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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et rahvusvahelist kaitset on võimalik saada kolme liiki õigusliku staatuse 
alusel: pagulasstaatusega inimesed, varjupaika taotlevad inimesed ja täiendava kaitse 
saajad; arvestades, et sotsiaalse kaasatuse ja tööturule integreerimise poliitika tuleks 
kohandada nende konkreetsete vajaduste järgi ja neile tuleks tagada riigi kodanikega 
võrdne kohtlemine;

B. arvestades, et ühest liikmesriigist teise lähetatud kolmandate riikide kodanike arv on 
viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud; arvestades, et tööandjad võivad 
lähetada kolmanda riigi kodanikust töötaja, kes on saanud töö- ja elamisloa ühes 
liikmesriigis, mis tahes teise liikmesriiki;

C. arvestades, et liikmesriikidele jääb siiski õigus otsustada, kui suures mahus nad lubavad 
oma territooriumile kolmandate riikide kodanikke, kes saabuvad riiki tööd otsima, ning 
nad määravad kindlaks tingimused elamis- ja töölubade saamiseks; arvestades, et 
kriteeriumid ja tavad erinevad liikmesriigiti märkimisväärselt;

D. arvestades, et isikute vaba liikumine stimuleerib liikmesriikide majandust, võimaldades 
tõhusalt sobitada oskusi ELi tööturu nõudluse ja vabade töökohtadega; arvestades, et 
sotsiaal-, tööhõive-, rände-, eluaseme-, tervishoiu-, haridus- ja koolituspoliitikal on 
seadusliku töörände ja tööturule integreerimise küsimustes oluline roll; arvestades, et 
sotsiaalpoliitika erinevate valdkondade koordineerimine on ELi jaoks endiselt 
probleem; arvestades, et väljavaade töökoht saada on nii ELi kui ka kolmandate riikide 
kodanike jaoks palju tugevam rändestiimul kui heaolu;

E. arvestades, et 2019. aastal oli 20–64-aastaste inimeste tööhõive määr ELi 27 
liikmesriigis 64,4 % väljaspool ELi sündinud inimeste, 73,9 % põliselanike ja 75,3 % 
teises liikmesriigis sündinud inimeste puhul; arvestades, et 2019. aastal oli 20–64-
aastaste inimeste töötuse määr ELi 27 liikmesriigis 12,3 % väljaspool ELi sündinud 
inimeste, 7,3 % teises liikmesriigis sündinud inimeste ja 6,0 % põliselanike puhul1; 
arvestades, et ELi killustatud rändepoliitika võib avaldada negatiivset mõju ettevõtetele, 
kuna see võib piirata nende võimalusi kasutada siseturgu ja meelitada kolmandate 
riikide kodanikke nende heaks töötama;

F. arvestades, et naised ja alaealised vajavad eriomast kaitset; arvestades, et igasugune 
kolmandate riikide kodanike sotsiaalse kaasamise ja tööturule integreerimise poliitika 
peab hõlmama soo- ja lapsespetsiifilist kaitset;

G. arvestades, et demograafilised muutused ning muud ühiskondlikud ja majanduslikud 
tegurid, nagu praegune pandeemia, põhjustavad tööturul järk-järgult kvalitatiivseid 
puudujääke, mistõttu on raske leida sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid, ning arvestades, 
et demograafilised suundumused muutuvad üha ebasoodsamaks ja vanadussõltuvusmäär 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_–_.
labour_market_indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_
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suureneb oodatavalt 29,6 %-lt 2016. aastal 51,2 %-ni 2070. aastal2, esineb ka 
kvantitatiivseid puudujääke, eelkõige sellistes strateegilistes valdkondades nagu 
tehisintellekt (TI) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), samuti üldine 
puudujääk nende inimeste arvus, kes soovivad ja suudavad asuda tööle konkreetsetes 
sektorites, sealhulgas hooldussektoris, ehitussektoris, põllumajandussektoris ja 
kodumajapidamistes; see toob kaasa üldise ebakõla turul pakutavate töökohtade ning 
töötajate oskuste ja pädevuste vahel, olenemata sellest, kas tehakse jõupingutusi, et viia 
pakkumine vastavusse oskuste ja teadmistega, mis võib aidata täita tühimikku ELi 
tööturul;

