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MUUTTOLIIKETTÄ KÄSITTELEVÄN NELJÄNNEN TYÖRYHMÄN KOKOUKSEN 
YHTEENVETO 

Tiistai 1. maaliskuuta 2022 klo 17.30–19.30 (verkossa) 

 

1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja) 

Perättäiset puheenjohtajat: Alessandro Alfieri, Italian senaatin jäsen, Italia, ja Dimitris Kairidis, Kreikan 
parlamentin jäsen, Kreikka 

Puheenjohtaja Alfieri avasi kokouksen ja ilmaisi täyden solidaarisuutensa Ukrainan kansalle ja totesi, 
että sota ja hyökkäys Ukrainaa vastaan ovat käännekohta Euroopassa, myös muuttoliikekysymysten 
osalta. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että 21. tammikuuta pidetyn edellisen kokouksen pöytäkirjan katsotaan olevan 
hyväksytty, se käännetään kaikille kielille ja ladataan foorumille. 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 ja kansallisten kansalaispaneelien edustajien alustus 
muuttoliikkeeseen liittyvistä suosituksista 

Eurooppalaisen kansalaispaneelin edustajat eivät halunneet esittää suosituksia yksitellen, vaan 
päättivät esittää paneelin hyväksymät muuttoliikkeeseen liittyvät suositukset.  

Kaksi eurooppalaisen kansalaispaneelin edustajaa käytti puheenvuoron ja kertoi turvapaikkapolitiikkaa 
ja kotouttamista sekä laillista muuttoliikettä koskevista suosituksista. Yksi edustajista ei voinut käyttää 
puheenvuoroa teknisten ongelmien vuoksi. 

Puheenvuoron käyttäneet edustajat totesivat muun muassa, että 

§ monet suositukset ovat päällekkäisiä  

§ useimmat suositukset koskevat turvapaikkapolitiikkaa  

§ he ovat tietoisia Ukrainan tilanteesta ja että se osoittaa, että Euroopan muuttoliikejärjestelmä 
ei toimi asiaankuuluvalla tavalla  

§ tarvitaan Euroopan tason yhtenäinen järjestelmä, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia  

§ tarvitaan yhteinen lähestymistapa, jota ei sovelleta pelkästään yhdenmukaisiin sääntöihin 
vaan myös jäsenvaltioiden ja erityisesti rajajäsenvaltioiden tukemiseen  

§ solidaarisuus on ratkaisevan tärkeää erityisesti turvapaikanhakijoiden hallinnoinnissa  

§ tarvitaan yhteisiin käytäntöihin perustuvia yhteisiä menettelyjä  

§ kansalaiset vaativat myös parempia vastaanottorakenteita 
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§ turvapaikanhakijoiden vastaanoton vähimmäisvaatimuksia koskeva direktiivi olisi korvattava 
velvoittavalla asetuksella  

§ täytäntöönpanoa olisi seurattava myös unionin tasolla  

§ EU:n olisi annettava apua turvapaikanhakijoiden asioita käsitteleville jäsenvaltioille  

§ turvapaikkahakemuksia olisi arvioitava nopeammin, turvapaikanhakijat olisi jaettava 
nopeammin EU:ssa ja muuttajat olisi palautettava kotimaahansa, jos turvapaikkaa ei 
myönnetä 

§ muuttajien kotouttaminen ja palauttaminen olisi kohdennettava uudelleen siten, että se 
annetaan niiden unionin rajajäsenvaltioiden tehtäväksi, joihin muuttajia saapuu eniten. 

Alustuksen jälkeen myös muuttoliikettä koskevia suosituksia antaneiden Alankomaiden ja Liettuan 
kansallisten kansalaispaneelien edustajat esittelivät seuraavat suosituksensa: 

§ keskustelussa ei saisi unohtaa yksityiskohtia, ja siinä olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
syihin, joiden vuoksi ihmiset pakenevat turvattomista maista (Alankomaiden kansalaispaneeli) 

§ pakolaiset olisi jaettava oikeudenmukaisesti ja selkeiden kriteerien perusteella (Alankomaiden 
kansalaispaneeli) 

§ EU:n olisi tuettava lähtömaita tietämyksellä ja kokemuksilla muuttoliikkeen syiden, kuten 
ilmastonmuutoksen tai konfliktien, lieventämiseksi (Alankomaiden kansalaispaneeli) 

§ olisi perustettava muuttoliikkeen haasteisiin keskittyvä EU:n tason komitea, jonka tehtävänä 
olisi taata nopeammat toimet muuttoliikekriisien yhteydessä ja laatia muuttoliikkeen hallintaa 
koskevat yhteiset ohjeet (Liettuan kansalaispaneeli) 

