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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

rändajate integreerimise, selle mõju kohta tööturule ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise välispoliitilise mõõtme kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2012. aasta teatist „ELi sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise välispoliitiline mõõde” (COM(2012) 0153),

– võttes arvesse komisjoni 18. novembri 2011. aasta teatist „Rände ja liikuvuse suhtes 
võetud üldine lähenemisviis” (COM(2011) 0743),

– võttes arvesse komisjoni 20. juuli 2011. aasta teatist „Kolmandate riikide kodanike 
integratsiooni Euroopa töökava” (COM(2011) 0455), 

– võttes arvesse komisjoni 18. aprilli 2012. aasta teatist „Töövõimalusterohke majanduse 
taastumine” (COM(2012) 0173),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. veebruari 2012. aasta arvamust 
komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kolmandate riikide kodanike 
integratsiooni Euroopa töökava” (SOC/427),

– võttes arvesse Regioonide Komitee 16. veebruari 2012. aasta arvamust „Euroopa 
integratsiooni uuendatud töökava”,

– võttes arvesse 20. veebruari 2012. aasta ühist tööhõivearuannet,

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2011. aasta aruannet „Euroopa Kolmandate Riikide 
Kodanike Integreerimise Fondi rakendamise kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide 
ning saavutatud tulemuste kohta ajavahemikul 2007–2009” (COM(2011)0847),

– võttes arvesse kokkuvõtvat aruannet „Sixth meeting of the European Integration Forum: 
The involvement of countries of origin in the integration process“ („Euroopa 
integratsioonifoorumi kuues koosolek: Päritoluriikide kaasamine integratsiooniprotsessi”), 
Brüssel, 9.–10. november 2011,

– võttes arvesse uuringut „Rändajate integreerimine ja selle mõju tööturule”, Euroopa 
Parlament (2011),

– võttes arvesse uuringut „Euroopa rändevõrgustiku koondaruanne: Tööjõu nõudluse 
täitmine rände abil”, Euroopa Parlament (2011),

– võttes arvesse uuringut „Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration”, IOM 
ja Gallup (2011),

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 
4. mai 2010. aasta järeldusi integratsiooni kui arengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
hoogustaja kohta,
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– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. märtsi 2010. aasta arvamust 
„Sisserännanud töötajate integreerimine” (SOC/364),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. veebruari 2010. aasta arvamust 
„Integratsioon ja sotsiaalmeetmete kava” (SOC/362),

– võttes arvesse dokumenti „Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike 
teenistuses ja nende kaitsel”, 10.–11. detsember 2009,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta 
direktiivi 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded1,

– võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiivi 2009/50/EÜ kolmandate riikide 
kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise 
tingimuste kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel3,

– võttes arvesse oma 14. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta 
Euroopa Liidus 2004–20084,

– võttes arvesse komisjoni 16. mai 2007. aasta teatist „Euroopa Liidu ja kolmandate riikide 
vaheline korduvränne ja liikuvuspartnerlus” (COM(2007) 0248),

– võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni strateegiate ja vahendite kohta 
sisserändajate integreerimiseks Euroopa Liidus5,

– võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/71/EÜ kolmandate riikide 
kodanike teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta6,

– võttes arvesse komisjoni 1. septembri 2005. aasta teatist „Ühine integratsioonikava. 
Raamistik kolmandate riikide kodanike integreerimiseks Euroopa Liidus” 
(COM(2005) 0389),

– võttes arvesse komisjoni 10. mai 2005. aasta teatist „Haagi programm: Viie järgneva aasta 
kümme prioriteeti Euroopa vabaduse, turvalisuse ja õiguse uuenemispartnerlus” 
(COM(2005)0184),

– võttes arvesse nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate 19. novembri 2004. aasta 
järeldusi sisserändajate Euroopa Liitu integreerimise poliitika ühiste aluspõhimõtete 

                                               
1 ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.
2 ELT L 155, 18.6.2009, lk 17.
3 ELT L 348, 24.12.2008, lk 98.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0019.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0318.
6 ELT L 289, 3.11.2005, lk 15.
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kohta,

– võttes arvesse 15.–16. oktoobri 1999. aasta Tampere programmi,

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel1,

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EÜ) nr 
1231/2010, millega laiendatakse määrust (EÜ) nr 883/2004 ja määrust (EÜ) nr 987/2009 
kolmandate riikide kodanikele, keda nimetatud määrused veel ei hõlma üksnes nende 
kodakondsuse tõttu4,

– võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2012. aasta ettepanekuid sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta (COM(2012) 0156, COM(2012) 0157, COM(2012) 0158 ja 
COM(2012) 0152),

– võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid kohtuasjades C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-
247/96, C-300/84, C-237/83 ja C-60/93,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 48, 78, 79 ja 352,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni, väliskomisjoni, arengukomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Euroopa tööealine elanikkond väheneb alates 2012. aastast ja kahaneb ilma 
sisserändeta järgmise kümne aasta jooksul 14 miljoni inimese võrra;

B. arvestades, et kõnealune oskustööjõu nappus on vaatamata Euroopa Liidu ca 10% 
suurusele töötuse määrale (23,8 miljonit) juba ilmselge ja suureneb järgnevatel aastatel 
veelgi ning et näiteks 2015. aastal on IT-sektoris hõivamata ligikaudu 380 000–700 000 
töökohta;

C. arvestades, et kuigi Euroopa Liidus on pidev rändajate sissevool ootuspärane, võistleb 
Euroopa Liit sellegipoolest ülemaailmselt kõige helgemate peade nimel;

                                               
1 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
2 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
3 ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.
4 ELT L 344, 29.12.2010, lk 1.
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D. arvestades, et Euroopa ligitõmbavus sõltub ka aktiivsest sisenemisest tööturule, edukast 
integratsioonist, sisserändaja taustaga õpilaste edukast (kutse-)haridusest sisserändajate 
vastuvõtmise kultuuri raames ja halduslike takistuste kõrvaldamisest; 

E. arvestades, et Gallup World Polli 2011. aasta küsitluse tulemused näitavad, et kogu 
maailmas tunnistab kaks korda sama palju sisserändajaid, et nad lahkuksid tööloa nimel 
oma kodumaalt pigem ajutiselt kui alaliselt;

F. arvestades, et eduka integratsiooni lahenduseks on tööhõive;

G. arvestades, et Euroopa Liidus elab ja töötab ebaseaduslikult hinnanguliselt 1,9–
3,8 miljonit sisserändajat;

H. arvestades, et alates 2000. aastast on tänu sisserändajate panusele loodud ligikaudu 
neljandik uutest töökohtadest;

I. arvestades, et sisserändaja taustaga õpilased on haridussüsteemis endiselt ebasoodsas 
olukorras ja jätavad kooli sagedamini lõpetamata;

J. arvestades, et majanduslik ja sotsiaalne üleilmastumine käivad käsikäes ning ennekõike 
avaldab see mõju ELi ja kolmandate riikide kodanike sotsiaalkindlustuse koordineerimise 
välispoliitilisele mõõtmele;

K. arvestades, et üksikud liikmesriigid ei suuda sõlmida kõigi kolmandate riikidega 
kahepoolseid, vastastikuseid sotsiaalkindlustusalaseid kokkuleppeid ja selle poole 
püüdlemine tooks endaga kaasa killustatud süsteemi, mistõttu koheldakse ELi kodanikke 
ebavõrdselt ning arvestades, et seetõttu tuleb tegutseda Euroopa tasandil;

L. arvestades, et kolmandate riikide kodanike integreerimine tööturule ja sellega kaasnev 
üldine integratsioon on ära jagatud paljude komisjoni peadirektoraatide ja Euroopa 
välisteenistuse vahel; 

1. rõhutab, et tööturule ja ühiskonda integreerimine nõuab mõlema osapoole pühendumist, 
eelkõige keele õppimisel, õigus- ja poliitilise süsteemi, tavade ja kommete 
tundmaõppimisel ning sotsiaalse koostöö puhul vastuvõtvas riigis;

2. on seisukohal, et liikmesriikide integratsioonipoliitika ja -meetmed peavad muutuma 
diferentseeritumaks, vajadusest lähtuvamaks ja kvaliteetsemaks ning pidades silmas, et 
ennekõike tuleb teha vahet erinevate sihtrühmade vahel, nt kõrge ja madala 
kvalifikatsiooniga inimesed, ELi kodanikud ja kolmandate riikide kodanikud, rändajad 
koos tööpakkumisega ja ilma tööpakkumiseta jne; 

