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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

töötajate liikuvuse edendamise kohta Euroopa Liidus
(2010/2273(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 21, 45 ja 47 ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikleid 15, 21, 29, 34 ja 45;

– võttes arvesse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta 
ühenduse piires1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust vabalt liikuda ja elada 
liikmesriikide territooriumil2, 2008. aasta aruannet direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamise 
kohta (KOM(2008)0840) ning nõukogu 2007. aasta novembri ja 2009. aasta aprilli 
resolutsioone direktiivi 2004/38/EÜ kohta; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta3;

– võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 2007. aasta teatist „Liikuvus aitab luua rohkem ja 
paremaid töökohti: Euroopa tööalase liikuvuse tegevuskava (2007–2010)” 
(KOM(2007)0773);

– võttes arvesse komisjoni 18. novembri 2008. aasta teatist „Töötajate vaba liikumise mõju 
ELi laienemise taustal” (KOM(2008)0765);

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2008. aasta teatist „Uute töökohtade jaoks uued 
oskused. Tööturu vajaduste ja vajaminevate oskuste prognoosimine ja ühitamine” 
(KOM(2008)0868); 

– võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2010. aasta teatist „Töötajate vaba liikumine – õiguste 
tagamine ja olulisemad muutused” (KOM(2010)0373);

– võttes arvesse Euroopa 2020. aasta strateegiat, eriti selle juhtalgatusi „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava” ja „Noorte liikuvus”;

– võttes arvesse justiits- ja siseküsimuste nõukogu 27. novembri 2008. aasta kohtumise 
järeldusi isikute vaba liikumise õiguse kuritarvitamise ja vääriti tõlgendamise kohta;

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 9. 
märtsi 2009. aasta kohtumise järeldusi tööjõu geograafilise ja tööalase liikuvuse ning 
töötajate vaba liikumise kohta Euroopa Liidus;

– võttes arvesse oma 2. aprilli 2009. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu kodakondsusega 
seotud probleemide ja tulevikuväljavaadete kohta4; 

                                               
1 EÜT L 257, 19.10.1968, lk 2.
2 ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.
3 ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.
4 P6_TA(2009)0204.
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– võttes arvesse oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni Euroopa tööalase liikuvuse 
tegevuskava (2007–2010) kohta1; 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust teemal „Töötajate 
liikuvuse peamiste tõkete määratlemine ühtsel tööturul”2;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Suunised direktiivi 
2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja 
elada vabalt liikmesriikide territooriumil) ülevõtmise ja kohaldamise parandamiseks” 
(KOM(2009)0313);

– võttes arvesse parlamendi õiguskomisjoni tellitud ja Euroopa Kodanike Teenistuse 
koostatud vaheraporti projekti „Võrdlev uuring direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb 
Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 
territooriumil) kohaldamise kohta”; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi 
(A7-0000/2011),

A. arvestades, et teises liikmesriigis elamine ja töötamine on üks ELi põhivabadusi, liidu 
kodakondsuse põhielement ja tunnustatud aluslepingutes, kuid sellegipoolest kasutavad 
statistika andmetel ikkagi liiga vähesed inimesed seda õigust hoolimata töötajate 
liikuvuse toetuseks võetud konkreetsetest meetmetest;

B. arvestades, et praegu elab vaid 2,3% inimestest ELis oma päritoluriigist erinevas 
liikmesriigis, kuid 17% kavatsevad töötada välismaal tulevikus ning 48% kaaluksid 
koondamise korral töö otsimist mõnes teises riigis;

C. arvestades, et vastavalt komisjoni 18. novembri 2008. aasta teatisele on 2004. ja 2007. 
aastal ELiga ühinenud riikidest pärinevad liikuvad töötajad avaldanud liikmesriikide 
majandusele positiivset mõju;

