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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että seuraavat kolme oikeudellista asemaa oikeuttavat kansainväliseen 
suojeluun: pakolaisen asema, turvapaikkaa hakevan henkilön asema ja toissijaista 
suojelua saavan henkilön asema; katsoo, että sosiaalista osallisuutta ja työmarkkinoille 
integroitumista koskevat politiikkatoimet olisi mukautettava tällaisten henkilöiden 
tarpeisiin ja varmistettava heidän asemassaan oleville yhdenvertainen kohtelu unionin 
kansalaisten kanssa;

B. ottaa huomioon, että jäsenvaltiosta toiseen työhön lähetettyjen kolmansien maiden 
kansalaisten lukumäärä on kasvanut huomattavasti viime vuosina; ottaa huomioon, että 
työnantajat voivat lähettää kolmansien maiden työntekijöitä, jotka ovat saaneet 
työpaikan tai oleskeluluvan jostain jäsenvaltioista, työhön toiseen jäsenvaltioon;

C. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot säilyttävät oikeuden määritellä kuinka paljon 
kolmansien maiden kansalaisia ne ottavat työnhakijoiksi ja määritellä ehdot, joilla he 
voivat saada oleskelu- tai työluvan; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden perusteet ja 
käytännöt vaihtelevat tosistaan huomattavasti;

D. ottaa huomioon, että henkilöiden vapaa liikkuvuus elvyttää jäsenvaltioiden talouksia ja 
antaa mahdollisuuden sovittaa osaaminen yhteen EU:n työmarkkinoiden kysynnän ja 
avoimien työpaikkojen kanssa; ottaa huomioon, että sosiaaliturvaa, työllisyyttä, 
muuttoliikettä, asumista, terveydenhuoltoa ja kolutusta koskevilla toimintapolitiikoilla 
on keskeinen rooli työvoiman laillisen muuttoliikkeen ja työmarkkinoille 
integroitumisen kannalta; ottaa huomioon, että sosiaalipolitiikan eri alueiden 
koordinointi on edelleen haaste EU:lle; ottaa huomioon, että mahdollisuus työpaikan 
saamiseen on sosiaalihuoltoa suurempi kannustin muuttamiseen sekä EU:n että 
kolmansien maiden kansalaisille;

E. ottaa huomioon, että vuonna 2019 EU-27:ssa 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 
64,4 prosenttia EU:n ulkopuolella syntyneiden osalta, 73,9 prosenttia jäsenvaltioissa 
syntyneiden osalta ja 75,3 prosenttia muussa jäsenvaltiossa syntyneiden osalta; ottaa 
huomioon, että vuonna 2019 EU-27:ssa 20–64-vuotiaiden työttömyysaste oli 
12,3 prosenttia EU:n ulkopuolella syntyneiden osalta, 7,3 prosenttia toisessa 
jäsenvaltioissa syntyneiden osalta ja 6,0 prosenttia jäsenvaltiossa syntyneiden osalta1; 
ottaa huomioon, että EU:n pirstoutuneella muuttoliikepolitiikalla voi olla kielteinen 
vaikutus yrityksiin, koska se saattaa rajoittaa niiden mahdollisuuksia käyttää 
sisämarkkinoita kolmansien maiden kansalaisten houkuttelemiseen uusiksi 
työntekijöiksi;

F. ottaa huomioon, että naiset ja alaikäiset tarvitsevat erityistä suojelua; ottaa huomioon, 
että kaikkiin kolmansien maiden kansalaisten sosiaalista osallisuutta ja integroitumista 

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_labour_market_indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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työmarkkinoille koskeviin toimintapolitiikkoihin on sisällyttävä sukupuoli- ja 
lastensuojelunäkökulma;

G. ottaa huomioon, että demografinen muutos ja muut yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
tekijät, kuten nykyinen pandemia, ovat asteittain aiheuttamassa laadullisen vajeen 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi on vaikea löytää soveltuvia ammattitaitoisia 
työntekijöitä, ja ottaa huomioon, että kun väestönkehitys muuttuu yhä 
epäsuotuisammaksi ja vanhushuoltosuhteen odotetaan nousevan 29,6 prosentista 
vuonna 2016 51,2 prosenttiin vuonna 20702, mukaan tulee myös määrällinen vaje 
erityisesti sellaisilla strategisilla aloilla kuin tekoäly ja tieto- ja viestintäteknologiat sekä 
yleinen puute ihmisistä, jotka haluavat työskennellä ja kykenevät työskentelemään 
tietyillä aloilla, kuten hoitoalalla, rakennusteollisuudessa, maataloudessa ja 
kotitalousalalla, jolloin syntyy yleinen epäsuhta markkinoilla avoinna olevien 
työpaikkojen ja työntekijöiden taitojen ja osaamisen välillä riippumatta siitä, 
toteutetaanko toimia, joilla taitoja ja osaamista sovitetaan yhteen siten, että voidaan 
auttaa täyttämään EU:n työmarkkinoiden vajetta;

