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Hinnang ja soovitused 

Rändekriisi  tagajärjel seisab Euroopa vastamisi ajaloolise 

väljakutsega… 

2015. aastal tõusis Euroopasse saabunud pagulaste ja 

varjupaigataotlejate arv rekordkõrgusele ületades ühe miljoni piiri ning 

ainuüksi 2016. aasta esimese nelja kuuga saabus Euroopasse 180 000 

inimest. Kuigi Euroopal on olemas suutlikkus ja kogemused väljakutsega 

toimetulemiseks, on ennenägematu inimeste sisseränne nii lühikese 

ajaperioodi jooksul pannud proovile piirkonna taristu vastupidavuse. Samuti 

mõjutab olukorda tugevalt väga tundlik avalik arvamus pagulaste ning 

rändetemaatika osas. Seetõttu on poliitikakujundamise põhitähelepanu olnud 

suunatud pagulaskriisiga hakkamasaamisele. 

… samas peaks Euroopa jätkama oma töörändepoliitika raamistiku

parandamist, et olla valmis tulevasteks väljakutseteks 

Humanitaarränne moodustab Euroopa Liidu (EL) suunalisest rändest 

väiksema osa. Samuti ei saa humanitaarränne asendada avatud ja valikulisi 

töörändekanaleid, mille kaudu tööandjad peaksid  täiendama vananeva ja 

lähitulevikus ilmselt tõsise tööks vajalike oskuste nappusega silmitsi seisva 

Euroopa tööjõuturu oskuste vajadust. Sellises olukorras on jätkuvalt 

ajakohane küsimus, kas Euroopa jääb talentide jaoks atraktiivseks 

piirkonnaks ning milline on ELi poliitikate roll atraktiivsuse suurendamisel. 

Euroopa Liit on peamine rände sihtkoht… 

EL võtab vastu rohkem pagulasi kui ükski teine OECD sihtkoht - OECD 

liikmesriikidesse saabuvast rändevoost poole moodustab sisseränne OECD 

Euroopa Liitu kuuluvatesse liikmesriikidesse (EL-OECD). Nii 2013. kui 

2014. aastal püsis kolmandatest riikidest pärit kodanike alalise rände näitaja 

EL-OECD riikides 1 miljoni kandis. Kuigi antud number on alates 2007. 

aastast langenud, on see võrreldav Ameerika Ühendriikidesse toimuva 

sisserändega. Sisserändajate osakaal rahvastikus on seevastu pidevalt 
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kasvanud: 2000. aastatel suurenes väljaspool ELi sündinud täiskasvanute arv 

ainuüksi EL 15 riikides üle 42%, enam kui 30 miljoni inimeseni, 

moodustades ühe kolmandiku kõigist OECD liikmesriikides elavatest 

sisserändajatest. ELis resideeruvate 15-64-aastaste kolmandate riikide 

kodanike (KRK) arv suurenes aastatel 2006 - 2015 12 protsenti. 

…kuid töörändajad või töökoha otsijad moodustavad saabujatest vaid 

väikese osas… 

ELi uutest sisserändajatest on ligikaudu iga kolmas töörändaja, samas 

kui suurema osa moodustab pereränne. Enamik töörändajatest on 

koondunud teatud kindlatesse ELi liikmesriikidesse (Itaalia, Hispaania ja 

Ühendkuningriik) ja peamiselt neisse, kus töörändepoliitikatega pole seatud 

hariduse või oskustega seotud lävendeid (lõunapoolne Euroopa). See suund 

on vastupidine OECD riikidele, mille rahvastik põlvneb sisserändajatest 

(Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa) ning kus suurem osa alalisest 

majandusrändest toimub kanaleid pidi, kus on kehtestatud piiravaid 

kriteeriume. Samas moodustab ELi liikmesriikides töörände osakaal 

kogurändest suurema osa kui Ameerika Ühendriikides. Üleüldiselt on töö- ja 

humanitaarrände osakaal ELi suunalises sisserändes olnud suurem kui 

immigrantidest põlvneva rahvastikuga riikides. 