D. arvestades, et nendes liikmesriikides, kes ei kohaldanud üleminekumeetmeid 2004. ja 
2007. aastal ELiga ühinenud riikidest pärineva tööjõu vabale liikuvusele, ei ole olnud 
teateid mingitest negatiivsetest mõjudest, kuid mitmed liikmesriigid on siiski otsustanud 
jätkata piirangute kohaldamist Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes;

E. arvestades, et hoolimata ELi õigusaktidest ja programmidest tööjõu vaba liikumise 
edendamiseks esineb selle põhivabaduse täielikul rakendamisel endiselt tõkkeid (näiteks 
sotsiaalsed, juriidilised ja halduslikud tõkked, võõrtöötajate vajadusi mittearvestav vilets 
tagasisaatmispoliitika, tööalase liikuvuse kaudu saadud kogemuste puudulik 
tunnustamine, raskused seoses abikaasade ja elukaaslaste tööhõivega ning diplomite 
tunnustamise pikalevenivad protsessid);

F. arvestades, et need tõkked on vastuolus töötajate ühe põhiõigusega, raskendavad ELi 
majanduse taastumist ning võivad põhjustada soovitule vastupidist mõju, näiteks 

                                               
1 ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 23.
2 ELT C 228, 22.9.2009, lk 14.
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suurendada ebaseaduslikku töötamist, laiendada varimajandust ja põhjustada töötajate 
ekspluateerimist,

1. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjoni aruandes KOM(2008)0840 on tuvastatud 
liikmesriikide pidevaid rikkumisi direktiivi 2004/38/EÜ rakendamisel, mis kahjustavad 
tööjõu vaba liikumist, ning et see olukord on põhjustanud mitmeid üksikkaebusi, avaldusi 
ja üle 40 järelpärimise Euroopa Parlamendilt, mille tulemusena on komisjon algatanud 
viis rikkumismenetlust direktiivi ebakorrektse kohaldamise kohta;

2. tervitab komisjoni teatist KOM(2010)0373, milles on kirjeldatud ja selgitatud praegust 
olukorda seoses tööjõu vaba liikumisega, kuid väljendab kahetsust konkreetsete 
meetmete ja lahenduste puudumise pärast;

3. kutsub komisjoni üles jätkuvalt edendama tööjõu liikuvust, esitades pikaajalise, 
laiahaardelise ja multidistsiplinaarse liikuvuse strateegia, eesmärgiga keelata kõik 
olemasolevad juriidilised, halduslikud ja praktilised tõkked tööjõu vabale liikumisele; 
nõuab järjekindlat, tõhusat ja läbipaistvat poliitikat, mis keskenduks tööturu ja majanduse 
arengusuundumuste nõuetele;

Haldusalane lihtsustamine ja juriidilised aspektid
4. tuletab aluslepingute ja olemasolevate õigusaktide sätteid arvestades meelde, et 

liikmesriigid on kohustatud lihtsustama tööjõu vaba liikumisega seotud halduskorda, nii 
et seda õigust saaks optimaalseimal viisil rakendada, ning vältima põhjendamatuid, 
mittevajalikke ja tülikaid haldusprotseduure, mis piiravad selle õiguse rakendamist;

5. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks sünergia tekitamise eesmärgil haldustavade 
ühtlustamist ja halduskoostööd liikmesriikide asutuste vahel;

6. on mures kehtivate tööjõu vaba liikumise direktiivide kehva ülevõtmise ja rakendamise 
pärast, eriti direktiivi 2004/38/EÜ kolmandate riikide kodanike pereliikmete sisenemis- ja 
elamisõiguse osas, ning tülikate haldusprotseduuride ja nõutavate lisadokumentide pärast 
(tööload, tõendid rahuldava majutuskoha kohta), mille nõudmine ei ole kooskõlas 
direktiiviga 2004/38/EÜ;

7. kutsub komisjoni üles kasutama oma aluslepingutest tulenevaid eelisõigusi, jälgides 
pidevalt ja põhjalikult direktiivi 2004/38/EÜ rakendamist ja kasutades vajadusel oma 
õigust algatada nõudeid mittetäitvate liikmesriikide vastu rikkumismenetlusi;