H. ottaa huomioon, että 12. syyskuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Lisää laillisia 
maahantuloväyliä Eurooppaan: olennainen osa tasapainoista ja kokonaisvaltaista 
muuttoliikepolitiikkaa” (COM(2018)0635) mukaan sellaisten työnantajien osuus, jotka 
ilmoittavat vaikeuksista täyttää työpaikkoja, on kasvussa ja on keskimäärin yli 
40 prosenttia; ottaa huomioon, että kolmansien maiden kansalaisilla on tärkeä rooli 
Euroopan väestönkehitykseen vastaamisessa, avoimien työpaikkojen täyttämisessä ja 
työpaikkojen ja kasvun lisäämisessä EU:ssa; katsoo, että tämä rooli olisi otettava 
huomioon kolmansien maiden kansalaisten liikkuvuutta koskevissa oikeuksissa; ottaa 
huomioon, että ammattitaitoisen työvoiman puute on usein suora seuraus heikoista 
työoloista ja -ehdoista ja houkuttelevien urapolkujen vähäisestä tarjonnasta; ottaa 
huomioon, että EU houkuttaa muuttajia, jotka tulevat erilaisista taustoista ja joiden 
tietojen ja osaamisen laatu ja aste vaihtelevat; ottaa huomioon, että unioni voisi 
hyödyntää paremmin jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden vapaata liikkumista, 
työvoiman liikkuvuutta ja sellaisten henkilöiden työvoimaa, joilla jo on oikeus oleskella 
laillisesti EU:ssa;

I. ottaa huomioon, että syrjintä sekä kielelliset, koulutukselliset ja institutionaaliset tekijät 
ovat kaikkien suurimpia esteitä kolmansien maiden kansalaisille; ottaa huomioon, että 
kielikursseilla on keskeinen rooli kolmansista maista tulevien muuttajien onnistuneessa 
integroitumisessa työmarkkinoille; ottaa huomioon, että Eurofoundin tutkimuksen3 
mukaan muuttajien yrittäjyyden edistäminen voisi luoda yhteiskunnallista johtajuutta ja 
synnyttää työpaikkoja hyvien politiikka-aloitteiden avulla;

J. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän puitteissa 
integroitumisesta ja pääsystä työmarkkinoille käytävässä keskustelussa puhutaan 
turvapaikanhakijoiden nykyisen työmarkkinoille pääsyä koskevan enimmäisodotusajan 
lyhentämisestä yhdeksästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen hakemuksen jättämisestä; 
katsoo, että jäsenvaltioiden, paikallis- ja aluehallintojen, työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen välisessä yhteistyössä olisi yhdistettävä 

2 Euroopan komissio (2018), The 2018 Ageing Report: economic and budgetary projects for the 28 EU Member 
States (2016-2070).
3 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/ef1138en.pdf
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ponnistukset ja kohdattava työmarkkinoille integroitumisen yhteydessä mahdollisesti 
esiin tulevat haasteet;

K. ottaa huomioon, että Eurofoundin4 mukaan ulkomaisen taustan omaavat työntekijät ja 
ensimmäisen sukupolven siirtotyöläiset ovat tavallisesti yliedustettuina vähemmän 
osaamista edellyttävissä työtehtävissä, mukaan lukien kauppa ja vieraanvaraisuusala, 
liikenne, rakentaminen ja muut palvelut, kuten kodinhoito, pitkäaikaishoito ja 
maatalouselintarvikeala; ottaa huomioon, että laillista muuttoliikettä koskeneessa 
komission maaliskuun 2019 toimivuustarkastuksessa5 korostettiin, että matalan tai 
keskitason ammattitaidon omaavien työntekijöiden maahanmuuttopoluilla on 
huomattavia esteitä, vaikka työvoiman kysyntä on kasvanut;

L. ottaa huomioon, että syntyvyyden lasku useissa Euroopan maissa on johtanut ja 
edelleen johtaa siihen, että uusia työmarkkinoille tulijoita on paljon vähemmän;

M. ottaa huomioon, että tuhansien maataloustyöntekijöiden olot ovat tänä kriisiaikana 
erityisen huonot ja että tuhannet heistä asuvat eristettyinä kyhätyissä asunnoissa, joissa 
on huonot saniteettiolot, ja että tällaiset henkilöt joutuvat jatkuvasti pelkäämään 
karkottamista;

N. ottaa huomioon, että Eurofoundin tutkimuksen mukaan työmarkkinoille 
integroitumisessa muuttajien lähtöalueella on suurempi merkitys kuin heidän 
asemallaan; ottaa huomioon, että muuttajat kaikilta maailman alueilta Pohjois-
Amerikkaa lukuun ottamatta ovat ammatillisella portaikolla alempana kuin 
syntyperäinen väestö; ottaa huomioon, että yleisesti näyttö viittaa siihen, että muuttajat 
ja heidän jälkeläisensä eivät automaattisesti ja asteittain assimiloidu samoihin 
työllisyyden muotoihin kuin syntyperäiset henkilöt, ja että tietyiltä alueilta kotoisin 
olevilla henkilöillä on monia hitaasti poistuvia esteitä;