§ olisi käsiteltävä uudelleen kysymystä EU:n tason kiintiöjärjestelmän perustamisesta (Liettuan 
kansalaispaneeli) 

§ olisi tarkasteltava uudelleen EU:n avointa muuttoliikepolitiikkaa (Liettuan kansalaispaneeli) 

§ olisi puhuttava aktiivisemmin muuttoliikepolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja aloitettava 
keskustelut muuttoliikkeen haasteista (Liettuan kansalaispaneeli) 

§ EU:n olisi sovellettava aktiivista ja tiukkaa politiikkaa sellaisia valtioita kohtaan, jotka käyttävät 
muuttovirtoja hybridihyökkäysten välineenä (Liettuan kansalaispaneeli). 

Yksi Ranskan kansallisen kansalaispaneelin edustaja ei voinut käyttää puheenvuoroa teknisten 
ongelmien vuoksi. 

Koska kaksi kansalaista ei voinut esittää suosituksiaan teknisten ongelmien vuoksi, puheenjohtaja 
päätti, että Strasbourgissa pidettävä työryhmän seuraava kokous aloitettaisiin kansalaisten suosituksia 
koskevan alustuksen seurannalla.  

3. Keskustelu kansalaisten suosituksista  

Työryhmän keskusteluissa käsiteltiin kyseisiä muuttoliikkeeseen liittyviä suosituksia tai kysymyksiä 
(19). 
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Puheenjohtaja pyysi työryhmään poikkeuksellisesti osallistuvaa komission varapuheenjohtajaa 
Schinasia esittämään näkemyksensä konferenssista ja kansalaisten suosituksista. Varapuheenjohtaja 
Schinas korosti seuraavia seikkoja:  

− on tärkeää, että keskustelu Euroopan tulevaisuudesta jatkuu, vaikka sitä varjostavatkin 
ennennäkemättömät tapahtumat, joiden ajateltiin kuuluvan menneisyyteen 

− konferenssissa olisi keskityttävä enemmän kansalaisiin (alhaalta ylöspäin suuntautuva 
lähestymistapa) eikä komission (”Brysselin”) ei tulisi johtaa sitä (ylhäältä alaspäin suuntautuva 
lähestymistapa) 

− hän on tyytyväinen kannanottojen ja suositusten runsauteen ja korostaa, että ne ovat täysin 
komission työn mukaisia ja niissä esitetään kokonaisvaltaista, yhtenäistä ja kattavaa EU:n kehystä 
muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikalle, mutta pitää valitettavana, että unionin taloudellisesta 
vahvuudesta ja merkityksestä huolimatta sillä ei vieläkään ole yhteistä muuttoliikepolitiikkaa 

− nykyinen välineellistäminen, Ukrainan kriisi ja lisääntyvä turvattomuus maailmassa pakottavat 
meidät etenemään nopeasti ja päättämään sopimuksesta, jonka pääpilareita hän kutsui 
”kolmikerroksiseksi taloksi” seuraavasti:  

o pohjakerroksen muodostavat suhteet lähtö- ja kauttakulkumaihin ja niiden on 
perustuttava kumppanuussopimuksiin naapureiden kanssa, jotta lähtöpaikoissa on 
mahdollisuus parempaan elämään sen sijaan, että turvauduttaisiin salakuljetukseen  

o ensimmäinen kerros on vankka EU:n yhteinen ulkorajojen valvontajärjestelmä, josta hän 
totesi, ettei ole moraalisesti ja poliittisesti hyväksyttävää eikä oikeudenmukaista siirtää 
vastuuta jäsenvaltioille, joihin maahantulija ensiksi saapuu, vaan kyseessä on EU:n 
yhteinen vastuu, joka jäsenvaltioiden on kannettava yhdessä yhdenmukaisia 
turvapaikkamenettelyjä soveltaen  

o ylimmän kerroksen muodostavat solidaarisuus ja taakanjako eli se, että kaikkien 
27 jäsenvaltion olisi toimittava jakoperusteen pohjalta solidaarisesti ja osallistuttava 
muuttoliikkeen hallintaan liittyvän vastuun jakoon. 

