UNIONIN TILA
2018

Lisää turvallisia
ja laillisia
maahantuloväyliä
Eurooppaan
#SOTEU
12. syyskuuta 2018

”Täysin yhdistetty eurooppalainen muuttoliikepolitiikka edellyttää myös, että
meidän on tarkasteltava laillisten maahanmuuttokanavien avaamista. Jos
Eurooppaan (...) avataan enemmän turvallisia ja valvottuja tuloreittejä,
voimme hallita muuttoliikettä paremmin ja vaikeuttaa ihmiskauppiaiden
toimintaa.”
Jean-Claude Juncker, puhe unionin tilasta, 9. syyskuuta 2015

Laillisten maahantuloväylien lisääminen suojelua tarvitseville henkilöille ja kanavien luominen työperäistä maahanmuuttoa
varten on ollut alusta alkaen yksi Junckerin komission painopisteistä. Se on olennainen osa muuttoliikettä koskevaa EU:n
kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja täydentää sääntöjenvastaisten muuttovirtojen tiukkaa torjuntapolitiikkaa. Lisäksi sillä
varmistetaan tiukempi rajavalvonta, yksinkertaisemmat turvapaikkamenettelyt ja tehokkaammat palauttamiset.

Laillinen muuttoliike: tulevat toimet
Uusi EU:n sininen kortti – korkean osaamistason työntekijöiden houkutteleminen
Koska EU:n talous kasvaa tasaiseen tahtiin, lähitulevaisuudessa on odotettavissa työvoimapula työmarkkinoiden tietyillä
korkeaa osaamistasoa edellyttävillä sektoreilla. Joissakin jäsenvaltioissa ollaan jo nyt tilanteessa, joissa yhä useampiin
työpaikkoihin ei löydetä tekijöitä. EU panostaa jatkossakin eurooppalaisen työvoiman aktivointiin, kouluttamiseen ja
osaamisen päivittämiseen. Näitä toimia on kuitenkin täydennettävä strategisella
Myönnetyt EU:n
ja ennakoivalla EU:n muuttoliikepolitiikalla, koska se auttaa parantamaan EU:n
siniset kortit (kaikki
talouden kilpailukykyä. Sen vuoksi komissio teki kesäkuussa 2016 ehdotuksen,
jolla tarkistetaan EU:n sinisen kortin järjestelmää. Tavoitteena on helpottaa
jäsenvaltiot yhteensä)
korkean osaamistason työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä muuttoa
EU:hun ja tehdä siitä houkuttelevampaa. Näin jäsenvaltiot saisivat tarvitsemaansa
11 500
työvoimaa oikea-aikaisesti.
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●● Komissio kehottaa neuvostoa sopimaan nopeasti kannasta, joka kasvattaa
nykyisen sinisen kortin järjestelmän arvoa. Sen jälkeen neuvottelut Euroopan
parlamentin ja neuvoston välillä voitaisiin käynnistää uudelleen ja siten
varmistaa, että järjestelmästä päästään kunnianhimoiseen sopimukseen ja
uusi EU:n sininen kortti voidaan ottaa käyttöön ennen toukokuussa 2019
järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Uudelleensijoittaminen – turvalliset maahantuloväylät suojelua tarvitseville
Uudelleensijoittamista koskevat EU:n aloitteet ovat
osoittaneet, että vaarallinen ja sääntöjenvastainen
muuttoliike on korvattavissa laillisilla ja turvallisilla kanavilla,
jotka ovat kansainvälistä suojelua tarvitsevien käytettävissä.
Kahdella onnistuneella EU:n uudelleensijoittamisohjelmalla
on vuodesta 2015 lukien autettu yli 38 000:ta kaikkein
haavoittuvimmassa asemassa olevaa henkilöä saamaan
suojan EU:ssa. Komissio otti syyskuussa 2017 käyttöön
uuden uudelleensijoitusjärjestelmän, jonka puitteissa
jäsenvaltiot lupasivat sijoittaa uudelleen yli 50 000 suojelun
tarpeessa olevaa henkilöä. Kyseessä on EU:n toistaiseksi
mittavin uudelleensijoitusjärjestelmä. Euroopan tason
toimien koordinoimiseksi pitkällä aikavälillä komissio on
ehdottanut unionin pysyvän uudelleensijoittamiskehyksen
käyttöönottoa
osana
turvapaikkajärjestelmän
kokonaisuudistusta.
SEURAAVAKSI
●● Jäsenvaltioiden on ripeästi tehostettava toimiaan,
jotta kaikkiaan 50 000 henkilöä saadaan lupausten
mukaisesti sijoitettua uudelleen lokakuuhun 2019
mennessä.

EU:n uudelleensijoitusjärjestelmät
Lokakuuhun
2019 mennessä
uudelleen
sijoitetaan 50
000 henkilöä

24 800
uudelleen
sijoitettua
henkilöä

13 200
henkilöä jo
uudelleen
sijoitettu
EU:n uudelleen
sijoitusjärjestelmät
2015-2017

Uusi EU:n
uudelleensijoitusjärjestelmä
(syyskuu 2017 –
lokakuu 2019)

●● Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä
pian unionin uudelleensijoittamiskehystä koskeva
komission ehdotus.

Laillista muuttoliikettä koskevat kokeiluhankkeet – yhteistyön tehostaminen Afrikan
maiden kanssa
Laillinen muuttoliike on EU:lle tärkeä keino lujittaa molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita kolmansien maiden kanssa.
Siksi siitä olisi tehtävä erottamaton osa EU:n ulkopolitiikkaa. Laillista maahanmuuttoa koskeva tehostettu ja räätälöity
yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa auttaa vähentämään sääntöjenvastaista muuttoliikettä, auttaa paikkaamaan
jäsenvaltioiden työvoimavajetta tietyillä sektoreilla ja kannustaa parantamaan muuttoliikkeen hallintaan liittyvää yhteistyötä
yleisesti, myös takaisinotto- ja palauttamisasioissa. Komissiolla on strategia, jolla laillisen muuttoliikkeen ulkoista ulottuvuutta
tuetaan aktiivisesti. Se on laatinut strategian puitteissa aloitteen, jossa se ja jäsenvaltiot suunnittelevat yhdessä Afrikan
maiden kanssa kokeiluhankkeita laillisten maahanmuuttojärjestelyjen edistämiseksi ja sitä kautta työnteon ja harjoittelun
mahdollistamiseksi.
SEURAAVAKSI
●● Komissio kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan jatkossa täysipainoisesti kokeiluhankkeiden suunnitteluun Afrikan
maiden ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Ensimmäiset hankkeet on määrä käynnistää vuoden 2018
loppuun mennessä. Komission roolina on tarjota rahoitusta ja käytännön tukea.
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