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Käesoleva ettepanekuga määratakse kindlaks ühised Euroopa eeskirjad seadusliku rände 
valdkonnas. Tegemist on kriteeriumite ja tingimustega, mida rakendatakse kolmandate riikide 
kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise 
suhtes. Kiirendatud lubade andmise menetluse raames soovitakse kolmandate riikide 
kodanikele anda elamisluba (ELi sinine kaart), mis annab neile nii rea sotsiaal-majanduslikke 
õigusi, Euroopa-sisese mobiilsuse teatud ooteaja järel kui ka soodsamad tingimused 
perekonna taasühinemiseks. 

Juba rohelise raamatu „Majandusränne aastal 2005“1 esitamisel seati sisse ulatuslik 
konsultatsiooniprotsess, et määrata kindlaks tulevane lähenemisviis majandusrände 
juhtimiseks. 2005. aastal toimunud avaliku kuulamise tulemuseks oli ühise Euroopa Liidu 
majandusrändestrateegia laialdane heakskiit. Euroopa Komisjon pakkus oma dokumendiga 
„Poliitikakava seadusliku rände kohta“2 välja meetmete kogumiku, millega reguleeritakse 
kolmandate riikide teatud kategooria võõrtöötajate tööturule juurdepääsu tingimusi ning 
lubade andmise menetlust. Euroopa Komisjon otsustas valdkonnaspetsiifilise lähenemise 
kasuks ja tahab aastatel 2007–2009 esitada kokku 5 direktiivi ettepanekut, mis käsitlevad 
seaduslikku rännet (raamdirektiiv, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, hooajatöölised, tasustatud 
praktikandid, äriühingusiseselt üleviidavad töötajad). 

Sisseränne majanduslikel põhjustel on suur väljakutse, millega Euroopa Liit järjest rohkem 
globaliseeruvas maailmas, kus konkurentsitingimused karmistuvad, tegelema peab. Endiselt ei 
pea kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud Euroopa Liitu atraktiivseks, mida tõestab statistika. 
Konkurentsis kõige helgemate peade pärast ei ole Euroopa Liit võrreldes klassikaliste 
sisseränderiikidega, nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada või Austraalia, kuigi edukas. Vaid 
5% kõrgelt kvalifitseeritud rändajatest tulevad Euroopa Liitu, Ameerika Ühendriikide või 
Kanada kasuks otsustavad u. 55% rändajatest. Vastupidi sellele on Euroopa Liit võtnud vastu 
enamiku madalalt kvalifitseeritud tööjõudu Magribi riikidest (87%). Euroopa Liidu kui 
sisserändesihi vähese atraktiivsuse põhjuseks on 27 erinevat praegu ELis eksisteerivat lubade 
andmise süsteemi, mis raskendavad tunduvalt potentsiaalsetel kolmandate riikide 
võõrtöötajatel probleemideta ühest liikmesriigist teise liikumist. Liikmesriikide erinevad 
eeskirjad põhjustavad konkurentsi ka liikmesriikide endi vahel. Vaid umbes kümnel Euroopa 
Liidu liikmesriigil on erisüsteemid kõrgelt kvalifitseeritud võõrtöötajatele lubade andmiseks, 
seevastu teistes liikmesriikides ei eksisteeri osaliselt üldse mingeid eeskirju või on need 
eeskirjad tugevalt segmenteeritud. Vaid 6 Euroopa Liidu liikmesriigis eksisteerivad 
eriprogrammid kõrgelt kvalifitseeritud võõrtööliste tööhõiveks.

Käesolev ettepanek võtab arvesse teatud majanduslikke vajadusi. Juba täna eksisteerib 
mõnedes liikmesriikides oskustööjõu puudus, mida ei saa pikaajaliselt kompenseerida ei 
siseriikliku ega Euroopa Liidu tööjõuga. Samal ajal tuleb arvesse võtta Euroopa Liidus juba 
pikaajaliselt toimuvaid sügavaimaid arenguid ning anda panus demograafilise probleemi 
lahendamisse. 

Põhimõttelised märkused

Raportöör rõhutab kõikehõlmava ning sidusa ühise lähenemisviisi vajadust Euroopa 

                                               
1 KOM(2004)0811 lõplik, 11.1.2005.
2 KOM(2005)0669 lõplik,, 21.12.2005.
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sisserändepoliitika puhul, mis võtab arvesse nii arengu-, tööjõu kui ka integratsioonipoliitilisi 
aspekte. Ühised Euroopa eeskirjad on vajalikud migratsioonivoogude juhtimiseks Euroopasse 
ning Euroopa piires ja ebaseadusliku rände lämmatamiseks. Seadusliku rände perspektiivid ja 
pakkumised viivad selleni, et päritolu- ja transiidiriikidel on huvi võidelda ühiselt 
ebaseadusliku sisserände vastu.

