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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

maahanmuuttajien kotouttamisesta, sen vaikutuksista työmarkkinoihin ja 
sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoisesta ulottuvuudesta (2012/2131(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2012 annetun komission tiedonannon "EU:n 
sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus" (COM(2012)0153),

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Maahanmuuttoa ja 
liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa" (COM(2011)0743),

– ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Eurooppalainen 
toimintasuunnitelma kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten" 
(COM(2011)0455),

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Tavoitteena 
työllistävä elpyminen" (COM(2012)0173),

– ottaa huomioon 22. helmikuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon (SOC/427) komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Eurooppalainen 
toimintasuunnitelma kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten",

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 annetun alueiden komitean lausunnon "Uudistettu 
eurooppalainen toimintasuunnitelma kotouttamista varten",

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2012 julkaistun yhteisen työllisyysraportin 2012,

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2011 annetun komission kertomuksen kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttamista varten perustetun eurooppalaisen rahaston täytäntöönpanosta 
saavutetuista tuloksista sekä täytäntöönpanoa koskevista laadullisista ja määrällisistä 
seikoista kaudelta 2007–2009 (COM(2011)0847),

– ottaa huomioon yhteenvetoraportin Brysselissä 9. ja 10. marraskuuta 2011 pidetystä 
Euroopan kotouttamisfoorumin kuudennesta kokouksesta, jonka aiheena oli 
alkuperämaiden osallistuminen kotoutumisprosessiin,

– ottaa huomioon tutkimuksen "The Integration of Migrants and its Effects on the Labour 
Market", Euroopan parlamentti, 2011,

– ottaa huomioon tutkimuksen "EMN Synthesis Report: Satisfying Labour Demand through 
Migration", Euroopan parlamentti, 2011,

– ottaa huomioon tutkimuksen "Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration", 
IOM ja Gallup, 2011,
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– ottaa huomioon 4. toukokuuta 2010 annetut neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät kotouttamisesta kehityksen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden liikkeellepanevana voimana,

– ottaa huomioon 17. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon aiheesta "Siirtotyöläisten kotouttaminen" (SOC/364),

– ottaa huomioon 17. helmikuuta 2010 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon aiheesta "Kotouttaminen ja sosiaalinen toimintaohjelma" (SOC/362),

– ottaa huomioon Tukholman ohjelman "Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja 
heidän suojeluaan varten", jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 10. ja 11. joulukuuta 2009,

– ottaa huomioon maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 18. kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/52/EY1,

– ottaa huomioon kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten 25. toukokuuta 2009 annetun neuvoston 
direktiivin 2009/50/EY ("sinistä korttia koskevan direktiivin")2,

– ottaa huomioon jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä 
laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 
16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/115/EY3,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa 2004–20084,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2007 annetun komission tiedonannon kiertomuutosta ja 
mobiliteettikumppanuuksista Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä 
(COM(2007)0248),

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman maahanmuuttajien 
kotouttamista Euroopan unionissa koskevasta strategiasta ja välineistä5,

– ottaa huomioon kolmansien maiden kansalaisten erityisestä maahanpääsymenettelystä 
tieteellistä tutkimusta varten 12. lokakuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 
2005/71/EY6,

                                               
1 EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24.
2 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 17.
3 EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98.
4 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0019.
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0318.
6 EUVL L 289, 3.11.2005, s. 15.
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– ottaa huomioon 1. syyskuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Yhteinen 
toimintasuunnitelma kotouttamiselle – Puitteet kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamiselle Euroopan unionissa" (COM(2005)0389),

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Haagin ohjelma: 
kymmenen painopistettä seuraaviksi viideksi vuodeksi – Kumppanuus Euroopan 
uudistamiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla" (COM(2005)0184),

– ottaa huomioon 19. marraskuuta 2004 annetut neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien päätelmät maahanmuuttajien kotouttamispolitiikan yhteisten perusperiaatteiden 
vahvistamisesta Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon 15. ja 16. lokakuuta 1999 hyväksytyn Tampereen ohjelman,

