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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

työvoiman muuttoliikkeen uusista laillisista väylistä
(2020/2010(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 
2 kohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 79 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen ja erityisesti pöytäkirjassa 4 olevan 2 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948 ja 
erityisesti sen 13 artiklan,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön kansainvälisen työkonferenssin 
hyväksymät työvoiman muuttoliikettä koskevat kansainväliset työelämän normit ja 
siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 18. joulukuuta 1990,

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
muuttoliikeagenda” (COM(2015)0240),

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän uudistaminen ja laillisten maahanpääsyväylien kehittäminen” 
(COM(2016)0197) ja 12. syyskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Lisää 
laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan: olennainen osa tasapainoista ja 
kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa” (COM(2018)0635),

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon uudesta 
muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta (COM(2020)0609),

– ottaa huomioon Vallettassa 11. ja 12. marraskuuta 2015 pidetyssä muuttoliikettä 
käsitelleessä EU–Afrikka-huippukokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja 
poliittisen julistuksen sekä erityisesti niiden muuttoliikettä ja liikkuvuutta käsittelevät 
osat,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2018 hyväksytyn turvallista, hallittua ja laillista 
muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen,

– ottaa huomioon EU:n Afrikka-hätärahaston,
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– ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta 
ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen1,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2016 antamansa työasiakirjan asianmukaisten kanavien 
luomisesta laillista taloudellista muuttoliikettä varten2,

– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikön syyskuussa 2015 julkaiseman 
tutkimuksen ”Exploring new avenues for legislation for labour migration to the 
European Union” ja lokakuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen ”EU cooperation with 
third countries in the field of migration” sekä tutkimuspalvelujen pääosaston 
maaliskuussa 2019 julkaiseman tutkimuksen ”The cost of non-Europe in the area of 
legal migration”,

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2019 julkaistun komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ”Fitness check on EU legislation on legal migration”,

– ottaa huomioon Euroopan muuttoliikeverkoston tutkimukset,

– ottaa huomioon taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tutkimukset,

– ottaa huomioon siirtolaisten ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan työn ja 
selvitykset,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston työn, selvitykset ja päätöslauselmat,

– ottaa huomioon Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) työn ja selvitykset,

– ottaa huomioon laillista työvoiman muuttoliikettä koskevan EU:n säännöstön, joka on 
laadittu vuosina 2004–2016 ja jolla säännellään maahantulon ja oleskelun edellytyksiä 
sekä kolmansista maista tulevien työntekijöiden oikeuksia ja joka käsittää seuraavat:

– kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa 
pätevyyttä vaativaa työtä varten 25. toukokuuta 2009 annettu neuvoston direktiivi 
2009/50/EY (”sinistä korttia koskeva direktiivi”)3,

– kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten 
myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä 
jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden 
yhtäläisistä oikeuksista 13. joulukuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2011/98/EU4,

– kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
kausityöntekijänä työskentelyä varten 26. helmikuuta 2014 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/36/EU5,

1 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 9.
2 PE573.223v01-00.
3 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 17.
4 EUVL L 343, 23.12.2011, s. 1.
5 EUVL L 94 28.3.2014, s. 375.
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– kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen 
sisäisen siirron yhteydessä 15. toukokuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2014/66/EU6,

– tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai 
koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 11. toukokuuta 2016 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/8017,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2016 annetun komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 
oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten (COM(2016)0378) 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2017 hyväksymät sitä koskevat kannat,

– ottaa huomioon direktiivit, joilla säännellään yleisempien kolmansien maiden 
kansalaisten ryhmien maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kuten 
perheenyhdistämisoikeutta ja pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten 
asemaa koskevat direktiivit,

– ottaa huomioon direktiivit, joilla säännellään niiden kolmansien maiden kansalaisten 
ryhmien maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, jotka eivät tule EU:hun tehdäkseen 
työtä, mutta joille myönnetään työskentelyyn lupa, kuten direktiivit, joilla annetaan 
kansainvälistä suojelua saaville henkilöille oikeus työskennellä toisen palveluksessa tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajana heti heidän asemansa tunnustamisen jälkeen tai 
kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille pääsy työmarkkinoille viimeistään 
yhdeksän kuukauden kuluttua hakemuksen tekopäivästä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0000/2020),

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että muuttoliikettä on 
hallittava asianmukaisesti; katsoo, että laillista muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja siirtyä sitten 
kunnianhimoisempiin uudistuksiin;