… ning sisserändajate koguosakaal ja suhtelised rändevood on 

madalamad kui konkureerivates OECD sihtkohtades 

Kolmandatest riikidest pärit sisserändajad moodustavad ELi tööealisest 

elanikkonnast (15-64-aastased) 4%, mis on rohkem kui poole väiksem USA 

vastavast näitajast ning veelgi madalam võrdluses Kanada, Austraalia ja 

Uus-Meremaaga. Rahvaarvu suhtes on ELi suunaline rändevoog aga 

võrreldav Ameerika Ühendriikidega (0.3% rahvastikust), jäädes siiski 

oluliselt alla sisserändele Kanadasse, Austraaliasse ja Uus-Meremaale.     

EL on atraktiivne rände sihtkoht paljude riikide, kuid esmajoones 

naaberriikidest pärit sisserändajate jaoks… 

Mitmed suured Aasia riigid - India, Hiina ja Filipiinid - on OECD 

riikidesse toimuva sisserände peamisteks veduriteks. Euroopa Liitu 

saabuvad sisserändajad aga märksa enamatest päritoluriikidest, eelkõige 

väljaspool ELi asuvatest Euroopa riikidest ja Aafrikast, kuna EL on 

atraktiivne rände sihtkoht laiale migrantide spektrile. Gallupi ülemaailmse 

uuringu (2007-2011) kohaselt pidas ELi atraktiivseks rände sihtkohaks 23 

protsenti potentsiaalsetest sisserändajatest. Sarnane oli näitaja ka Ameerika 

Ühendriikesse emigreeruda soovijate osas. Siiski soovivad ELi rännata 
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suurema tõenäosusega need potentsiaalsed immigrandid, kes on pärit ELi 

vahetus läheduses asuvatest Euroopa ja Aafrika riikidest.  

… kes pole alati kõige kõrgema kvalifikatsiooniga 

Teiste OECD rände sihtkohtadega võrreldes on EL atraktiivsus kõrgema 

haridusega sisserändajate seas väiksem - vaid 30% ELi sisserännanutest 

omab kõrgharidust, samas kui madala haridustasemega on 47%. Üha enam 

OECD riikides elavatest madala haridustasemega migrantidest on 

koondunud ELi liikmesriikidesse: Kõigis OECD riikides elavate madala 

haridustasemega sisserändajate osakaal EL 15 riikides tõusis aastatel 2000-

2010 36 protsendilt 45 protsendile. Sisserändajate madalamast 

haridustasemest ja humanitaarrände suuremast osakaalust on tingitud ka 

sisserändajate väiksem osakaal ELi tööhõives teiste OECD rände 

sihtkohtadega võrreldes. Näiteks 2014. aastal oli sisserändajate 

tööhõivemäär EL 15 riikides üle kümne protsendi võrra madalam kui ELi 

mittekuuluvates OECD riikides. Samas võib hiljuti ELi saabunute seas 

märgata parema haridustasemega sisserändajate osakaalu suurenemist. 2000. 

aastal oli kõrge haridustasemega uussisserändajate osakaal ELis väiksem kui 

USAs (21% vs. 27%), kuid 2010. aastaks oli nimetatud näitaja jõudnud 

võrreldava tasemeni (34% vs. 33%). See on aga vastuolus Gallupi 

ülemaailmse uuringu rändekavatsuste andmetega, mille kohaselt on EL 

kõrgema haridustasemega potentsiaalsete sisserändajate seas atraktiivsem 

rände sihtkoht (27%) kui USA (21%) või teised OECD riigid (24%).  

OECD teiste rände sihtkohtadega konkureerimiseks, on ELi liikmesriigid 

võtnud kasutusele rändepoliitika raamistikud… 

ELi liikmesriikide siseriiklik töörändepoliitika on kujunenud 

aastakümnete vältel katsetuste tulemusena ning erinevaid siseriiklikke 

eesmärke silmas pidades. Siiski võib ELi liikmesriikide seas märgata teatud 

ühtsemat lähenemist talentide, sealhulgas rahvusvaheliste tudengite 

riikimeelitamise vajaduse osas. Sisuliselt ükski ELi liikmesriik ei käsitle 

rännet osana üldisest demograafilisest strateegiast või tööjõuturu arendamise 

keskse komponendina, kuigi arusaam sisserände panusest eelmainitule on 

mõnedes liikmesriikides siiski tekkinud. Konkurentsis välismaiste oskuste 

riikimeelitamise nimel, rõhub iga liikmesriik oma eelistele teiste ees ning 

osad lõikavad kasu rändevoogusid mõjutavatest ajaloolistest sidemetest 

kolmandate riikidega. 
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… kuid vaatamata teatavale poliitikate konvergentsile on liikmesriikide 