3. nõuab seetõttu, et kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil valitakse terviklik lähenemisviis, 
mida võiks võrrelda soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega; nõuab seetõttu 
integratsiooni süvalaiendamise põhimõtte kasutuselevõtmist integratsiooniga seotud 
küsimustes kõigi poliitiliste vahendite, õigusaktide ja finantsinstrumentide puhul; kutsub 
seetõttu komisjoni üles asutama talitustevahelist rühma, mis tegeleks integratsiooni, 
(tööjõu) rände ja tööturule integreerimise teemadega ja hõlmaks kõiki sellega tegelevaid 
peadirektoraate ja Euroopa välisteenistust;
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4. rõhutab päritoluriikide vastutust tööturule integreerimise osas keele- ja ettevalmistavate 
kursuste, teabe ja kontaktide kaudu diasporaaga või vastuvõtvas riigis asuvate 
saatkondade teenistuste kaudu;

5. nõuab, et kõik keele- ja integratsiooniprogrammid vahendaksid Euroopa demokraatia ja 
õigusriigi põhimõtte ajalugu, väärtuseid ja põhimõtteid ning näitaksid, milline roll on 
naiste, vähemuste ning homo-, bi- ja transseksuaalide õigustel;

6. kutsub liikmesriike üles, et need lihtsustaksid välismaalastest üliõpilaste sisenemist oma 
tööturule, kuna nad on vastuvõtvas riigis elamise, keeleoskuse ja selles riigis hariduse 
omandamise kaudu juba niigi integreerunud; juhib veel tähelepanu sellele, et Euroopa 
Liidu jaoks ei ole majanduslikult kasulik raisata kõrgkoolide lõpetajatesse tehtud 
investeeringuid, kuna nad ei tohi ELis tööle asuda;

7. kutsub komisjoni üles töötama välja ja võtma kasutusele kriteeriumidel põhinev ühine 
Euroopa punktisüsteem, millest liikmesriigid võivad osa võtta vabatahtlikkuse alusel; 
märgib, et sellist süsteemi võiks kohandada tööturu tingimustega, et lihtsustada 
hädavajaliku oskustööjõu sisserännet;

8. kutsub komisjoni üles kaaluma seoses eelmainitud punktisüsteemiga Euroopa 
tööturuasutuste võrgustiku juures rahvusvahelise platvormi väljatöötamist standardsete 
töökirjelduse ja oskuste profiili jaoks, et lihtsustada seeläbi tööotsijatest rändajate 
värbamist ja võrdlemist;

9. rõhutab ligitõmbavuse ja lihtsustamise tähtsust kolmandate riikide kvalifitseeritud 
töötajate jaoks seeläbi, et liikmesriik osaleb eelnimetatud punktisüsteemis; 

10. rõhutab vajadustest lähtuva, kvalifitseeritud töötajate rände olulisust ja nõuab, et komisjon 
ja liikmesriigid koos piirkondade ja linnadega võtaksid kasutusele ühise kooskõlastatud 
Euroopa süsteemi tööjõu nõudluse väljaselgitamiseks, et suunata tööjõu rännet paremini;

11. soovitab sellises süsteemis näha ette vähemalt alavarustatud kutsealade loetelu ja 
analüüsida nõudlust lähtuvalt tööandjate esitatud andmetest;

12. kutsub liikmesriike üles, et nad vaatamata pidevale tööjõunappusele või selle tõttu ei 
kaotaks silmist ELi-sisest liikuvust ja seaksid seetõttu esikohale teistest liikmesriikidest 
pärit ELi kodanike värbamise ja integreerimise;

13. nõuab, et rändajatele tehtaks lihtsamaks tööturule sisenemine ja et nad võiksid arvestada 
kiire ja soodsa lõputunnistuste, diplomite ja oskuste tunnustamise ja tõestamisega; 

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles siduma omavahel nii palju kui võimalik pagulas- ja 
tööturupoliitikat ning võimaldama kaitse taotlejatele võimalikult kiiret tööturule 
sisenemist;