Seega on komisjoni ettepanek, muuta EL kolmandatest riikidest pärit kõrgelt kvalifitseeritud 
tööjõule kiirendatud ja paindlike lubade andmise menetluste kui ka soodsate riigis viibimise 
tingimuste abil atraktiivsemaks, igati tervitatav. Juba oma arvamuses majandusrännet 
käsitleva rohelise raamatu kohta toetas raportöör miinimumnõuete kehtestamist 
majandusrände valdkonnas. Käesolev ettepanek ei ole ainult sisepoliitiliselt oluline, vaid 
annab samaaegselt panuse Lissaboni strateegia eesmärkide realiseerimiseks. Rahvusvahelises 
konkurentsis edukaks olemiseks peab EL tulevikus proovima kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu 
Euroopa kasuks otsustama panna ning Euroopat sellele inimgrupile atraktiivseks teha. 
Sealjuures on otsustavad nii kiired ja ebabürokraatlikud lubade andmise menetlused kui ka 
ühised ning ühesugused määratlused kokku 27 liikmesriigi tööturule sisenemiseks. Vaid nii 
suudab EL rahvusvahelises konkurentsis kaasa lüüa. Ühistel kriteeriumitel põhinev süsteem 
on selge signaal kolmandate riikide kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele, et ELil on selge huvi 
kolmandatest riikidest pärit kvalifitseeritud tööjõu liikmesriikide tööturgudel rakendamise ja 
ELis pikemaajalise töötamise suhtes. Kõrgelt kvalifitseeritud professionaalide palkamisega 
annab EL samaaegselt panuse oma konkurentsivõime ja majanduskasvu suurendamisse. 

Raportöör rõhutab siiski, et sisseränne kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil ei saa olla 
pikaajaline majandus- ja demograafiliste probleemide lahendus. Kõrgelt kvalifitseeritud 
töötajate tööturule lubamine saab neid probleeme vaid lühiajaliselt lahendada. Liikmesriigid 
peavad kesk-ja pikaajaliselt võtma täiendavaid meetmeid tööhõive-, majandus- ja 
perepoliitika valdkondades, et vastata ELis hetkel ja tulevikus asetleidvatele arengutele. 

Raportöör rõhutab, et majandusränne mõjutab põhimõtteliselt liikmesriikide tööturge. Seega 
peab liikmesriikidele jääma õigus määrata sisserände arvuline määr. Subsidiaarsuse 
põhimõttest tuleb kinni pidada, sest Euroopa tasandil puuduvad Euroopa tööturg, ühtsed 
sotsiaalsüsteemid, ühine pensionikindlustus ning harmoneeritud tervishoiusüsteemid. Olukord 
liikmesriikide tööturgudel on strukturaalselt väga erinev, seega peab majanduslikult 
orienteeritud sisseränne vastama riiklike tööturgude vajadustele. Otsuse kolmandate riikide 
kvalifitseeritud professionaalide arvu ja nõutud kutseoskuste kohta saab langetada vaid 
vastavalt vajadusele ja seega vaid kohapeal. Raportöör rõhutab, et direktiivi ettepanek peab 
liikmesriikidele tagama piisava paindlikkuse riikliku tööturupoliitika kujundamisel. ELi 
liikmesriikidel peaks ka edaspidi olema õigus näha oma riiklikes õigusnormides ette 
soodsamaid tingimusi riiklikule tööturule sisenemiseks. 

Kolmandate riikide kõrgelt kvalifitseeritud töötajate sisseränne saab toimuda vaid ühenduse 
eelistamise põhimõttest täpse kinnipidamise alusel. Riiklike tööturustrateegiaid täiendava 
meetmena on ta vaid siis mõttekas ja kasulik, kui nõudlust kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu 
järele ei saa katta ei ELi kodanikud ega 18,5 miljonit ELis seaduslikult viibivat kolmandate 
riikide kodanikku. Tuleb jälgida, et ELi uute liikmesriikide kodanikud, kelle vaba liikumine 
on teatud üleminekureeglite tõttu veel piiratud, ei oleks võrreldes kolmandate riikide kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõuga tööturule sisenemise suhtes halvemas olukorras. Ränne ei tohi 
asendada liikmesriikide endi töötajate väljaõpet ning kutsealast koolitust, pigem tuleb 
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mõlemate meetmete vahel luua mõistlik tasakaal. Sealjuures tuleb ka arvestada töötajaid 
vastuvõtva riigi vastuvõtu- ning integratsioonivõimet. Mõningad riigid, Saksamaa nende 
hulgas, ei ole nõudlust integreerimise järele, mille tekitas 1960ndatel, 1970ndatel ja 
1980ndatel toimunud sisseränne, siiani rahuldanud. Tegemist on kolmandate riikide 
kodanikega, kes elavad juba aastaid või aastakümneid ELis, kuid ei ole siiani täielikult 
integreeritud. 

Direktiivi ettepanekus välja pakutud „ELi sinise kaardi“ kontseptsioon on vahend, millest on 
kasu peamiselt vastuvõtvatele riikidele ja millega soovitakse vastuvõtvates riikides saavutada 
teatud majanduslikke mõjusid, näiteks majanduskasvu, innovatsiooni, majandusstruktuuri ja 
palkade arengu suhtes. Tegemist on kutsealast sõltumatu kontseptsiooniga, mis on seotud 
üldiste ja avatud kriteeriumitega, et võimaldada teadlikku ja objektiivselt kontrollitavat 
kolmandate riikide kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu valikut. Nende kvalifitseeritud 
professionaalide palkamise puhul ei ole tegemist vaid tööjõu kasutamisega. Tegemist on 
kolmandate riikide kodanikega, kellel on individuaalne elulugu koos oma sotsiaalse ja 
ajaloolise keskkonnaga, ja kes soovivad töötamise eesmärgil ELi sisse rännata. Samas ei 
langeta nad oma otsust vaid „kõvadest faktoritest“ (palgatase, töötingimused), vaid olulisel 
määral ka niinimetatud „pehmetest faktoritest“ (sotsiaalne keskkond, vabaaja veetmise 
võimalused, elukvaliteet) sõltuvalt. Sellega seoses rõhutab raportöör, et sisseränne saab 
õnnestuda vaid siis, kui liikmesriigid näevad enda ülesande ja kohustusena integreerida 
sisserännanud kolmandate riikide kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud edukalt vastuvõtva riigi 
ühiskonda. 
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