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MUUTTOLIIKETTÄ KÄSITTELEVÄN TYÖRYHMÄN KUUDENNEN KOKOUKSEN 

YHTEENVETO 
 

Perjantai 25. maaliskuuta 2022 klo 9.00–11.30 ja 14.00–16.00 

 

1. Puheenjohtajan avauspuheenvuoro  

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

parlamentin jäsen, Kreikka 

Puheenjohtaja Alfieri avasi kokouksen. Hän selitti, että kaikista kolmesta klusterista (eli i) laillinen 

muuttoliike, ii) laiton muuttoliike, iii) turvapaikka-asiat, kotouttaminen) oli laadittu 

ehdotusluonnokset. Ehdotusluonnokset koostuvat yleisestä tavoitteesta sekä useista toimenpiteistä, 

jotka perustuvat suoraan kansalaisten suosituksiin. Hän selitti, että perättäiset puheenjohtajat, 

tiedottaja ja varatiedottaja laativat ehdotusluonnokset yhteisen sihteeristön tuella.  

Puheenjohtaja korosti, että ehdotusluonnosten laatimisessa pyrittiin kunnioittamaan eurooppalaisten 

ja kansallisten kansalaispaneelien suositusten sisältöä ja henkeä. Hän muistutti, että tavoitteena oli 

saavuttaa mahdollisimman laaja yksimielisyys ehdotusluonnoksista.  

Puheenjohtaja myös kertoi työryhmän jäsenille, että Italian kansallinen kansalaispaneeli oli äskettäin 

saanut työnsä päätökseen, ja esitteli sen kolme muuttoliikkeeseen liittyvää suositusta.  

Puheenjohtaja ilmoitti, että 11. maaliskuuta 2022 pidetyn edellisen kokouksen yhteenveto katsottiin 

hyväksytyksi, ja se käännetään kaikille kielille ja ladataan foorumille. 

2. Tiedottajan puheenvuoro 

Tiedottaja ilmaisi tyytyväisyytensä perättäisten puheenjohtajien kanssa käydyistä rakentavista 

keskusteluista ehdotusluonnosten laatimiseksi ja toivoi, että työryhmässä käytäisiin antoisa 

keskustelu.  

3. Edellisen puheenjohtajan alustus monikielisellä digitaalisella foorumilla esitetyistä 

kannanotoista 

Edellinen puheenjohtaja Kairidis pani tyytyväisenä merkille työryhmän työn edistymisen ja totesi, että 

Ukrainan tapahtumat ja pakolaiskriisi antavat sille uutta pontta. Hän kertoi myös olevansa tyytyväinen 

tilanteeseen liittyvistä solidaarisuuden osoituksista.  

Edellinen puheenjohtaja Kairidis antoi yhteenvedon foorumin viimeisimmän raportin ehdotuksista 

työryhmän klusterien mukaisesti: 

ꟷ Laillista muuttoliikettä koskevissa kannanotoissa käsitellään lähinnä tarvetta onnistuneelle 

muuttoliikepolitiikalle ja paremmalle kotouttamiselle esimerkiksi korkeakouluohjelmien, 

paremman tiedottamisen ja koulutuksen avulla. Lisäksi mainittiin, että on muutettava 

muuttoliikettä koskevia käsityksiä ja painotettava sen tuomia hyötyjä. 
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ꟷ Laitonta muuttoliikettä koskevissa kannanotoissa kehotetaan suojelemaan Euroopan maa- ja 

merirajoja paremmin ja antamaan enemmän tukea EU:n rajavaltioille. Kannanotoissa 

pohditaan myös, miten Valko-Venäjän hybridihyökkäysten kaltaisia hyökkäyksiä voidaan 

torjua. Lisäksi niissä todetaan, että muuttoliikkeen perimmäisiin syihin on puututtava ja 

lähtömaille on annettava enemmän ja parempaa kehitystukea, jotta toteutettavat toimet ovat 

avoimia ja niillä saavutetaan konkreettisia tuloksia. Alustalla esitetyissä kannanotoissa 

viitataan myös ilmastomuuttoliikkeeseen.  

ꟷ Turvapaikka-asioita ja kotouttamista koskevissa kannanotoissa kehotetaan esimerkiksi 

luomaan yhteisvastuullisuuteen ja ihmisoikeuksiin perustuva yhteinen muuttoliikepolitiikka, 

kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja noudattamaan lakia sekä luomaan tehokas 

palautuspolitiikka henkilöille, joille ei myönnetä turvapaikkaa.  

4. Ehdotusluonnosten esittely ja käsittely liitteessä esitetyissä klustereissa, jotta 

ehdotusluonnokset voidaan esitellä täysistunnossa 26. maaliskuuta 2022 

Työryhmien jäsenet pitivät ehdotusluonnoksia hyvinä ja totesivat niiden olevan Euroopan kansalaisten 

suositusten mukaisia. Yleisesti ottaen he ilmaisivat kannattavansa suurinta osaa ehdotuksista ja 

esittivät kommentteja ja huomioita yhdestä toimenpiteestä kerrallaan.  