15. nõuab, et rändajad valmistatakse juba nende riigis viibimise aja alguses ette vastuvõtva 
riigi tööturu jaoks; juhib sellega seoses tähelepanu heale tavale tööturule integreerumise 
valdkonnas, nt mentorlus rändajatele, integratsioonijuhendid ja „rändajad rändajatele”;
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16. paneb liikmesriikidele südamele töötada välja ja vahetada häid tavasid mitmekesisuse 
edendamise vallas töökohal, nt juhendamine, idufirmade toetamine, 
integratsiooniprogrammid, subsideeritud töö, fookusrühmad, mitmekesistamise kavad, 
individuaalne nõustamine, keeleõpe ja oskuste arendamine ning diskrimineerimisvastased 
kampaaniad;

17. tunnistab (tööjõu)korduvrände potentsiaali luua kolmekordse kasuteguriga olukord, 
millest saab kasu nii rändaja, vastuvõttev riik kui ka päritoluriik, ning kutsub liikmesriike 
üles avama end selliseks rändeks;

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama koostööd kolmandate riikidega 
korduvrände valdkonnas ja kaasama neid läbirääkimistesse ja lepingutesse, eelkõige 
„Rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi” vallas ning sellega kaasnevatesse 
„Rände ja liikuvuse dialoogidesse” ja liikuvuspartnerlustesse;

19. nõuab, et tuleb soodustada korduvrände arukaid strateegiaid, millega kaasnevad vajalikud 
vahendid ja õigustagatised ja eeldused, et säilitada töökohti ja takistada ebaseaduslikku 
sisserännet;

20. rõhutab, et sealjuures mõttekad on keeleõpe ja oskuste arendamine enne vastuvõtvasse 
riiki jõudmist ja samuti ettevalmistused tagasipöördumiseks ning tuletab meelde võimalust 
luua päritolu- ja vastuvõtvas riigis väljarände ettevalmistamisega tegelevad bürood; 

21. kutsub sellega seoses komisjoni üles tugevdama seoseid tööjõu nõudluse, korduvrände, 
arengu- ja välispoliitika vahel ning käsitlema neid esmatähtsana; 

22. juhib tähelepanu sellele, et paljud potentsiaalsed rändajad peavad päritoluriigis toime 
tulema pikkade ooteaegadega liikmesriikide konsulaaresindustes ja seetõttu on korduva 
töösuhte õigeaegne, usaldusväärne ja sujuv vahendamine äärmiselt keeruline; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma veelgi tõsisemalt ühise Euroopa 
konsulaaresinduse loomist ELi delegatsioonides;

23. kutsub liikmesriike üles, et need annaksid dokumentideta inimestele võimaluse elada 
seaduslikku elu, et nad saaksid töö abil teenida endale elatist;

24. tunneb heameelt olemasolevate ELi kokkulepete üle sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; 

25. tunneb sellega seoses heameelt Ladina-Ameerika sotsiaalkindlustusalase kokkuleppe üle 
ja ergutab looma võimalust, et lisaks Portugalile ja Hispaaniale saaksid teisedki 
liikmesriigid liituda selle kokkuleppega kui Euroopa koordinatsiooniplatvormiga;

26. juhib tähelepanu sellele, et määruse (EL) nr 1231/2010 vastuvõtmisega saavutati küll 
määrusel (EÜ) nr 883/2004 põhinevate õiguste laiendamine kolmandate riikide kodanike 
suhtes, kuid et nimetatud õiguseid saab kasutada üksnes ELi sisese piiriülese tegevuse 
puhul ja seetõttu on suurem osa kolmandate riikide kodanikke välistatud;

27. rõhutab, et ELi kodanike õiguseid tuleb kaitsta ka väljaspool ELi ja siis, kui nad töötavad 
või on töötanud kolmandates riikides;
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28. nõuab seetõttu ühtse ja vastastikuse ELi lähenemisviisi järgimist sotsiaalkindlustuse 
koordineerimiseks kolmandate riikide suhtes, mis hõlmab kõiki ELi kodanikke ja 
kolmandate riikide kodanikke;

29. soovitab sellega seoses kaaluda valikulist, vabatahtlikku ja kvaliteetset nn 28. režiimi 
sisserändajate ja ELi kodanike jaoks teistes ELi riikides; 

30. rõhutab, et Euroopa tööturu atraktiivsus oleneb ka sellest, kas pensioni- ja sotsiaalsed 
õigused on ülekantavad ja kas need kehtivad ka võimaliku tagasipöördumise korral;

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning liikmesriikide 
parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu tööpoliitika asub teelahkmel. Alates 2012. aastast väheneb esimest korda 20. ja 
21. sajandi rahuaja jooksul tööealine elanikkond. Ilma sisserände suurenemiseta väheneb see 
järgmise kümne aasta jooksul veel 14 miljoni inimese võrra.