H. arvestades, et komisjoni 12. septembri 2019. aasta teatise „Rohkem võimalusi 
seaduslikult Euroopasse sisenemiseks: tasakaalustatud ja tervikliku rändepoliitika 
lahutamatu osa“ (COM(2018)0635) kohaselt on suurenenud selliste tööandjate osakaal, 
kes on teatanud, et töökohti on raske täita, ja see näitaja on keskmiselt üle 40 %; 
arvestades, et kolmandate riikide kodanikel on tähtis roll Euroopa demograafiliste 
suundumustega tegelemisel, vabade töökohtade täitmisel ning tööhõive ja 
majanduskasvu edendamisel ELis; arvestades, et seda rolli tuleks kolmandate riikide 
kodanike liikuvusõiguste puhul arvesse võtta; arvestades, et oskustööjõu puudus on 
sageli halbade töötingimuste ja köitvate karjäärivõimaluste puudumise otsene tagajärg; 
arvestades, et EL meelitab ligi erineva taustaga rändajaid, kellel on erinevad teadmised 
ning oskuste kogumid ja tasemed; arvestades, et liit võiks paremini ära kasutada 
liikmesriikide töötajate vaba liikumist, tööjõu liikuvust ja nende isikute tööjõudu, kellel 
juba on ELis seaduslikult elamise õigus;

I. arvestades, et diskrimineerimine on kolmandate riikide kodanike jaoks koos keeleliste, 
hariduslike ja institutsiooniliste teguritega kõige olulisem takistus; arvestades, et 
keelekursused on kolmandatest riikidest pärit rändajate edukal tööturule integreerimisel 
määrava tähtsusega; arvestades, et Eurofoundi uuringute3 kohaselt võib rändajate seas 
ettevõtluse edendamine luua heade poliitiliste algatuste kaudu sotsiaalse juhtpositsiooni 
ja luua töökohti;

J. arvestades, et tööturule integreerimise ja juurdepääsu küsimuses on Euroopa ühises 
varjupaigasüsteemis praegu käimas arutelu, et vähendada varjupaigataotlejate tööturule 
pääsemise praegust maksimaalset ooteaega pärast avalduse esitamist üheksalt kuult 
kuue kuuni; arvestades, et liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, 
sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ja valitsusväliste organisatsioonide vahel on vaja 
mitmetasandilist koostööd, et ühendada jõupingutused ja tulla toime võimalike 
raskustega, mis võivad tekkida tööturule integreerimise protsessides;

K. arvestades, et Eurofoundi andmetel4 on välismaise taustaga töötajaid ja esimese 
põlvkonna võõrtöötajaid ülekaalukalt sektorites, kus domineerib madalama 
kvalifikatsiooniga tööjõud, sealhulgas kaubandus- ja majutus-, transpordi-, ehitus- ja 
muud teenused, näiteks koduhooldus, pikaajaline hooldus ja põllumajanduslike 
toiduainete sektor; arvestades, et komisjoni 2019. aasta märtsi seaduslikku rännet 

2 Euroopa Komisjon (2018). 2018. aasta aruanne rahvastiku vananemise kohta: ELi 28 liikmesriigi 
majandus- ja eelarveprojektid (2016–2070).

3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf.
4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
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käsitlev toimivuskontroll5 rõhutas olulisi tegureid, mis takistavad madala ja keskmise 
kvalifikatsiooniga töötajate seaduslikku rännet, hoolimata suurenenud tööjõunõudlusest;

L. arvestades, et sündivuse vähenemine on toonud ja toob jätkuvalt paljudes Euroopa 
riikides kaasa palju väiksemad uute tööturule sisenejate kohordid;

M. arvestades, et tuhandete põllumajandustöötajate olukord on sel erakorralisel perioodil 
eriti kriitiline, kusjuures tuhanded neist elavad halbade sanitaartingimustega 
mitteametlikes eluruumides ja pidevas väljasaatmishirmus;

N. arvestades, et Eurofoundi uuring näitas, et rändajate päritolupiirkond on tööturule 
integreerimisel suurema tähtsusega kui nende staatus; arvestades, et kõigist maailma 
piirkondadest, välja arvatud Põhja-Ameerika, pärit sisserändajad töötavad 
tõenäolisemalt madalamal positsioonil kui kohalik elanikkond; arvestades, et üldiselt 
viitavad tõendid sellele, et sisserändajate ja nende järeltulijate automaatset järkjärgulist 
assimileerumist kohalikega samasse tööhõivemudelisse ei toimu, kusjuures teatavatest 
piirkondadest pärit inimesed on mitmel juhul püsivalt ebasoodsas olukorras;

O. arvestades, et EL meelitab ligi vähem kõrgharidusega kolmanda riigi kodanikke kui 
teised Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) sihtkohad ning peaks 
andma potentsiaalsetele kvalifitseeritud seaduslikele rändajatele nende kvalifikatsiooni 
kontrollimise kohta läbipaistvamat ja põhjalikumat teavet; arvestades, et kõigist 
aastatel 2015–2016 OECD riikides elavatest rändajatest on vaid 25 % kõrge 
haridustasemega töötajatest valinud sihtkohaks ELi6; arvestades, et ELi eesmärk on 
saada oskustöötajate ülemaailmses konkurentsis tugevamaks;