O. ottaa huomioon, että EU houkuttaa korkeasti koulutettuja kolmansien maiden 
kansalaisia vähemmän kuin muut Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 
(OECD) kohdemaat, ja katsoo, että EU:n olisi annettava avoimempia ja kattavampia 
tietoja potentiaalisille ammattitaitoisille laillisille muuttajille, myös tietoa heidän 
pätevyyksiensä varmentamisesta; ottaa huomioon, että kaikista korkeasti koulutetuista 
OECD-maissa vuosina 2015–2016 asuneista muuttajista vain 25 prosenttia valitsi 
kohdemaakseen EU:n6; ottaa huomioon, että EU:n tavoitteena on saada vahvempi 
asema kansainvälisessä kilpailussa ammattitaitoisista työntekijöistä;

P. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on osoittanut, että siirtotyöläiset tukevat omalla 
panoksellaan merkittävästi Euroopan taloutta, julkisia palveluja, työpaikkavajeiden 
täyttämistä sekä EU:n työllisyyden ja kasvun lisäämistä; ottaa huomioon, että 
13 prosenttia olennaisista työntekijöistä EU:ssa on muuttajia, että monissa maissa 
siirtotyöläisten osuus näissä ammateissa on noin 20 prosenttia ja eräillä keskeisillä 

4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
5 Euroopan komissio (2019), Legal Migration Fitness Check. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/legal-migration/fitness-check_en
6 COM(2018)0635.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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aloilla (kuten kotitaloustyössä ja rakennusalalla) jopa kolmasosa7; ottaa huomioon, että 
covid-19-kriisi on tuonut uutta tietoa muun maussa työ- ja asumisoloista, jotka 
vaikuttavat tietyillä talouden aloilla, kuten elintarvikkeiden valmistuksessa ja 
maataloudessa, työskentelevien siirtotyöläisten suureen enemmistöön; ottaa huomioon, 
että covid-19-pandemia ja sen mahdolliset taloudelliset seuraukset saattavat haitata 
työvoiman laillista muuttoliikettä;

Q. ottaa huomioon, että monet unionin kansalaiset, jotka muuttavat työsyistä, ja 
40 prosenttia korkeasti koulutetuista EU:ssa työskentelevistä kolmansien maiden 
kansalaisista työskentelee pätevyystasoaan alemmissa tehtävissä8; ottaa huomioon, että 
Eurofoundin tutkimuksen9 mukaan kielitaidon puute ja se, että ammattipätevyyttä ei 
tunnusteta, ovat suurimpia esteitä ammattipätevyyttä vastaavan työpaikan saamiselle 
ensimmäisen sukupolven muuttajien keskuudessa; ottaa huomioon, että laillista 
muuttoliikettä koskeneessa komission toimivuustarkastuksessa (maaliskuu 2019)10 
painotetaan alakohtaisen lähestymistavan aiheuttamaa haastetta EU:n työvoiman 
muuttoliikkeelle ja että lähestymistavassa määritellään erilaiset oikeudet ja säännöt 
työntekijän ammattitaidon tason mukaan, mikä voi johtaa työntekijöiden keskuudessa 
hämmennykseen ja syrjintään;

R. ottaa huomioon, että Global Skills Partnership -malli, jolla pyritään ohjaamaan 
muuttoliikepaineet konkreettisiin keskinäisiin hyötyihin sekä lähtö- että kohdemaalle, 
antaa mahdollisuuden työvoiman houkuttelemiseen tiettyjen osaamisyhdistelmien 
perusteella; ottaa huomioon, että joitakin innovatiivisia eurooppalaisia työvoiman 
muuttoliikettä koskevia pilottihankkeita on jo sisällytetty Global Skills Partnership 
-mallin pääpiirteisiin pohjois-etelä-yhteistyön kannustamisen hengessä, kuten YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin on kirjattu, ja että aloitteet ovat tuottaneet yhä 
parempia tuloksia työvoiman muuttoliikkeen laillisten väylien kannalta;

1. korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan mukaisesti 
EU:n olisi noudatettava muuttoliikepolitiikkaa, jolla pyritään varmistamaan EU:n 
alueella laillisesti asuvien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu, 
mukaan lukien osallisuutta edistävät normit, yhtäläiset mahdollisuudet, asianmukaiset 
työolot ja -ehdot ja yhdenvertainen kohtelu; korostaa kuitenkin, että viittaus 
työmarkkinoiden haasteisiin ei saa johtaa epäreilun kilpailun leviämiseen tai laillista 
muuttoliikettä koskevien EU:n ja kansallisten sääntöjen rikkomiseen;

2. korostaa, että suunnitelmallisen muuttoliikepolitiikan olisi alettava jo lähtömaassa 
kielikoulutuksella ja kohdemaan arvoja ja oikeudellista perustaa opettavilla kursseilla; 
korostaa, että byrokraattisten menettelyjen olisi annettava laillisille muuttajille 
mahdollisuus käyttää koko potentiaaliaan;

7 Fasani ja Mazza (2020), Immigrant Key Workers: their contribution to Europe’s COVID19 response. 
https://www.iza.org/publications/pp/155.
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 Euroopan komissio (2019), Legal Migration Fitness Check. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/legal-migration/fitness-check_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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3. palauttaa mieliin 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman raja- ja 
kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä11,

