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„Tõeliselt üksmeelne ja üleeuroopaline rändepoliitika tähendab ka seda, et
peame kaaluma seaduslike rändevõimaluste pakkumist. [...] Kui [...] avatakse
rohkem turvalisi ja kontrollitavaid võimalusi Euroopasse tulemiseks, saame
rännet paremini hallata ja muuta inimkaubitsejate ebaseadusliku tegevuse
vähem atraktiivseks.“
Jean-Claude Juncker, kõne Euroopa Liidu olukorrast, 9. september 2015

Kaitset vajavatele inimestele korrakohaste seaduslike rändevõimaluste pakkumine ja kanalite loomine töörände jaoks
on olnud Junckeri komisjoni prioriteet selle ametiaja algusest peale. See on ELi tervikliku rändepoliitika lahutamatu osa,
mida rakendatakse koos karmi võitlusega ebaseaduslike rändevoogude vastu ning tugevama piirikaitse, ladusamate
varjupaigamentluste ja tulemuslikumate tagasisaatmiste tagamisega.

Seaduslik ränne: edasised sammud
Uus ELi sinine kaart – kutsume tööle kõrge kvalifikatsiooniga inimesi
Võttes arvesse ELi majanduse pidevat paranemist võib lähitulevikus eeldada tööjõupuuduse teket teatavates kõrget
kvalifikatsiooni nõudvates sektorites. On liikmesriike, kus juba praegu ei suudeta vabu töökohti täita. Samal ajal kui EL
jätkab investeerimist oma tööjõu täielikku tööhõivesse, väljaõppesse ja oskuste täiendamisse, on vaja strateegilist ja
proaktiivset ELi seadusliku rände poliitikat, et täiendada neid jõupingutusi ja
(Kogu ELis) väljaantud
parandada ELi majanduse konkurentsivõimet. Sel eesmärgil tegi komisjon 2016.
ELi sinised kaardid
aasta juunis ettepaneku muuta ELi sinise kaardi süsteemi nii, et EL oleks kõrge
kvalifikatsiooniga tööliste ja nende perekondade jaoks atraktiivsem ja nende ELi
tulek lihtsam. Nii oleks liikmesriikidele tagatud sobiva tööjõu olemasolu just siis,
kui nad seda vajavad.
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●● Komisjon kutsub nõukogu üles kiiresti kokku leppima seisukohas, mis annab
praeguse sinise kaardi süsteemiga võrreldes lisaväärtust, et alustada
uuesti läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel. Läbirääkimiste
tulemusena tuleks sõlmida kaugeleulatuv kokkulepe ja võtta uus ELi sinine
kaart kasutusele enne Euroopa Parlamendi valimisi 2019. aasta mais.
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Ümberasustamine – turvalised rändeteed kaitset vajavate inimeste jaoks
ELi ümberasustamisalgatused on näidanud, et ohtliku
ja ebaseadusliku rände saab asendada seaduslike ja
turvaliste võimalustega rahvusvahelist kaitset vajavate
inimeste jaoks. Alates 2015. aastast on kaks edukat
ELi ümberasustamiskava aidanud rohkem kui 38 000
kõige haavatavamal isikul leida ELis varjupaiga. 2017.
aasta septembris algatas komisjon uue, ELi kõigi aegade
suurima ümberasustamiskava, mille raames andsid
liikmesriigid lubaduse asustada ümber rohkem kui 50 000
kaitset vajavat isikut. Euroopa tasandi jõupingutuste
pikaajaliseks koordineerimiseks on komisjon teinud
ettepaneku luua üldise varjupaigareformi osana alaline
liidu ümberasustamisraamistik.

ELi ümberasustamiskavad
50 000 isikut,
kes tuleb ümber
asustada 2019.
aasta oktoobriks

24 800
ümber
asustatud
isikut

13 200 isikut
on juba ümber
asustatud

EDASISED SAMMUD
●● Liikmesriigid peavad kiiresti suurendama oma
jõupingutusi, et tagada kõigi lubatud 50 000 inimese
ümberasustamiseks vajalikud kohad 2019. aasta
oktoobriks.
●● Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid lähitulevikus
heaks
kiitma
komisjoni
ettepaneku
liidu
ümberasustamisraamistiku kohta.

ELi
ümberasustamiskavad
2015-2017

Uus ELi ümberasustamiskava
(september 2017 –
oktoober 2019)

Seadusliku rände katseprojektid – tihedam koostöö Aafrika riikidega
Seaduslik ränne aitab märkimisväärselt tugevdada ELi vastastikku kasulikke suhteid kolmandate riikidega. Sellest peaks saama
ELi välispoliitika lahutamatu osa. Täiustatud ja sihtotstarbeline seadusliku rände alane koostöö päritolu- ja transiidiriikidega
aitab vähendada ebaseaduslikku rännet, kõrvaldada lünki liikmesriikide tööturgude teatavates sektorites ning ajendab
parandama üldist koostööd rände haldamise küsimustes, sealhulgas tagasivõtmise ja tagasisaatmise valdkonnas. Komisjon
on seadusliku rände välismõõtme aktiivse edendamise strateegia raames teinud algatuse, mille eesmärk on töötada koos
liikmesriikidega välja mitu Aafrika riikides rakendatavat katseprojekti, et edendada seadusliku rände kavasid tööhõive ja
praktika pakkumiseks.
EDASISED SAMMUD
●● Komisjon kutsub liikmesriike üles edaspidi täiel määral osalema katseprojektide väljatöötamises ja tegema selles
valdkonnas koostööd Aafrika riikide ja muude kolmandate riikidega. Esimesed projektid algatatakse 2018. aasta
lõpuks. Komisjon toetab projekte rahastamise ja praktilise koostöö abil.
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