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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et selge ja täpselt määratletud majandusrändepoliitika võib pakkuda 
võimalikku osalist lühiajalist lahendust tööturu vajakutele, mis tulenevad Euroopa 
elanikkonna seas toimuvatest demograafilistest muutustest; märgib, et nimetatud poliitika 
ei tohi jätta hooletusse liikmesriikide tööturgude tööjõupotentsiaali (kodanikud ja riigis 
juba elavad sisserändajad) edendamist ja elluviimist;

2. palub liikmesriikidel võtta vastu õiglane ja läbipaistev kord, et hõlbustada sisserändajate 
juurdepääsu rahuldavate töötingimuste ning töötervishoiu ja tööohutuse tingimustega 
töökohtadele ning ettevõtete töölevõtutingimustele;

3. juhib tähelepanu, et ränne ja integratsioon on tihedalt seotud ning selleks, et ränne oleks 
edukas ja kõik osapooled kasu saaksid, peavad rändestrateegiatega kaasnema terviklikud 
mitmetasandilised integratsioonistrateegiad;

4. märgib, et enamik sisserändajaid (olenemata nende ametlikust staatusest) elab linnades 
ning need linnad peavad reageerima sisserändega seotud väljakutsetele ja võimalustele, 
kasutades mis tahes saadaval olevaid võimalusi ja vahendeid; seda tuleks kajastada kõigis 
rände- ja arenguprogrammides ja vastavas poliitikas, sealhulgas programmides nagu 
AENEAS ja EuropeAid;

5. tunnistab, et „ajude äravoolu“ nähtusel, mille tagajärjel vähenevad kolmandate riikide 
intellektuaalsete, akadeemiliste ja oskustöötajate ressursid rände tõttu ELi, on negatiivne 
mõju nimetatud riikide arengule tervikuna, kuna ära võetakse nende oskustöötajate 
ressursid; on siiski seisukohal, et tähelepanu tuleks pöörata ebaausatele agentuuridele, kes 
värbavad koolitatud töötajaid pettusega; tervitab komisjoni ettepanekut julgustada 
ringrännet, mille puhul rändajad liiguvad edasi-tagasi oma päritoluriigi ja sihtriigi vahel, 
võimaldades seega nende kodumaal kasutada nende omandatud teadmisi ja kogemusi;
osutab kodanikuühiskonna, valitsusväliste organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite rollile 
kõnealuses protsessis; on seisukohal, et rändest kasu saavad liikmesriigid peaksid ka kaasa 
aitama koolitusvajaduste rahuldamisele kolmandates riikides; peab väga oluliseks, et 
sätestatakse sundrände vältimine, eelkõige inimkaubanduse vältimine, seire ja 
vähendamine;

6. tervitab ka komisjoni ettepanekut pidada dialoogi elamis- ja töölubade teemal ning hallata 
võõrtöötajate liikuvuse programme, mis sobitavad sisserändajate oskusi arengumaa 
vajadustega;

7. märgib, et asjaolu, et kolmandatest riikidest pärit töötajate teatavaid kutse- või 
akadeemilisi kvalifikatsioone ei tunnustata üldse või tunnustatakse vaevu, võib muuta 
raskeks kõnealuste töötajate sisenemise ELi liikmesriikide tööturule võrdsetel tingimustel;
on seisukohal, et sisserändajatel peaks olema ELis töötamise ajal juurdepääs 
koolitusprogrammidele, et nad saaksid oma professionaalset pädevust edasi arendada;
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8. kutsub komisjoni üles algatama viivitamatult dialoogi päritoluriikide valitsustega, et
saavutada tasakaalustatud õigusaktid ning rahaline ja tehniline abi, mis lubavad rännet ja 
võimaldavad kutsealaste kogemuste arendamist; kutsub teda kõnealuse dialoogi kontekstis 
üles koostöös asjaomaste riikidega soodustama erimeetmete väljatöötamist „ajude 
äravoolust” kõige rohkem mõjutatud sektorites (nt tervishoid, haridus ja koolitus); nõuab 
seega tungivalt, et komisjon kavandaks riigipõhiseid programme, mis suudaksid tuua 
arengumaadesse tagasi inim-, rahalise, majandusliku ja sotsiaalse kapitali, et tugevdada 
demokraatlikku arengut ning põhiväärtuste austamist ja järgimist;

9. märgib, et rändajad võivad oluliselt aidata kaasa oma kodumaa arengule kogemuste abil, 
mille nad on omandanud ELis töötades või õppides, aga tuleb tunnistada, et see peaks 
olema iga rändaja isiklik valik, kas ja kuidas aidata kaasa oma kodumaa arengule;

10. on seisukohal, et rahaülekanded moodustavad arengumaade jaoks väga olulised rahavood, 
ning tervitab komisjoni ettepanekuid ülekandeid lihtsustada ja odavamaks muuta ning luua 
rohkem võimalusi sisserändajate jaoks, kes soovivad kasutada osa oma rahaülekannetest 
mis tahes investeeringuks, mis toetab nende kodumaa arengut;