  

Klusteri I, laillinen muuttoliike – ehdotusluonnos 1 

Toimenpide 1: Kommentteja ei esitetty.  

Toimenpide 2: Pyydettiin, että muotoilusta tehtäisiin konkreettisempi viittaamalla 

osaamiskumppanuuksiin.  

Toimenpide 3: Muotoiluun ehdotettiin parannuksia, esimerkiksi viittausta ”asianmukaiseen 

osaamiseen” ja ”sinistä korttia koskevan direktiivin toiminnan” parantamiseen. Keskusteltiin myös 

tarpeesta torjua aivovuotoa kolmansista maista.  

Toimenpide 4: Korostettiin toimenpiteen yhteyttä toimenpiteeseen 2. Käytiin keskustelu sanan 

”seulonta” muuttamisesta ilmaisuksi ”osaamisen tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen”, joka vastaa 

paremmin toivottua merkitystä. Todettiin myös, että on tarpeellista korostaa selvemmin, että 

toimenpide tehdään verkossa. 

Toimenpide 5: Keskusteltiin ammattiliittojen roolista ja ehdotettiin lisäämään ”kansallisella tasolla” 

alkuperäiseen muotoiluun ”kansainvälisellä tasolla”, viittaamaan työntekijöiden oikeuksiin ja 

löytämään uusi viittaus yhdenmukaistamiseen.  

Toimenpide 6: Esitettiin myönteisempää muotoilua.  

Toimenpide 7: Ehdotettiin, että tämä ehdotus pidettäisiin kolmannessa klusterissa, jotta se vastaisi 

paremmin kansalaisten suositusten sisältöä.  
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Klusteri II, laiton muuttoliike – ehdotusluonnos 1 

Toimenpide 1: Ehdotettiin toimenpiteen siirtämistä alemmaksi listalla sekä sen yhdistämistä 

toimenpiteeseen 3. Tehtiin myös joitain sanamuotoja koskevia ehdotuksia, esimerkiksi lisäystä 

”varmistetaan kaikkien ulkorajojen suojelu”, jotta toimenpiteen muotoilu vastaisi kansalaisten 

suositusta. Korostettiin myös viittausta Frontexin vastuuvelvollisuuteen.  

Toimenpide 2: Ehdotettiin sanan ”sosiaaliseen” lisäämistä nyt käytettyyn muotoiluun ”taloudelliseen 

kehitykseen”. Jotkut jäsenet myös pohtivat, olisiko asianmukaista lisätä viittaus ”reiluun ja 

tasapainoiseen kauppapolitiikkaan”. Puheenjohtaja huomautti, että tämä keskustelu kuuluu toisen 

työryhmän (EU:n rooli maailmassa) vastuualueeseen ja että työryhmän olisi keskityttävä 

muuttoliikkeeseen. 

Klusteri II, laiton muuttoliike – ehdotusluonnos 2 

Toimenpide 1: Useat jäsenet ehdottivat, että lisättäisiin viittaus haavoittuvassa asemassa oleviin 

ryhmiin. 

Toimenpide 2: Ehdotettiin tarkennusta, että ”kotouttamisen” olisi viitattava laillisesti maahan 

tulleisiin ja pakolaisiin ja ”palauttamisen” laittomiin muuttajiin. Tämän lisäksi mainittiin keskeisten 

paikallis- ja alueviranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan rooli.  

Klusteri III, turvapaikka-asiat, kotouttaminen – ehdotusluonnos 1 

Useat jäsenet kommentoivat yleisen tavoitteen otsikossa käytettyä muotoilua ja sanan ”taakanjako” 

kielteisiä mielleyhtymiä.  

Toimenpide 1: Ehdotettiin lisäystä kansallisen oikeuden noudattamisesta sekä viittausta tarpeeseen 

nopeuttaa turvapaikanhakijoiden vastaanottoprosessia. Kehotettiin sisällyttämään viittaus 

avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden parantamiseen. Keskustelussa käsiteltiin myös Frontexin roolia 

ja ulkorajoilla suoritettavia seulontamenettelyjä. 

Toimenpide 2: Jotkut jäsenistä esittivät epäilyjä toimenpiteestä direktiivin 2013/33/EU 

täytäntöönpanon tilanteen vuoksi. Komission varapuheenjohtaja Schinas käytti puheenvuoron 

selventääkseen tilannetta. Hänen selitti, että asiasta ei voida antaa asetusta, koska eri jäsenvaltioiden 

taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet ovat erilaisia. Siksi hän ehdotti seuraavaa muotoilua: 

Tehostetaan direktiivissä 2013/33/EU säädettyjä turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa 

koskevia vähimmäisvaatimuksia lujemmilla lainsäädäntötoimilla, jotta parannetaan vastaanottotiloja 

ja majoitusta. 