Seosed teiste poliitikavaldkondadega
8. märgib, et tööjõu vaba liikumise õigust ei saa vaadelda lahus teistest ELi õigustest ja 

põhimõtetest ning et austus Euroopa sotsiaalmudeli ja õiguste vastu, mis on tagatud 
Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja ette nähtud ELi põhiõiguste hartaga, 
võimaldavad pakkuda inimväärseid töökohti, sobivaid töötingimusi, õigust 
sotsiaalkindlustusele, võrdset kohtlemist, austust perekonnaelu vastu ja teenuste 
osutamise vabadust;

9. on seisukohal, et nii ELi kui liikmesriikide õigusakte on vaja ühtlustada, et vältida mis 
tahes tüüpi tõkkeid töötajate vaba liikumise õiguse rakendamisel ja kasutamisel;

10. on seisukohal, et kõikide poliitikate rakendamiseks, mida tööjõu vaba liikumine haarab, 
on tarvis tegevused kooskõlastada, eriti valdkondades nagu siseturu väljakujundamine, 
sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine, täiendavad pensioniõigused, töötajate 
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kaitse, haridus ja kutseõpe, meetmed maksude alal, näiteks topeltmaksustamise 
vältimiseks, ja mittediskrimineerimine;

11. on seisukohal, et piisavad sotsiaalkaitse süsteemid hõlbustavad märkimisväärselt töötajate 
geograafilist ja tööalast liikuvust ning et tööjõu liikuvuse poliitika peab hõlmama ka 
liikuvate töötajate sotsiaalset kaasatust ja tagasipöörduvate töötajate sotsiaalset 
taasintegreerimist;

12. rõhutab, et tööjõu vaba liikumise tõhus rakendamine nõuab Euroopa ja liikmesriikide 
ametivõimude kooskõlastatud meetmeid, et hõlbustada ja lihtsustada halduskorda 
nimetatud õigusega kaudsemalt seotud küsimustes, nagu sõidukite registreerimise või 
meditsiiniandmete ülekandmine, topeltmaksustamise vältimine, selged eeskirjad
ravikulude hüvitamisel jne;

13. on seisukohal, et VKEd võivad toimida majanduse taastumise ja arengu käivitajana, kuna 
on uute töökohtade loomise esmaseks allikaks; rõhutab seetõttu veel kord, et EL peab 
võtma kohustuse toetada ja arendada VKEsid, eeskätt oma tööjõupoliitikate ja 
haridusprogrammide kaudu;

Vaba liikuvuse edendamise meetmed
14. kutsub liikmesriike üles kaotama olemasolevad üleminekutõkked 2004. ja 2007. aastal 

ELiga ühinenud riikidest pärineva tööjõu vabale liikuvusele; on seisukohal, et need 
tõkked avaldavad soovitule vastupidist mõju ja kujutavad endast diskriminatiivseid 
meetmeid Euroopa kodanike vastu, ning kutsub üles kohaldama eelistuse reeglit kõigi 
ELi kodanike puhul;

15. kutsub komisjoni üles avalikustama tööjõu liikuvuse positiivset mõju vastuvõtjariigile, 
päritoluriigile ja ELile tervikuna, seda nii sotsiaalmajanduslikust kui ka geograafilise 
ühtekuuluvuse seisukohast;

16. tervitab komisjoni kava hinnata korrapäraselt ja süstemaatiliselt pikaajalist nõudlust ja 
pakkumist ELi tööturgudel (kuni aastani 2020), jaotatuna sektorite, ametite, 
kvalifikatsioonitasemete ja riikide kaupa, ning soovitab tungivalt kooskõlastada tööhõive-
ja hariduspoliitikaid liikmesriikide vahel, eesmärgiga täita ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärgid uute töökohtade loomise alal ning vältida edaspidi kaudseid tõkkeid, mis 
võivad takistada vaba liikumise õiguse kasutamist;

