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KAVA PROJEKT

Rahvastikuprognooside kohaselt väheneb ELi tööealine elanikkond 2050. aastaks 48 miljoni 
inimese võrra. Samas on ELi ettevõtjad silmitsi aina suurema arvu täitmata töökohtadega, 
eriti suur puudus on kõrgelt kvalifitseeritud töötajatest.

Siiski ei ole EL veel suutnud oma töökohtadele meelitada „parimaid ja targimaid“, kellele liit 
pakub endiselt vähem huvi kui USA, Kanada ja Austraalia taolised riigid.

Selle olukorra selgituseks võib esile tuua mitmeid tegureid:
– liikmesriikide killustatud lähenemine, mis ei jäta muljet, et kolmandate riikide kõrgelt 
kvalifitseeritud töötajaid ELis vajatakse;
– tohutud erinevused kõrgelt kvalifitseeritud töötajate määratlemise ja vastuvõtmise 
tingimustes, mis selgelt piiravad nende liikumist ELis;
– vastuvõtumenetluste pikkus ja keerukus;
– puudused võõrtöötajate täielikul sotsiaalsel ja majanduslikul integreerimisel, mis on nende 
paigalejäämise peamiseks tingimuseks.

Nn sinise kaardi ettepanekuga1 püütakse olukorda parandada ja suurendada ELi võimet 
kolmandate riikide kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid ligi tõmmata ning neid paigale jääma 
veenda.

Ettepanek põhineb EÜ asutamislepingu artikli 63 lõike 3 punktil a ja lõikel 4, kus 
sätestatakse, et nõukogu võtab vastu meetmed kolmandate riikide kodanike liikmesriiki 
sissesõidu ja seal elamise tingimuste ning vajalike lubade väljastamise korra normide kohta, 
samuti meetmed, mis määravad kindlaks õigused ja tingimused, mille korral kolmandate 
riikide kodanikud, kes elavad seaduslikult ühes liikmesriigis, võivad elada teistes 
liikmesriikides. See järgib komisjoni 2005. aastal avaldatud poliitikakava seadusliku rände 
kohta2. Kõnealuses kavas nähakse ette viie õigusloomega seotud ettepaneku vastuvõtmine 
2007.–2009. aastal, sealhulgas ka sinise kaardi ettepanek.

Käesoleva seminari eesmärk on kuulata ekspertide ja sidusrühmade arvamusi ning arutada 
direktiivi ettepaneku sisu ja sellega seotud olulisemaid küsimusi.

15.00–15.35
SISSEJUHATUS

 LIBE komisjoni esimehe Gerard DEPREZi sissejuhatav sõnavõtt
 EP liige, ELi sinise kaardi direktiivi ettepaneku raportöör Ewa KLAMT
 Euroopa Komisjoni esindaja
 Nõukogu eesistujariigi Sloveenia esindaja

                                               
1 Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni 
nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, vt KOM(2007) 
637, 2007/0228 (CNS).
2 vt KOM(2005) 669 lõplik ning Euroopa Komisjoni poolt 17. juunil 2008. aastal vastuvõetud õigusloomega 
seotud ettepanekuid.
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15.35–16.20 Sõnavõtud:
 Euroopa Poliitikauuringute Keskuse (CEPS) justiits ja siseküsimuste 

üksuse juhataja ja teadur Sergio CARRERA
 Viini Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni arengu, poliitika ja 

meedia osakonna juhataja David REISENZEIN
 Euroopa Parlamendi liige, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamuse 

koostaja ELi sinise kaardi direktiivi ettepaneku kohta Jan Tadeusz 
MASIEL

 Euroopa Parlamendi liige, PSE fraktsiooni variraportöör ELi sinise 
kaardi direktiivi ettepaneku teemal Wolfgang KREISSL-DÖRFLER

 Euroopa Parlamendi liige, ALDE fraktsiooni variraportöör ELi sinise 
kaardi direktiivi ettepaneku teemal Jeanine HENNIS-
PLASSCHAERT

16.20–16.50 Küsimused ja vastused

15.35–16.50
I OSA

ELi SINISE KAARDI DIREKTIIVI ETTEPANEKU ANALÜÜS

 Kuidas on ettepanekus määratletud „kõrget kvalifikatsiooni nõudev töö“?
 Kuidas lahendatakse kutsekvalifikatsiooni (kaasa arvatud diplomid) tunnustamise

küsimus? ELil puudub ühine raamistik väljaspool ELi omandatud 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks, välja arvatud kvalifikatsiooni esmane 
tunnustamine elukutsete puhul, mille kohta on ELi tasandil ühtlustatud minimaalsed 
väljaõppenõuded. Seetõttu võidakse kvalifikatsiooni, mida üks liikmesriik tunnustab, 
teises liikmesriigis mitte tunnustada. See võib põhjustada probleeme, kui sinise kaardi 
omanikud soovivad ühest liikmesriigist teise asuda.

