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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. tukee pyrkimystä vakiinnuttaa maahanmuutosta ja liikkuvuudesta käytävä vuoropuhelu 
osaksi kahdenvälisten suhteiden laajempaa kehystä, kannattaa liikkuvuuskumppanuuksien 
tekemistä ja katsoo, että tässä yhteydessä etusijalle olisi asetettava unionin naapuruus 
kokonaisuudessaan; 

2. on vahvasti sitä mieltä, että maahanmuutosta ja liikkuvuudesta käytävän vuoropuhelun 
keskeisenä tavoitteena on tukea ja kannustaa laillista muuttoliikettä, työvoiman 
muuttoliike mukaan luettuna; kehottaa siksi toteuttamaan kumppanuuksien yhteydessä 
muuttoliikettä helpottavia konkreettisia toimenpiteitä erityisesti tunnustamalla 
siirtotyöläisten tutkinnot;

3. hyväksyy vaihtoehtoisena toimintakehyksenä EU:n ja kolmansien maiden maahanmuuttoa 
ja liikkuvuutta koskevat yhteiset toimintasuunnitelmat, jos yksi osapuolista ei ole valmis 
sitoutumaan liikkuvuuskumppanuuden kaikkien velvoitteiden noudattamiseen, vaikka 
korostaa, että tämän olisi oltava vain siirtymävaihe;

4. suosittelee sosiaaliturvaoikeuksien siirrettävyyden varmistamiseksi vakiomuotoisen ja 
vastavuoroisen sosiaaliturvalausekkeen sisällyttämistä assosiaatiosopimuksiin ja 
suosittelee, että niiden maiden kanssa, jotka eivät ole assosiaatiosopimuksen osapuolia, 
olisi neuvoteltava EU-tason yhtenäinen ja vastavuoroinen sosiaaliturvasopimus, jolla 
varmistetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön täysimääräinen noudattaminen;

5. kannustaa EU:ta ottamaan globaalin johtoaseman sosiaalisten oikeuksien siirrettävyydessä 
sekä edistämään etenkin ILO:n puitteissa käytäviä keskusteluja sosiaalisen suojelun ja 
sosiaaliturvan yhteensovittamisesta maailman muiden alueiden kanssa;

6. korostaa, että jos muuttoliike – erityisesti kiertomuutto – pysyy hyvin hallinnassa, se 
hyödyttää EU:ta ja voi edistää EU:n ja kolmansien maiden suhteita parantamalla 
keskinäistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä ihmisten välisten yhteyksien avulla;

7. korostaa, että varsinkin konfliktien jälkeisissä tilanteissa kiertomuutto voi olla hyödyllinen 
väline, jolla helpotetaan maastamuuttajien tukea alkuperämaan jälleenrakentamiselle ja 
autetaan luomaan pysyvä yhteys alkuperämaan ja kohdemaan välille;

8. toteaa, että tämäntyyppisen yhteistyön onnistuminen edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista, 
johon EU:lle tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden sen rahoitusvälineet, joilla voidaan 
esimerkiksi tukea paluu- ja kotoutusohjelmia, joiden yhtenä osa-alueena on kiertomuutto;

9. kannustaa voimakkaasti EU:ta vahvistamaan sitoutumistaan turvapaikanhakijoiden 
kansainväliseen suojeluun; tämän vuoksi

a) korostaa, että EU:n olisi annettava Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle 
valtuudet lisätä kolmansien maiden kanssa harjoitettavaa yhteistyötä, jotta helpotetaan 
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Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa ja autetaan kolmansia 
maita vahvistamaan turvapaikkajärjestelmiään ja kansallista 
turvapaikkalainsäädäntöään;

b) kannustaa lujittamaan alueellisia suojeluohjelmia ja toteuttamaan tarvittaessa uusia 
ohjelmia;

c) kehottaa EU:ta edistämään yhteistyössä UNHCR:n kanssa Geneven 
pakolaisyleissopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa;

10. pitää myönteisenä EU:n maahanmuuttoportaalin sekä maahanmuuton ja liikkuvuuden 
resurssikeskusten käyttöönottoa ja kehottaa alkuperämaita yhteistyöhön ja tukemaan 
maahanmuuttajiksi aikovia antamalla heille kiertomuuttoa koskevia tietoja ja kannustimia;

11. kehottaa antamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstölle ja erityisesti EU:n 
edustustojen henkilöstölle muuttoliikkeisiin sovellettavaa kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa koskevaa koulutusta, jotta varmistetaan, että EU:n 
maahanmuuttopolitiikan periaatteet sisällytetään tehokkaasti kaikkiin EU:n ulkoisiin 
toimiin;

12. kannustaa voimakkaasti ulkosuhdehallintoa pyrkimään maahanmuuttopolitiikan ulkoista 
ulottuvuutta koskevan päätöksenteon aktiivisempaan yhteensovittamiseen.
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