17. kutsub kõigi tasandite ametivõime üles tagama toetuse sellele poliitikale ning tõstma 
üldsuse teadlikkust liikuvuse võimalustest ja eelistest, rõhutades seejuures komisjoni 
koordineerivat rolli;

Tööturuteenused ja töötajate teavitamine
18. tunnustab ja rõhutab riiklike tööturuasutuste ja eriti EURES-süsteemi ja -võrgustiku 

tähtsust liikuvuse edendamisel kogu Euroopa Liidus ning teavitamisel vabade 
töökohtade, haridus- ja koolitusvõimaluste ning töö- ja elutingimuste kohta; 

19. väljendab muret EURESi nõustajatele eraldatud vahendite vähenemise pärast ja kutsub 
üles võtma kohustust pikaajalise strateegia osas, mis võimaldaks EURESil ja selle 
töötajatel täita tõhusalt oma tööülesandeid;

20. on seisukohal, et tuleb veelgi parandada ELi töötajate teavitamist tööjõu liikuvusega 
kaasnevatest õigustest, kohustustest ja kasust; kutsub komisjoni üles kooskõlastama oma 
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tegevust liikmesriikide asutustega ning kasutama rohkem ära EURESi ja SOLVITi 
veebipõhise probleemide lahendamise võrgustiku poolt pakutavaid võimalusi;

Oskuste ja teadmiste kogumine parema konkurentsivõime nimel
21. on seisukohal, et majanduskriisi negatiivsete mõjude tõttu on suurenenud 

konkurentsisurve tööturgudele ning selle tulemusena on ainuke viis suhtelise eelise 
saavutamiseks investeerida ametlikku ja vabaharidusse, kutsekoolitusse, töökogemuste 
vahetamisse ning kooskõlastatud meetmetesse tööjõu liikuvuse protsessi kiirendamiseks;

22. tunnustab komisjoni juhtalgatust „Noorte liikuvus” ning uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava käivitamist ja tunneb erilist heameelt katseprojekti „Sinu esimene EURESi 
töökoht” ning Euroopa oskuste passi loomiseks kavandatud meetme üle;

23. on seisukohal, et oskused ja teadmised toetavad tööjõu liikuvust ning palub komisjonil 
töötada välja oskuste nõudluse teejuht ning anda hinnang uutele töökohtadele keskpikas 
ja pikas perspektiivis;

24. on seisukohal, et ei tohiks keskenduda üksnes noortele töötajatele ning et tarvis läheb 
selliseid erinevate töötajate kategooriate vaba liikuvust edendavaid ja hõlbustavaid 
sihtstrateegiaid, mis keskenduksid nende iseärasustele (vanus, sugu, oskused, kuulumine 
haavatavamatesse rühmadesse) ning vajadustele;

25. kutsub liikmesriike üles kohandama oma elukestva õppe ja kutsealase ettevalmistuse 
strateegiaid vastavalt arengutele tööturgudel ning pakkuma ülekantavaid oskusi, mis 
kataksid suuremat ala nii geograafilises kui ka teadmiste mõttes, nii et need vastaksid 
paremini pakutavatele töökohtadele;

26. kutsub liikmesriike koostööle koolide ja ülikoolide õppekavade parema võrreldavuse 
saavutamiseks ning Euroopa hariduse suuremaks standardimiseks;

27. on seisukohal, et tuleb saavutada parem koostoime õpilaste, kutseõppurite ja
praktikantide suurema liikuvuse edendamise programmide ning konkreetselt tööjõu vaba 
liikumist edendavate programmide vahel;