lähenemised ning poliitikate mõju sisserändele erinevad 

Kuigi ELi liikmesriigid seisavad vastamisi samade väljakutsetega ning 

jagavad, vähemalt teatud määral, ühiseid eesmärke, on erinevused 

sisserändajate riikilubamise, eriti juhtudel, kui ELi tasandil 

harmoniseerimine puudub, ja rändevoogude haldamiseks seatud 

kriteeriumite osas märkimisväärsed. Paljudes liikmesriikides kehtivad 

hariduslikud, kutsealased või palganõuded, mis võivad takistada 

sisserändajate töölevõtmist, samas kui teised haldavad rändevoogusid 

sisserändele numbrilisi piir- või vastuvõtumäärasid seades. Samas 

kolmandad liikmesriigid lähtuvad tööturutestidest või turu 

iseregulatsioonist, seades tingimuseks seatud nõuete täitmise. Mitmed 

liikmesriigid ei luba riiki sisenda madalama oskustasemega töörändajatel, 

samas kui teised lubavad neid riiki üksnes hooajatöödeks. Samuti erinevad 

ELi liikmesriigid üksteisest nii töörände institutsionaalse raamistiku kui 

tööturu olukorra poolest. Erinev poliitikakujundamise keskkond aitab 

osaliselt mõista, miks töölubasid välja andvate riikide seas domineerivad 

teatud üksikud ELi liikmesriigid, kellest kolm esimest - Itaalia, Hispaania ja 

Ühendkuningriik - annavad välja enam kui pooled kõikidest töölubadest. 

Enamgi veel, erinevalt sisserändajatest põlvnevatest OECD riikidest, kus 

vastuvõtule on seatud fikseeritud siht- või ülemmäärad, iseloomustab ELi 

suunalist töörännet suur iga-aastane kõikumine ja alates 2010. aastast on see 

vähenenud poole võrra. Seetõttu iseloomustab ELi suunalist töörände voogu 

teiste OECD sihtkohtadega võrreldes suurem muutuvus. 

ELi liikmesriigid on kokku leppinud, et ELi tasandi koostöö kaudu on 

võimalik rohkem saavutada  

EL on tegelenud teatud kategooriatesse kuuluvate kolmandatest riikidest 

pärit kodanikele rakenduvate ühiste reeglite väljatöötamisega 1999. aasta 

Amsterdami lepingust saati.  2009. aastal jõustunud Lissaboni lepingu 

kohaselt on ELi liikmesriigid nõustunud, et teatud eesmärke tuleks toetada 

ja täiendada ELi tasandi algatuste kaudu. Samuti on lepinguga antud 

Euroopa Parlamendile seadusliku rände küsimustes kaasotsustusõigus. ELi 

ühine sisserändepoliitika hõlmab nii ELi sisenemist kui resideerumist, 

sealhulgas kehtivaid tingimusi ja õigusi. Eriti tugev on poliitiline toetus 

ühistegevuseks ELi atraktiivsuse suurendamiseks kõrge kvalifikatsiooniga 

kolmandate riikide kodanike jaoks. Lõplik otsustusõigus kolmandatest 

riikides pärit kodanike riiki lubamise osas on aga jätkuvalt liikmesriikidel, 

kes võivad majanduslikel kaalutlustel piirata esmakordselt riiki siseneda 

soovijate arvu. Kolm ELi liikmesriiki on vabastatud nendes meetmetes 

osalemise kohustusest kas üldisest loobumisklauslist tulenevalt (Taani) või 
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on neile jäetud, rakendada meetmeid soovi korral juhtumipõhiselt (ÜK ja 

Iirimaa). 