4. korostaa, että demografisten muutosten, erityisesti väestön ikääntymisen, 
työmarkkinoiden nopeasti muuttuvan globaalin ja digitaalisen ympäristön muuttumisen 
ja ennennäkemättömän covid-19-kriisin, vuoksi työntekijöiden kysyntä kasvaa 
erityisaloilla ja -ammateissa tietyissä jäsenvaltioissa esimerkiksi sellaisilla aloilla kuin 
vanhusten hoito, pitkäaikaishoito, terveydenhuoltoala, rakennusala, maatalous, 
matkailu, kodinhoito, tieto- ja viestintätekniikka ja tekoäly; korostaa, että olisi 
houkuteltava työntekijöitä, jotka voivat täyttää vajeen näillä tietyillä työmarkkinoiden 
aloilla; painottaa, että on myös tarve säännellä työvoiman muuttoliikettä, mukaan lukien 
tilapäinen työvoiman muuttoliike, siten, että ei keskitytä pelkästään erittäin 
ammattitaitoiseen työvoimaan vaan myös keskitason ammattitaidon työvoimaan12 ja 
matalan koulutustason työvoimaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
politiikkatoimia, joilla autetaan näitä muuttajia pääsemään työmarkkinoille ja joilla 
tunnustetaan työntekijät näillä tietyillä aloilla ja ammateissa erityisesti covid-19-
pandemian aikana; panee merkille, että tällaisilla politiikkatoimilla voitaisiin tukea 
työvoiman laillisen muuttoliikkeen edistämistä, tilapäinen työvoiman muuttoliike 
mukaan lukien; katsoo, että kolmansien maiden kansalaisten tehokkaalla integroinnilla 
EU:n työmarkkinoille voitaisiin tukea paikallisyhteisöjä ja tuoda lisäarvoa 
jäsenvaltioille täyttämällä osaamisessa ja tiedoissa olevia puutteita, luomalla 
taloudellista toimintaa ja kasvua sekä tuomalla positiivista tuottoa vastaanottaville 
yhteisöille; muistuttaa, että meneillään oleva kriisi on osoittanut, että mitään ammattia 
ei saisi halveksia; panee merkille, että alhaisen osaamistason työntekijöillä on usein 
yhteiskunnan kannalta merkittävä rooli työssään eikä heitä saisi aliarvioita, ja katsoo, 
että työmarkkinoiden integrointipolitiikoissa ja -toimissa ei saisi asettaa etusijalle 
kolmansista maista tulevia korkean osaamistason työntekijöitä;

5. panee merkille, että kannusteiden tarjoaminen korkean osaamistason muuttajille, jotka 
voisivat rikastuttaa eurooppalaista tiedettä ja tutkimusta, auttaisi Euroopan unionia 
saavuttamaan tavoitteensa johtoaseman saamisesta tieteessä ja tutkimuksessa;

6. korostaa, että tarvitaan myös sellaista tilapäistä työvoiman muuttoliikettä, joka ei 
keskity yksinomaan korkean osaamistason työvoimaan vaan myös keskitason 
osaamissektorille;

7. kehottaa unionin toimielimiä käynnistämään uudelleen keskustelut ja sopimaan 
turvapaikanhakijoiden nykyisen työmarkkinoille pääsyä koskevan enimmäisodotusajan 
lyhentämisestä yhdeksästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen hakemuksen jättämisestä, 
mikä helpottaisi merkittävästi integroitumista ja sen onnistumista;

8. korostaa, että liikkuvien ja kausityöntekijöiden tilanne, mukaan lukien kolmansien 
maiden työntekijät, ei ehkä ole asiaa koskevan lainsäädännön ja liikkuvuussääntöjen 
mukainen ja voi siten johtaa toisinaan heikkoon elintasoon ja huonoihin työoloihin ja -
ehtoihin sekä mahdollisiin ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin, 
sosiaaliturvan menettämiseen tai vähintäänkin kielteiseen pirstoutumiseen, joita ei voida 
hyväksyä; korostaa tarvetta suojella paremmin kolmansien maiden muuttajia 

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

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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työelämässä; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan terveelliset elinolot, turvallisen 
asunnon, pääsyn sovellettavia työntekijöiden oikeuksia koskevaan neuvontaan ja sitä 
koskevan tiedon saamisen kaikille työntekijöille ja varmistamaan, että työpaikoilla 
noudatetaan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia normeja; korostaa lisäksi, että 
sisämarkkinoita ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta on suojeltava;

