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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

seadusliku töörände uute viiside kohta
(2020/2010(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 2, ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingut (ELTL), eriti selle artiklit 79,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti 
protokolli 4 artiklit 2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 45,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, eriti selle artiklit 13,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelisel töökonverentsil vastu 
võetud rahvusvahelisi tööstandardeid töörände osas ja ÜRO Peaassamblee 
18. detsembril 1990. aastal vastu võetud rahvusvahelist konventsiooni kõigi 
võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse kohta,

– võttes arvesse komisjoni 13. mai 2015. aasta teatist „Euroopa rände tegevuskava“ 
(COM(2015)0240),

– võttes arvesse komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatist „Euroopa ühise varjupaigasüsteemi 
reformimine ja seaduslike võimaluste parandamine Euroopasse jõudmiseks“ 
(COM(2016)0197) ja 12. septembri 2018. aasta teatist „Rohkem võimalusi seaduslikult 
Euroopasse sisenemiseks: tasakaalustatud ja tervikliku rändepoliitika lahutamatu osa“ 
(COM(2018)0635),

– võttes arvesse komisjoni 23. septembri 2020. aasta teatist uue rände- ja varjupaigaleppe 
kohta (COM(2020)0609),

– võttes arvesse 11. ja 12. novembril 2015. aastal Vallettas toimunud ELi ja Aafrika 
rändeteemalisel tippkohtumisel vastu võetud tegevuskava ja poliitilist deklaratsiooni, 
eelkõige seadusliku rände ja liikuvuse kohta,

– võttes arvesse 10. detsembril 2018. aastal sõlmitud ülemaailmse turvalise, korrakohase 
ja seadusliku rände kokkulepet,

– võttes arvesse ELi hädaolukorra usaldusfondi Aafrika jaoks,

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja 
vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus1,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2016. aasta töödokumenti asjakohaste seaduslike 

1 ELT C 58, 15.2.2018, lk 9.
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majandusrände kanalite väljatöötamise kohta2,

– võttes arvesse kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna sisepoliitika 
peadirektoraadi 2015. aasta uuringut ELi-suunalist tööalast rännet käsitlevate 
õigusaktidega seoses uute võimaluste otsimise kohta ja 2015. aasta oktoobri uuringut 
ELi koostöö kohta kolmandate riikidega rände valdkonnas, ning Euroopa Parlamendi 
uuringuteenistuse 2019. aasta märtsi uuringut „The cost of non-Europe in the area of 
legal migration“ (Seadusliku rände valdkonnas Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad 
kulud),

– võttes arvesse komisjoni 29. märtsi 2019. aasta seaduslikku rännet käsitlevate ELi 
õigusaktide toimivuskontrolli (toimivuskontroll),

– võttes arvesse Euroopa rändevõrgustiku uuringuid,

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni uuringuid,

– võttes arvesse rändajate inimõigustega tegeleva ÜRO eriraportööri tööd ja aruandeid,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu tööd, aruandeid ja resolutsioone,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni tööd ja aruandeid,

– võttes arvesse aastatel 2004–2016 välja töötatud ELi seadusliku töörände õigustikku, 
mis reguleerib riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi ning kolmandate riikide 
kodanike õigusi, sealhulgas:

– nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiivi 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike 
kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste 
kohta (sinise kaardi direktiiv)3,

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/98/EL 
kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa 
taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest 
riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta4,

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/36/EL 
kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise 
tingimuste kohta5,

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/66/EL kolmandate 
riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese 
üleviimise korral6,

2 PE573.223v01-00
3 ELT L 155, 18.6.2009, lk 17.
4 ELT L 343, 23.12.2011, lk 1.
5 ELT L 94, 28.3.2014, lk 375.
6 ELT L 157, 27.5.2014, lk 1. Ettevõtjasiseselt üleviidavad töötajad lähetatakse väljaspool ELi asutatud ettevõttest 
samasse kontserni kuuluvasse, ELis asuvasse üksusesse.
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– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/801 
kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku 
teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au 
pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta7,

– võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2016. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi 
kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta 
(COM(2016)0378), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2017. aastal vastu võetud 
vastavaid seisukohti,

– võttes arvesse direktiive, mis reguleerivad riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi 
ning muude kolmandate riikide kodanike laiemate kategooriate õigusi, näiteks direktiive 
perekonna taasühinemise õiguse ja pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike 
staatuse kohta,

– võttes arvesse direktiive, mis reguleerivad nende kolmandate riikide kodanike 
kategooriate riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi, kes ei sisene ELi töö eesmärgil, 
kuid kellel on see lubatud, näiteks direktiivid, mis annavad rahvusvahelise kaitse 
saajatele pärast nende staatuse tunnustamist õiguse asuda tööle või tegutseda füüsilisest 
isikust ettevõtjana või tagavad rahvusvahelise kaitse taotlejatele juurdepääsu tööturule 
hiljemalt üheksa kuu jooksul pärast taotluse esitamist,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0000/2020),

1. lähtub põhimõttest, et inimesed on pidevalt liikumises ja rännet tuleb korralikult hallata; 
usub, et seadusliku rände küsimuse lahendamiseks on parim alustada kõige ilmsematest 
poliitikamuudatustest ja liikuda põhjalikumate reformide poole;

ELi praegune õigusraamistik

2. märgib, et ELTLi artikkel 79 näeb ette seadusliku rände haldamise liidu tasandil ja 
kohustab liikmesriike välja töötama ühise sisserändepoliitika, sealhulgas ühised reeglid 
kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste ning nende 
seadusliku elamisõiguse kohta liidus; nendib, et ELTL artikli 79 lõikega 5 antakse 
liikmesriikidele õigus määrata kindlaks, kui palju kolmandatest riikidest tööotsimise 
eesmärgil saabuvaid kolmandate riikide kodanikke liikmesriik vastu võtab;

3. rõhutab ELi raamistiku soodsat mõju seaduslikule rändele, mille komisjon tegi kindlaks 
oma toimivuskontrolli käigus, sealhulgas tingimuste, menetluste ja õiguste teatav 
ühtlustamine ning suurenenud õiguskindlus kolmandate riikide kodanike, tööandjate ja 
ametiasutuste jaoks;

7 ELT L 132, 21.5.2016, lk 21.
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4. tuletab meelde, et kehtiv raamistik, mis reguleerib seaduslikku sisserännet liitu, on 
killustatud, keskendub ainult teatavatesse kategooriatesse kuuluvatele töötajatele, ei 
käsitle neid kategooriaid samal viisil ja võimaldab paralleelsete riiklike õigusraamistike 
olemasolu, mis paneb need riiklikud õigusraamistikud üksteisega ja liidu raamistikuga 
konkureerima;

5. usub, et selline lähenemisviis saab vastata vaid lühiajalistele vajadustele ega ole 
kooskõlas liidu eesmärgiga saavutada terviklik lähenemisviis rändepoliitikale;

6. rõhutab, et komisjon jõudis oma toimivuskontrolli käigus samale järeldusele ja osutas 
vajadusele kõrvaldada vastuolud, lüngad ja puudused mitmesuguste, sealhulgas 
seadusandlike meetmete abil;

Lihtsustatud lähenemisviisi kohaldamine

7. juhib tähelepanu sellele, et praegune õigusraamistik ja kehtivate direktiivide erinev 
rakendamine liikmesriikides on tekitanud kolmandate riikide kodanike jaoks palju 
vastuolusid järgmistes valdkondades: võrdne kohtlemine, riiki sisenemise ja 
taassisenemise tingimused, tööluba, elamisluba, ELi-sisene liikumine, 
sotsiaalkindlustuse koordineerimine, kvalifikatsioonide tunnustamine ja perekonna 
taasühinemine; rõhutab, et need vastuolud tekitavad raskusi ka ettevõtetele, kes annavad 
tööd kolmandate riikide kodanikele8;