P. arvestades, et COVID-19 kriis on näidanud võõrtöötajate olulist panust Euroopa 
majanduse ja avalike teenuste toetamisel, tööjõupuuduse leevendamisel ning töökohtade 
ja majanduskasvu edendamisel ELis; arvestades, et ELis on 13 % olulistel töökohtadel 
töötavatest põhitöötajatest rändajad, võõrtöötajate osatähtsus nendes ametites on 
paljudes riikides ligi 20 % ja mõnes olulises sektoris (nt majapidamistööd ja ehitus) on 
kuni kolmandik olulise tähtsusega töötajatest rändajad7; arvestades, et COVID-19 kriis 
näitas uues valguses muu hulgas töö- ja elamistingimusi, mis mõjutasid suurt osa 
võõrtöötajatest, kes töötavad teatavates majandussektorites, näiteks toiduainete tootmise 
ja põllumajandussektoris; arvestades, et COVID-19 pandeemia ja selle võimalikud 
majanduslikud tagajärjed võivad mõjutada seaduslikku töörännet;

Q. arvestades, et paljud töö tõttu rändavad ELi kodanikud ja 40 % ELis töötavatest 
kõrgharidusega kolmandate riikide kodanikest töötavad kehvemal töökohal kui nende 

5 Euroopa Komisjon (2019). Seadusliku rände toimivuskontroll. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The
%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

6 COM(2018)0635.
7 Fasani & Mazza (2020): „Immigrant Key Workers: their contribution to Europe’s COVID19 response“ 

(Sisserändajatest olulise tähtsusega töötajad – nende panus Euroopa reageerimisel COVID-19 
puhangule). https://www.iza.org/publications/pp/155

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
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kvalifikatsioon võimaldaks8; arvestades, et Eurofoundi9 uuringud näitavad, et 
keeleoskuse puudumine ja kutseoskuste tunnustamata jätmine on peamised tõkked, mis 
takistavad esimese põlvkonna rändajatel saada nende kvalifikatsioonile vastavat 
töökohta; arvestades, et komisjoni seaduslikku rännet käsitlevas toimuvuskontrollis 
(märts 2019)10 rõhutatakse probleeme, mille on põhjustanud ELi töörände valdkondlik 
lähenemisviis, mille järgi määratakse erinevad õigused ja reeglid sõltuvalt töötajate 
kvalifikatsioonist, mis võib põhjustada töötajate seas segadust ja nende 
diskrimineerimist;

R. arvestades, et ülemaailmne oskuste partnerlus, mis on kavandatud nii, et rändesurve 
muutuks tuntavaks, vastastikuseks kasuks nii päritoluriigi kui ka sihtriigi jaoks, 
võimaldab ligi meelitada tööjõudu, kellel on täpselt vajalikud oskused; arvestades, et 
valitud uuenduslikud Euroopa töörände katseprojektid on põhja-lõuna koostöö 
julgustamise vaimus juba integreerinud ülemaailmse oskuste partnerluse põhimõtted, 
nagu on sätestatud ÜRO kestliku arengu eesmärkides, ja üha enam võib märgata 
seadusliku töörände positiivseid tulemusi;

1. rõhutab, et vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 79 peaks EL püüdlema sellise 
rändepoliitika poole, mille eesmärk on tagada ELis seaduslikult elavate kolmandate 
riikide kodanike õiglane kohtlemine, sealhulgas kaasavad standardid, võrdsed 
võimalused, korralikud töötingimused ja võrdne kohtlemine; rõhutab siiski, et viide 
tööturu probleemidele ei tohi põhjustada ebaausa konkurentsi levikut ega seaduslikku 
rännet käsitlevate ELi ja siseriiklike õigusnormide rikkumist;

2. rõhutab, et struktureeritud sisserändepoliitika peaks algama juba päritoluriigis 
keeleõppe ja kursustega, mis käsitlevad sihtriigi väärtusi ja õiguslikke aluseid; rõhutab, 
et bürokraatlikud menetlused peaksid võimaldama seaduslikel rändajatel rakendada 
kogu oma potentsiaali;

3. tuletab meelde oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni piiriüleste ja hooajatöötajate 
kaitse kohta Euroopas seoses COVID-19 kriisiga11;