See avaldab pikaajalist negatiivset mõju Euroopa pensionisüsteemide tasakaalule ja põhjustab 
nii vahendite kui ka lühiajalist oskustööjõu nappust. Viimane on – vaatamata sellele, et ELi 
töötuse määr on ca 10% (23,8 miljonit) – juba praegu ilmne ja suureneb järgnevatel aastatel 
veelgi. Näiteks on 2015. aastal kogu Euroopa IT-sektoris hõivamata ligikaudu 380 000–
700 000 töökohta.

Tähtis lahendusviis sellise topeltprobleemi jaoks – tööealise elanikkonna vähenemine ja 
oskustööjõu nappus – on kvalifitseeritud tööjõu sisseränne. Euroopa kodanikud on sellest aru 
saanud ja Eurobaromeetri uuringud näitavad, et 70% neist peab sisserändajaid Euroopa 
majanduse jaoks tähtsaks. 

Siiski on selge, et kavandamata immigratsioon põhjustab probleeme ja ohustab ELi 
konkurentsivõimet. EL peab osalema ülemaailmses võistluses kõige helgemate peade nimel. 
Liikmesriikide eesmärgiks peab olema nii kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne rändepoliitika. 
Juba praegu on selge, et kvalifitseeritud tööjõu sisseränne saab olema proovikivi. Teiste ELi 
kodanike ja sisserändaja taustaga kolmandate riikide kodanike integreerimisest saab meie 
ajajärgu ühiskondlik probleem.

Ja on seda juba praegu. Liikmesriigid on liiga kaua lasknud sisserändel toimuda ilma selge 
kavata. See on olnud raske vastuvõtva riigi, aga ennekõike sisserändajate jaoks. Praegu on 
sisserändajad kohalikest oluliselt sagedamini seotud tööpuuduse, oskuste ja töökohtade suure 
mittevastavuse, madalapalgaliste töökohtade ja kooli poolelijätmisega. Mõelgem näiteks 
sellele, et kolmandate riikide kodanike tööhõive määr 20–64aastaste seas on ELis keskmiselt 
10 protsendipunkti vähem kui kohaliku elanikkonna puhul.

Seejuures ei saa sisserändajate panust meie ühiskonda pidada liiga suureks. Alates 
2000. aastast on ligikaudu neljandik uutest töökohtadest loodud tänu sisserändajate panusele. 
2011. aastal elas ELi 27 liikmesriigis 48,9 miljonit inimest, kes on sündinud välismaal (9,7% 
ELi kogurahvastikust).

Seetõttu peab samaaegselt aset leidma nii integratsiooni tasategemine kui ka kontrollitud 
sisseränne. Mõlemad saavad õnnestuda vaid siis, kui Euroopa kui kontinent kehtestab 
sisserändajate vastuvõtmise kultuuri. Selles ei oleks ruumi sotsiaalsele tõrjutusele, rassismile 
ja diskrimineerimisele.

Selge peab olema ka see, et tööhõive on eduka integratsiooni lahendus.

Seetõttu soovib raportöör liikmesriikidelt diferentseeritumat, vajadusest lähtuvamat ja 
kvaliteetsemat integratsioonipoliitikat. Seejuures on tähtis teha eeskätt vahet erinevate 
sihtrühmade vahel. Integratsiooniküsimustega tegelemiseks tuleb kohalikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil valida terviklik lähenemisviis ning arvesse tuleb võtta kõiki poliitilisi 
vahendeid, õigusakte ja finantsinstrumente (integratsiooni süvalaiendamine). 
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Komisjoni olemasolevad meetmed tuleb seetõttu kokku võtta ja neist paremini teavitada. 
Esimene samm sellel teel oleks talitustevahelise integratsioonirühma loomine, kes tegeleb 
integratsiooni, (tööjõu) rände ja tööturule integreerimise teemadega ning hõlmaks kõiki 
sellega tegelevaid peadirektoraate ja Euroopa välisteenistust.

Peale selle tuleb luua kohalike ja piirkondlike omavalitsuste integratsioonivõrgustik alt üles 
suunatud lähenemisviisi põhimõttel, mis kaasab integratsiooni edendamisse kõik kohaliku 
tasandi sotsiaalpartnerid.