 Palgakünnis – esitatud on mitu küsimust:
– Kas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate huvisid ja 

majanduslikku suutlikkust võetakse arvesse? 
– Palga alammäära erinevused Euroopa riikides, mis võivad ELi-

sisese liikuvuse korral probleeme põhjustada; 
– Liikmesriikide võimalus õigusaktide täitmisest nö loobuda, 

määrates liiga kõrged künnised.
 ELi sinise kaardi omanike õigused – võrdse kohtlemise küsimus
 Õigus asuda teise liikmesriiki pärast kaheaastast seaduslikku elamist ühes liikmesriigis 
 Kas sinine kaart on liikmesriikide jaoks vabatahtlik mudel – millised vabadused on 

liikmesriikidel ELi sinise kaardi andmisel või uuendamisel (nullkvoodid ja 
tööturupoliitikaga seotud põhjused keeldumise alusena, soodsamate sätete küsimus)? 
Millises ulatuses jäävad paralleelselt kehtivaks riiklikud seadusliku migratsiooni 
süsteemid?

 Ühenduse eelistamise põhimõte – üleminekukorra kohane EL 12 liikmesriikidest 
pärinevate töötajate eelistamine kuulub esmasesse ühenduse õigusesse ja on seega 
teiseste õigusaktide suhtes ülimuslik – teoreetiliselt ei puuduta õigusloomega seotud 
ettepanek EL 12 liikmesriikide töötajaid, aga kuidas saab see praktikas toimida?
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16.50–17.40
II OSA

ELi sinine kaart ärimaailma ja ELi töötajate pilgu läbi

 Millised on Euroopa majanduse vajadused?
 Milliseks kujuneb ELi sinise kaardi mõju tööjõuturule? 
 Töötajate (ELi kodanike ja võõrtöötajate) huvid Euroopa tasandil – kuidas 

töötajate huvisid kaitstakse ja edendatakse, et parandada nende elu- ning töötingimusi?

16.50–17.15 Sõnavõtud:
 Ühenduse Business Europe (Euroopa Tööandjate Föderatsioon) 

immigratsiooni töörühma esimees Sverker RUDEBERG
 Saksamaa tööstus- ja kaubanduskodade ühenduse ((DIHK) ELi 

esinduse liige Barbara FABIAN
 Euroopa ametiühingute konföderatsiooni (ETUC) konföderaalsekretär 

Catelene PASSCHIER

17.15–17.40 Küsimused ja vastused

17.40–18.20
III OSA

Kuidas edasi liikuda? 

 Euroopa rände ja varjupaiga pakt ning üldise Euroopa rändepoliitika areng –
nõukogu 2008. aasta juunis esitatud 18 kuu töökava projekti peamine eesmärk

 Kas kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil toimuv ränne kujutab endast 
pikaajalist või üksnes lühiajalist majanduslike või rahvastikuprobleemide 
lahendust?

 Kõrgelt kvalifitseeritud töötajate integreerumise küsimus.

17.40–18.00 Sõnavõtud:
 Prantsusmaa alalise esinduse ELi juures justiits- ja siseküsimuste 

osakonna juhataja Daniel LECRUBIER
 Euroopa Parlamendi liige, ELi sinise kaardi direktiivi ettepaneku

raportöör Ewa KLAMT
 Euroopa Parlamendi liige, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamuse 

koostaja ELi sinise kaardi direktiivi ettepaneku kohta Jan Tadeusz 
MASIEL

18.00–18.20 Küsimused ja vastused

18.20–18.30
KOKKUVÕTE

18.20–18.30 LIBE komisjoni esimehe Gerard DEPREZi lõppsõna
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PRAKTILISED JUHTNÖÖRID ARUTELUKS

Ettekannete pikkus on 5–10 minutit (täpsemad andmed kavas).
Arutelu ajal piiratakse kõneaega kolmele minutile sõnavõtu või küsimuse kohta, et võimaldada sõnavõttu 
võimalikult suurele hulgale parlamendiliikmetele. 
Parlamendiliikmetele antakse sõna taotluste laekumise järjekorras.
Sõnavõtjad, kes soovivad oma kõnet täiendada, võivad seda teha kirjalikult, esitades dokumendid hiljemalt 
23. juunil 2008 kell 12.00 (eelistatult inglise või prantsuse keeles) eelnevalt sekretariaati (e-post: ip-
libe@europarl.europa.eu). Nimetatud dokumendid jagatakse kohtumisel osalejatele.

TÄHTIS TEADE SEMINARIL OSALEDA SOOVIJATELE

Seminar on üldsusele avatud. Osalejad, kellel ei ole Euroopa Parlamendi sissepääsukaarti, peavad 
turvalisuse kaalutlustel siiski eelnevalt sissepääsuloa hankima. Loa saamiseks palume pöörduda seminari 
sekretariaati (ip-libe@europarl.europa.eu) enne 23. juunit 2008. Meil on vaja teada teie ees- ja 
perekonnanime, aadressi ja sünniaega. Selle teabeta turvateenistus sissepääsuluba ei väljasta. 
Sissepääsulube antakse kätte kuulamise päeval kell 14.00–15.00 PHS hoone sissepääsu juures.

Seminari sekretariaat Telefon Aadress E-posti aadress

Ana Dumitrache
administraator +32.2.284 14 16

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Brussels

Petra Götz
komisjoni sekretariaadi 
assistent

+32.2.284 46 16

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Brussels

Vita Grifita
assistent +32.2.284 49 43

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu
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