Peamisteks seadusandlikeks meetmeteks on direktiivid… 

ELi tasandi töörändealaseid tegevusi on ellu viidud rea Euroopa 

Komisjoni poolt välja töötatud ning ELi Nõukogu ja alates 1999. aastast ka 

Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud direktiivide kaudu. Liikmesriigid 

võtavad direktiivid üle oma siseriiklikku õigusesse ning tegelevad nende 

elluviimisega. Enamik direktiive tugineb olemasolevatele praktikatele ja 

kategooriatele, keskendudes nende harmoneerimisele ja 

miinimumstandardite kehtestamisele. Peamised töörändega seotud 

direktiivid puudutavad teadlasi, kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid (nn sinise 

kaardi direktiiv), nii elamis- kui töötamisõigust võimaldavat ja teatud õigusi 

harmoniseeriva elamisloa andmist, hooajatöölisi ja töötajate ettevõttesisest 

üleviimist. Iga mainitud direktiiv kohustab liikmesriike tagama kindlale 

sisserändajate grupile teatud õigused ning korraldama nende riiki 

vastuvõtmise ja riigis viibimise. Muud direktiivid käsitlevad pikaajalise 

elamisloa saamist, perekonna taasühinemise õigust ning tudengite 

vastuvõtmist. Üldjuhul sisaldavad direktiivid sätteid, mis hõlbustavad 

kolmandatest riikidest pärit kodanike mobiilsust ELi sees - meede, mida on 

võimalik kehtestada vaid ELi tasandi tegevuse teel. Kui mõned erandid 

(ettevõttesisese üleviimise ja hooajatööliste direktiiv), aga ka uuesti 

sõnastatud üliõpilaste ja teadustöötajate direktiiv kõrvale jätta, kehtivad ELi 

skeemide kõrval jätkuvalt ka siseriiklikud loasüsteemid ning liikmesriikidel 

on õigus neid ka tulevikus kasutusele võtta.  

… ja tegevuste süvalaiendamine siseturu tugevdamiseks ja 

harmoneerimise soodustamiseks 

Lisaks direktiividele on EL võtnud tööhõive soodustamiseks ja siseturu 

toetamiseks kasutusele täiendavaid meetmeid, nagu näiteks välisriigi 

kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ELi liikmesriikide vahel ning riiklike 

tööturuteenuste võrgustiku loomine, et viia omavahel kokku ELi tööandjad 

ja töövõtjad. Kuigi taolised meetmed ei ole otseselt suunatud töötajate 

ettevõttesisestele üleviimistele, võivad need siiski avaldada mõju ELi 

suunalisele töörändele.  

Poliitikakujundamise protsess on aeglane ja jäik 

Uute direktiivide keskmine ettevalmistusaeg nende ettevalmistusfaasist 

liikmesriikide poolt ülevõtmiseks on viis kuni kümme aastat, mis raskendab 

ootamatutele muutustele reageerimist. Muudatuste tegemine direktiivi 
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sätetesse eeldab direktiivi ametlikku täiendamist ning uusi läbirääkimisi 

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendiga. Kui riiklikule 

poliitikakujundamisele eelnevad sageli erinevad pilootprogrammid ja 

poliitikakatsetused, siis direktiivide puhul selline võimalus puudub. Seni on 

üheks lahendusvariandiks olnud paindlikkuse võimaldamine direktiivide 

piires, kuid sageli on selline manööverdamisruum viinud väga erinevate 

siseriiklike protseduuride kasutuselevõtuni, mis lõppkokkuvõttes õõnestavad 

harmoneerimise eesmärki. Eriti selgelt ilmneb see ELi “sinise kaardi” 

direktiivi puhul, kus administratiivprotseduurid ja vastavuse tingimused 

erinevad liikmesriigiti sellisel määral, mis teeb loa saamise lihtsuse 

võrdlemise praktiliselt võimatuks. 

