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Rändeküsimus 
LÜHIÜLEVAADE 
Pagulas- ja rändevood on kogu maailmas tähelepanu keskmes. Viimastel aastatel on Euroopa 
pidanud tegelema kõige tõsisema rändesurvega alates II maailmasõja lõpust. Enneolematult suure 
hulga pagulaste ja ebaseaduslike rändajate saabumine ELi, mille haripunkt oli 2015. aastal, paljastas 
ELi varjupaiga-, välispiiride ja rändepoliitikas hulgaliselt puudujääke ja lünki. Nende probleemidega 
tegelemiseks on EL käima lükanud laiaulatuslikumad reformid, mille eesmärk on kujundada ELi 
varjupaiga- ja rändepoliitika ümber nelja järgmise samba põhjal: vähendada ebaseadusliku rände 
stiimuleid selle algpõhjustega tegelemise kaudu, muuta tõhusamaks tagasisaatmine ning hävitada 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse võrgustikud; päästa elusid ja kindlustada 
välispiire; luua tugev ELi varjupaigapoliitika ning pakkuda varjupaigataotlejatele rohkem 
seaduslikke võimalusi ja seaduslikele sisserändajatele tõhusamaid seaduslikke rändekanaleid. 

2015. ja 2016. aastal nähtud rekordilised rändevood ELi rändevood olid 2017. aasta lõpuks ja 2018. 
aastaks vaibunud. Siiski on EL selleks, et viia ellu komisjoni sõnul tõhusat, õiglast ja tugevat tulevast 
ELi rändepoliitikat, rakendanud aluslepingutele ja teistele õiguslikele ja finantsvahenditele 
tuginedes nii vahetuid kui ka pikaajalisemaid meetmeid. Oma geograafilise asendi ja maine tõttu 
näitena stabiilsusest, heldusest ja avatusest olukorras, kus esineb üha enam rahvusvahelisi ja 
sisekonflikte, leiavad aset kliimamuutused ja eksisteerib üleilmne vaesus, kujutab Euroopa endast 
varjupaigataotlejatele ja rändajatele jätkuvalt ideaalset varjupaika. See kajastub ka selles, kuidas EL 
rahastab nii kehtiva kui ka tulevase ELi eelarve raames üha suuremal määral rände- ja 
varjupaigapoliitikat ning kuidas see on järjest paindlikum ja mitmekesisem. 

Käesolev on ajakohastatud versioon varasemast briefing’ust (ülevaade), mis avaldati enne Euroopa 
Parlamendi 2019. aasta valimisi. Vt ka paralleelset ülevaadet „ELi toetus demokraatiale ja rahule 
maailmas“. 
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Praegune olukord 
Rahvusvaheliste rändajate arvu on viimastel aastatel kogu maailmas jätkuvalt kiiresti kasvanud, 
jõudes 2017. aastal 258 miljonini, mis on rohkem kui 200 miljonit rändajat 2010. aastal ja 
173 miljonit rändajat 2000. aastal. Alates 1994. aasta ÜRO rahvusvahelise rahvastiku- ja 
arengukonverentsist on rahvusvaheline ränne ja selle seos arenguga rahvusvahelise kogukonna 
päevakorras muutunud järjest olulisemaks. 

Joonis 1. Peamised rändeteed Euroopasse 

 
Allikas: Frontex; infograafika koostas Giulio Sabbati, EPRS. 