8. rõhutab liidu seadusliku rände raamistiku lisaväärtust osana terviklikust lähenemisviisist 
rändele, kuna see pakub tööotsijatele seaduslikke võimalusi, soodustab korrapärasemat 
rännet, meelitab töötajaid, keda vajavad ELi tööturud, ja tagab, et kolmandatest riikidest 
pärit töötajaid koheldakse ELis põhiõiguste kohaselt;

9. kordab, et praeguse õigusraamistiku parem ja järjepidevam rakendamine ning kehtivates 
direktiivides sätestatud õiguste parem jõustamine on esimesed praktilised sammud, 
mida tuleb astuda;

10. soovitab õigusraamistikku lihtsustada ja ühtlustada, kooskõlastades kehtivate seadusliku 
rände direktiivide sätteid, milles käsitletakse taotlusmenetlusi, riiki lubamise ja 
sisenemiskeelu põhjusi, menetluslikke tagatisi, võrdset kohtlemist, tööturule 
juurdepääsu, perekonna taasühinemist ja ELi-sisesest liikumist;

11. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekuid asjakohaste seadusandlike meetmete 
võtmiseks, et parandada kehtivaid direktiive, viies need vastavusse kõige soodsamate 
sätetega;

ELi-sisese liikuvuse parandamine 

12. toonitab tõsiasja, et kolmandate riikide kodanike liikuvus ELis on ELi seadusliku 
rändepoliitika kõige olulisem osa, kuna see annab selget lisaväärtust, mida ei ole 

8 Toimivuskontrolli käigus tehti kindlaks sisemise sidususega seotud probleemid järgmistes põhivaldkondades: 
taotlemise kord, riiki lubamise ja riigis elamise tingimused (sh taotluse tagasilükkamise ja tagasivõtmise alused), 
võrdse kohtlemise tingimused, ELi-sisene liikuvus ja perekonna taasühinemine.
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võimalik saavutada liikmesriigi tasandil; tuletab meelde, et töötajate vaba liikumine 
aitab saavutada nõudluse ja pakkumise tasakaalu ELi tööturgudel;

13. rõhutab, et ühtlustatumad reeglid, mis lihtsustavad ELi-sisest liikumist, toimiksid 
stiimulina kolmandate riikide kodanikele, kujutaksid endast positiivset meedet 
tööandjate jaoks ja aitaksid liikmesriikidel täita puudujääke oma tööturgudel; rõhutab 
ühtlasi, et see võimaldaks juba ELis asuvatel kolmandate riikide kodanikel parandada 
oma integratsioonivõimalusi;

14. märgib, et hiljuti vastuvõetud direktiivid üliõpilaste, teadlaste ja ettevõtjasiseselt 
üleviidud töötajate kohta annavad kolmandate riikide kodanikele ulatuslikumad 
liikumisõigused kui varem vastu võetud seadusliku rände direktiivid, näiteks esialgne 
sinise kaardi direktiiv;

15. soovitab esimese sammuna lihtsustamise suunas suurendada kehtivates seadusliku rände 
direktiivides ELi-sisese liikumise õigusi; kordab, et komisjon peaks esitama asjakohaste 
seadusandlike meetmete ettepanekud;

Talendireservi loomine

16. rõhutab, et tööandjate ja potentsiaalsete töötajate kokkuviimiseks on vaja uusi tööriistu; 
toonitab asjaolu, et tööandjatele ja kolmandate riikide kodanikele on vaja anda paremat 
teavet seadusliku rände kohta ELi ning seadusliku rände teemal tuleb tõhustada 
struktureeritud ja sisukat dialoogi asjaomaste kolmandate riikidega;

