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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 EU:lla on toimivalta määritellä maahantulon ja oleskelun 
edellytykset jäsenvaltioon laillisesti tulleille ja siellä asuville jäsenvaltioon maahantulon 
ja siellä oleskelun edellytykset laillisesti tulleille ja siellä asuville kolmansien maiden 
kansalaisille muun muassa perheenyhdistämistä varten; ottaa huomioon, että 
jäsenvaltioilla on edelleen oikeus päättää, kuinka paljon kolmansien maiden kansalaisia 
päästetään niiden alueelle työnhakua varten;

B. katsoo, että työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka ovat keskeisessä asemassa työvoiman 
muuttoliikkeessä;

C. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutos aiheuttaa vähitellen laadullista puutetta 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi on vaikea löytää riittävän päteviä työntekijöitä, ja että 
väestökehityksen muuttuessa yhä epäsuotuisammaksi esiintyy myös määrällistä puutetta 
eli yleistä puutetta niiden ihmisten määrässä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä 
työllistymään, riippumatta siitä, pyritäänkö tarjonnan ja osaamisen yhteensovittamiseen;

D. ottaa huomioon, että EU:n houkuttelemat maahanmuuttajat ovat huomattavasti 
heikommin koulutettuja kuin heidän olisi oltava, kun otetaan huomioon EU:n asema 
kansainvälisellä näyttämöllä; ottaa huomioon, että kaikista korkeasti koulutetuista 
OECD-maissa vuosina 2015–2016 asuneista muuttajista vain 25 prosenttia valitsi 
määränpääkseen EU:n1;

1. korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan mukaisesti 
EU:n olisi noudatettava maahanmuuttopolitiikkaa, jolla pyritään varmistamaan 
unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen 
kohtelu;

2. korostaa, että väestörakenteen muutos lisää työntekijöiden kysyntää tietyissä 
elinkeinoissa ja tietyissä ammateissa, esimerkiksi vanhustenhoidon ja pitkäaikaishoidon 
kaltaisilla aloilla;

3. korostaa, että väittäminen, että oleskelu on tilapäistä, vaikka se ei sitä ole – esimerkiksi 
kausityöntekijöiden tai tieto- ja viestintätekniikan alan työntekijöiden tapauksessa – 
merkitsee usein sitä, että kyseisten työntekijöiden tilanne ei ole asiaa koskevan 
lainsäädännön ja liikkuvuutta koskevien sääntöjen mukainen, mikä johtaa monissa 
tapauksissa elintason ja työolojen heikkenemiseen ja mahdollisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

4. korostaa, että datan ja tiedon keruuta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta on 
parannettava siten, että tarjotaan tukea asiantuntija- ja tutkimusverkostoille ja 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635


PE655.901v01-00 4/4 PA\1211582FI.docx

FI

jäsenvaltiot esittävät tilastotietoja;

5. painottaa, että on torjuttava epäoikeudenmukaista kilpailua jäsenvaltioiden kansalaisten 
ja kolmansien maiden kansalaisten välillä varmistamalla yhtäläinen kohtelu ja 
toteuttamalla toimia, joilla estetään työntekijöiden hyväksikäyttö.