ELis on rände haldamine paljude õiguslike ja poliitiliste vahendite vahel hajutatud. Alates Euroopa-
suunalisest enneolematust rändevoost 2015. aastal on see poliitika põhinenud suuresti Euroopa 
rände tegevuskaval. ELi tegevus selles valdkonnas seisneb vahetute ja pikaajalisemate meetmete 
väljapakkumises ja rakendamises, keskendudes oma rändepoliitika sise- ja välismõõtmele ja ELi 
välispiiridele. Meetmed hõlmavad nende ebaseaduslike rändajate tagasisaatmist ja -võtmist, kellel 
ei ole õigust ELi siseneda või ELi jääda; rändajate smugeldamisega võitlemist, ELi välispiiride 
kaitsmist; seaduslike võimaluste loomist rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele; usaldusväärse 
varjupaigapoliitika loomist, mis põhineb solidaarsuse ja vastutuse vahelisel tasakaalul, ning 
rändeküsimusega tegelemist koostöös kolmandate riikidega poliitiliste ja rahaliste vahendite abil. 
EL on sätestanud üksikasjalikud ühised standardid mitmetes määrustes ja direktiivides, kuid tegelik 
varjupaiga- ja rändepoliitika rakendamine on liikmesriikide ülesanne, kes peavad tagama, et nende 
riiklikud õigusaktid on kooskõlas nii ELi õiguse kui ka rahvusvaheliste kokkulepetega. ELi rändealane 
välispoliitika on osa ELi üldisest lähenemisviisist rände valdkonnas ning see täiendab ELi 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
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välispoliitikat ja arengukoostööd. Poliitika põhineb liikmesriikide seatud ühistel eesmärkidel ning 
seda kajastab Euroopa ühine varjupaigasüsteem. Koostöö kolmandate riikidega on osa rände ja 
liikuvuse suhtes võetud üldisest lähenemisviisist, mille kaudu on EL osalenud poliitilises dialoogis 
ning loonud partnerlussuhted kolmandate riikidega. 

Probleemid, millega EL on alates hiljutisest enneolematust kontrollimatust suure hulga pagulaste ja 
ebaseaduslike rändajate saabumisest silmitsi seisnud, on toonud ELi varjupaiga-, välispiiride ja 
rändepoliitikas välja hulgaliselt puudujääke ja lünki. See pani ELi varjupaigasüsteemi – mis on kõiki 
varjupaigamenetluse aspekte hõlmav õigusraamistik – suure surve alla. Kehtiva süsteemi kohaselt 
ei kohelda varjupaigataotlejaid ühetaoliselt ning eri riikides on taotluste rahuldamise määr erinev. 
Lisaks vastutab väga väike arv riike oma geograafilise asukoha tõttu põhimõtteliselt kõigi ELis 
esitatud varjupaigataotluste läbivaatamise eest. Õigusraamistikku tuleb reformida, et muuta see 
tõhusamaks, ühtlustatumaks, õiglasemaks ja tuleviku rändesurve suhtes vastupidavamaks. Ühe 
esimese kiireloomulise meetme, mis pärast 2015. aasta rändelainet võeti, eesmärk oli leevendada 
Kreekale ja Itaaliale avalduvat rändesurvet, sest sinna saabus enamik sisserändajatest. Eesmärk oli 
tingimustele vastavad rahvusvahelise kaitse taotlejad – st sellisest riikidest pärit taotlejad, mille 
puhul liikmesriikides rahuldati varjupaigataotlused vähemalt 75% juhtudest – paigutada ümber 
teistesse liikmesriikidesse, tagades seega õiglase ja tasakaalustatud jaotuse ning 
varjupaigataotlejate eest vastutuse jagamise ELis. Siiski ei olnud kõik liikmesriigid nõus kavas 
osalema. See näitas vastuolulist suhtumist avalikus arvamuses ning raskusi solidaarsuse ja vastutuse 
tasakaalustamises erinevate ELi riikide vahel. 

Lisaks on ebaseadusliku rände vähendamiseks vaja tõhusat ebaseaduslike rändajate tagasisaatmis- 
ja tagasivõtmispoliitikat. Kuna tagasisaatmise määr oli madal, on komisjon keskendunud oma 
suutlikkuse suurendamisele uuendatud tagasipöördumiskava ning kavandatava 
tagasisaatmisdirektiivi läbivaatamise kaudu ning on sõlminud Aafrika ja Aasia riikidega 
tagasivõtulepinguid või praktilist korraldust käsitlevaid kokkuleppeid. 