– ottaa huomioon yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1,

– ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston 
direktiivin 2000/43/EY2,

– ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29. huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20043,

– ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 
ulottamisesta koskemaan niitä kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä asetukset eivät 
yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske, 24. marraskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1231/20104,

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2012 annetut komission ehdotukset sosiaaliturvan 
yhteensovittamisesta (COM(2012)0156), COM(2012)0157, COM(2012)0158 ja 
COM(2012)0152),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asioissa C-214/94, C-112/75, 
C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 ja C-60/93 antamat tuomiot,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 48, 78, 79 ja 
352 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, 
kehitysyhteistyövaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2012),

                                               
1 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
3EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.
4 EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1.
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A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin työikäisen väestön määrä alkaa vähetä 
vuodesta 2012 alkaen ja supistuu ilman maahanmuuttoa kymmenen seuraavan vuoden 
aikana 14 miljoonalla hengellä;

B. ottaa huomioon, että vaikka EU:n työttömyysaste on noin 10 prosenttia, on jo 
havaittavissa ammattitaitoisen työvoiman puute, joka pahenee entisestään seuraavien 
vuosien aikana, ja että tietotekniikka-alalla tulee esimerkiksi vuonna 2015 olemaan 
380 000‒ 700 000 täyttämätöntä työpaikkaa;

C. ottaa huomioon, että vaikka EU voikin luottaa maahanmuuttajavirtojen jatkuvuuteen, sen 
on kilpailtava parhaista osaajista muun maailman kanssa;

D. ottaa huomioon, että Euroopan vetovoima riippuu myös siitä, pystytäänkö hyvät 
työnsaantimahdollisuudet, kotouttaminen ja maahanmuuttajataustaisten lasten 
koulumenestys varmistamaan soveltamalla maahanmuuttajien aktiivista 
vastaanottokulttuuria ja raivaamalla hallinnollisia esteitä;

E. ottaa huomioon, että vuoden 2011 Gallup World Poll -tutkimuksen mukaan väliaikaisten 
potentiaalisten muuttajien määrä on koko maailmassa kaksinkertainen pysyvää 
maastamuuttoa suunnittelevien määrään verrattuna;

F. ottaa huomioon, että työn saanti on avain kotoutumiseen;

G. ottaa huomioon, että EU:ssa asuu ja työskentelee laittomasti noin 1,9‒ 3,8 miljoonaa 
maahanmuuttajaa;

H. ottaa huomioon, että vuodesta 2000 lähtien maahanmuuttajat ovat myötävaikuttaneet noin 
joka neljännen uuden työpaikan luomiseen;

I. ottaa huomioon, että maahanmuuttajataustaisilla koululaisilla on koulutusjärjestelmässä 
edelleen muita huonommat lähtökohdat ja he keskeyttävät koulunkäyntinsä muita 
koululaisia useammin;

J. ottaa huomioon, että talouden globalisaatio nivoutuu yhteen sosiaalisen globalisaation 
kanssa, mikä vaikuttaa erityisesti EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten sosiaaliturvan 
yhteensovittamisen ulkoiseen ulottuvuuteen;

K. toteaa, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät tulevaisuudessa pysty tekemään kahdenvälisiä, 
vastavuoroisia sosiaaliturvaa koskevia yleissopimuksia kaikkien kolmansien maiden 
kanssa ja että tällaiset pyrkimykset johtaisivat pirstoutuneeseen järjestelmään, jossa EU:n 
kansalaisia ei kohdeltaisi yhdenvertaisina; toteaa, että näiden seikkojen vuoksi on 
ryhdyttävä toimiin EU:n tasolla;

L. ottaa huomioon, että kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsyn 
järjestämiseen ja sen yhteydessä suoritettavaan yleiseen kotouttamiseen liittyvät tehtävät 
jakautuvat monen eri komission pääosaston ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kesken; 
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1. korostaa, että työmarkkinoille pääsy ja yhteiskuntaan integroituminen vaativat 
molemminpuolista sitoutumista, jonka tavoitteena on erityisesti, että maahanmuuttajat 
oppivat vastaanottavan maan kielen ja perehtyvät sen lainsäädäntöön ja poliittiseen 
järjestelmään, tapoihin ja yhteiskunnalliseen elämään; 