EU:n nykyinen lainsäädäntökehys

2. panee merkille, että SEUT-sopimuksen 79 artiklassa määrätään laillisen muuttoliikkeen 
hallinnasta unionin tasolla ja velvoitetaan jäsenvaltioita kehittämään yhteinen 
maahanmuuttopolitiikka, mukaan lukien yhteiset säännöt kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä sekä oikeuksista, jotka heillä on, 

6 EUVL L 157, 27.5.2014, s. 1. Sisäisen siirron saaneet työntekijät lähetetään työhön EU:n ulkopuolisesta 
yrityksestä, joka kuuluu samaan yritysryhmään kuin EU:n alueella sijaitseva yritys.
7 EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21.
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kun he oleskelevat unionissa laillisesti; toteaa, että SEUT-sopimuksen 79 artiklan 
5 kohdassa varataan jäsenvaltioille oikeus päättää siitä, kuinka paljon kolmansien 
maiden kansalaisia päästetään niiden alueelle hakemaan työtä;

3. korostaa laillista muuttoliikettä koskevan EU:n kehyksen myönteisiä vaikutuksia, jotka 
komissio havaitsi toimivuustarkastuksessaan, mukaan lukien edellytysten, menettelyjen 
ja oikeuksien yhdenmukaistamisen taso sekä kolmansien maiden kansalaisten, 
työntekijöiden ja viranomaisten oikeusvarmuuden lisääntyminen;

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla laillista muuttoliikettä säännellään unionissa, on 
hajanainen ja keskittyy vain tiettyihin työntekijäryhmiin, ei käsittele kyseisiä ryhmiä 
samalla tavalla ja sallii rinnakkaisten kansallisten lainsäädäntökehysten olemassaolon, 
mikä saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa;

5. katsoo, että tällainen lähestymistapa täyttää vain lyhyen aikavälin tarpeet eikä sillä 
saavuteta unionin tavoitetta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta 
muuttoliikepolitiikkaan;

6. korostaa, että komissio tuli toimivuustarkastuksessa samaan tulokseen ja totesi, että 
epäjohdonmukaisuuksia, aukkoja ja puutteita on käsiteltävä monenlaisilla 
toimenpiteillä, myös lainsäädäntötoimenpiteillä;

Yksinkertaistetun lähestymistavan omaksuminen

7. huomauttaa, että nykyinen säädöskehys ja nykyisten direktiivien vaihteleva 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa on johtanut kolmansien maiden kansalaisten osalta 
moniin epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat yhdenvertaista kohtelua, maahantulon 
ja uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat vaikeuksia myös 
yrityksille, jotka työllistävät kolmansien maiden kansalaisia8;

8. korostaa lisäarvoa, joka laillista muuttoliikettä koskevalla unionin kehyksellä on osana 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä sen avulla tarjotaan laillisten 
väylien kautta mahdollisuuksia työtä hakeville, edistetään hallittua muuttoliikettä, 
houkutellaan työntekijöitä, joita EU:n työmarkkinoilla tarvitaan, ja varmistetaan, että 
kolmansien maiden kansalaisia kohdellaan EU:n perusoikeuksien mukaisesti;

9. toistaa, että nykyisen lainsäädäntökehyksen parempi ja johdonmukaisempi 
täytäntöönpano sekä nykyisissä direktiiveissä annettujen oikeuksien parempi 
täytäntöönpano ovat ensimmäiset käytännön toimet, jotka on toteutettava;

10. suosittaa, että lainsäädäntökehystä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan 
yhdenmukaistamalla nykyisten laillista muuttoliikettä koskevien direktiivien 

8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten ongelmia sisäisessä 
johdonmukaisuudessa: hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen ja 
peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen liikkuvuus ja perheiden 
yhdistäminen.
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säännöksiä, jotka koskevat hakumenettelyjä, maahantulon sallimisen ja epäämisen 
perusteita, menettelytakeita, yhdenvertaista kohtelua, työmarkkinoille pääsyä, perheen 
yhtenäisyyttä ja EU:n sisäistä liikkuvuutta;

11. kehottaa komissiota ehdottamaan asianmukaisia lainsäädäntötoimia nykyisten 
direktiivien parantamiseksi yhdenmukaistamalla niitä suotuisimpien säännösten kanssa;

EU:n sisäisen liikkuvuuden parantaminen 

12. korostaa sitä, että kolmansien maiden kansalaisten EU:n sisäinen liikkuvuus on 
keskeinen osa EU:n muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa selvää lisäarvoa, jota ei voida 
saavuttaa jäsenvaltiotasolla; toteaa, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n työmarkkinoilla;