28. on seisukohal, et mittepiisav võõrkeelteoskus (eriti täiskasvanute puhul) on endiselt 
olulisemaid takistusi tööjõu liikuvusele; kutsub liikmesriike üles aktiivselt edendama 
võõrkeelte õpetamist ning komisjoni jätkama oma jõupingutusi selles valdkonnas;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Tööjõu rännet on Euroopa Liidus kaua aega peetud potentsiaalseks probleemiks, mis tekitab 
tasakaalutust riigi tasandil seoses tööjõupuudusega ning kahjustab samas 
kollektiivläbirääkimisi ja palku vastuvõtjariikides. Kuigi töötajate vaba liikumise mõiste 
sisaldub juba aluslepingutes kui siseturu väljakujundamise ja tõelise Euroopa identiteedi 
tugevdamise tagatis, on liikmesriikidele antud õigus säilitada tööturu avamisel uutele 
liikmesriikidele teatava üleminekuperioodi vältel ajutised tõkked. 
Ajaloolises plaanis on hirmud keskendunud kahele põhiaspektile: arvukas migrantide 
sissevool vaesematest riikidest jõukamatesse ning vastuvõtjariikide kodanike jaoks 
ilmajäämine töökohtadest – või paremal juhul palgataseme langus. 

Hiljutised uuringud on siiski näidanud, et need hirmud ei ole kunagi realiseerunud, vaid 
vastupidi – tööjõu ränne on ELile tervikuna avaldanud positiivset mõju. Sellise tulemuse 
põhjenduseks on tööjõu pakkumise ja nõudluse loomulik lähenemine, mis selgitas seda, et 
kohalikud ei soovinud mõningaid töökohti ja need hõivati sisserännanute poolt. Antud juhul 
oli ELi netoheaolule toodud lisandväärtus ilmne, kuna liikmesriikides ei tekkinud vabu 
töökohti ega langenud tootlikkuse tase, samuti suurenes sissetulek töötajate jaoks, kes valisid 
oma teenuste pakkumiseks teise liikmesriigi. Lisaks vähenes ebaseadusliku tööjõu ränne, 
kuna puudus motivatsioon seadust rikkuda, samuti oli selgelt märgata suundumusi 
integratsiooniks vastuvõtjariikidesse. 

Kuigi võis täheldada tööjõurände kasulikke aspekte, on siiski mõned asjaolud, millega tuleks 
töötajate vabast liikumisest kõneldes arvestada. Vastavalt 2008. aasta andmetele elab 2,3% 
ELi kodanikest (11,3 miljonit inimest) sellest liikmesriigist, mille kodanik ta on, erinevas 
liikmesriigis ning lisaks neile kasutavad oma elu jooksul veel paljud seda õigust. Hiljutise 
Eurobaromeetri andmetel vastas 10% ELi 27 liikmesriigis küsitletud isikutest, et nad on 
varem elanud ja töötanud mõnes teises riigis ja 17% kavatsesid vaba liikumise õigust kunagi 
edaspidi kasutada. See näitab, et töötajate rändevood ei küüni kuigi suurte numbriteni, sest 
töökoha vahetamine uude riiki nõuab täiendavaid meetmeid, millega töötajatel tuleb tegeleda. 
Üksikasjadesse laskudes tähendab see probleeme, mis on seotud kultuuritausta muutumisega, 
uute keeltega kohanemisega, perekondadest võõrandumisega, millele lisaks on ka teisi 
tõkkeid, mis ei lase vaba liikumise õigust täielikult ära kasutada. Selle tunnistuseks esitas 
komisjon teatise „Töötajate vaba liikumine – õiguste tagamine ja olulisemad muutused”, 
milles antakse asjade praegusest seisust väga selge ülevaade. 

Arvestades komisjoni poolt esitatud viimase teatise järeldusi, on raportöör keskendanud oma 
tähelepanu vahenditele ja strateegiatele, mis võiksid olukorda parandada ja kinnitada veel 
kord Euroopa pühendumust tugevdada töötajate vaba liikumise õigust. 