ELi tasandi tegevus ei ole andnud loodetud tulemust… 

EL-i tasandi meetmete kasutuselevõtt pole olnud universaalne. Vaid 

vähesed ELi liikmesriigid lähtuvad kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate 

riikide kodanikele elamisloa andmisel ELi sinise kaardi süsteemist, samas 

kui suurem osa lähtub jätkuvalt oma siseriiklikest süsteemidest. Igal aastal 

peaks ELi sinise kaardi saamise tingimustele vastama vähemalt 10 000 

kolmandatest riikidest pärit uutest sisserändajatest, samas 2014. aastal 

väljastati neid vähem kui 5000 ning neist valdav osa ühe ELi liikmesriigi, 

Saksamaa poolt. ELi sinise kaardi liikmesriikides resideerub täna enam kui 

100 000 potentsiaalselt elamisloa saamise tingimustele vastavat kolmandate 

riikide kodanikku, samas vaid vähesed neist on otsustanud kasutada ELi 

sinise kaardiga kaasnevaid eeliseid. Sinine kaart ei ole muutnud ka üldisi 

hoiakuid ELi osas - ettevõtete ja täitevvõimu seas läbi viidud küsitluste 

tulemused näitavad, et talentide seas on ELi atraktiivsus teiste OECD 

sihtkohtadega võrreldes jätkuvalt madalam. 

Sarnane olukord on paljudes ELi liikmesriikides ka ELi pikaajalise 

elamisloa väljastamise osas - kui hinnanguliselt on pikka aega ELis elanud 

kolmandate riikide kodanike arv 10-13 miljonit, siis pikaajalise elamisloa 

omanikke on nende seas vaid 2,8 miljonit. Kuigi pikaajaline elamisluba pidi 

kaasa aitama kolmandate riikide kodanike suuremale mobiilsusele, 

seostatakse seda tegelikkuses hoopis liikuvust pärssivate teguritega. Teiste 

sõnadega, mida kauem on KRK ühes ELi liikmesriigis elanud, seda väiksem 

on tõenäosus, et ta oma elukohta muudab. Faktidest selgub, et tegelikkuses 

on kolmandatest riikidest pärit kodanike, välja arvatud kõrgema haridusega 

KTK-de, mobiilsus ELi kodanikega võrreldes poole väiksem. 
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… mis on tingitud protsessisisestest takistustest ja detailide ebaühtlastest 

ülevõtmisest 

Võrreldes ELi kõrgelt kvalifitseeritud inimestele, teadustöötajatele või 

pikaajalistele residentidele suunatud meetmetega, tagavad osad siseriiklikud 

süsteemid kiirema juurdepääsu pikaajalisele elamisloale või nõuavad vähem 

paberitööd. Sageli on ELi direktiividega jäetud tööturutesti tegemise 

võimalus, kuid täpsustamata on jäetud, millised peaksid olema 

miinimumstandardid testi kestuse, sisu või katvuse osas. Liikmesriikides 

kasutusel olevad tööturutestid on väga erineva ülesehitusega ega ole 

töörände seiskohast võrreldavaks tõkkeks. Siseriiklike süsteemide toetavad 

elemendid, nagu taotluse eelisjärjekorras läbivaatamine või sponsorlus, ELi 

skeemidele alati ei laiene. Lisaks on direktiividega hõlmamata terve rida 

sisserändajate kategooriaid, näiteks muudel põhjustel ELis viibivad 

kolmandate riikide kodanikud, sealhulgas pagulased, kes meetmetesse 

kaasamisest kasu võiksid saada.  

ELi tasandi tegevuste lisandväärtust on võimalik suurendada 

olemasoleva raamistiku sees... 

ELi meetmed sisaldavad ka taotlusprotsessi raskendavaid 

kaitsemeetmeid, nagu teatamisnõuded, teadlastele suunatud vastuvõtvate 

asutuste registrid ning dokumentide õigsuse kontrollimine. Kuna registrite ja 

andmete kontrollimist administreeritakse enamasti siseriiklikult mitte ELi 

tasandil, välistab taoline korraldus nii mastaabisäästu saavutamise kui 

lihtsustatud korras kontrolli teostamise. Paljud liikmesriigid lähtuvad 

jätkuvalt oma siseriiklikest rändepoliitika põhimõtetest, rajades sellega teed 

ELi meetmetega konkureerivale riiklike süsteemide paljususele. Tööandjate 

jaoks on riiklikud protseduurid tuttavamad ning eelistavad neid ka sarnaste 

vastavuskriteeriumite korral. Soodustavate meetmete kasutamist tuleks 

laiendada ja põimida ELi meetmetesse.   