13. korostaa, että entistä yhdenmukaisemmat säännöt, joilla helpotetaan EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, toimisivat kannustimena kolmansien maiden kansalaisille, olisivat 
myönteinen toimenpide työnantajien kannalta ja auttaisivat jäsenvaltioita täyttämään 
työmarkkinoiden aukkoja; korostaa, että ne myös parantaisivat EU:ssa jo olevien 
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumismahdollisuuksia;

14. toteaa, että äskettäin hyväksytyissä direktiiveissä, jotka koskevat opiskelijoita, tutkijoita 
ja sisäisen siirron saaneita työntekijöitä, kolmansien maiden kansalaisille annetaan 
laajempia liikkuvuusoikeuksia kuin aiemmin hyväksytyissä laillista maahanmuuttoa 
koskevissa direktiiveissä, kuten alkuperäisessä sinistä korttia koskevassa direktiivissä;

15. suosittaa, että ensimmäisenä yksinkertaistamista koskevana toimena EU:n sisäistä 
liikkuvuutta koskevia oikeuksia lisätään nykyisissä laillista muuttoliikettä koskevissa 
direktiiveissä; toistaa, että komission olisi ehdotettava asianmukaisia 
lainsäädäntötoimia;

Lahjakkuusreservin perustaminen

16. korostaa, että tarvitaan uusia välineitä, joiden avulla työnantajat ja työnhakijat löytävät 
toisensa; korostaa, että laillisesta muuttoliikkeestä EU:hun on tiedotettava entistä 
paremmin työnantajille ja kolmansien maiden kansalaisille ja että jäsenneltyä ja 
tarkoituksenmukaista vuoropuhelua laillisesta muuttoliikkeestä on lisättävä 
asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

17. ehdottaa siksi EU:n lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä keskitetyksi 
asiointipisteeksi kolmansista maista tuleville työntekijöille, EU:n työnantajille ja 
kansallisille viranomaisille; suosittaa, että se kattaa kaikki työllisyyden alat, mukaan 
lukien keski- ja matalapalkka-alat; toteaa, että julkisten työvoimapalvelujen 
osallistuminen tällaiseen foorumiin EU:ssa ja lähtömaissa voisi auttaa kehittämään 
niiden välistä kumppanuutta;

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, todistusten ja muun ammattipätevyyden, myös 
kolmansissa maissa virallisesti ja epävirallisesti hankittujen taitojen, tunnustamista ja 
sertifiointia; vaatii jäsenvaltioita ottamaan välittömästi käyttöön mekanismeja ja 
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järjestelyjä ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja arkioppimisen validoimiseksi 
neuvoston vuonna 2012 antaman suosituksen9 mukaisesti;

Suhteiden vahvistaminen kolmansien maiden kanssa ja laillisten väylien edistäminen

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien saatavuuden ja joustavuuden vahvistamiseksi; on 
vakuuttunut, että muuttoliikkeen laillisten väylien lisääminen auttaisi vähentämään 
laitonta muuttoliikettä, heikentämään salakuljettajien toimintamallia, vähentämään 
ihmiskauppaa ja työvoiman hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien työntekijöiden 
yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, jotka ovat 
kiinnostuneita laittomasta muutosta unioniin;

20. korostaa rahalähetysten merkittävää roolia sekä hyötyjä, joita turvallinen, laillinen ja 
hallittu muuttoliike tarjoaa lähtömaille ja vastaanottaville maille; tukee ponnisteluja 
aivovientiin ja -tuontiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi kehittämällä edelleen 
välineitä, jotka mahdollistavat kiertomuuton;

EU:n lainsäädäntökehyksen kehittäminen

21. muistuttaa, että EU on jäänyt muista jälkeen maailmanlaajuisessa kilpailussa 
lahjakkuuksista; on edelleen sitoutunut pyrkimyksiin tarkistaa asianmukaisesti sinistä 
korttia koskevaa direktiiviä niin, että saavutetaan lisäarvoa yhdenmukaistamisen, 
taitojen tunnustamisen, menettelyjen yksinkertaistamisen ja EU:n sisäisen liikkuvuuden 
parantamisen avulla;

22. katsoo, että EU:n laillista muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi vastattava 
työvoimapulaan; suosittaa, että unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, että se kattaa 
laajemmin kolmansien maiden kansalaiset, jotka etsivät keskitason tai sitä alemman 
osaamistason töitä10;

23. panee tässä yhteydessä merkille, että kolmansien maiden kansalaiset ovat usein töissä 
kotihoitoalalla11; pyytää komissiota esittämään direktiiviluonnoksen, jossa annetaan 
kotihoitajien maahantulon ja oleskelun edellytykset;