4. rõhutab, et demograafiliste muutuste – eelkõige elanikkonna vananemise, tööturul 
kiiresti muutuva ülemaailmse ja digitaalse keskkonna ning enneolematu COVID-
19 kriisi – tõttu kasvab nõudlus töötajate järele konkreetsetes sektorites ja kutsealadel, 
näiteks mõnes liikmesriigis sellistes sektorites nagu eakate hooldus, pikaajaline hooldus, 
tervishoiusektor, ehitus-, põllumajandus-, turismi-, riigisisene, IKT- ja 
tehisintellektisektor; rõhutab vajadust meelitada ligi töötajaid, kes suudavad täita 
tööturu vajadused nendes konkreetsetes sektorites; rõhutab, et on vaja ka reguleeritud 
töörännet, sealhulgas ajutist töörännet, keskendudes peale kõrge kvalifikatsiooniga 
tööjõu ka keskmise kvalifikatsiooniga sektorile12ja madala kvalifikatsiooniga tööjõule; 

8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-.
market_en

9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf.
10 Euroopa Komisjon (2019). Seadusliku rände toimivuskontroll. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-

we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The
%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

11 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0176.
12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama poliitikat, mis aitab neil rändajatel 
tööturule siseneda ja millega tunnustatakse nende konkreetsete ameti- ja kutsealade 
töötajaid, eriti COVID-19 pandeemia ajal; märgib, et selline poliitika võiks toetada 
seadusliku töörände edendamist, sealhulgas ajutist töörännet; on seisukohal, et 
kolmandate riikide kodanike tõhus integreerimine ELi tööturule võiks toetada kohalikke 
kogukondi ning tuua liikmesriikidele lisaväärtust, täites praegused oskuste ja teadmiste 
puudujäägid, luues majandustegevust ja majanduskasvu ning kasu vastuvõtvatele 
kogukondadele; tuletab meelde, et praegune kriis on näidanud, et ükski kutseala ei 
tohiks olla põlatud; märgib, et väheste kutseoskustega töötajatel on sageli ühiskonnas 
oma töö tõttu tähtis roll ning neid ei tohiks alahinnata ega seada tööturu 
integratsioonipoliitikas ja -tegevustes esikohale kolmandate riikide kõrgelt 
kvalifitseeritud kodanikke;

5. märgib, et stiimulite pakkumine kõrge kvalifikatsiooniga rändajatele, kes võiksid 
rikastada Euroopa teadustööd ja -uuringuid, aitaks Euroopa Liidul saavutada eesmärki 
saada endale juhtpositsioon teadustöö ja -uuringute valdkonnas;

6. rõhutab, et on vaja ka reguleeritud ajutist töörännet, mis ei keskendu üksnes kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõule, vaid ka keskmise kvalifikatsiooniga sektorile;

7. kutsub Euroopa institutsioone üles jätkama arutelusid ja leppima kokku, et 
varjupaigataotlejate praegust maksimaalset tööturule juurdepääsu ooteaega lühendataks 
üheksalt kuult kuue kuuni pärast taotluse esitamist, mis hõlbustaks oluliselt 
integratsiooniprotsessi ja selle edukust;

8. rõhutab, et liikuvate ja hooajatöötajate, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit töötajate 
olukord ei pruugi olla kooskõlas asjaomaste õigusaktide ja liikuvuseeskirjadega, mis 
põhjustab mõnikord vastuvõetamatut ja ebakindlat elatustaset ja töötingimusi ning inim- 
ja töötajate õiguste võimalikku rikkumist, sotsiaalkindlustuskatte kaotamist või 
vähemalt selle kahjulikku killustumist; rõhutab vajadust paremini kaitsta kolmandate 
riikide kodanikke nende töökohal; kutsub liikmesriike üles tagama neile tervislikud 
elamistingimused, kindla elukoha, juurdepääsu päringute tegemisele ja teabele kõigi 
töötajate suhtes kohaldatavate töötaja õiguste kohta ning tagama, et töökohad vastavad 
töötervishoiu ja tööohutuse standarditele; rõhutab veel, et tuleb kaitsta siseturgu ja 
töötajate vaba liikumist;