 
Työryhmän jäsenet pitivät eurooppalaisen ja kansallisten kansalaispaneelien suorituksia yleisesti 
ottaen myönteisinä. Keskustelun aikana esitettiin seuraavat huomautukset: 

− vastaanotto-olosuhteita koskevaa direktiiviä (2013/33/EU) on tarkistettava  

− ilman huoltajaa olevista alaikäisistä ja haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä on pidettävä 
parempaa huolta (esim. vastaanotto-olosuhteiden, koulutuksen ja kotouttamisen osalta) 

− ”Dublin-sääntöjä” on tarkistettava tai niistä on luovuttava 

− ulkoisessa toiminnassa on keskityttävä muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumiseen 
kolmansissa maissa (mukaan lukien ilmastonmuutos ja konfliktit, palauttaminen ja takaisinotto 
turvallisiin maihin ja turvattomista maista tulevien muuttajavirtojen ehkäiseminen sekä 
ulkorajojen parempi suojelu)  

− kotouttamista on parannettava (pakolaisten EU:lle tuoma lisäarvo)  

− pakolaisten ja muuttajien välillä on ero  
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− on oltava selkeät kriteerit pakolaisten oikeudenmukaiselle jakamiselle EU-maiden kesken  

− on tärkeää panna täytäntöön muuttoliikkeen hallintaa koskevat yhteiset ohjeet ja muuttajien 
kiintiöjärjestelmä ja kytkeä ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) solidaarisuuteen, panna 
täytäntöön tehokkaampaa politiikkaa, jolla torjutaan muuttajien välineellistämistä poliittisia 
tarkoituksia varten, ja panna täytäntöön yhteisiä toimia hybridihyökkäysten torjumiseksi; 
lisäksi kritisoitiin voimakkaasti komission kantaa olla rahoittamatta fyysisiä esteitä, joita 
pidettiin välttämättöminä  

− paikallis- ja alueviranomaisilla on tärkeä rooli muuttajien kotouttamisessa ja muuttoliikettä 
koskevan ajattelutavan muuttamisessa siten, että näistä asioista aletaan puhua ja viestiä 
myönteisesti  

− eräässä puheenvuorossa tuotiin erityisesti esille suositukset 7, 10, 27 ja 31 työhön pääsystä, 
työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista sekä aseman nopeasta vahvistamisesta  

− Frontexilla on tärkeä ja entistä suurempi rooli 

− solidaarisuuden merkitystä koskevaa suositusta 40 piti myönteisenä eräs jäsen, joka painotti, 
että sopimuksessa uudistetaan muuttoliikejärjestelmä kokonaan, ja toivoi, että neuvottelut 
lainsäädäntöehdotuksista aloitetaan nopeasti 

− korostettiin, että tarvitaan yhtenäinen ja avoin muuttoliikkeen hallintajärjestelmä, joka 
perustuu solidaarisuuteen ja jossa kunnioitetaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia 

− muuttoliikkeen perimmäisiin syihin on puututtava 

− olisi tarjottava turvallisia ja laillisia väyliä automaattisen siirtomekanismin avulla; lisäksi 
arvosteltiin sitä, että ensimmäisille saapumisjäsenvaltioille koituu liikaa rasitteita 

− lopullisten suositusten olisi oltava osallistavia ja niihin olisi sisällyttävä eri lähteistä, myös 
foorumilta, peräisin olevat kaikki kannanotot ja suositukset 

− muuttoliikkeen ulkoiset näkökohdat ja erityisesti molempia osapuolia hyödyttävät kolmansien 
maiden kanssa toteutettavat kumppanuudet ovat tärkeitä 

− ulkorajojen ja turvallisuuden suojelu sekä välineellistämisen/hybridisodan uhka tuotiin esille 

− on tärkeää välttää järjestelmää, jolla houkutellaan muuttajia 

− tilapäisen suojelun osalta todettiin, että kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat oleskeluluvat 
merkitsevät, että Ukrainan kansalaisten olisi palattava kotimaahansa kriisin päätyttyä.  

Puheenjohtaja pyysi varapuheenjohtaja Schinasia kommentoimaan keskustelua. Varapuheenjohtaja 
selvensi seuraavia seikkoja:  

− painopisteet ovat yleensä hajanaisia, osittaiset lähestymistavat/ratkaisut eivät ole soveltuvia, 
vaan kaikkiin näkökohtiin on kiinnitettävän yhtäläisesti huomiota, ja 
lähestymistapojen/ratkaisujen on oltava kestäviä, jotta niillä autetaan EU:ta selviytymään 
muuttovirroista tehokkaasti ja kestävällä tavalla, on olennaisen tärkeää löytää vastuun ja 
solidaarisuuden oikea poliittinen tasapaino, jolloin ratkaisuilla pystytään vastaamaan kaikkien 
jäsenvaltioiden tarpeisiin maantieteellisestä sijainnista riippumatta  
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− laillisen muuttoliikkeen osalta hän totesi, että Euroopassa tarvitaan ammattitaitoisia 
työntekijöitä monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, digitaalialalla sekä vihreän talouden 
sekä kyberturvallisuuden aloilla, minkä vuoksi on tärkeää organisoida laillisen muuttoliikkeen 
järjestelmä siten, että (EU:n) naapurimaista etsitään tarpeita vastaavaa asiantuntemusta ja 
resursseja ammattitaitoisten palvelujen tarjoamiseksi ja osaamiskumppanuuksien luomiseksi 