Euroopa tasandil võetava lähenemisviisi lähtekohaks peab olema seisukoht, et töötajate vaba 
liikumine on kodanike õigus ning et selle õiguse kasutamisel ei ole tööturgudele mingeid 
negatiivseid mõjusid. Sellest tulenevalt etendavad liikmesriigid koostöös oma kohalike ja 
piirkondlike ametivõimudega otsustavat rolli selle õiguse kasutamise hõlbustamisel ning 
selles, et olemasolevaid õigusakte rakendataks täpselt ja täies ulatuses. Lisaks sellele on 
äärmiselt vajalik koostöö liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks Euroopa õigusaktidega, et 
tagada keeld võimalikele otsestele või kaudsetele tõketele, eriti sellistele, mis on seotud 



PR\857453ET.doc 9/10 PE458.756v01-00

ET

diskrimineeriva suhtumisega rahvuse põhjal, keeldumisega anda õigusi perekonnaliikmetele, 
sotsiaalkindlustusskeemidega jm tõketega, mis takistavad või pärsivad töötajate vaba 
liikumist töökoha otsinguil. 

Raportis esitatud meetmed on struktureeritud sel viisil, et need käsitlevad põhilisi probleeme, 
mis kerkivad töötajate vaba liikumise õiguse arutamisel. Kuna töökoha ja asukohariigi 
vahetamine ei puuduta mitte ainult tööjõupoliitika sätteid, oleksid esimesed vajalikud sammud 
järgmised: lähenemine teiste olemasolevate poliitikate ja strateegiatega, et hõlbustada 
töötajate siirdumist vastuvõtjariiki. Siia kuuluvad meetmed sellistes valdkondades nagu 
siseturu väljakujundamine, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine, täiendavad 
pensioniõigused, töötajate kaitse, haridus ja kutseõpe, keelenõuded, meetmed maksude alal, 
näiteks topeltmaksustamise vältimiseks, ja mittediskrimineerimispoliitika. Lisaks on 
pereliikmete õigustega seotud sätted niisama tähtsad kui need, mis on otseselt seotud tööd 
otsiva isikuga, sest nende õiguste eiramine võib täiendavalt pärssida tööotsinguid teises 
liikmesriigis.

Teiseks on ilmne vajadus sobitada tööjõurände mõjud olemasolevate Euroopa tasandi 
strateegiatega, eriti ELi 2020. aasta strateegiaga, ja VKEde rolli tugevdamisega. VKEde 
rakendamine on siinkohal otsustava tähtsusega. Nende tegevus annab rohkem töökohti ja 
nende dünaamiline tegevus suudab tekitada tsüklilise tööjõurände, mille lõpptulemuseks on 
oskuste paranemine tänu töö käigus õppimise või õlgadele toetumise efektile ning 
konkurentsivõimelise keskkonna säilimine, mis parandab lõpptoodangut.

Praegune olukord ja finantskriisist saadud õppetunnid on avanud uue võimaluste spektri 
majandusliku suutlikkuse taasarenguks ja tööhõivemäärade suurendamiseks. Tööjõu 
liikuvusel on selle eesmärgi täitmisel oluline roll, kuna see tekitab suuremat 
sotsiaalmajanduslikku lähenemist ning jätkuvat ühiskogemust, millest saavad kasu nii 
töövõtjad kui ka tööandjad. Unustada ei maksa ka asjaolu, et uute töökohtade loomise 
eesmärki on kergem täita siis, kui tööjõu liikuvus on täielikult rakendunud. 