9. rõhutab vajadust paremini kaitsta kolmandate riikide kodanikke nende töökohal; kutsub 
liikmesriike ja komisjoni üles tagama neile täieliku sotsiaalkaitse, eluaseme 
miinimumnõuded, juurdepääsu konsultatsioonidele ja teabele kohalduvate tööõiguste 
kohta;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles selgitama välja ja käsitlema põhjuseid, mis 
selgitavad ELi vähest atraktiivsust ülemaailmsete talentide hulgas, ning rõhutab 
vajadust parema koordineerimise järele liikmesriikide vahel, et parandada täpsete ja 
võrreldavate andmete kogumist; märgib, et liikmesriigid peaksid andma selgema pildi 
erinevatest kvalifitseeritud töötajate sihtrühmadest, hõlmama teabe kogumist oskuste ja 
nendega samaväärsete oskuste nõudluse kohta ning tagama järjepidevad õigusaktid, 
parimad tavad ja teabe ELi õiguse rakendamise ning kolmandate riikide kodanike 
liikuvuse kohta ELis, toetades ekspertide ja teadlaste võrgustikke ning esitades reaalajas 
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oma statistikat; palub komisjonil korraldada ulatusliku uuringu kolmandate riikide 
kodanike lähetamissuundumuste kohta ja rõhutab, et uuringu tulemuste alusel võib 
tekkida vajadus võtta poliitikameetmeid ELi või riiklikul tasandil; kutsub liikmesriike ja 
komisjoni üles tagama andmete kogumine COVID-19 mõju kohta seaduslikule 
töörändele ELis;

11. rõhutab vajadust parandada kolmandate riikide rändajate töölubade taotlemisviiside 
toimivust Euroopasse jõudmiseks ning tagada rändajatest ja pagulastest töötajate õiguste 
austamine; kutsub sellega seoses komisjoni üles reguleerima kõiki värbamisagentuure, 
võimaluse korral Euroopa Tööjõuameti (ELA) kaudu;

12. rõhutab vajadust tugevdada kehtivaid seadusliku rände katseprojekte koostöös 
ametiühingute ja muude võõrtöötajatega töötavate organisatsioonidega;

13. rõhutab vajadust luua võõrtöötajate integreerimiseks ja nende õiguste kaitsmiseks 
soodsam keskkond, sõltumata nende oskustest või palgatasemest, rändestaatusest või 
kodakondsusest, mille lõpptulemuseks on Euroopa rändekoodeks;

14. rõhutab vajadust muuta ühise põllumajanduspoliitika maksed sõltuvaks sellest, kas 
järgitakse asjakohastest kollektiivlepingutest ning riiklikest ja ELi sotsiaal- ja 
tööõigusest tulenevaid kohaldatavaid töötingimusi;

15. rõhutab, et kolmandate riikide kodanike erikohtlemine kahjustab ELi võimet töötajaid 
ligi meelitada; rõhutab vajadust võidelda ebaausa konkurentsi vastu teenuseosutajate 
ning liikmesriikide kodanike ja kolmandate riikide kodanike vahel, tagades võrdse 
kohtlemise töötingimustes selliste vahendite abil nagu juurdepääs sotsiaalkaitsele 
esimesest päevast, õigus streikida ja liituda ametiühinguga, juurdepääs avalikele 
teenustele ja haridusele ning võttes meetmeid, et vältida töötajate väärkohtlemist ja 
ärakasutamist, olenemata nende staatusest; kutsub liikmesriike üles tagama, et töötajate 
diskrimineerimise ja ärakasutamise takistamiseks järgitaks tõhusalt ühiseid jagatud 
standardeid ja tööõigust ning konventsioone; rõhutab, et seaduslikku rännet käsitlevad 
kehtivad ELi õigusaktid, nagu hooajatöötajate direktiiv13 ja sinise kaardi direktiiv14, ei 
vasta tööturu praegusele olukorrale, nõudmistele ega vajadustele; rõhutab, et kehtivad 
õigusaktid, nagu tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete direktiiv15, millega 
kehtestatakse meetmed töötajate kaitseks väärkohtlemise ja ärakasutamise eest 
töökohal, tuleb rakendada ja nõuetekohaselt jõustada kõikides liikmesriikides; tuletab 
meelde, et ELi õigusaktidega edendatakse võrdset kohtlemist ja kõigi juurdepääsu 
tööalastele õigustele; rõhutab sinise kaardi direktiivi olulisust, mis võiks aidata muuta 
ELi atraktiivseks paigaks kogu maailma talentidele ja pakkuda Euroopa ettevõtetele 
konkurentsis püsimiseks vajalikke oskusi; rõhutab, et liikmesriigid võiksid kasutada 
sinise kaardi süsteemi;

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/36/EL kolmandate riikide 
kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta, ELT L 94, 28.3.2014, 
lk 375.

14 Nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni 
nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta, ELT L 155, 18.6.2009, lk 17.