Kontrollimatud rändevood tõid samuti esile nõrgad kohad ELi välispiiride haldamises. Üks põhiline 
element liikmesriikidele suunatud ELi toetuses on olnud esmase vastuvõtu süsteemi raames antav 
tegevustoetus. See hõlmab kõigi saabunud varjupaigataotlejate isiku kindlakstegemist ja 
registreerimist ning asjakohaste vastuvõtutingimuste ja võimekuse pakkumist. Kuigi rändajatelt 
sõrmejälgede võtmisel on edusamme tehtud ja komisjoni sõnul on selle osakaal jõudnud peaaegu 
100%-ni, on vastuvõtutingimused jätkuvalt tõsine probleem. Aastatel 2017 ja 2018 vähenes 
ebaseaduslike piiriületuste arv ELi välispiiridel märkimisväärselt, seda peamiselt idapoolsetel ja 
Vahemere keskosa rändeteedel, kuid üldine surve Euroopa välispiiridele on endiselt üsna kõrge. 
Lisaks võib teekond ELi olla äärmiselt ohtlik ning smugeldajad seavad rändajad tihti eluohtlikesse 
olukordadesse. Inimkaotuste ärahoidmiseks eelkõige Vahemerel on vaja otsingu- ja 
päästeoperatsioone ning tuleb võidelda inimkaubanduse ja inimsmugeldamise võrgustikega. 

Ränne on üleilmsel skaalal esinev makro-kriitiline poliitiline küsimus. ÜRO Arenguprogrammi 
(UNDP) kohaselt kasvaks tööealine elanikkond juhul, kui ränne puuduks, 2025. aastaks ainult Uus-
Meremaal ja Iirimaal, kõigis teistes riikides toimuks elanikkonna arvu tõsine langus. Üks võimalus, 
kuidas rahvastiku kasvu langust või paigalseisu tasakaalustada, on avada seaduslikud rändekanalid 
ning selleks on vaja üleilmset lahendust. Samuti tuleb kiiremas korras asendada seaduslike 
rändekanalitega ebaseaduslikud rändevood, mis on põhjustanud nii palju kannatusi ja inimõiguste 
äärmuslikke rikkumisi. Nagu Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 2017. aasta kõnes 
Euroopa Liidu olukorra kohta ütles: „Ebaseaduslik ränne lõpeb alles siis, kui ohtlikele rännuteedele 
leidub alternatiive.“ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_et.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2018:634:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_et.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf#page=12
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/
https://euobserver.com/migration/139020
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Üldsus ootab ELilt tegusid1 

Mitmete Euroopa Parlamendi tellimusel tehtud 
arusaamu ja ootusi käsitlevate Eurobaromeetri 
uuringute kohaselt langes ELi kodanike toetus 
veelgi suuremale ELi osalusele rändepoliitikas 
74%-lt 2016. aastal 72%-le 2018. aastal. Kuigi 
osakaal on langenud, on langus väike ning 
üldiselt on toetus ELi osalemisele rändepoliitikas 
jätkuvalt väga suur. Arvamused liikmesriikide 
lõikes erinevad märgatavalt. Kõige suurem 
toetus ELi tõhusamale tegevusele registreeriti 
Küprosel (88%), Hispaanias (85%) ja Portugalis 
(84%). Kõige väiksem toetus ELi tõhusamale 
tegevusele registreeriti Austrias (55%), Lätis ja 
Ühendkuningriigis (56%). 
Liikmesriikidevahelistest erinevustest hoolimata 
toetab kõigis liikmesriikides enamik kodanikke 
ELi tõhusamat tegevust rände valdkonnas. 

Üldiselt on toetus ELi rändepoliitikas osalemisele 
vähenenud 2 protsendipunkti. Liikmesriikide 
tasandil on toetus vähenenud kõige rohkem 
Eestis (vähenes 15 protsendipunkti), Tšehhi 
Vabariigis (vähenes 13 protsendipunkti) ja 
Ühendkuningriigis (vähenes 12 
protsendipunkti). Kaheksa liikmesriigi puhul on 
näha soovi, et EL sekkuks rändeküsimustes 
rohkem, kõige rohkem tõusis toetus Hispaanias 
(6 protsendipunkti).  