17. teeb seepärast ettepaneku luua ELi talendireservi platvorm, mis toimiks ühtse 
kontaktpunktina kolmandate riikide töötajatele, ELi tööandjatele ja riikide 
ametiasutustele; soovitab sellega hõlmata kõik tööhõivesektorid, sealhulgas sektorid, 
mida peetakse keskmise- või madalapalgalisteks; märgib, et riigi tööturuasutuste 
kaasamine sellisesse platvormi nii ELis kui ka päritoluriikides võib aidata parandada 
nendevahelist partnerlust;

18. soovitab muuta lihtsamaks diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide tunnustamist ja sertifitseerimist, sealhulgas oskuste ametlikku ja 
mitteametlikku omandamist kolmandates riikides; nõuab, et liikmesriigid kehtestaksid 
viivitamatult mehhanismid ja kokkulepped ametialase kogemuse ning mitteformaalse ja 
informaalse õppe valideerimiseks kooskõlas nõukogu 2012. aasta soovitusega9;

Suhete tugevdamine kolmandate riikidega ja seaduslike võimaluste edendamine

19. toetab ülemaailmset ja piirkondlikku rändealast koostööd, et tugevdada seadusliku 
rände võimaluste kättesaadavust ja paindlikkust; on jätkuvalt veendunud, et seaduslike 
rändekanalite hulga suurendamine aitaks vähendada ebaseaduslikku rännet, nõrgestaks 
ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ärimudelit, vähendaks inimkaubandust ja tööalast 
ärakasutamist, suurendaks kõigi töötajate võrdseid võimalusi ja pakuks seaduslikku 
võimalust neile, kes tahaksid ebaseaduslikult liitu sisse rännata;

9 Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitus mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta 
(ELT C 398, 22.12.2012, lk 1).
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20. rõhutab rahasaadetiste olulist rolli ja eeliseid, mida turvaline, korrakohane ja seaduslik 
ränne pakub nii saatvatele kui ka vastuvõtvatele riikidele; toetab jõupingutusi ajude 
äravoolu ja ajude juurdevoolu probleemi lahendamiseks, arendades edasi vahendeid, 
mis võimaldavad korduvrännet;

ELi õigusraamistiku arendamine

21. tuletab meelde, et EL on ülemaailmses talentide konkurentsis maha jäänud; jääb kindlalt 
otsuse juurde muuta sisuliselt sinise kaardi direktiivi, et luua lisaväärtust ühtlustamise, 
oskuste tunnustamise, menetluste lihtsustamise ja ELi-sisese parema liikuvuse abil;

22. on seisukohal, et ELi seadusliku rände poliitika peaks lahendama tööjõupuuduse 
probleemi; soovitab liidul välja töötada oma õigusraamistiku, mis hõlmab suuremal 
määral kolmandate riikide kodanikke, kes otsivad tööd madala kvalifikatsiooniga või 
keskmise kvalifikatsiooniga töökohtadel10;

23. märgib sellega seoses, et kolmandate riikide kodanikud töötavad sageli kodu- ja 
koduhooldusteenuste sektoris11; palub komisjonil esitada direktiivi eelnõu, milles 
sätestatakse koduhooldajate riiki sisenemise ja seal elamise tingimused;

24. kutsub komisjoni üles kaaluma kogu ELi hõlmava süsteemi väljatöötamist füüsilisest 
isikust ettevõtjate ja/või ettevõtjate ligimeelitamiseks, eelkõige nende piiriülese 
tegevuse hõlbustamiseks;

25. tõdeb, et valdkondlikud direktiivid ei ole imeravim ELi tööturu vajadustele ega 
seadusliku rände küsimusele laiemalt; leiab, et keskpikas perspektiivis peab EL 
loobuma sektoripõhisest lähenemisviisist ja võtma vastu sisserändeseadustiku, milles 
sätestatakse üldreeglid kõigi ELis tööd otsivate kolmandate riikide kodanike riiki 
sisenemise ja seal elamise kohta;

26. juhib tähelepanu tõsiasjale, et selline üldine õigusakt kaotataks kõikides liikmesriikides 
kehtestatud erisugused nõuded ning võimaldaks reeglite vajalikku lihtsustamist ja 
ühtlustamist, diskrimineerimata ühtegi tööhõivevaldkonda ega töötajate kategooriat;

