavet ja abi andvate kontaktpunktide piiriülese 

koostöö kohta; 

25. juhib komisjoni tähelepanu sellele, et rändajate mitteametlik töötamine ohustab nende 

tervist ja turvalisust ning jätab nad ilma nende töö- ja sotsiaalkindlustusõigustest; nõuab 

tungivalt, et komisjon hoiaks ära rasket tööalast ärakasutamist; märgib, et tööandjate 

karistuste direktiivi1 ja hooajatöötajate direktiivi2 kohaselt saab tööandjaid rändajate 

tööalase ärakasutamise eest karistada; palub sellegipoolest komisjonil välja töötada 

integreerivam süsteem, milles võetaks arvesse nende probleemide kõiki aspekte, muu 

hulgas selleks, et anda pagulastele piisav kaitse, et hoida ära võõrtöötajate ärakasutamine; 

26. tuletab meelde, et selleks, et vältida töökohal kahetasandilise süsteemi tekkimist, on 

oluline, et võõrtöötajad saaksid täielikult kasutada oma tööõigusi, sealhulgas õigust 

kuuluda ametiühingusse; 

27. juhib tähelepanu sellele, et varjupaigataotlejaga töölepingu sõlmimisel võtavad riske nii 

töötaja kui ka tööandja, kuivõrd varjupaigataotlust ei pruugita rahuldada; on arvamusel, et 

see võib kahjustada ka komisjoni eesmärke päritoluriiki tagasisaatmise poliitika 

valdkonnas; 

28. juhib tähelepanu sellele, et enamik varjupaigataotlejaid, kelle taotlus mis tahes 

liikmesriigis tagasi lükatakse, jäävad ELi ilma õigusliku seisundita, mis tähendab seda, et 

järjest enam on selliseid ebaseaduslikke rändajaid, kellel puudub õigus töötada ja kelle 

lastel puudub juurdepääs haridusele; rõhutab seetõttu vajadust kontrollida ja jälgida 

ebaseaduslikke rändajaid, sest neid ohustavad sotsiaalne tõrjutus ja vaesus, mis teeb nad 

vastuvõtlikuks igat liiki välismõju, sealhulgas radikalismi suhtes; 

29. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles korraldama rändajate päritoluriikides 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse 

ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete 

miinimumnõuded (ELT L 168, 30.6.2009, lk 24). 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/36/EL kolmandate riikide kodanike 

hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 375). 
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teavituskampaania, edastamaks neile asjakohast ja piisavat teavet ELi sisenemise 

õigusmenetluste ning nende õiguste ja kohustuste kohta liikmesriikides, et neil, kes teele 

asuvad, oleks ELi sisenemiseks kehtiv õiguslik alus; 

30. rõhutab, et EL peaks pakkuma isikutele, kes soovivad ELi tulla, seaduslikke viise ELi 

sisenemiseks ja sinna jäämiseks ning võimalusi ELis olles rändaja seisundi muutmiseks ja 

töötama välja tõelise korduvrändepoliitika; nõuab, et ELiga ühinemise kandidaatriikide 

jaoks seataks sisse töörände koridor, mis võimaldaks nende riikide kodanikele lihtsustatud 

juurdepääsu Euroopa tööturule; 

31. palub komisjonil olla sinise kaardi direktiivi1 läbivaatamisel ambitsioonikas, et anda 

suurem tähtsus ELi sinisele kaardile, mida kohaldatakse kolmandatest riikidest pärit 

kvalifitseeritud töötajatele ning mis aitab lahendada ELi demograafilisi probleeme, täites 

tühimikud ELi tööturul; rõhutab, et kõrge kvalifikatsiooniga rändajad võivad olla 

väärtuslikud teiste kolmandate riikide kodanike lõimimisel ja sulandamisel Euroopa 

ühiskonnaga, ning rõhutab vajadust koostada põhjalik rände analüüs, mis hõlmaks 

hinnangut tegevuse kohta Euroopa tööturu praeguste puuduste lahendamisel, et saavutada 

olukord, millest võidaksid kõik; 

32. soovitab märkimisväärselt suurendada abi lõunapoolsetele riikidele, kes on vastu võtnud 

suure hulga pagulasi ja rändajaid, ning teha kohapeal tihedat koostööd ÜRO pagulaste 

ülemvoliniku ja valitsusväliste organisatsioonidega. 

                                                 
1 Nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva 

töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 155, 18.6.2009, lk 17). 
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