Joonis 3. ELilt oodatakse senisest 
aktiivsemat tegutsemist: erinevus 
protsendipunktides 2016. ja 2018. aasta 
vahel 

 

Allikas: EPRS, tuginedes Eurobaromeetri 
uuringutele 85.1 – 2016; 89.2 – 2018. 

 

Joonis 2. Vastanute osakaal, kes sooviks, et EL sekkuks rohkem kui praegu 

 

Allikas: EPRS, tuginedes Eurobaromeetri uuringutele 85.1 – 2016; 89.2 – 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Alates 2016. aastast on hinnang ELi 
rändepoliitikas osalemisele märkimisväärselt 
paranenud. Eurooplaste osakaal, kes pidasid ELi 
tegevust ebapiisavaks, on langenud kaheksa 
protsendipunkti (66%-lt 2016. aastal 57%-le 
2018. aastal), kuid see on endiselt enamiku 
Euroopa kodanike arvamus. Eurooplaste osakaal, 
kes pidasid ELi tegevust rändeküsimustes 
piisavaks, on tõusnud 7 protsendipunkti (19%-lt 
2016. aastal 26%-le 2018. aastal). Hoolimata 
hinnangu paranemisest ELi tulemuste osas selles 
valdkonnas, sai rändeküsimustesse sekkumine 
endiselt uuringus käsitletud 
poliitikavaldkondadest kõige kehvema 
hinnangu. 

Kõige rohkem on hinnangus ELi 
rändeküsimustes osalemisele positiivset 
muutust näha Rumeenias (tõus 19 
protsendipunkti), Iirimaal (tõus 14 
protsendipunkti) ja Bulgaarias (tõus 12 
protsendipunkti). Peaaegu igal pool on hinnang 
ELi osalemise suhtes paremaks muutunud. 
Võrreldes 2016. aastaga on hinnang ELi 
tegevusele rändeküsimustes 2018. aastal 
kehvem ainult kolmes liikmesriigis. Seda 
vastupidist suundumust oli näha Austrias (langus 9 protsendipunkti), Maltal (langus 8 
protsendipunkti) ning Luksemburgis, kus muutus on väga väike (langus 1 protsendipunkt).  

Liikmesriikidevahelised erinevused hinnangus ELi tegevusele on endiselt märkimisväärsed. Kõige 
madalam on hinnang Kreekas, kus hinnangu „piisav“ määr oli 10%, ning kõige kõrgemad määrad on 
Horvaatias (43%) ja Taanis (40%).  

Rändepoliitika valdkonnas ELi osalemisega seotud kodanike ootuste ja osalemisele antava 
hinnangu vahel esinev lõhe on üks suurimaid (lõhe on sama suur tööpuuduse ja maksupettustega 
võitlemise valdkonnas). Kuigi suurusjärk on märkimisväärselt vähenenud, eelkõige selle tõttu, et 
hinnang ELi tegevusele on paranenud, on kodanike murede lahendamiseks vaja veel palju ära teha. 