2. katsoo, että jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkaa ja -toimenpiteitä on eriytettävä ja 
räätälöitävä entistä paremmin ja että niiden laatua on parannettava; katsoo, että tällöin on 
tehtävä ero ennen kaikkea eri kohderyhmien, kuten erittäin ammattitaitoisten ja heikosti
koulutettujen, EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten sekä työtarjouksen saaneiden ja 
muiden maahanmuuttajien, välillä;

3. vaatii siksi, että paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla sovelletaan 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka vastaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista; 
vaatii sen vuoksi, että otetaan käyttöön "kotouttamisen valtavirtaistamisen" -periaate, 
jossa kotouttaminen nivotaan kaikkiin poliittisiin, lainsäädäntö- ja rahoitusvälineisiin; 
vaati näin ollen komissiota perustamaan yksiköiden välisen kotouttamisryhmän, joka 
käsittelee kotouttamista, (työperäistä) maahanmuuttoa ja työmarkkinoille sijoittumista ja 
koostuu kaikkien kotouttamisasioita käsittelevien pääosastojen ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon edustajista;

4. korostaa, että alkuperämaiden on kannettava vastuu työmarkkinoille sijoittumisesta 
järjestämällä kieli- ja valmennuskursseja, jakamalla tietoa ja luomalla yhteyksiä maasta 
muuttaneiden yhteisöihin tai kohdemaassa toimiviin lähetystöihin;

5. vaatii, että maahanmuuttajat perehdytetään kieli- ja kotouttamisohjelmissa historiaan sekä 
eurooppalaisen demokratian ja oikeusvaltion arvoihin ja periaatteisiin ja että samalla 
korostetaan naisen asemaa sekä vähemmistöjen oikeuksia ja homo-, bi- ja 
transseksuaalisten henkilöiden oikeuksia;

6. kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan ulkomaalaisten opiskelijoiden pääsyä 
työmarkkinoilleen, koska he ovat jo asuneet, oppineet kieltä ja suorittaneet tutkinnon 
kohdemaassa ja siten kotoutuneet sinne; huomauttaa lisäksi, että myös EU:n 
kansantaloudelle on haitallista tehdä korkea-asteen tutkinnon suorittaviin henkilöihin 
sijoituksia, jotka ovat turhia vain siksi, että he eivät saa ottaa vastaan työpaikkaa EU:ssa;

7. kehottaa komissiota kehittämään ja ottamaan käyttöön yhteisen eurooppalaisen 
kriteeriperusteisen pisteytysjärjestelmän, johon jäsenvaltiot voivat osallistua 
vapaaehtoisesti; toteaa, että tällainen järjestelmä olisi voitava mukauttaa 
työmarkkinatilanteeseen, jotta kipeästi tarvittavien ammattitaitoisten työntekijöiden 
maahanpääsy helpottuisi;

8. kehottaa komissiota harkitsemaan edellä mainitun pisteytysjärjestelmän yhteydessä, 
voitaisiinko työtä hakevien maahanmuuttajien rekrytointia ja vertailua helpottaa luomalla 
Euresiin kansainvälinen foorumi vakiomuotoisia työprofiileja ja pätevyysprofiileja varten;

9. korostaa, että jäsenvaltio voi parantaa omaa vetovoimansa ja helpottaa kolmansien maiden 
hyvin koulutettujen kansalaisten työnhakua osallistumalla edellä mainittuun 
pisteytysjärjestelmään;
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10. korostaa, että työvoiman tarpeeseen perustuvalla hyvin koulutettujen henkilöiden 
maahanmuutolla on tärkeä merkitys; vaatii, että komissio ja jäsenvaltiot ottavat yhdessä 
alueiden ja kaupunkien kanssa käyttöön eurooppalaisen koordinointijärjestelmän, jolla 
parannetaan työperäisen maahanmuuton ohjausta kartoittamalla työvoiman tarvetta;

