MINUN VIISIKOHTAINEN SUUNNITELMANI
MAAHANMUUTOSTA:
Komission puheenjohtajuuskaudellani rakennan
maahanmuuttopolitiikan viiden pilarin varaan.

Euroopan

1.
Ensinnäkin, meidän on ilman viivyttelyä toimeenpantava yhteinen eurooppalainen
turvapaikkajärjestelmä, joka hyväksyttiin viime kesäkuussa. Mitkään säännöt eivät ole
täydellisiä, ja uudet säännöt ovat luonnollisesti syntyneet kompromissien kautta. Kuitenkin, nämä
säännöt purevat ”turvapaikkaturismiin”. Tällä hetkellä yksi ja sama turvapaikanhakija voi saada
myönteisen päätöksen 70-75 % todennäköisyydellä yhdessä jäsenvaltiossa, ja samoin perustein
alle 1 % todennäköisyydellä toisessa jäsenvaltiossa. On selvää minne turvapaikanhakijat
menevät ensiksi. Tämä ei ole kuitenkaan kestävä tapa jakaa vastuuta jäsenvaltioiden kesken.
Meidän on siksi toimeenpantava nämä uudet säännöt ripeästi, jotta turvapaikanhakijoilla on
samat mahdollisuudet turvapaikkaan jäsenvaltiosta riippumatta.

2.
Toiseksi, meidän on lisättävä Euroopan turvapaikkatukitoimiston antamaa käytännön
avustusta. Toimiston tehtävänä on tukea jäsenvaltioita, jotka ovat ”erityisen paineen” alla. Ei ole
sattumaa, että tämä uusi EU virasto ja sen 70 työntekijää toimivat Vallettasta käsin. Meidän on
pystyttävä tekemään entistä kattavempia riskianalyysejä, jotta voimme tunnistaa ongelma-alueet
ennen
kuin
ne
ylikuormittuvat.
Tarvitsemme
myös
räätälöityä
koulutusta
turvapaikkaviranomaisille kaikissa jäsenvaltioissa EU:n ulkorajoilla. Kaikkien jäsenvaltioiden on
työskenneltävä tiiviissä yhteistyössä Euroopan turvapaikkatukitoimiston kanssa. Muuten toimisto
ei voi toteuttaa tehtäväänsä.

3.
Kolmanneksi, meidän on lisättävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, erityisesti
Pohjois-Afrikassa. Olisi naiivia ajatella, että Eurooppa voisi vastata maahanmuuton
haasteeseen vain olemalla avoin ja vieraanvarainen. Jopa Eurooppa, rikkain mantere
maailmassa, ei pysty huolehtimaan koko maailman hädästä ja tuskasta. Ei riitä, että hoidamme
vain oireita, vaan meidän on mentävä ongelman ytimeen ja autettava tuomaan muutos
maahanmuuttajien kotimaissa. Kukaan ei halua jättää kotimaataan taakse – ellei poliittinen tai
taloudellinen tilanne pakota lähtemään muualle. Tästä syystä eurooppalaiset demokratiaa ja
pluralismia, oikeusvaltiota ja uskonnonvapautta vahvistavat ja vakaiden talouksien rakentamista
tukevat yhteistyöhankkeet Pohjois-Afrikan maiden kanssa ovat paras sijoitus, jonka voimme
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tehdä pärjätäksemme maahanmuuttohaasteen kanssa. On hyvä, että Euroopan jälleenrakennusja kehityspankki – resurssi, jonka alkuperäinen tarkoitus oli tukea poliittisen ja taloudellisen
järjestelmän kehittymistä Keski- ja Itä-Euroopassa - toimii nyt myös Egyptissä, Jordanissa,
Marokossa ja Tunisiassa. Meidän kaikkien pitäisi seurata projektien onnistumisia näissä maissa.