9. painottaa tarvetta suojella paremmin kolmansien maiden muuttajia työelämässä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan täyden sosiaalisen suojelun, asumisen 
vähimmäisnormit ja sovellettavia työntekijöiden oikeuksia koskevan neuvonnan ja 
tiedon saamisen;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita määrittelemään syyt, joiden takia EU ei kiinnosta 
globaaleja kykyjä, ja puuttumaan näihin syihin, sekä korostaa, että tarvitaan parempaa 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia, jotta voidaan parantaa tarkan ja vertailukelpoisen 
tiedon keruuta; huomauttaa, että jäsenvaltioiden olisi tarjottava selkeämpi kuva eri 
kohderyhmistä ammattitaitoisissa työntekijöissä, sisällytettävä kootut tiedot taitojen 
kysynnästä ja niiden vastaavuuksista sekä varmistettava johdonmukainen lainsäädäntö, 
parhaat käytännöt ja tiedot EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta ja kolmansien 
maiden kansalaisten liikkuvuudesta EU:ssa, tarjottava tukea asiantuntija- ja 
tutkimusverkostoille ja esitettävä omat tilastonsa reaaliaikaisesti; kehottaa komissiota 
tekemään perusteellisen tutkimuksen jäsenvaltiosta toiseen lähetettyjä kolmansien 
maiden kansalaisia koskevista kehityssuunnista ja korostaa, että tutkimuksen tulosten 
perusteella saatetaan tarvita politiikkatoimia unionin tai jäsenvaltioiden tasolla; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tiedonkeruun covid-19:n vaikutuksesta 
lailliseen työvoiman muuttoliikkeeseen EU:ssa;

11. korostaa, että on tarpeen parantaa väyliä, joilla EU:n ulkopuolelta tulevat muuttaja 
voivat saada työluvan, jotta he pääsevät Eurooppaan, ja valvoa, että siirtotyöläisten ja 
pakolaisten oikeuksia kunnioitetaan; kehottaa tässä yhteydessä komissiota sääntelemään 
kaikkia työnvälityspalveluja, mahdollisesti Euroopan työviranomaisen (ELA) kautta;

12. korostaa, että olisi vahvistettava olemassa olevia laillista maahanmuuttoa koskevia 
pilottihankkeita ja käydä siinä yhteydessä vuoropuhelua ammattijärjestöjen ja muiden 
siirtotyöläisten parissa työskentelevien järjestöjen kanssa;

13. korostaa, että olisi luotava suotuisampi ympäristö integroitumiselle ja siirtotyöläisten 
oikeuksien suojelulle riippumatta heidän ammattitaidostaan tai palkkatasostaan, 
maahanmuuttaja-asemastaan tai kansallisuudestaan siten, että lopulta luodaan 
eurooppalainen muuttoliikesäännöstö;

14. korostaa, että yhteisen maatalouspolitiikan maksujen ehdoksi olisi asetettava se, että 
noudatetaan asiaankuuluvista työehtosopimuksista ja kansallisista ja EU:n sosiaali- ja 
työlainsäädännöstä johtuvia sovellettavia työoloja ja -ehtoja;

15. korostaa, että kolmansien maiden kansalaisten eriytetty kohtelu heikentää EU:n kykyä 
houkuttaa työntekijöitä; painottaa, että on tarpeen torjua palveluntarjoajien sekä 
jäsenvaltioiden kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten välistä epäreilua 
kilpailua varmistamalla yhdenvertainen kohtelu työelämässä esimerkiksi siten, että 
työntekijöillä on asemastaan riippumatta mahdollisuus päästä heti sosiaaliturvan piiriin, 
oikeus lakkoon ja ammattiliittoon liittymiseen ja mahdollisuus saada julkisia palveluja 
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ja koulutusta sekä siten, että toteutetaan toimia työntekijöiden hyväksikäytön ja riiston 
ehkäisemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että työntekijöiden 
hyväksikäytön ja riiston ehkäisemistä koskevia yhteisiä normeja, työlainsäädäntöä ja 
yleissopimuksia noudatetaan tehokkaasti; painottaa, että laillista maahanmuuttoa 
koskevat voimassa olevat EU:n säädökset, kuten kausityöntekijöitä koskeva direktiivi13 
ja sinistä korttia koskeva direktiivi14, eivät vastaa nykyisiä työmarkkinoita, kysyntää ja 
tarpeita; korostaa, että voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia koskevaa direktiiviä15, jossa säädetään toimenpiteistä työntekijöiden 
suojelemiseksi hyväksikäytöltä ja riistolta työpaikalla, on sovellettava kaikissa 
jäsenvaltioissa ja se on pantava niissä asianmukaisesti täytäntöön; muistuttaa, että EU:n 
lainsäädännöllä edistetään kaikkien yhdenvertaista kohtelua ja kaikkien mahdollisuuksia 
nauttia työhön liittyvistä oikeuksista; painottaa sinistä korttia koskevan direktiivin 
merkitystä, sillä se voisi auttaa tekemään EU:sta houkuttelevamman kohteen 
kansainvälisille lahjakkuuksille ja tarjota eurooppalaisille yrityksille osaamista, jota ne 
tarvitsevat pysyäkseen kilpailukykyisinä; korostaa, että jäsenvaltiot voisivat hyödyntää 
sinisen kortin järjestelmää;

16. kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan komission vuonna 2017 käynnistämiin 
maahanmuuttoa koskeviin pilottihankkeisiin (Euroopan muuttoliikeagendan 
täytäntöönpano, COM(2017)0558) ja aktiivisesti edistämään roolia, joka 
muuttoliikkeellä voi olla työmarkkinoilla; kehottaa lisäksi komissiota varmistamaan, 
että nämä pilottihankkeet ovat osallistavia ja että niissä varmistetaan yhdenvertainen 
kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet kolmansien maiden kansalaisille;