°
° °

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

10 Vaata nt Euroopa rändevõrgustik, Determining labour shortages and the need for labour migration from third 
countries in the EU (Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände 
järele ELis), Euroopa Komisjon, Brüssel, 2015.
11 Vt ka: Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat, „The cost of non-Europe in the area of legal migration“ 
(Seadusliku rände valdkonnas Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud), Euroopa Parlament, Brüssel, 2019, 
lk. 21–22.
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen osutas oma 2020. aasta kõnes olukorra 
kohta liidus1 seaduslike võimaluste loomisele, mis on üks peamisi meetmeid ebaseadusliku 
rände vastu võitlemiseks Euroopas. 

Oleks naiivne arvata, et on olemas üksainus lahendus. Ränne, olgu ebaseaduslik või seaduslik, 
on alati olnud meie ajaloo osa ja jääb selleks ka edaspidi. Mõistes Euroopa Liidu ja kogu 
maailma peamisi probleeme, näiteks kliimamuutused, näljahäda ja sõda ning ebavõrdsus, on 
selge, et EL peab tegema palju rohkem. 

Raportis käsitletakse seaduslikku töörännet ning soovitatakse järkjärgulist lähenemisviisi, mis 
nõuab vahetute probleemide viivitamatut lahendamist, laiendades seejärel ELi õigusega 
reguleeritavaid sektoreid ja nähes siis ette ELi seadusliku rände poliitika ulatuslikuma reformi. 
ELis valitseb reaalsus, mida ei ole nõuetekohaselt arvesse võetud: vananev rahvastik, 
võõrtöötajate ekspluateerimine, rände tegelikkus ja ülemaailmne võidujooks talentide pärast.

Vastavalt 2019. aasta aruandele rahvastiku vananemise kohta2 oli 2018. aasta alguses 28 ELi 
liikmesriigis elanud elanikest peaaegu viiendik vähemalt 65-aastased või vanemad. Aruande 
prognooside kohaselt tõuseb järgmise kolme aastakümne jooksul vanemate inimeste arv 
Euroopa Liidus, jõudes 2050. aastal 149,2 miljoni elanikuni; järk-järgult suureneb ka nende 
suhteline osakaal kogu elanikkonnas ja see peaks 2050. aastaks moodustama 28,5 %.

Seda silmas pidades ja tööturul tuvastatud puudujääke arvesse võttes on uus seadusliku rände 
poliitika üks ELi rände tasakaalustatud haldamise neljast sambast. 

Euroopa Komisjon tunnistab oma teatises uue rände- ja varjupaigaleppe kohta, et seaduslik 
ränne toob kasu ühiskonnale ja majandusele. Kuigi liikmesriigid säilitavad õiguse määrata 
kindlaks kolmandatest riikidest nende territooriumile tööhõive eesmärgil saabuvate kolmandate 
riikide kodanike vastuvõtu mahu, on olemas võimalus kaotada tööturu puudujäägid, pakkudes 
nendele töötajatele õigeid võimalusi ja töötingimusi, mida nii sageli ignoreeritakse.

ELi Põhiõiguste Ameti 2019. aasta aruandes3 tõsteti esile võõrtöötajate, sealhulgas ELi 
saabuvate kolmandate riikide kodanike ja teise ELi riiki elama asuvate ELi kodanike 
ekspluateerimist. Sellise praktika näiteks toodi 5-eurone päevapalk, enne palga saamist 
inimkaubitsejatele sunniviisiliselt võla tasumine ja magamine veokonteinerites, kus puudus 
vesi ja elekter. Raport tõi esile ebakindlad töösuhted eri sektorites, sealhulgas põllumajanduses, 
ehituses, majapidamissektoris, hotellinduses, tootmises ja transpordis.