… laiendades kandidaatide hulka…  

Selleks, et suurendada tööandjate jaoks vabade töökoha kandidaatide 

hulka ning elamisloa taotluste arvu, on teised OECD riigid 

eksperimenteerinud erinevate nn sooviavalduste süsteemidega. Kuigi nende 

otsene ülekandmine ELi konteksti ei ole võimalik, kaasneks ELi tasandil 

sarnase lähenemisviisi kasutuselevõtuga märksa suurem lisandväärtus kui 

mis tahes analoogse lähenemise rakendamisega üksiku riigi tasandil. Näiteks 

on kõikide päritoluriikide sõlmitavate kahepoolsete lepingute raames 

võimalik koostada valikukriteeriumite nimekirjad konkreetsetele 

programmidele, näiteks hooajatöölistele või ELi sinise kaardi väljastamise 
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osas. ELi tööotsimise viisa aitaks samuti kaasa tööandjate jaoks vajalike 

tööle kandideerijate hulka, kuid selle kasutuselevõtmine nõuaks nii 

kaitsemeetmete kehtestamist kui seiret. Peamiseks lähenemisviisiks võiks 

olla töövahendusplatvormide avamine välismaal elavatele kolmandate 

riikide kodanikele, kaasates sinna praeguse EURESe tööturuportaali poolt 

pakutavad teenused.   

.... ning tutvustades seniselt aktiivsemalt ELi konkurentsieeliseid teiste 

OECD riikide eest…   

ELi senine teavitustöö, mis näitaks liidu kogu maailma talentide 

vastuvõtmiseks mõeldud süsteemi lihtsamani ligipääsetavust ja sellega 

kaasnevaid soodsamaid tingimusi konkureerivate OECD sihtkohtade 

süsteemidega võrreldes ei ole olnud edukas. Senisest aktiivsemat 

teavitustööd on võimalik üles ehitada ELi konkurentsieelistele tuginedes. 

 Vaid üksikud ELi liikmesriigid piiravad tööpakkumise saanud 

kvalifitseeritud sisserändajate riiki sisenemist; EL avab alalise elamisloa 

saamise ukse; peaaegu kõikides eluvaldkondade puhul on ELis tagatud nii 

võrdne kohtlemine kui perekonna taasühinemise õigus; ELi liikmesriikides 

on näiteks loataotlusega seotud kulud märksa väiksemad kui teistes OECD 

riikides, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides;  taotluse läbivaatamiseks 

kuluv aeg on lühem kui enamikes teistes OECD sihtriikides; ELi 

liikmesriigid kasutavad erinevaid riiklikke meetmeid, millest osad on 

suunatud madalama kvalifikatsiooniga töötajate vastuvõtmisele, pakkudes 

sellega töörändevõimalusi, mida ükski teine OECD riik ei paku. Taoliste 

võrreldavate konkurentsieeliste esiletoomine aitaks suurendada elamisloa 

taotlejate hulka ja seda eelkõige nende konkureerivate riikide arvelt, kes on 

kehtestanud kas vastuvõtulimiidid või kus elamisloa taotlemiseks on 

järjekord. 

… kasutades oma meetmeid senisest tõhusamalt muu hulgas koostöös 

kolmandate riikidega...  

Hiljuti loodud Euroopa välisteenistuse üheks vastutusalaks on suhete 

edendamine kolmandate riikidega rände ja mobiilsuse üldise lähenemise 

raamistikus, mille kohaselt saab EL omalt poolt toetada kolmandate 

riikidega peetavaid läbirääkimisi, kuid ei saa pakkuda neile garanteeritud 

töörände kanaleid. Samuti koordineerib EL suhteid kolmandate riikidega 

koostöö raamistikuks olevate mobiilsuspartnerluste kaudu ning toetades 

erinevaid vahetus- ja võimekuse kasvatamise programme. Hetkeseisuga ei 

ole mobiilsuspartnerluse programmid kaasatud riikidest lähtuvatele 

rändevoogudele mõju avaldanud. 
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EL on võtnud enda kanda ka avalike suhete edendamise, tutvustades ELi 

välismaal ning jagades teavet ELi liikmesriikide rändepoliitikate kohta. 