11. suosittelee, että tällaiseen järjestelmään sisältyisi ainakin luettelo työvoimapulasta 
kärsivistä aloista ja työnantajilta saatuihin tietoihin perustuva työvoiman tarpeen analyysi;

12. kehottaa jäsenvaltioita pitämään mielessä EU:n sisäisen liikkuvuuden ja vastaavasti 
keskittymään myös muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten rekrytointiin ja 
kotouttamiseen ammattitaitoisen työvoiman jatkuvan puutteen vuoksi ja sen puutteesta 
huolimatta;

13. vaatii, että maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä helpotetaan ja että maahanmuuttajat 
voivat luottaa tutkintojen, pätevyyksien ja osaamisen nopeaan ja edullisen tunnustamiseen 
ja validointiin;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita nivomaan pakolais- ja työmarkkinapolitiikkansa 
mahdollisimman hyvin yhteen ja varmistamaan, että suojelua hakevat pääsevät 
mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille;

15. vaatii, että maahanmuuttajille annetaan heti oleskelun alussa kohdemaan työmarkkinoilla 
tarvittavat valmiudet; viittaa tässä yhteydessä työmarkkinoille pääsyä helpottaviin 
parhaisiin käytäntöihin, joita ovat muun muassa maahanmuuttajien mentorointi, 
kotoutusluotsitoiminta ja kotoutuneiden maahanmuuttajien tuki uusille maahanmuuttajille;

16. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan ja kehittämään edelleen työpaikkojen moninaisuuden 
edistämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, joita ovat esimerkiksi valmennus, aloittelevien 
yritysten tukeminen, integrointiohjelmat, työpaikkojen tukeminen julkisin varoin, 
kohderyhmät, eriyttämissuunnitelmat, yksilöllisen ohjaus, kielikoulutus ja 
pätevyyskoulutus sekä syrjinnän vastaiset kampanjat;

17. toteaa, että (työperäinen) kiertomuutto voi tuottaa kolminkertaista hyötyä eli hyötyä 
maahanmuuttajalle, kohdemaalle ja maahanmuuttajan kotimaalle; kehottaa jäsenvaltioita 
suhtautumaan avoimesti tällaiseen maahanmuuttoon;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa 
kiertomuuton alalla ja sisällyttämään kiertomuuton niihin neuvotteluihin ja sopimuksiin, 
jotka liittyvät erityisesti maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevaan kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan ja niitä koskeviin vuoropuheluihin sekä mobiliteettikumppanuuksiin; 

19. vaatii, että on tuettava kiertomuuton järkeviä strategioita, joihin sisältyvät varmojen 
työpaikkojen luomiseen ja laittoman maahanmuuton ehkäisemiseen tarvittavat keinot ja 
oikeudelliset takeet sekä edellytykset;

20. korostaa, että tässä yhteydessä on suositeltavaa järjestää kieli- ja pätevyyskoulutusta 
ennen kohdemaahan saapumista sekä valmistella paluuta myöhemmin; muistuttaa, että 
muuttajien koti- ja kohdemaahan voitaisiin perustaa muuttajien tukipalvelupisteitä (pre-
departure desks);
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21. kehottaa tältä osin komissiota vahvistamaan työvoiman tarpeen, kiertomuuton, 
kehityspolitiikan ja ulkopolitiikan välisiä yhteyksiä ja asettamaan ne painopisteeksi;

22. korostaa, että monien potentiaalisten muuttajien ongelmana ovat pitkät odotusajat heidän 
kotimaassaan toimivissa jäsenvaltioiden konsulaateissa, minkä vuoksi muuttajien 
välittämistä kiertäviin työsuhteisiin on hankala järjestää nopeasti, luotettavasti ja 
kitkattomasti; kehottaa sen vuoksi komissiota ja jäsenvaltiota harkitsemaan entistä 
vakavammin yhteisen eurooppalaisen konsulipalvelun perustamista EU:n edustustoihin;

23. kehottaa jäsenvaltioita antamaan mahdollisuuden lailliseen asemaan niille laittomille 
maahanmuuttajille, jotka pystyvät hankkimaan toimentulonsa työllä;