Toimenpide 3: Ehdotettiin sanan ”korvataan” korvaamista sanalla ”tarkistetaan” ja ilmaisun 

”taakanjako” korvaamista ilmaisulla ”yhteisvastuu ja oikeudenmukainen vastuunjako”. Yksi jäsenistä 

totesi, että yhteisvastuun olisi oltava vapaaehtoista, koska vuoden 2015 kokemukset osoittivat, että 

vain vapaaehtoinen yhteisvastuu toimii ja että muuttajien uudelleenjaon lisäksi on muitakin 

yhteisvastuun muotoja. Toiset jäsenet taas painottivat yhteisvastuun tarpeellisuutta ja 

turvapaikanhakijoiden uudelleenjakoa jäsenvaltioiden välillä.  
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Toimenpide 4: Ehdotettiin, että lauseeseen ”ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin” lisätään viittaus 

kaikkiin alaikäisiin.  

Toimenpide 5: Ehdotettiin, että lisätään viittaus taloudellisten ja henkilöresurssien sekä hallinnollisten 

valmiuksien lisäämiseen.  

Klusteri III, turvapaikka-asiat, kotouttaminen – ehdotusluonnos 2 

Aikarajoitusten vuoksi toimenpiteet 1 ja 2 käsiteltiin yhdessä. 

Toimenpide 1: Mainittiin, että nykyiseen muotoiluun ”kotouttamiskursseille” olisi lisättävä viittaus 

kotouttamistoimintaan.  

Toimenpide 2: Todettiin, että oli tarpeellista lisätä maantieteellinen ulottuvuus ”kaikkialla EU:ssa”.  

Edellä mainitun vastaanotto-olosuhteita käsitelleen puheenvuoron lisäksi varapuheenjohtaja Schinas 

korosti myös, että oli tärkeää aktivoida tilapäistä suojelua koskeva direktiivi jäsenvaltioiden 

historiallisella yksimielisellä päätöksellä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 3. maaliskuuta. Direktiivi 

antaa suojelua hakeville henkilöille automaattisesti, välittömästi ja ehdoitta mahdollisuuden hakeutua 

koulutusjärjestelmään, saada terveydenhuoltoa, tehdä työtä sekä saada oleskeluluvan. Parhaillaan 

käynnissä olevassa työn toisessa vaiheessa keskitytään keräämään rahoitusta (3,5 miljardia euroa) 

sekä luomaan vaadittavat käytännön olosuhteet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta direktiivi 

voidaan panna täytäntöön. Lisäksi varapuheenjohtaja painotti muuttajien tärkeää panosta Euroopan 

yhteiskuntajärjestelmän elvyttämiseksi, Euroopan työmarkkinoiden ja talouden piristämiseksi sekä 

osaamisen löytämiseksi aloilla, joilla jäsenvaltiot sitä tarvitsevat. Lailliset muuttoväylät voivat olla 

mahdollisuus Euroopalle. Varapuheenjohtaja vahvisti, että komissio on valmis toteuttamaan toimia 

tällä alalla konferenssin suositusten pohjalta. Varapuheenjohtaja korosti, että sopimukseen kuuluvilla 

lainsäädäntöehdotuksilla voidaan saavuttaa unionin tavoite eli lopettaa muuttoliikekriiseihin 

hätätoimilla reagoiminen ja ryhtyä sen sijaan suunnittelemaan tulevaa Euroopan yhteistä turvapaikka- 

ja muuttoliikejärjestelmää. 

5. Puheenjohtajan päätöspuheenvuoro 

Puheenjohtaja kiitti työryhmän jäseniä heidän panoksestaan ja ilmoitti, että ehdotuksia tarkistetaan 

niin, että niissä otetaan huomioon yksimielisimmin kannatetut huomiot. Tarkistetuista ehdotuksista 

keskustellaan työryhmien seuraavassa kokouksessa.   
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Liite: luettelo kokoukseen rekisteröidyistä jäsenistä  

Fabian PSAILA Neuvosto 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 

Angel DZHAMBAZKI Euroopan parlamentti 

Karoline EDTSTADLER Neuvosto 

Julia EICHBERGER  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Joseph  ELLIS Kansalliset parlamentit 

Harris  GEORGIADES Kansalliset parlamentit 

Vasil GEORGIEV Neuvosto 

Sigge Eriksson 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 

Philippe OLIVIER Euroopan parlamentti 

Laurentiu  PLOSCEANU  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Yoomi RENSTROM Alueiden komitea 

Milosh  RISTOVSKI Kansalaisyhteiskunta 
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Desislava SIMEONOVA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Andrzej SKIBA Kansalliset kansalaispaneelit/tapahtumat 

Sara SKYTTEDAL Euroopan parlamentti 

Jordi SOLÉ FERRANDO Euroopan parlamentti 

Petra  STEGER Kansalliset parlamentit 

Tuomas Heikki SUIHKONEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Kata TUTTO Alueiden komitea 

Nils USAKOVS Euroopan parlamentti 

Hubregt VERHOEVEN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Dragan VOLAREVIC  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Krasimir ZLATINOV  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

 