− varapuheenjohtaja ilmoitti, että komissio hyväksyy hyvin pian ehdotuksia tilapäistä suojelua 
koskevan direktiivin aktivoimisesta tilapäisen suojelun tarjoamiseksi Ukrainasta tuleville 
henkilöille, jotta voidaan varmistaa automaattinen pääsy terveydenhuoltoon, koulutukseen ja 
asumisjärjestelmiin ja oleskelulupien myöntäminen. Tällä toimenpiteellä autetaan myös 
jäsenvaltioita, joihin maahantulijat saapuvat ensiksi, ja se on osa EU:n toimia, joita toteutetaan 
Ukrainan vastaisen sodan vuoksi. 

4. Edellisen puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Edellinen puheenjohtaja kiitti kansalaisia näiden sitoutumisesta ja kovasta työstä. Hän myös ilmoitti 
olevansa toiveikas konferenssin tulosten suhteen. 

5. Kokouksen päättäminen (puheenjohtaja) 

Puheenjohtaja ilmoitti jäsenille, että työryhmän seuraava kokous pidetään 11. maaliskuuta 2022 
Strasbourgissa, ja korosti, että kansalaisia pyydetään jälleen keskustelemaan suosituksistaan. 
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Liite: jäsenluettelo 

Carmelo ABELA Neuvosto 
Arnoldas ABRAMAVICIUS Neuvosto 
Alessandro ALFIERI Kansalliset parlamentit 
Abir AL-SAHLANI Euroopan parlamentti 
Konstantinos ANDREADAKIS Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Marc ANGEL Euroopan parlamentti 
Malik AZMANI Euroopan parlamentti 
Pernando BARRENA ARZA Euroopan parlamentti 
Gunnar BECK Euroopan parlamentti 
Magnus BERNTSSON Paikallinen/alueellinen edustaja 
Marjolijn  BULK Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
Jaroslav  BŽOCH Kansalliset parlamentit 
Luís  CAPOULAS SANTOS Kansalliset parlamentit 
Liina CARR Työmarkkinaosapuolet 
Iness CHAKIR Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
Laura Maria CINQUINI Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Gabriella CÍVICO Kansalaisyhteiskunta 
Angel DZHAMBAZKI Euroopan parlamentti 
Karoline EDTSTADLER Neuvosto 
Julia EICHBERGER Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Joseph  ELLIS Kansalliset parlamentit 
Harris  GEORGIADES Kansalliset parlamentit 
Vasil GEORGIEV Neuvosto 
Elsie GISSLEGÅRD Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
Sunčana GLAVAK Euroopan parlamentti 
Ľudovít  GOGA Kansalliset parlamentit 
Hafida GUELLATI Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Gabriela HEGENBERG Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Ylva JOHANSSON Euroopan komissio 
Dimitris  KAIRIDIS Kansalliset parlamentit 
Jeroen LENAERS Euroopan parlamentti 
Cees LOGGEN Paikallinen/alueellinen edustaja 
Oudekki  LOONE Kansalliset parlamentit 
Arminas  LYDEKA Kansalliset parlamentit 
Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Neuvosto 
Augusta  MONTARULI Kansalliset parlamentit 
Nathalie  OBERWEIS Kansalliset parlamentit 
Oszkár  ÖKRÖS Neuvosto 
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Philippe OLIVIER Euroopan parlamentti 
Laurentiu  PLOSCEANU Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
Yoomi RENSTRÖM Alueiden komitea 
Desislava SIMEONOVA Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Andrzej SKIBA Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 
Sara SKYTTEDAL Euroopan parlamentti 
Jordi SOLÉ Euroopan parlamentti 
Petra  STEGER Kansalliset parlamentit 
Tuomas Heikki SUIHKONEN Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Kata TUTTO Alueiden komitea 
Nils USAKOVS Euroopan parlamentti 
Hubregt VERHOEVEN Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Dragan VOLAREVIĆ Eurooppalaiset kansalaispaneelit 
Krasimir ZLATINOV Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 