24. suhtautuu myönteisesti EU:n tekemiin olemassa oleviin sopimuksiin sosiaaliturvan 
yhteensovittamisesta;

25. suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti iberoamerikkalaiseen sosiaaliturvaa koskevaan 
yleissopimukseen; ehdottaa, että Portugalin ja Espanjan lisäksi muutkin jäsenvaltiot 
voisivat liittyä tähän sopimukseen, jota voitaisiin käyttää yhteensovittamisen foorumina 
EU:n tasolla;

26. huomauttaa, että asetuksella (EU) N:o 1231/2010 ulotettiin asetukseen (EY) N:o 883/2004 
perustuvat oikeudet koskemaan kolmansien maiden kansalaisia ja että näitä oikeuksia 
voidaan käyttää kuitenkin vain rajatylittävässä toiminnassa EU:n alueella, joten valtaosa 
kolmansien maiden kansalaisista ei kuulu niiden piiriin;

27. korostaa, että EU:n kansalaisten oikeuksia on suojattava myös EU:n ulkopuolella ja 
silloin, kun he työskentelevät tai ovat työskennelleet kolmansissa maissa;

28. vaatii sen vuoksi, että sosiaaliturvan yhteensovittamiseen kolmansien maiden kanssa 
sovelletaan EU:ssa yhtenäistä ja vastavuoroista lähestymistapaa, joka kattaa kaikki EU:n 
kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset;

29. ehdottaa, että tässä yhteydessä harkittaisiin myös valinnaista, vapaaehtoista ja yleistä niin 
sanottua "28. järjestelmää" maahanmuuttajille ja toisessa jäsenvaltiossa oleskeleville EU:n 
kansalaisille;

30. korostaa, että EU:n työmarkkinoiden vetovoima riippuu myös siitä, ovatko eläke- ja 
sosiaaliedut siirrettäviä ja pysyvätkö ne voimassa myös mahdollisen kotimaahan paluun 
yhteydessä;

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
alueiden komitealle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä kansallisille 
parlamenteille.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin työvoimapolitiikka on nyt käännekohdassa. Työikäinen väestö vähenee 
vuodesta 2012 lähtien ensimmäistä kertaa 1900- ja 2000-luvulla rauhan aikana. Se vähenee 
kymmenen seuraavan vuoden aikana edelleen 14 miljoonalla hengellä, jos maahanmuutto ei 
lisäänny.

Tämä kehitys haittaa pitkällä aikavälillä eurooppalaisten eläkejärjestelmien tasapainoa ja 
johtaa keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen. Vaikka 
EU:n työttömyysaste on noin 10 prosenttia (23,8 miljoonaa työtöntä), työvoiman puute on jo 
nyt havaittavissa ja pahenee entisestään tulevien vuosien aikana. Vuonna 2015 Euroopassa 
tulee esimerkiksi olemaan jo 380 000‒ 700 000 täyttämätöntä tietotekniikka-alan työpaikkaa.

Ammattitaitoisen työvoiman maahanmuutto on yksi varteenotettava mahdollisuus tämän 
kaksijakoisen ongelman (työikäisen väestön väheneminen ja ammattitaitoisen työvoiman 
puute) ratkaisemiseen. EU:n kansalaiset ovat ymmärtäneet tämän, ja 
Eurobarometri-tutkimusten mukaan 70 prosenttia heistä pitää maahanmuuttajia tarpeellisina 
Euroopan taloudelle.

Yhtä selvää on kuitenkin myös, että maahanmuutto ilman strategiaa aiheuttaa ongelmia ja 
vaarantaa EU:n kilpailukyvyn. EU:n on pärjättävä maailmanlaajuisessa kilpailussa parhaista 
osaajista. Jäsenvaltioiden maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on oltava keskittyminen 
laatuun eikä määrään. Jo nyt on selvää, että korkeasti koulutettujen muuttajien saaminen tulee 
olemaan varsin haasteellista. Muiden EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
maahanmuuttajataustaisten kansalaisten kotouttamisesta tulee aikamme tärkein 
yhteiskunnallinen haaste.