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja 
meetmete miinimumnõuded, ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.
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16. kutsub liikmesriike üles osalema komisjoni 2017. aastal algatatud rände 
katseprojektides (Euroopa rände tegevuskava elluviimine, COM(2017)0558 final) ja 
edendama rände võimalikku aktiivset rolli tööturul; peale selle kutsub komisjoni üles 
tegema kindlaks, et need katseprojektid on kaasavad ning tagavad kolmandate riikide 
kodanike võrdse kohtlemise ja võrdsed võimalused;

17. rõhutab, et on vaja rohkem võimalusi seaduslikuks rändeks ning majanduslikel 
põhjustel rändajate ELi sisenemiseks ja seal töötamiseks ning vajadust jõustada mis 
tahes rändestaatusega töötajate miinimumõiguste, inimväärsete töötingimuste ja võrdse 
kohtlemise põhimõtte austamine, sealhulgas miinimumõigused, mis tagavad võimaluse 
minna ebaseaduslikult töökohalt seaduslikule;

18. rõhutab, et tuleks teha ettepanek meetmete kohta, mis toetavad seaduslikult Euroopa 
Liidus elavate sisserändajate oskuste täiendamisel nõuet, et nad arendaksid selliseid 
pädevusi, mida on vaja tööturul, kuhu nad siseneda soovivad; selleks kasutatakse 
koolitusprogramme, mis parandavad tipptaseme poole püüdlemise kaudu tööalast 
konkurentsivõimet;

19. rõhutab vajadust säilitada ELi määruste paindlikkus, et võtta arvesse üksikute 
liikmesriikide konkreetset olukorda, sealhulgas nende endi tööturu olukorda ning anda 
võimalus lisada direktiividesse vabatahtlikke klausleid;

20. rõhutab, et tööjõu liikuvuse lisavõimalused liidus peavad olema tagatud seaduslikul 
viisil;

21. rõhutab, et aeglased ja ülemäära bürokraatlikud menetlused võivad mõjutada pagulaste 
ja varjupaigataotlejate juurdepääsu haridusele ja tööturule, muutes seega suuremaks aja 
jooksul deklareerimata töösuhtesse ja haavatavasse olukorda sattumise ohu; juhib 
tähelepanu sellele, et rahvusvahelise kaitse taotluste kauakestev menetlemine ja 
varjupaigataotlejate ebaõnnestunud registreerimine saabumisel mitte ainult ei takista 
pagulaste ja varjupaigataotlejate õigeaegset ja seaduslikku juurdepääsu tööturule, vaid 
loob tingimused deklareerimata töö ja kõikvõimalike tööalase ärakasutamise vormide 
väljakujunemiseks;

22. kutsub liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et muuta oma riigid 
atraktiivsemateks paikadeks rahvusvahelisel tasandil liikuvale inimkapitalile, sealhulgas 
investoritele ja ettevõtjatele, kelles nähakse üha sagedamini väärtuslikku ressurssi, keda 
tuleb riiki meelitada;

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles arendama edasi töörände seaduslikke võimalusi, 
võttes samal ajal arvesse riigi tööturu nõudmisi ja vajadusi ning keskendudes ametitele, 
kus on süsteemne töötajate puudus;

24. rõhutab, kui tähtis on pakkuda liidus seaduslikele rändajatele asjakohaseid võimalusi 
saada kasu oma tööoskustest ja ELis liikumise võimalustest;

25. nõuab meestele ja naistele võrdseid võimalusi kõigis kolmandate riikide kodanike 
sotsiaalset kaasatust ja tööturule integreerimist käsitlevates poliitikasuundades ja 
menetlustes, pidades silmas, et naistel tuleb võrreldes meestega sagedamini hoolitseda 
laste, eakate või muude ülalpeetavate pereliikmete eest; tuletab meelde, et kvaliteetse ja 
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kättesaadava lastehoiu- ja teiste ülalpeetavate hooldamisteenuse pakkumine, samuti 
paindlik töökorraldus ja kehtivate ELi õigusaktide, näiteks töö- ja eraelu tasakaalu 
direktiivi16 rakendamine on näited, kuidas parandada kõigi vanemate ja hooldajate 
juurdepääsu tööturule ning nende majanduslikku ja sotsiaalset olukorda;

26. tunneb heameelt komisjoni algatuste üle koondada majandus- ja sotsiaalpartnerid seoses 
tööturule integreerimise teemaga; rõhutab vajadust jätkata selliste algatustega nagu 
„Tööandjad üheskoos integratsiooni nimel“, „Euroopa integratsioonipartnerlus“ ning 
„Euroopa dialoog oskuste ja rände teemal“, et edendada toetust ning arusaamu töörände 
eeliste ja puuduste kohta; kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles jätkama 
majandus- ja sotsiaalpartnerite ning muude sidusrühmadega dialoogi töörände teemal;

27. kutsub Euroopa institutsioone üles jätkama arutelu sinise kaardi direktiivi läbivaatamise 
üle ja lahendama seda takistavat olukorda nõukogus;