Samuti külastab ELi rändeportaali inimesi üle kogu maailma. Kolmandate 

riikide kodanikele tööturuportaali loomine või nende hõlmamine mõne 

olemasoleva portaali keskkonda annaks ELile sekkumisvõimaluse nimetatud 

isikute arvamiseks loa saamise kriteeriumeid täitvate isikute nimekirja. 

Partnerlusprogrammide raames talentide mobiilsuse edendamiseks mõeldud 

koolitusmeetmed ja haridusasutustega tehtav koostöö võiks olla üheks 

viisiks, kuidas suurendada inimeste hulka, kes vastaks mitme ELi 

liikmesriigi elamisloa saamise tingimustele. Konkreetsete meetmete 

olemasolu annaks ELile tugevama läbirääkimispositsiooni potentsiaalselt 

oluliste rände päritoluriikidega.  

ELi nn sinise kaardi direktiivi toimimist saab tõhustada.... 

Kõrge palgalävi selgitab osaliselt ELi sinise kaardi vähest kasutamist. 

Enamikes ELi liikmesriikides on seatud palgalävi üsna piirav -vaid seitsmes 

liikmesriigis vastavad kehtestatud palganõuetele üle 40% kõigist 

kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel töötavatest kõrgema haridusega 

täistööajaga töötajatest. Valdav osa ELi sinistest kaartidest väljastatakse 

riikides, kus palgalävi on proportsionaalses võrdluses üldise 

palgastruktuuriga vähem piiravam. Märksa vähem piiravamad on ka 

siseriiklikud meetmed. Sinise kaardi atraktiivsuse suurenemisele ja selle 

kaudu ka kaardi senisest suuremale kasutamisele on võimalik kaasa aidata 

mitmete ELi tasandi meetmetega, näiteks: sinise kaardi kättesaadavuse 

suurendamine palgaläve korrigeerimisega nooremate töötajate ja äsjaste 

koolilõpetajate suhtes; sisserändajate julgustamine, et nad asendaksid mis 

tahes varem saadud loa sinise kaardiga kohe, kui täidavad viimase saamise 

tingimusi, sest täna otsustavad paljud taotleda sinist kaarti alles 

mitmeaastase resideerumise järel; välismaal antud kvalifikatsioonide 

tunnustamise, mille puudumine on üks peamisi sinise kaardi mittetaotlemise 

põhjuseid tõhustamine; tööturutestide ning aastase töölepingu nõude 

kaotamine sinise kaardi süsteemi atraktiivsuse suurendamiseks tööandjate 

seas; alalise elamisloa saamiseks kuluva aja lühendamine; ühise, ka 

eelkvalifitseerumist võimaldava taotlusprotseduuri juurutamine sinise kaardi 

taotluste arvu suurendamiseks; sinise kaardi süsteemi alase teadlikkuse 

tõstmine kolmandate riikide kodanike ja teiste rühmade seas, et siseriiklike 

süsteemide asemel valiksid nad sinise kaardi.  

…ning ELi rändepoliitikat paindlikumaks muuta 

Üheks võimaluseks töörände haldamise paindlikumaks muutmiseks 

oleks teatud küsimuste, nagu kohustuslik taotluse läbivaatamise aeg ja 
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kulud, tööturutestide struktuur, tunnustamise nõuded, palgaläved jne 

administreerimine eraldi direktiivide rakendusmeetmete kaudu. Taoline 

praktika looks võimaluse nimetatud detailide sagedasemaks muutmiseks 

administratiivsete, poliitiliste, tehniliste või automaatsete protsesside teel. 

Töörändepoliitika meetmete lõpetamiseks tuleks tähelepanu pöörata 

puuduvate elementide kõrvaldamisele… 

Senine seadusandlik lähenemisviis töörändepoliitikale on olnud suuresti 

sektoripõhine ning jätkuvalt on seadusandlusega katmata mitmed 

sisserändajate kategooriad ning eluvaldkonnad, näiteks investorid, 

ettevõtjad, teatud reguleeritud kutsed ning väga kõrge kvalifikatsiooniga 

leiutajad ja teadlased, mille puhul võiks kaaluda ka eeliskohtlemist. 