Samuti ei saa eirata COVID-19 pandeemia põhjustatud olukorda. Võõrtöötajad ja 
hooajatöötajad on sageli ebakindlates töösuhetes, töötavad kehvades tööoludes ja elavad 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
3 https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-
severe-labour
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https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
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nõuetele mittevastavates tingimustes. Sellise olukorra jaoks asjakohase õigusraamistiku 
loomine tagaks juurdepääsu sissetulekutoetuse meetmetele, sotsiaalkaitsele ja tervishoiule. 

Euroopa Komisjon räägib oskuste ja talentide meelitamisest ELi. Tõepoolest, ELi tööturul 
valitseb eri sektorites, olgu selleks madala, keskmise või kõrge tasemega sektorid, konkreetsete 
oskuste puudus. Hiljuti avaldatud Euroopa oskuste tegevuskavas märkis Euroopa Komisjon4, 
et ta töötab koos liikmesriikidega kaasaegsete ja ulatuslike oskusi käsitlevate strateegiate nimel 
ning ühendab nende realiseerimiseks jõud riikide tööhõiveasutustega. Lisaks soovitatakse, et 
sellega võiks kaasneda strateegilisem lähenemine seaduslikule rändele, mis on suunatud 
talentide paremale ligimeelitamisele ja hoidmisele.

Raportöör tõstatab raportis mitmeid küsimusi, sealhulgas asjaolu, et seadusliku rände osas on 
ELi õigusaktid väga killustatud. Mitmesuguste eeskirjade ja õigusnormide paljusus muudab 
ELi raamistiku ebaselgeks ja väheatraktiivseks nii kolmandate riikide kodanike kui ka 
liikmesriikide jaoks. Ehkki liikmesriikide pädevuses on otsustada, millised on nende 
turuvajadused ja kui palju töölubasid tuleks väljastada, on vajalik suurem kooskõlastamine ja 
koostöö, samuti tuleb tagada, et kolmandatest riikidest pärit töötajaid, nagu ka ELi kodanikke, 
koheldakse ELi põhiõiguste kohaselt. Rohkem uuringuid on vaja ka mitte-majanduslike 
sisserändajate tööturule integreerimise, ELi-sisese liikuvuse mustrite ja vajalike mehhanismide 
mõistmiseks, et viia võõrtöötajate profiil vastavusse ELi tööturgude vajadustega.
 
Sellega seoses teeb raportöör ettepaneku luua talentide reserv: sidusplatvorm, mis tagaks 
võõrtöötajate tõhusa rahvusvahelise sobitamise ELi tööturu nõudmistega. See oleks ühtne 
kontaktpunkt, kus tööandjad saavad kuulutada, milliseid oskusi nad vajavad, ja kus 
potentsiaalsed töötajad saavad teada, milliseid oskuseid nõutakse. Platvormi kasutataks selleks, 
et optimeerida praeguse tööjõu kasutamist ELis ning selge teabe andmiseks neile, kes pakuvad 
oma oskusi, ja neile, kes vajavad erioskusi. Digitaalne platvorm teeks teabe kättesaamise 
lihtsamaks, viiks ettevõtted kokku institutsioonide või ametiasutustega ning pakuks 
usaldusväärset teenust, mis ei pane tööandjaid ja töötajaid kuude kaupa ootama.

Lisaks peab komisjon kaaluma kogu ELi hõlmava süsteemi väljatöötamist füüsilisest isikutest 
ettevõtjate ja teiste ettevõtjate ligimeelitamiseks.

Vaja on koordineeritud lähenemisviisi. Praegune õigusaktide killustatus tähendab, et 
erinevatele töötajate rühmadele ja neile, kes soovivad oma perega taasühineda, kehtivad 
erinevad reeglid ja õigusnormid. Olukorda raskendavad keerukad menetlused ja nende 
ebaühtlane rakendamine.

Euroopa Liit on jõudnud otsustavasse punkti. Täna tehtud otsused kujundavad Euroopat, kus 
me elama hakkame, selle pakutavaid võimalusi ja väärtusi.

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1196
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