11. tervitab komisjoni ettepanekut kaaluda meetmeid pensioniõiguste ülekandmiseks ja 
kvalifikatsioonide tunnustamiseks ning meetmeid, mis hõlbustaksid teadustöötajate või 
muude töötajate liikuvust, et võimaldada neil soovi korral päritoluriiki tagasi pöörduda ja 
edukalt taasintegreeruda;

12. eeldab, et komisjon, võttes meetmeid organiseeritud inimkaubanduse vastu 
arengumaadest, ei pea ohvreid kuriteo põhjustajateks, vaid keskendub kuriteo 
toimepanijate karistamisele; märgib, et paljudel inimkaubanduse ohvriks langenud naistel 
puudub juurdepääsuvõimalus õiguslikule ja sotsiaalsele kaitsele; palub liikmesriikidel anda 
kõnealustele naistele oma territooriumil pikaajaline elamise võimalus;

13. märgib võõrtöötajate suurenenud ekspluateerimist ning palub liikmesriikidel tagada 
Euroopa ja siseriikliku tööõiguse rakendamine ning kindlustada kõigile võõrtöötajatele 
õigus- ja kodanikukaitse kuritarvitamise ja ekspluateerimise eest;

14. juhib tähelepanu, et teadustöö ja koolitusega, milles arengumaadest pärit immigrandid 
ELis osalevad, peab kaasnema sobivate tingimuste loomine noortele äriinimestele, et neil 
oleks suurem motivatsioon investeerida oma päritoluriiki, eesmärgiga tagada 
rahaülekannete tõhusam kasutamine;

15. tunnistab VKEde tähtsat rolli töökohtade loomises ja arengule kaasaaitamises; nõuab 
tungivalt, et komisjon töötaks koostöös Euroopa Investeerimispangaga välja programmid, 
mis ajendaksid sisserändajaid investeerima kõnealustesse ettevõtetesse suuremaid 
summasid;

16. tunnistab, et on äärmiselt oluline julgustada noori inimesi säilitama mis tahes vormis 
suhteid oma päritoluriigiga ning võimaldada neil soovi korral säilitada kohustust anda oma 
panus selle riigi arengusse; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja 
mitmesuguseid noorsoovahetuse kavu, tegema algatusi seitsmenda teadusuuringute 
raamprogrammi raames ning edendama tihedamaid kultuuri- ja haridussidemeid asjaomaste 
kolmandate riikidega, tugevdama koostööd ELi ja arengumaade haridusasutuste vahel 
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ning toetama taasintegreerumise meetmeid;

17. tunnistab ka vajadust viimase aja arengusuundi silmas pidades läbi vaadata piiravad 
meetmed, mis takistavad uutest liikmesriikidest pärit võõrtöötajate vaba liikumist, 
eesmärgiga kasutada tõhusamalt ELi olemasolevat tööjõudu;

18. kutsub komisjoni (koostöös liikmesriikidega) üles edendama ja välja töötama 
vahetusprogramme kolmandate riikide üliõpilaste ja noorte ülikoolilõpetanute jaoks, mis –
nagu näiteks programmid Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, Sócrates ja Leonardo da 
Vinci (mis on saavutanud üsna häid tulemusi) – aitavad saavutada ajutise rände eesmärke 
ja võimaldavad teadmiste ja heade tavade ülekandmist üliõpilaste ja ülikoolilõpetanute 
päritoluriikidesse;

19. palub komisjonil ja liikmesriikidel parandada arengu mitterahalist, ühiskondlik-kutsealast 
aspekti, aidates riikidel kaardistada nende diasporaasid ning luua nendega sidemeid, 
hinnates noorte rolli, tõhustades integratsiooni ja kodakondsust ning ühendades 
asjaomaseid huvigruppe majandusrände valdkonnas, nagu näiteks valitsusväliseid 
organisatsioone ja sotsiaalpartnereid päritolu- ja sihtriigis;
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit on silmitsi suurte väljakutsetega, millest kõige olulisemad on demograafilised 
muutused. Elanikkonna vananemise tõttu ei ole EL lähitulevikus võimeline rahuldama ELi 
tööturu nõudlust. Seetõttu on vaja töötada välja selge ja täpselt määratletud strateegia ning 
poliitika, mis aitab ennetada või vähemalt leevendada kahjulikke majanduslikke ja sotsiaalseid 
tagajärgi.

Üks võimalikest viisidest vastata ELi tööturu nõudlusele on majandusränne, mis hõlmab rännet 
arengumaadest ELi. Kuigi rändepoliitika on alati olnud liikmesriikide pädevuses, on aeg vastata 
suurenenud väljakutsetele ELi tasandil.

Tuleb siiski märkida, et majandusränne saab olla vaid ajutine lahendus ning peab tooma kasu 
mitte üksnes ELile, vaid ka sisserändajate päritoluriikidele.

Niisiis – selleks et vähendada ajude äravoolu kahjulikku mõju sisserändajate kodumaale ning 
aidata neil riikidel tõhusalt sada märkimisväärset kasu, mida pakuvad tagasipöördunud 
rändajad, peaks EL julgustama mitmesuguseid meetmeid, nagu nt ringränne, tihedamad 
sidemed diasporaaga, noorte kultuuri- ja haridusalaste vahetusprogrammide edendamine.
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