28. rõhutab, et deklareerimata töösuhtes olevad kolmandate riikide kodanikud satuvad eriti 
haavatavasse olukorda, kus neil puudub töökindlus ja juurdepääs sotsiaalkaitsele ning 
nad on väärkohtlemise ohus; on seisukohal, et deklareerimata töösuhtes olevatel 
kolmandate riikide kodanikel võib olla eriti raske teatada väärkohtlemisest, sest nad 
kardavad peale oma töökoha kaotada ka kodu ja elamisloa; kutsub Euroopa 
Tööjõuametit ja liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi deklareerimata töö 
vastu võitlemisel ja jõustama tõhusalt tööandjate kohustusi lõpetada ärakasutamine ning 
deklareerida ja seadustada töötajad; nõuab tulemüüride loomist tööinspektsioonide ja 
migratsiooniametite vahel, et tagada dokumentideta võõrtöötajate õiguste austamine;

29. juhib tähelepanu asjaolule, kui tähtsat tööd teevad sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskond, 
kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning vabatahtlike organisatsioonid, pakkudes 
toetust väljastpoolt ELi pärit rändajate mõjuvõimu suurendamiseks ja tööturule 
integreerimiseks ning andes võõrtöötajatele teavet, eriti nende õiguste ja kohustuste 
ning kaitse kohta, millele neil on õigus; nõuab lisaks nende sidusrühmade täielikku 
kaasamist poliitikakujundamisse;

30. on seisukohal, et oluline on pakkuda asjakohaseid koolitusi tööhõivet käsitlevate 
õigusaktide, õiguste ja kohustuste kohta nii kolmandate riikide kodanikele kui ka 
institutsioonilistele ametiasutustele, tagamaks, et rändajaid ei kasutata ära nende 
töökohal deklareerimata tööpraktikate ja muude tööjõu raske ärakasutamise või 
diskrimineerimise vormide kaudu;

31. rõhutab asjaolu, et tööturu tingimused vastuvõtvates riikides on üks otsustavatest 
teguritest, mis võimaldavad tagada kolmandate riikide kodanike edukat ja püsivat 
integratsiooni; on teadlik asjaolust, et need isikud on vanuse, oskuste, teadmiste ja 
tausta poolest heterogeensed; rõhutab, et töötus, eelkõige noorte ja pikaajaline töötus on 
mõnedes riikides ja piirkondades endiselt murettekitavalt suur ning et komisjon ja 
liikmesriigid peaksid jätkama selliste poliitikavaldkondade ja investeeringute 
eelistamist, mis on suunatud kogu ühiskonna jaoks kvaliteetsete töökohtade loomisele, 
pöörates erilist tähelepanu kõige haavatavamatele inimestele, olenemata nende 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse 
lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 2010/18/EL, ELT L 188, 12.7.2019, lk 79.
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olukorrast ja sünnikohast; tuletab meelde, et kõigi jaoks mõeldud meetmed kvaliteetsete 
töökohtade loomiseks edendavad aktiivseid tööturge ja majanduskasvu, millel on 
positiivne mõju riikide sisemajanduse koguproduktile;

32. märgib, et kolmandate riikide kodanikke võib lähetada kas kolmandast riigist 
liikmesriiki või nii, et nad saavad enne teise liikmesriiki lähetamist esimesest 
liikmesriigist tööloa; rõhutab, et kui kolmandate riikide kodanikud lähetatakse ühest 
liikmesriigist teise, ei ole vastuvõtval liikmesriigil võimalik kindlaks teha, kui palju või 
milliseid kolmandate riikide kodanikke nende territooriumil töötab; rõhutab veel, et 
sellised kolmandate riikide töötajad on sageli haavatavas olukorras, kuna nende 
elamisluba on seotud nende töölepinguga ja seetõttu sõltuvad nad tööandjast; rõhutab 
vajadust tugevdada koostööd ja teabevahetust liikmesriikide vahel, eelkõige seoses 
kolmandate riikide kodanikest töötajate ELi-sisese liikuvusega; rõhutab, et lähetatud 
kolmandate riikide kodanike arvu suurenemine ELis ei ole iseenesest problemaatiline, 
kuid on murettekitav oht, et selle eriti haavatavate töötajate rühma liikmeid 
väärkoheldakse, kasutatakse ära ja rikutakse nende töötajate õigusi; nõuab tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid võitleksid innukamalt selliste kolmandatest riikidest pärit 
töötajate väärkohtlemise vastu ning märgib, et selline väärkohtlemine võib hõlmata 
fiktiivseid allhankelepinguid, renditööagentuure, varifirmasid, fiktiivse füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsemist, fiktiivset ja deklareerimata lähetamist; rõhutab Euroopa 
Tööjõuameti tähtsust sellega seotud koordineerimisel ja toetamisel ning rõhutab 
vajadust anda asjakohast teavet töötajate õiguste ja tööandjate kohustuste kohta seoses 
kolmandate riikide kodanikest töötajatega ELis; tuletab meelde, et Euroopa 
Tööjõuameti ülesanne on koordineerida ja toetada lähetuste ja deklareerimata töö 
kooskõlastatud ja ühiseid kontrolle ning et see hõlmab ka kolmandate riikide kodanikest 
töötajaid;