17. painottaa, että on tarpeen luoda laillisille muuttajille ja taloudellisille muuttajille 
enemmän mahdollisuuksia päästä EU:hun ja työskennellä EU:ssa ja että on tarpeen 
valvoa kaikkien työntekijöiden vähimmäisoikeuksien, ihmisarvoisten työolojen ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattamista heidän muuttaja-asemastaan 
riippumatta, mukaan luettuina vähimmäisoikeudet, joilla varmistetaan siirtyminen 
epäsäännöllisistä työsuhteista vakituiseen työhön;

18. korostaa, että olisi ehdotettava toimenpiteitä, joilla tuetaan EU:ssa laillisesti 
oleskelevien maahanmuuttajien potentiaalin vahvistamista niin, että he voivat kehittää 
taitojaan, joita he tarvitsevat tavoittelemillaan työmarkkinoilla, järjestämällä 
koulutusohjelmia, joilla parannetaan huippuosaamisen hankkimiseen perustuvaa 
työllistettävyyttä;

19. korostaa, että on tarpeen säilyttää EU:n säännösten joustavuus, jotta voidaan ottaa 
huomioon kunkin jäsenvaltion erityisolosuhteet, myös niiden työmarkkinatilanteet, ja 
mahdollisuus direktiivien valinnaisiin lausekkeisiin;

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/36/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, kolmansien 
maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten, EUVL L 94, 
28.3.2014, s. 375.
14 Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten, EUVL L 155, 18.6.2009, s. 17.
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EU, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa 
laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista, EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24.
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20. korostaa, että on oikeudellisesti turvattava mahdollisuus pidemmälle menevään 
työvoiman liikkuvuuteen unionissa;

21. korostaa, että hitaat ja liian byrokraattiset menettelyt saattavat vaikuttaa kielteisesti 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksiin saada koulutusta ja päästä 
työmarkkinoille ja voivat asettaa heidät ajan mittaan tilanteeseen, jossa he yhä 
useammin joutuvat turvautumaan pimeään työhön ja päätyvät haavoittuvaan asemaan; 
huomauttaa, että kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten pitkällinen käsittely ja 
turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin laiminlyöminen heidän saapuessaan eivät 
ainoastaan haittaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikea-aikaista ja laillista pääsyä 
työmarkkinoille vaan myös luovat edellytykset pimeän työn kehittymiselle ja 
kaikenlaiselle hyväksikäytölle ja riistolle;

22. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joilla lisätään niiden kiinnostavuutta 
kansainvälisellä areenalla liikkuvan inhimillisen pääoman kannalta, mukaan luettuina 
sijoittajat ja liikemiehet, joita yhä useammin pidetään houkuttelemisen arvoisena 
ryhmänä;

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan laillisten väylien kehittämistä 
työvoiman muuttoliikkeelle ottaen samalla huomioon kansallisten työmarkkinoiden 
vaatimukset ja tarpeet ja keskittyen ammatteihin, joissa on systeeminen työntekijäpula;

24. korostaa, että on tärkeää tarjota unionissa oleville laillisille muuttajille mielekkäitä 
mahdollisuuksia hyödyntää ammatillista osaamistaan ja käyttää EU:n liikkuvuuden 
tarjoamia mahdollisuuksia;

25. kehottaa sisällyttämään miesten ja naisten tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikkiin 
politiikkatoimiin ja menettelyihin, jotka liittyvät kolmansien maiden kansalaisten 
sosiaaliseen osallisuuteen ja integraatioon työmarkkinoille, pitäen mielessä, että naiset 
ottavat miehiä useammin vastuun lastenhoidosta, ikääntyneistä tai muista huollettavina 
olevista perheenjäsenistä; muistuttaa, että laadukkaan ja kohtuuhintaisen lastenhoidon ja 
muiden huollettavina olevien hoidon tarjoaminen sekä joustavat työaikajärjestelyt ja 
voimassa olevan EU:n lainsäädännön, kuten työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin16, täytäntöönpano ovat esimerkkejä siitä, miten parannetaan 
kaikkien vanhempien ja omaisia hoitavien pääsyä työmarkkinoille ja annetaan 
mahdollisuus heidän taloudelliseen ja sosiaaliseen voimaannuttamiseensa;

26. pitää myönteisenä komissio aloitteita talous- ja työmarkkinaosapuolten tuomisesta 
yhteen keskustelemaan integroitumisesta työmarkkinoilla; korostaa, että olisi jatkettava 
sellaisia aloitteita kuin ”Työnantajat kotouttamisen tukena”, ”Eurooppalaisten 
työmarkkinoiden kotouttamiskumppanuus” ja ”Eurooppalainen vuoropuhelu 
osaamisesta ja muuttoliikkeestä”, jotta lisätään tukea ja ymmärrystä työvoiman 
muuttoliikkeen eduista ja kompastuskivistä; kehottaa tämän vuoksi komissiota ja 
jäsenvaltioita jatkamaan vuoropuhelua talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa työvoiman muuttoliikkeestä;

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, 
vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 
2010/18/EU kumoamisesta, EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.
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27. kehottaa unionin toimielimiä käynnistämään välittömästi uudelleen keskustelut sinistä 
korttia koskevasta direktiivistä ja purkamaan neuvostossa vallitsevan pattitilanteen;