Kolmandaks keskendub raportöör teavitamise ja teadmiste tähtsusele. Enamikus 
liikmesriikides on täheldatav ühine suundumus, mis on seotud olemasoleva õigusi ja 
kohustusi puudutava vajaliku teabe mitterahuldava tasemega. Töötajate liikuvust tuleb 
paremini propageerida ning asjaomane teave peab olema kõigile soovijatele vabalt 
kättesaadav. Seoses sellega on otsustav roll Euroopa institutsioonidel ja liikmesriikide 
valitsustel, kes peavad tegema toostööd ja vältima olukordi, kus teave liigub asümmeetriliselt. 
Kuna töökohtade valik näitab muutumise tendentsi, ei saa kahe silma vahele jätta vajadust 
oskuste parandamiseks ja rõhutada hariduse rolli. Sellest tulenevalt võtab raportöör kindla 
seisukoha, et on vaja suunata rohkem jõupingutusi mitmesugustesse haridusprogrammidesse, 
kindla eesmärgiga toota tööjõudu, kes on võimeline vastama tuleviku vajadustele ja 
väljakutsetele. Seoses sellega on rõhutatud hariduspoliitikate omavahelise kooskõlastamise ja 
vastastikuse diplomite tunnustamise tähtsust, eesmärgiga jõuda üksmeelele selles, kuidas 
tuleks aktiivset elanikkonda valmistada ette turult lähtuvateks muutusteks ja 
konkurentsisurveks.

Raport põhiline sõnum on, et kuna tööjõu liikuvus pole teadaolevalt põhjustanud mingeid 
negatiivseid mõjusid, eriti pärast 2004. ja 2007. aasta liitumislainet, ei ole mingit 
sotsiaalmajanduslikku põhjendust säilitada tõkkeid uutele tööjõuturule sisenejatele, eriti mis 
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puudutab Rumeenia ja Bulgaaria kodanikke. Riikide poliitikat tuleb lähendada Euroopa 
strateegiatele, et oleks võimalik saavutada oodatud taset nii heaolus kui ka arengus. Lisaks 
võib töötajate vaba liikumine globaliseerunud turgude ja demograafiliste muutuste ajastul 
lahendada edukalt tööjõu nõudluse ja pakkumisega seotud probleemi. Soovitud tulemuse 
saavutamiseks tuleb tähelepanu keskendada olemasolevate õigusaktide rakendamisele ja 
eeskirjade kohaldamisele, samuti kooskõlastatud meetmete edendamisele diplomite 
tunnustamise alal, tulevaste haridussüsteemide arendamisele vastavalt turu vajadustele ning 
oskustega seotud konkurentsieeliste säilitamisele, aga ka muudele töötajate õigustele, mida 
nad vajavad oma tööülesannete täitmiseks ja elamiseks uues riigis. Kõiki selliseid 
haldusprotseduure, mis aeglustavad või takistavad töötajatel vaba liikumise õiguse kasutamist, 
tuleb lugeda põhjendamatuks ning need tuleb viivitamatult kõrvaldada, kuna kujutavad endast 
tarbetut koormat, millel ei ole mingit majanduslikku ega sotsiaalset õigustust.

Selleks et mõista paremini tööturgude praegust olukorda ja tulevasi arenguid, peab raportöör 
õigeks tugevdada Euroopa Komisjoni jõupingutusi tööjõu liikuvuse edendamiseks ja 
toetuseks, analüüsida põhjalikumalt rikkumismenetlusi nõudeid mittetäitvate liikmesriikide 
vastu ja töötajate liikuvuse suundumusi vastavalt oskustele, eri valdkondadele ja 
geograafilistele piirkondadele, ning esitada pikaajaline, laiahaardeline ja multidistsiplinaarne 
liikuvuse strateegia, eesmärgiga analüüsida ja kõrvaldada kõik olemasolevad juriidilised, 
halduslikud ja praktilised tõkked tööjõu vabale liikumisele. Tööturgude avamise 
majanduslikud põhjendused on muutunud praeguses olukorras selgemaks kui kunagi varem. 
Liigne protektsionism seoses tööjõu liikuvusega tekitab liikmesriikides suuremat isoleeritust 
ning usaldamatust, mis võib kahjustada ELi ülemaailmset rolli ja nõrgendada 
konkurentsipositsiooni. Käes on hetk, mil ELi liikmesriikidel tuleb tegutseda ja kasvada 
üheskoos.