Vajadustest lähtuva rände edendamiseks nõuab raportöör, et komisjon ja liikmesriigid koos 
piirkondade ja linnadega võtaksid kasutusele Euroopa ühise süsteemi tööjõu nõudluse 
väljaselgitamiseks, et käsitleda ja kontrollida tööjõu rännet paremini.

Komisjon peaks kasutusele võtma kriteeriumidel põhineva vabatahtliku Euroopa 
punktisüsteemi. Liikmesriigid võiksid, kui neil ei ole oma punktisüsteemi, võtta osa Euroopa 
punktisüsteemist ning täiendada ja optimeerida oma riiklikku rändepoliitikat selle instrumendi 
abil. Sellist süsteemi tuleks kohandada tööturu tingimustega, et lihtsustada hädavajaliku 
oskustööjõu sisserännet. 

Rändajad peavad saama võrdse juurdepääsu tööturule ning nad peaksid saama arvestada kiire 
ja soodsa lõputunnistuste, diplomite ja oskuste tunnustamise ja tõestamisega.

Peale selle peaks komisjon töötama välja rahvusvahelise pädevusraamistiku koos standardse 
töökirjelduse ja oskuste profiiliga, et lihtsustada seeläbi tööotsijatest rändajate värbamist ja 
võrdlemist. 

Peale selle on üheks edumeelseks mudeliks veel korduvränne. Sellega võib ja peaks kaasnema 
kolmekordse kasuteguriga olukord, millest saab kasu nii rändaja, vastuvõttev riik kui ka 
päritoluriik.

Seetõttu peavad komisjon ja liikmesriigid tugevdama koostööd kolmandate riikidega 
korduvrände valdkonnas ja kaasama neid läbirääkimistesse ja lepingutesse. Jällegi tuleb 
mõelda terviklikult ning luua seosed tööjõunõudluse, korduvrände, arengu- ja välispoliitika 
vahel. Sellega peab kaasnema korduvrände arukas strateegia, millega nähakse ette vajalikud 
vahendid, õigustagatised ja eeldused, et säilitada töökohti ja takistada ebaseaduslikku 
sisserännet.

Tervikliku lähenemisviisi puhul peab ennekõike rakendama keeleõpet ja oskuste arendamist 
enne vastuvõtvasse riiki jõudmist ja tegema ettevalmistusi tagasipöördumiseks. Seetõttu on 
mõttekad sammud nn väljarände ettevalmistamisega tegelevate büroode loomine päritolu- ja 
vastuvõtvas riigis või rände ja liikuvuse teabekeskuste kavandatud loomine partnerriikides, 
mis kuuluvad liikuvuspartnerluste ja ühiste tegevuskavade. Sellega seoses on kindlasti üheks 
võimaluseks ka see, kui kaaluda ühise Euroopa konsulaaresinduse loomist ELi 
delegatsioonides, mis võiks keskselt hallata korduvrände haldusega seotud poolt.

Lõpuks on selge, et majanduslik üleilmastumine käib paratamatult käsikäes sotsiaalse 
üleilmastumisega ning et ennekõike avaldab see mõju ELi ja kolmandate riikide kodanike 



PE496.428v01-00 12/12 PR\913193ET.doc

ET

sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitilisele mõõtmele. Euroopa tööturu ligitõmbavus 
oleneb ka sellest, kas pensioni- ja sotsiaalsed õigused on ülekantavad ning kas need kehtivad 
võimaliku tagasipöördumise korral. 

Raportöör nõuab seetõttu ELi tasandil kõigi meetmete võtmist ühtse ja läbipaistva süsteemi 
loomiseks. Välissuhete puhul peab Euroopa Liit järgima ELi lähenemisviisi 
sotsiaalkindlustuse koordineerimisel kolmandate riikide suhtes, mis hõlmab kõiki ELi 
kodanikke ja kolmandate riikide kodanikke.

Esmajärjekorras tuleb õppida olemasolevatest ELi-kokkulepetest sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise vallas ja/või avada Ladina-Ameerika sotsiaalkindlustuse alane kokkulepe 
teistele riikidele ja kasutada seda platvormina.

Raportöör soovitab samuti kaaluda valikulist, vabatahtlikku ja kvaliteetset nn 28. režiimi 
sisserändajate ja ELi kodanike jaoks teistes ELi riikides. 