28. korostaa, että kolmansista maista tulleet pimeän työn tekijät joutuvat erityisen 
haavoittuvaan tilanteeseen, jossa heillä ei ole varmuutta työpaikasta eikä pääsyä 
sosiaaliturvan piiriin ja he ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi; katsoo, että 
kolmansista maista tulleet pimeän työn tekijät saattavat kokea hyväksikäytöstä 
ilmoittamisen erityisen vaikeana, koska he pelkäävät menettävänsä paitsi työpaikkansa 
myös asuntonsa ja oleskeluoikeutensa; kehottaa ELAa ja jäsenvaltioita tehostamaan 
toimiaan, joilla torjutaan pimeää työntekoa ja valvotaan tehokkaasti, että työnantajat 
noudattavat hyväksikäytön lopettamista ja työntekijöidensä ilmoittamista ja 
laillistamista koskevia velvoitteitaan; kehottaa ottamaan käyttöön työsuojelutarkastajien 
ja maahanmuuttoviranomaisten välisiä palomuureja, jotta voidaan varmistaa, että 
paperittomien siirtotyöläisten oikeuksia kunnioitetaan;

29. kiinnittää erityistä huomiota työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan, paikallis- 
ja alueviranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen ratkaisevan tärkeään työhön tuen 
tarjoamisessa EU:n ulkopuolelta työvoimaan tulevien muuttajien voimaannuttamiselle 
ja integroimiselle sekä siirtotyöläisille tiedottamisessa erityisesti heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan sekä suojelusta, johon heillä on oikeus; kehottaa lisäksi ottamaan 
nämä sidosryhmät täysimääräisesti mukaan päätöksentekoprosessiin;

30. katsoo, että on tärkeää tarjota kolmansien maiden kansalaisille ja myös 
institutionaalisille viranomaisille asianmukaista koulutusta työlainsäädännöstä, 
oikeuksista ja velvollisuuksista, jotta varmistetaan, että muuttajia ei käytetä hyväksi 
pimeän työn tekemisessä eikä heihin kohdisteta muunlaista työhön liittyvää vakavaa 
hyväksikäyttöä tai syrjintää työpaikoilla;

31. korostaa, että työmarkkinaolosuhteet vastaanottavissa maissa ovat yksi ratkaisevista 
tekijöistä kolmansien maiden kansalaisten kestävän ja onnistuneen integroitumisen 
kannalta; on tietoinen siitä, että kyseisten henkilöiden ikä, osaaminen, tiedot ja tausta 
vaihtelevat voimakkaasti; korostaa, että työttömyys EU:ssa, erityisesti 
nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys, on vielä hälyttävällä tasolla joissakin 
maissa ja joillakin alueilla, ja katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi edelleen 
asetettava etusijalle toimet ja investoinnit, joilla pyritään luomaan laadukkaita 
työpaikkoja koko yhteiskuntaan ja erityisesti heikoimmassa asemassa oleville 
henkilöille riippumatta heidän asemastaan ja syntymäpaikastaan; muistuttaa, että toimet 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi kaikille hyödyttävät aktiivisia työmarkkinoita ja 
kasvua, millä on myönteinen vaikutus bruttokansantuotteeseen;

32. huomauttaa, että kolmansien maiden kansalaisia voidaan joko lähettää kolmannesta 
maasta jäsenvaltioon tai he voivat saada työluvan yhdessä jäsenvaltiossa ennen kuin 
heidät lähetetään työhön toiseen jäsenvaltioon; korostaa, että jos kolmansista maista 
tulleita työntekijöitä lähetetään yhdestä jäsenvaltioista toiseen, vastaanottavalla 
jäsenvaltiolla ei ole mahdollisuutta määritellä, kuinka monta tai minkä kolmannen maan 
kansalaisia työskentelee sen alueella; painottaa lisäksi, että tällaiset kolmansista maista 
tulleet työntekijät ovat usein haavoittuvassa asemassa siksi, että heidän työlupansa on 
sidoksissa heidän työsopimukseensa ja näin ollen heidän työlupansa riippuu 
työnantajasta; korostaa, että on tarve tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
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tiedonvaihtoa erityisesti kolmansista maista tulleiden työntekijöiden liikkuvuudesta 
EU:n sisällä; korostaa, että lähetettyjen kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 
lukumäärän kasvu EU:ssa ei sinänsä ole ongelma, mutta heihin liittyy huolestuttava 
hyväksikäytön, riiston ja työntekijöiden oikeuksien loukkaamisen riski, koska kyseessä 
on erityisen haavoittuva työntekijöiden ryhmä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan toimiaan tällaisten kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 
hyväksikäytön torjumiseksi ja huomauttaa, että hyväksikäyttöön voi kuulua valheellinen 
alihankinta, vuokratyötä välittävät toimistot, postilaatikkoyritykset, näennäinen 
itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen, valheelliset työkomennukset toiseen 
jäsenvaltioon ja pimeät lähetetyt työntekijät; korostaa, että ELA on tärkeä koordinoiva 
ja tukea antava elin tässä asiassa ja että on tarpeen tarjota asiaankuuluvia tietoja 
työntekijöiden oikeuksista ja työnantajien velvollisuuksista kolmansista maista EU:hun 
tulleita työntekijöitä kohtaan; muistuttaa, että ELAn tehtävänä on koordinoida ja tukea 
työntekijöiden lähettämistä toiseen jäsenvaltioon ja pimeää työntekoa koskevia 
samanaikaisia ja yhteisiä tarkastuksia ja että tämä ulottuu myös kolmansista maista 
tulleisiin työntekijöihin;