Miinimumstandardite kehtestamine on oluline nii nimetatud kategooriate kui 

ka omamaiste töötajate ja noorte mobiilsusprogrammide puhul. ELi 

tööpuhkuse programm võimaldaks suurendada osavõtjate arvu, 

kvalifitseeritud kandidaatide hulka ning tugevdada ELi positsiooni 

läbirääkimistel kolmandate riikidega. Sarnaselt, kui rahvusvahelised 

tudengid leiavad peale kooli lõpetamist endale töökoha, peaks EL tagama 

neile soodsa võimaluse elamisloa saamiseks, tehes selleks erandeid 

tööturutestides ning luues võimaluse staatuse muutmiseks ELi sees. 

 

Peamiste soovituste kokkuvõte 

A. ELi algatuste lisandväärtuse suurendamine  

 Parandada kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide tunnustamise ja seotud 

tugiprotseduuride raamistikku. 

 Võtta kasutusele üleeuroopaliidulised töövahendusportaalid, mis on kooskõlas nii 

töörände kanalite kui -skeemidega.  

 Suurendada mobiilsusvõimalusi ELi sees vähendades selleks kehtivaid piiranguid, 

sh hooajatööliste, õpingud lõpetanud tudengite ja teiste legaalselt resideeruvatele 

kolmandate riikide kodanike suhtes.  

B. “ELi kaubamärgi”  tugevdamine ning ELi rändemeetmete tutvustamine  

 Täiustada ELi sisserändeportaali ning tuua esile ELi rändepoliitika võrreldavad 

konkurentsieelised.  

 Arendada kolmandate riikidega tehtavate mobiilsuspartnerluste töörände 

komponenti. 
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 Töötada välja sideplatvorm esmase kontakti loomiseks ning eelkõige 

harmoniseeritud ELi elamislubade tarbeks.  

C. ELi poliitikate harmoniseerimise tugevdamine 

 Suurendada ELi seadusloome protsessi paindlikkust luues võimalusi seadusandlikes 

üksikküsimustes muudatuste tegemiseks väljaspool direktiive (rakendusmeetmed).  

 Tagada selgus tööturutestide protseduuride struktuuri ning kolmandate riikide 

kodanikele tööturule võrdse juurdepääsu tagamise tingimuste osas. 

 Võtta töörände puhul kasutusele standardsed taotlusvormid.  

 Tõhustada elamislubade kaasaskantavust inimeste mobiilsuse korral, võimaldada 

ühe ELi liikmesriigi elamisloa taotluse esitamist teisest liikmesriigist ning 

lihtsustada elamisloa saamist rahvusvahelistele tudengitele kõikjal ELis.   

D. ELi nn sinise kaardi süsteemi läbivaatamine selle toimimise tõhustamiseks ja 

atraktiivsuse suurendamiseks 

 Kehtestada eraldi, madalamad palganõuded noorematele töötajatele ja ELi 

värsketele koolilõpetajatele ning vabastada tööturutestide kohustusest need 

töörändajad, kelle staatus tööturul muutub.  

 Lühendada nõutud töölepingu pikkuse aega, mobiilsuse-eelset ooteperioodi ning 

alalise elamisloa saamiseks kuluvat aega.  

 Luua  andmebaas “sinise kaardi nõuetele” vastavatest kandidaatidest ehk inimestest, 

kelle kvalifikatsiooni on juba tunnustatud või kelle mobiilsus võiks toimuda 

lihtsustatud korras.  

E. Puudujääkide kõrvaldamine ELi poliitikaalgatuses 

 Tagada pagulastele ligipääs senisest soodsamatele ELi töörändeskeemidele.  

 Töötada välja üleeuroopaliiduline noorte mobiilsus- või tööpuhkuse skeem. 

 Laiendada miinimumstandardeid täiendavatele rändegruppidele, sealhulgas 

investoritele.  

 