24. kehottaa komissiota harkitsemaan EU:n laajuisen järjestelmän kehittämistä itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja/tai yrittäjien houkuttelemiseksi, erityisesti heidän rajatylittävän 
toimintansa helpottamiseksi;

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit eivät ole yleisratkaisu EU:n työmarkkinoiden 
tarpeisiin eivätkä laajemminkaan laillista muuttoliikettä koskevaan kysymykseen; 
katsoo, että keskipitkällä aikavälillä EU:n on hylättävä alakohtainen lähestymistapa ja 

9 Epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).
10 Ks. esimerkiksi Euroopan muuttoliikeverkosto, Determining labour shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan komissio, Bryssel, 2015.
11 Ks. myös: EPRS, The cost of non-Europe in the area of legal migration, Euroopan parlamentti, Bryssel, 2019, 
s. 21–22.



PR\1212618FI.docx 9/11 PE657.255v01-00

FI

annettava maahanmuuttosäännöstö, jossa esitetään laajat säännöt kaikkien unionissa 
töitä etsivien kolmansien maiden kansalaisten maahantulosta ja oleskelusta;

26. huomauttaa, että tällainen yleinen lainsäädäntöväline poistaisi erilaiset vaatimukset, 
joita esitetään eri jäsenvaltioissa, ja toteuttaisi kaivatun sääntöjen yksinkertaistamisen ja 
yhdenmukaistamisen syrjimättä mitään työllisyyden alaa tai työntekijätyyppiä;

°
° °

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen mainitsi unionin tilaa koskevassa 
puheessaan1 vuonna 2020 laillisten väylien luomisen yhdeksi keskeiseksi toimeksi Eurooppaan 
suuntautuvan laittoman muuttoliikkeen torjunnassa.

Olisi todellakin naiivia kuvitella, että olemassa olisi vain yksi ratkaisu. Muuttoliike, laiton tai 
ei, on aina ollut ja tulee olemaan osa historiaamme. Kun ymmärretään Euroopan unionin ja 
maailman keskeiset haasteet – kuten ilmastonmuutos, nälänhätä ja sota sekä eriarvoisuus – on 
selvää, että EU:n on tehtävä paljon enemmän.

Tämä mietintö käsittelee laillista muuttoliikettä, ja siinä suositetaan asteittaista lähestymistapaa, 
joka perustuu välittömien ongelmien välittömään käsittelyyn, pyritään laajentamaan EU:n 
lainsäädännöllä säänneltyjä aloja ja tarkastellaan sitten laillista muuttoliikettä koskevan EU:n 
politiikan yleisempää uudistusta. EU:ssa vallitsee todellisuus, jota ei ole käsitelty 
asianmukaisesti: ikääntyvä väestö, ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö, muuttoliikkeen 
todellisuus ja maailmanlaajuinen kilpailu lahjakkuuksista.

Vuoden 2019 Ageing Report -kertomuksen2 mukaan lähes joka viides EU28:n asukas oli 
vuoden 2018 alussa vähintään 65-vuotias. Kertomuksessa ennustetaan, että seuraavan kolmen 
vuosikymmenen aikana ikäihmisten määrä Euroopan unionissa kasvaa ja huipentuu 
149,2 miljoonaan vuonna 2050. Heidän suhteellinen osuutensa väestöstä kasvaa myös asteittain 
ja nousee ennusteiden mukaan 28,5 prosenttiin vuonna 2050.

Tämä ja työmarkkinoilla havaitut aukot huomioon ottaen uusi laillista muuttoliikettä koskeva 
politiikka on yksi EU:n tasapainoisen muuttoliikkeen hallinnan neljästä pilarista.

Tiedonannossaan uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta Euroopan komissio 
tunnustaa hyödyt, joita laillinen muuttoliike tuottaa yhteiskunnalle ja taloudelle. Vaikka 
jäsenvaltioilla on edelleen oikeus määrittää, kuinka paljon kolmansista maista tulee kansalaisia 
sen alueelle tekemään työtä, työmarkkinoiden aukkoja voidaan käsitellä tarjoamalla kyseisille 
työntekijöille oikeat mahdollisuudet ja työolot, jotka heiltä usein evätään.

Vuonna 2019 julkaistussa perusoikeusviraston kertomuksessa3 korostetaan siirtotyöläisten 
hyväksikäyttöä, joka koskee EU:hun tulleita kolmansien maiden kansalaisia ja EU:n 
kansalaisia, jotka ovat muuttaneet toiseen EU:n jäsenvaltioon. Se käsitti jopa viiden euron 
päiväpalkkoja, velkojen maksamista ihmiskauppiaille ennen kuin tienaa senttiäkään ja 
nukkumista konteissa, joissa ei ole vettä eikä sähköä. Kertomuksessa kerrotaan epävarmasta 
työstä eri aloilla, mukaan lukien maatalous, rakentaminen, kotitaloustyö, vieraanvaraisuus, 
valmistus ja liikenne.