33. kehottaa kiinnittämään huomiota ihmisiin, jota tekevät työtä, johon he ovat 
ylikoulutettuja, ja pitää tätä ongelmana; korostaa, että on tarve parantaa nykyistä 
ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää jäsenvaltioiden välillä, koska ulkomaisten 
ammattipätevyyksien tunnustamiseen liittyvät vaikeudet ovat edelleen huomattava este 
työn tarjonnan ja kysynnän yhteensovittamisessa, mikä haittaa liikkuvuutta, ja panee 
merkille, että järjestelmän parantaminen on edellytyksenä työvoiman liikkuvuuden 
helpottamiselle; kehottaa siksi kehittämään eurooppalaista tutkintojen viitekehystä, jotta 
unionin rajojen ulkopuolella hankitut taidot, osaaminen ja tutkinnot voidaan tunnustaa 
asianmukaisesti; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita tunnustaman, validoimaan ja 
sertifioimaan kolmansista maista tulevien laillisten muuttajien olemassa olevat taidot 
sekä virallisen ja epävirallisen oppimisen yhteydessä hankitut pätevyydet, kyvyt ja 
osaamisen; korostaa, että on tärkeää turvata kaikille kolmansien maiden kansalaisille ja 
erityisesti tytöille ja naisille, nuorille ja epäedullisesta taustasta tuleville henkilöille 
pääsy viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen ja laadukkaaseen elinikäiseen 
oppimiseen; painottaa tarvetta tukea jatkuvasti sekä EU:n kansalaisten että Euroopan 
unionissa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten elinikäistä oppimista, jotta 
voidaan kannustaa työmarkkinoilla toimimiseen tarvittavien taitojen hankkimiseen, ja 
kehottaa siksi komissiota edistämään rahoitusta sellaisiin Skills Partnership 
-hankkeisiin, joissa keskitytään työvoiman muuttoliikkeeseen ja osallisuuteen Euroopan 
sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 
alaisuudessa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään toimiaan, joilla ulkomaiset 
opiskelijat voidaan pitää sen jälkeen, kun he ovat valmistuneet EU:n yliopistoista; 
korostaa, että sallimalla valmistuneille liikkuminen EU:n sisällä ja antamalla heille 
työnhakuviisumi voidaan lisätä EU:n houkuttavuutta kokonaisuutena; muistuttaa, että 
on tärkeää käyttää kotouttamisrahastoja todellisiin kotouttamistoimiin, ja että 
kolmansien maiden kansalaisten integrointia työmarkkinoille koskevan tavoitteen on 
näyttävä siinä, että ESR+:lle annetaan suurempi arvo; korostaa, että tälle rahastolle ei 
ole annettu riittäviä varoja, ja panee samalla merkille, että rahastolla on suuria haasteita 
ja että siitä on rahoitettava monia keskeisiä aloitteita, ja kehottaa investoimaan ja 
antamaan lisäresursseja;
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34. muistuttaa kausityöntekijöitä koskevassa direktiivissä säädetyistä kolmansien maiden 
kansalaisia koskevista suojelun normeista; korostaa, että on tarpeen parantaa työolojen 
ja -ehtojen valvontaa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan 
kausityöntekijöitä, jotka ovat oleellisen tärkeitä EU:n talouden strategisille aloille, ja 
vahvistamaan selkeät säännöt heidän oikeuksistaan sekä korostaa, että 
kausityöntekijöille on turvattava sama kohtelu ja suojelu kuin paikallisille työntekijöille; 
kehottaa komissiota toteuttamaan kiireesti toimia, jotka koskevat kolmansista maista 
tulleiden jäsenvaltiosta toiseen lähetettyjen työntekijöiden ja kausityöntekijöiden 
terveys- ja turvallisuusolojen yleistä tilannetta, mukaan lukien työvoiman 
vuokrausyritysten, työnvälityspalvelujen, muiden välittäjien ja alihankkijoiden rooli, ja 
tunnistamaan suojelussa olevat puutteet ja mahdollinen tarve tarkistaa voimassa olevaa 
lainsäädäntökehystä, kuten työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntökehystä, 
kausityöntekijöitä koskevaa direktiiviä ja vuokratyötä koskevaa direktiiviä 
2008/104/EY17 sekä pandemian edellyttämiä suojatoimia; korostaa, että saatuja 
kokemuksia olisi hyödynnettävä covid-19-kriisin yhteydessä, minkä lisäksi niiden 
avulla olisi myös vahvistettava näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, jotta voidaan 
puuttua EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön puutteisiin kriisiaikoina ja 
normaalioloissa.

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, 
vuokratyöstä, EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9.
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