33. juhib tähelepanu probleemile, et inimesed töötavad töökohtadel, mille jaoks nad on 
ülekvalifitseeritud; rõhutab vajadust parandada olemasolevat kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise süsteemi liikmesriikides, kuna raskused välismaiste kvalifikatsioonide 
tunnustamisel on endiselt oluline töökohtade ja oskuste kokkusobitamise takistus, mis 
takistab liikuvust, ning märgib, et see on tööjõu liikuvuse hõlbustamise eeltingimus; 
nõuab seetõttu Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tugevdamist, et saavutada väljaspool 
Euroopa piire omandatud oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide piisav tunnustamine; 
palub lisaks liikmesriikidel tunnustada, tunnistada kehtivaks ja kinnitada kolmandatest 
riikidest pärit seaduslike rändajate oskusi ning formaalset ja mitteformaalset pädevust, 
andeid ja oskusteavet; rõhutab, kui oluline on tagada juurdepääs formaalsele, 
informaalsele ja mitteformaalsele haridusele ning elukestvale kvaliteetsele õppele 
kõigile kolmandate riikide kodanikele, eelkõige tüdrukutele ja naistele, noortele ja 
ebasoodsas olukorras olevatele isikutele; rõhutab, et on vaja pidevalt toetada nii ELi 
kodanike kui ka Euroopa Liidus elavate kolmandate riikide kodanike elukestvat õpet, et 
soodustada tööturul tegutsemiseks vajalike oskuste omandamist, ning kutsub seetõttu 
komisjoni üles julgustama selliste oskuste partnerlusprojektide rahastamist, mis 
keskenduvad töörändele ja kaasamisele Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ning 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi programmide raames; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi välistudengite siinhoidmiseks pärast 
ELi ülikooli lõpetamist; rõhutab, et kui anda lõpetajatele juurdepääs ELi-sisesele 
liikuvusele ja kehtiv tööotsimisviisa, võib see suurendada kogu ELi atraktiivsust; tuletab 
meelde integratsioonifondide kasutamise tähtsust tõeliste integratsioonimeetmete jaoks 
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ja seda, et kolmandate riikide kodanike tööturule integreerimise eesmärk peab 
kajastuma ESF+ programmile suurema tähtsuse omistamises; juhib tähelepanu 
ebapiisavatele eraldistele kõnealuse fondi jaoks, võttes arvesse suuri probleeme ja 
fondist rahastatavate peamiste algatuste hulka, ning nõuab investeeringuid ja 
lisavahendeid;

34. tuletab meelde kolmandate riikide kodanike kaitsestandardeid, mis on sätestatud 
hooajatöötajate direktiivis; rõhutab vajadust parandada töötingimuste järelevalvet; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaitsma hooajatöötajaid, kes on ELi strateegiliste 
majandussektorite jaoks hädavajalikud, ja kehtestama selged eeskirjad nende õiguste 
kohta, ning rõhutab, et neile tuleks tagada kohalike töötajatega võrdne kohtlemine ja 
kaitse; kutsub komisjoni üles võtma kiiresti meetmeid seoses lähetatud kolmandate 
riikide kodanike ja hooajatöötajate tööhõive-, tervishoiu- ja ohutustingimuste üldise 
olukorraga, sealhulgas ajutist tööd vahendavate asutuste, värbamisagentuuride, muude 
vahendajate ja alltöövõtjate rolliga, ning tegema kindlaks puudujäägid kaitses ja 
võimaliku vajaduse vaadata läbi kehtiv õigusraamistik, näiteks töötervishoiu ja 
tööohutuse õigusraamistik, hooajatöötajate direktiiv ja direktiiv 2008/104/EÜ renditöö 
kohta17, ning tagama nende pandeemiakindluse; rõhutab, et saadud kogemused ei ole 
üksnes väärtuslikud COVID-19 kriisi seisukohast, vaid peaksid tugevdama ka tõenditel 
põhinevat poliitikakujundamist, et tulla toime ELi ja liikmesriikide õigusaktide 
puudustega kriiside ajal ja tavaolukorras;

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta, 
ELT L 327, 5.12.2008, lk 9.
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