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

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
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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Myöskään covid-19:n aiheuttamaa tilannetta ei voida jättää huomiotta. Siirtotyöläiset ja 
kausityöntekijät ovat usein epävarmoissa työsuhteissa, heillä on huonot työolot ja heidän 
asuntonsa ovat epäasianmukaisia. Asianmukainen säädöskehys tässä tilanteessa varmistaisi 
pääsyn tulotukitoimenpiteiden, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon piiriin.

Euroopan komissio puhuu taitojen ja lahjakkuuksien houkuttelemisesta EU:hun. EU:n 
työmarkkinoilla todellakin on pulaa tietyistä taidoista eri aloilla, matalalla, keski- ja korkealla 
tasolla. Euroopan komissio toteaa äskettäin julkaistussa Euroopan uudessa osaamisohjelmassa4, 
että se laatii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa nykyaikaiset ja kattavat kansalliset 
osaamisstrategiat ja toteuttaa ne yhdessä kansallisten julkisten työvoimatoimistojen kanssa. Se 
ehdottaa myös, että tämä voidaan yhdistää strategisempaan laillista muuttoliikettä koskevaan 
lähestymistapaan, joka kohdistuu entistä enemmän lahjakkuuksien houkuttelemiseen ja 
pitämiseen täällä.

Esittelijä esittää mietinnössään useita näkökohtia, joista yksi on se, että laillista muuttoliikettä 
koskeva EU:n lainsäädäntö on erittäin hajanainen. Kirjavien sääntöjen ja säännösten vuoksi 
EU:n kehys ei ole selkeä eikä houkutteleva kolmansien maiden kansalaisille eikä itse 
jäsenvaltioille. Vaikka jäsenvaltiot saavatkin päättää, mitkä ovat niiden markkinoiden tarpeet 
ja miten monta työlupaa pitäisi myöntää, koordinointia ja yhteistyötä on lisättävä ja on 
varmistettava, että kolmansien maiden kansalaisia, samoin kuin EU:n kansalaisia, kohdellaan 
EU:ssa perusoikeuksien mukaisesti. Tarvitaan myös lisää tutkimusta muista kuin taloudellisista 
syistä muuttavien työmarkkinoille integroitumisesta, EU:n sisäisen liikkuvuuden muodoista ja 
mekanismeista, joita tarvitaan työmuuttajien profiilin sovittamiseksi EU:n työmarkkinoiden 
tarpeisiin.

Tässä kysymyksessä esittelijä ehdottaa, että kehitetään lahjakkuusreservi, foorumi, jolla 
varmistetaan siirtotyöläisten tehokas kansainvälinen sopeutuminen EU:n työmarkkinoiden 
vaatimuksiin. Se olisi keskitetty asiointipiste, jossa työnantajat voivat ilmoittaa, mitä taitoja ne 
tarvitsevat, ja työnhakijat saavat tietää, mitä taitoja kysytään. Foorumia käytettäisiin nykyisen 
työvoiman käytön optimointiin EU:ssa ja selkeiden tietojen antamiseen taitojaan tarjoaville ja 
niille, jotka tarvitsevat tiettyjä taitoja. Digitaalinen foorumi helpottaisi tiedotusta, loisi 
yhteyksiä yrityksistä laitoksiin tai viranomaisiin ja tarjoaisi luotettavaa palvelua, jossa 
työnantajia ja työntekijöitä ei jätetä odottamaan kuukausiksi.

Komission olisi lisäksi harkittava EU:n laajuisen järjestelmän kehittämistä itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja yrittäjien houkuttelemiseksi.

Tarvitaan koordinoitu lähestymistapa. Nykyinen lainsäädännön hajanaisuus tarkoittaa, että eri 
työntekijäryhmiin ja niihin, jotka haluavat asumaan yhdessä perheensä kanssa, sovelletaan 
erilaisia sääntöjä ja säännöksiä. Tilannetta pahentavat monimutkaiset menettelyt ja 
yhdenmukaisuuden puute niiden täytäntöönpanossa.

Euroopan unioni on merkittävässä käännekohdassa. Nyt tehtävät päätökset määrittävät 
Euroopan, jossa asumme, sekä sen tarjoamat mahdollisuudet ja siellä vaalitut arvot.

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