Kotouttamisessa on tähänkin asti ollut tarpeeksi ongelmia. Jäsenvaltiot ovat liian kauan 
antaneet maahanmuuton vain tapahtua ilman selkeitä toimintalinjoja. Tämä on ollut 
turhauttavaa kohdemaalle ja erityisesti maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat kärsivät nykyään 
kantaväestöä huomattavasti useammin työttömyydestä, ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän 
kohtaamattomuudesta (skills mismatch), matalapalkkaisesta työstä tai koulun 
keskeyttämisestä. On esimerkiksi otettava huomioon, että 20‒ 64-vuotiaiden kolmansien 
maiden kansalaisten työllisyysaste EU:ssa on kantaväestöön verrattuna keskimäärin 
10 prosenttiyksikköä alhaisempi.

Kaikesta huolimatta on kiistatonta, että maahanmuuttajat ovat antaneet merkittävän panoksen 
yhteiskuntaamme. Vuodesta 2000 lähtien maahanmuuttajat ovat myötävaikuttaneet noin joka 
neljännen työpaikan luomiseen. Vuonna 2011 EU:n 27 jäsenvaltiossa asui 48,9 miljoonaa 
ulkomailla syntynyttä henkilöä (9,7 prosenttia koko EU:n väestöstä).

Tämän vuoksi tarvitaan samanaikaisesti korvaavaa kotouttamista ja hallittua maahanmuuttoa. 
Niissä voidaan onnistua vain, jos Eurooppa vakiinnuttaa asemansa aktiivisen 
vastaanottokulttuurin maanosana, jossa ei ole sijaa sosiaaliselle syrjäytymiselle, rasismille 
eikä syrjinnälle.

On myös otettava huomioon, että työn saanti on avain kotoutumiseen.
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Esittelijä toivoo näin ollen jäsenvaltioilta entistä paremmin eriytettyä ja räätälöityä sekä 
laadultaan entistä parempaa kotouttamispolitiikkaa. Tältä osin on erityisen tärkeää tehdä ero 
eri kohderyhmien välillä. Kotouttamiseen on paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla 
sovellettava kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja kotouttaminen on otettava huomioon 
kaikissa poliittisissa, lainsäädäntö- ja rahoitusvälineissä ("kotouttamisen 
valtavirtaistaminen").

Komission nykyiset toimenpiteet on sen vuoksi yhdistettävä ja niistä on tiedotettava entistä 
paremmin. Yhdistämisen ensimmäisessä vaiheessa olisi perustettava yksiköiden välinen 
kotouttamisryhmä, joka käsittelee kotouttamista, (työperäistä) maahanmuuttoa ja 
työmarkkinoille sijoittumista ja koostuu kaikkien kotouttamisasioita käsittelevien 
pääosastojen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajista.

Lisäksi on luotava paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteinen kotouttamisverkosto, 
jossa kaikki paikallisen tason yhteiskunnalliset toimijat edistävät omalta osaltaan 
kotouttamista alhaalta ylös -menetelmän mukaisesti.

Esittelijä vaatii työvoiman tarpeeseen perustuvan maahanmuuton edistämiseksi, että komissio 
ja jäsenvaltiot ottavat yhdessä alueiden ja kaupunkien kanssa käyttöön yhteisen 
eurooppalaisen järjestelmän, jolla parannetaan työperäisen maahanmuuton ohjausta ja sitä 
koskevaa tiedonhankintaa kartoittamalla työvoiman tarvetta.

Komission olisi otettava käyttöön vapaaehtoisuuteen perustuva kriteeriperusteinen 
eurooppalainen pisteytysjärjestelmä. Jos jäsenvaltioilla ei ole omaa pisteytysjärjestelmää, ne 
voisivat osallistua eurooppalaiseen järjestelmään ja täydentää ja optimoida sen avulla omaa 
kansallista maahanmuuttopolitiikkaansa. Tällainen järjestelmä olisi voitava mukauttaa 
työmarkkinatilanteeseen, jotta kipeästi tarvittavien ammattitaitoisten työntekijöiden 
maahanpääsy helpottuisi.

