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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab rände- ja liikuvusdialoogi ühtlustamise püüde lisamist kahepoolsete suhete 
laiemasse raamistikku ning liikuvuspartnerluste sõlmimist, ning on veendunud, et 
esmatähtsaks tuleb selles kontekstis pidada kõiki Euroopa Liidu naaberriike;

2. on tugevalt veendunud selles, et rände- ja liikuvusdialoogi keskne eesmärk on toetada ja 
ergutada seaduslikku rännet, sealhulgas töötajate rännet; kutsub seetõttu üles võtma 
partnerluse raames konkreetseid rännet soodustavaid meetmeid, mis hõlmaksid ka 
võõrtöötajate kvalifikatsioonide tunnustamist;

3. arvestab ELi ja kolmandate riikide vahel kokku lepitud rände ja liikuvuse ühiseid kavasid 
alternatiivse raamistikuna, kui üks osapooltest ei ole valmis kõiki liikuvuspartnerlusega 
kaasnevaid kohustusi täitma, kuid rõhutab, et see peaks olema ainult üleminekuetapp;

4. soovitab sotsiaalkaitse õiguste ülekantavuse tagamiseks viia assotsieerimislepingutesse 
sisse sotsiaalkindlustuse tüüpklausel ning nende riikide puhul, kellega 
assotsieerimislepinguid sõlmitud ei ole, alustada läbirääkimisi ELi tasandil kehtiva ühtse 
ja vastastikuse sotsiaalkindlustuse kokkuleppe sõlmimiseks, järgides samal ajal täielikult 
ELi ja riiklikke õigusakte;

5. julgustab Euroopa Liitu üles võtma globaalsel tasandil juhtrolli sotsiaalõiguste 
ülekantavuse valdkonnas ning edendama eelkõige Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
raames arutelusid sotsiaalse kaitse ja sotsiaalkindlustuse kooskõlastamise teemal muude 
maailma piirkondadega;

6. rõhutab, et hästi hallatud ränne, eriti just korduvränne, on ELile kasulik ja võib aidata 
kaasa suhete paranemisele kolmandate riikidega, suurendades inimestevaheliste 
kontaktide kaudu paremat üksteisemõistmist ning koostööd;

7. rõhutab, et eelkõige konfliktijärgses olukorras võib korduvränne olla kasulik vahend, mis 
hõlbustab rändajate abi päritoluriigi ülesehitamisel ja aitab luua alalise ühenduse päritolu-
ja sihtriigi vahel;

8. märgib, et sedalaadi koostöö edukus nõuab pikaajalist pühendumist, mida EL saab 
pakkuda ainulaadselt oma rahastamisvahenditega, näiteks toetades naasmis- ja 
integratsiooniprogramme korduvrände valdkonnas;

9. ergutab jõuliselt ELi tugevdama sel eesmärgil oma pühendumist varjupaigataotlejate 
rahvusvahelisele kaitsele;
a) rõhutab, et EL peaks andma Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametile õiguse 

suurendada koostööd kolmandate riikidega, et lihtsustada Euroopa ühine 
varjupaigasüsteemi rakendamist ning aidata neil tugevdada oma varjupaigasüsteeme ja 
riiklikke varjupaigaalaseid õigusakte;



PE496.397v03-00 4/5 AD\921531ET.doc

ET

b) ergutab piirkondlike kaitseprogrammide tugevdamist ja vajaduse korral uute 
programmide rakendamist;

c) ergutab koostöö tegemist ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga Genfi 
pagulasseisundi konventsiooni tulemusliku rakendamise edendamise valdkonnas;

10. väljendab heameelt ELi sisserändeportaali ja spetsiaalsete rände ja liikuvuse teabekeskuste 
loomise üle ning ergutab ka päritoluriike osalema ja tulevasi rändajaid toetama, andes 
korduvrände kohta teavet ja luues vastavaid stiimuleid;

11. ergutab Euroopa välisteenistuse töötajate, eriti just ELi delegatsioonide juures töötava 
personali koolitamist rände suhtes võetud üldise lähenemise vallas, et kindlustada ELi 
sisserändepoliitika tõhus peavoolustamine liidu välistegevuses;

12. soovitab tungivalt Euroopa välisteenistusel kooskõlastada tugevamalt rändepoliitika 
välismõõdet.
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