4.
Neljänneksi, Euroopan on oltava poliittisesti päämäärätietoisempi laillisen maahanmuuton
suhteen. Tiedän hyvin, että tämä aihe ei ole suosittu ja se herättää usein voimakkaita mielipiteitä.
Meidän on luotava sellainen eurooppalainen järjestelmä, joka mahdollistaa maahanmuuttajien
saapumisen Eurooppaan laillisesti ja kontrolloituun tapaan, mikäli haluamme pärjätä
maahanmuuton kanssa. Tämä on parempi vaihtoehto kuin ihmisten saapuminen salaa tai
Välimeren yli pienissä veneissä ihmisalakuljettajien armoilla. Laillisen maahanmuuton
järjestäminen on myös Euroopan omaksi hyödyksi pitkällä aikavälillä. Väestöennusteiden
mukaan vuoteen 2060 mennessä EU:n aktiivisen väestön osuus vähenee yli 10 %, siis 50
miljoonalla ihmisellä, kun taas eläkeläisten osuus kasvaa 17,1 %:sta 30 %:iin, 84,6 miljoonasta
151,5 miljoonaan. Tämä trendi on todellinen uhka EU:n taloudelliselle tuottavuudelle, varsinkin
kun pian meillä on nykyisen neljän sijaan vain kaksi työikäistä jokaista yli 65 vuotiasta kohti .
Vuodesta 2015 eteenpäin työikäisten väheneminen tarkoittaa kahta asiaa: ensinnäkin, meidän
korvattava työmarkkinoilta poistuvat eläkeläiset, ja toiseksi, meidän on löydettävä ihmisiä yhä
kasvavaa vanhusväestöä palveleviin työpaikkoihin, erityisesti hoivasektorilla. Siksi meidän on
kehitettävä yhteinen laillisen maahanmuuton politiikka, joka vastaa kasvavaan kykyjen ja
osaamisen kysyntään. EU:n laajuinen ”Sininen kortti” työlupa, joka otettiin käyttöön 2012, on
ensimmäinen askel eteenpäin. Työlupa mahdollistaa ei-EU kansalaisten, joilla on korkeaa
osaamista, työskentelyn ja asumisen kaikissa EU-maissa Tanskaa, Irlantia ja Iso-Britanniaa
lukuunottamatta. Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole täysin toimeenpanneet ”Sininen kortti”direktiiviä, ja sen käytännön toteutus on edelleen kansallisen byrokratian hankaloittama. Vain
10000 sinistä korttia annettiin järjestelmän ensimmäisen kahden vuoden aikana. Meidän on
katsottava tätä tuorein silmin ja tunnistettava ne tavat ja keinot, joilla voimme merkittävästi
laajentaa tätä aloitetta. Haluan, että Euroopasta tulee vähintään yhtä houkutteleva kuin
maahanmuuton suosikkikohteet kuten Australia, Kanada ja Yhdysvallat.

5.
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meidän on turvattava Euroopan rajat. Meidän yhteiset
turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkamme toimivat vain ja ainoastaa, jos onnistumme myös
estämään kontrolloimattoman laittomien maahanmuuttajien virran. Tästä syystä meidän on
parannettava Euroopan rajaturvallisuusvirasto FRONTEXin toimintakykyä. Vain 90 miljoonan
euron budjetti on hyvä alku, mutta se ei vastaa Euroopan yhteisten rajojen valvomisen
edellyttämiä resursseja. Meidän on yhdistettävä jäsenvaltioiden resursseja, jotta voimme
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vahvistaa FRONTEXia työssään. Lisäksi eurooppalaiset rajavartijayksiköt on laitettava toimiin
FRONTEXin yhteisoperaatioissa. Meidän on myös sovelletteva ja voimakkaasti ylläpidettävä
uusia eurooppalaisia sääntöjä, jotka rankaisevat ihmiskauppiaita. Noiden rikollisten, jotka
hyväksikäyttävät hädässä olevien tai vainottujen kärsimystä pitää tietää: Eurooppa on valppaana
ja tuo rikolliset oikeuden eteen.