Maahanmuuttajille on taattava yhtäläiset työnsaantimahdollisuudet ja heidän on voitava 
luottaa tutkintojen, pätevyyksien ja osaamisen nopeaan ja edullisen tunnustamiseen ja 
validointiin.

Lisäksi komission olisi laadittava kansainvälinen osaamisjärjestelmä, johon sisältyy 
vakiomuotoisia työprofiileja ja pätevyysprofiileja työtä hakevien maahanmuuttajien 
rekrytoinnin ja vertailun helpottamiseksi.

Myös kiertomuutto on yksi lupaavista toimintamalleista. Se voi ja sen pitäisi tuottaa 
kolminkertaista hyötyä eli hyötyä maahanmuuttajalle, kohdemaalle ja maahanmuuttajan 
kotimaalle.

Komission ja jäsenvaltioiden on sen vuoksi vahvistettava yhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa kiertomuuton alalla ja sisällytettävä kiertomuutto neuvotteluihin ja sopimuksiin. 
Tässäkin yhteydessä on ajateltava kokonaisvaltaisesti ja luotava yhteyksiä työvoiman tarpeen, 
kiertomuuton, kehityspolitiikan ja ulkopolitiikan välille. Tuloksena tästä on oltava 
kiertomuuton järkevä strategia, johon sisältyvät varmojen työpaikkojen luomiseen ja 
laittoman maahanmuuton ehkäisemiseen tarvittavat keinot ja oikeudelliset takeet sekä 
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edellytykset.

Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan olisi sisällytettävä ennen kaikkea kieli- ja 
pätevyyskoulutus ennen kohdemaahan saapumista sekä valmistautuminen kotimaahan 
paluuseen. Muuttajien tukipalvelupisteiden (pre-departure desks) perustaminen muuttajien 
koti- ja kohdemaahan tai maahanmuuton ja liikkuvuuden resurssikeskusten (MMRC) 
perustaminen kumppanimaihin liikkuvuuskumppanuuksien ja yhteisten 
toimintasuunnitelmien puitteissa on näin ollen tarkoituksenmukaista. Tässä yhteydessä olisi 
aiheellista harkita, voitaisiinko EU:n edustustoihin perustaa yhteinen eurooppalainen 
konsulipalvelu, joka voisi vastata keskitetysti kiertomuuton hallinnoinnista.

Loppujen lopuksi on selvää, että talouden globalisaatio nivoutuu pakostakin yhteen 
sosiaalisen globalisaation kanssa ja että tämä vaikuttaa erityisesti EU:n ja kolmansien maiden 
kansalaisten sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoiseen ulottuvuuteen. EU:n 
työmarkkinoiden vetovoima riippuu myös siitä, ovatko eläke- ja sosiaaliedut siirrettäviä ja 
pysyvätkö ne voimassa myös mahdollisen palauttamismenettelyn yhteydessä.

Esittelijä vaatii sen vuoksi, että EU:n tasolla pyritään kaikin keinoin luomaan yhtenäinen ja 
avoin järjestelmä. Union on ulkosuhteissa sovellettava kaikki EU:n kansalaiset ja kolmansien 
maiden kansalaiset kattavaa EU:n lähestymistapaa sosiaaliturvan yhteensovittamiseen 
kolmansien maiden kanssa.

Alkuvaiheessa on vielä otettava oppia olemassa olevista sosiaaliturvan yhteensovittamista
koskevista EU:n sopimuksista ja/tai mahdollistettava muiden Euroopan maiden 
osallistuminen iberoamerikkalaiseen sosiaaliturvaa koskevaan yleissopimukseen ja käytettävä 
sitä foorumina.

Esittelijä ehdottaa myös, että harkittaisiin valinnaista, vapaaehtoista ja yleistä niin sanottua 
"28. järjestelmää" maahanmuuttajille ja toisessa jäsenvaltiossa oleskeleville EU:n 
kansalaisille.