ELi raamistik 
Euroopa Liidu lepingu artikkel 3 kohustab ELi kui valitsusvälist osalejat järgima ÜRO norme ning 
järgima rangelt rahvusvahelist õigust ja seda arendama, sealhulgas austama ÜRO põhikirja 
põhimõtteid, edendades ja kaitstes kogu oma tegevuses inimõigusi, eelkõige lapse õigusi2. ELil on 
ühtse rändepoliitika väljatöötamiseks jagatud pädevus. ELi õiguse kohaselt (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu) artikli 67 lõige 2) kujundab liit „varjupaiga, sisserände ja välispiiril teostatava 
kontrolli valdkonnas liikmesriikidevahelisel solidaarsusel põhineva ühise poliitika, mis on õiglane 
kolmandate riikide kodanike suhtes.“ Kolmandate riikide kodanike hulka arvatakse samuti 
kodakondsuseta isikud. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 78 nähakse ette ELi ühise rände-, 
täiendava kaitse ja ajutise kaitse poliitika loomine. Samuti kirjeldatakse artiklis Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu rolli kaasseadusandjatena Euroopa ühise varjupaigasüsteemi raames meetmete 
võtmisel. Juhul kui ühte või mitut liikmesriiki tabab ootamatult kolmandate riikide kodanike 
sissevool, on nõukogul õigus võtta komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist ajutisi meetmeid. Artikli 79 lõikes 1 sätestatakse tõhusamad meetmed 
ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu võitlemiseks, mille kohaselt tegutsevad Euroopa 
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt, kusjuures artikli 79 lõikes 3 

Joonis 4. ELi praegusi meetmeid 
peetakse piisavaks: erinevus 
protsendipunktides 2016. ja 2018. aasta 
vahel 

 

Allikas: EPRS, tuginedes Eurobaromeetri 
uuringutele 85.1 – 2016; 89.2 – 2018. 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453178/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12008E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12008E079
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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sätestatakse, et liit „võib sõlmida kolmandate riikidega tagasivõtulepinguid riigis loata elavate 
kolmandate riikide kodanike, kes ei täida või enam ei täida liikmesriigi territooriumile sisenemise, 
seal viibimise või elamise nõudeid, tagasivõtmiseks nende päritoluriiki või -kohta“. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 80 viidatakse solidaarsuse ja vastutuse, sealhulgas finantskoormuse 
liikmesriikidevahelise õiglase jagamise põhimõttele, kui liikmesriigid viivad ellu piirikontrolli-, 
varjupaiga- ja sisserändepoliitikat. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas nähakse artiklis 18 ette 
varjupaigataotluse esitamise õigus ning selle artiklis 19 keelatakse tagasi- ja väljasaatmine. Selleks 
et liidu teisesed õigusaktid, sh varjupaiga valdkonda käsitlevad direktiivid ja määrused, kehtiksid ja 
oleksid õiguspärased, tuleb põhiõiguste hartat järgida. 

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi raames tuleb pidada kinni 1951. aasta pagulasseisundi 
konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli (Genfi konventsioon) ning muude asjakohaste 
lepingute, näiteks lapse õiguste konventsiooni kohaselt riikidel lasuvatest kohustustest. Samuti 
tuleb järgida pagulasseisundi konventsioonis sätestatud tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtet3. 

Enamik rändepoliitikaga seotud ELi vahendeid on eraldatud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriigi 3 (sisekulud) ja rubriigi 4 (väliskulud) alt. See hõlmab Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi (AMIF), mille eesmärk on aidata tõhusamalt hallata rändevoogusid ning töötada 
välja ühine liidu lähenemisviis varjupaiga- ja rändeküsimustele, ning Sisejulgeolekufondi (ISF), 
millega toetatakse välispiiride haldamist ja ühist viisapoliitikat (Sisejulgeolekufondi välispiiride ja 
viisade rahastamisvahend) ning antakse rahalist toetust politseikoostööks ning kuritegevuse, 
sealhulgas rändajate smugeldamise tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks. 2018. aasta aprilli 
andmete kohaselt kasvas mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi jaoks ette nähtud algne assigneering 3,8 miljardilt eurolt 6,6 miljardi euroni, 
samas kui Sisejulgeolekufondi vahendid suurenesid veidi – 3,7 miljardilt eurolt 3,8 miljardi euroni. 

Rändega tegelevad ka detsentraliseeritud ELi ametid, eelkõige Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet 
(Frontex), mis tegeleb välispiiride halduse ja kontrolliga; Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet 
(EASO), mis toetab varjupaigasüsteemi raames liikmesriikide kohustuste täitmist, ja Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol), mis aitab liikmesriikidel teha politseikoostööd, sh rändajate 
smugeldamise valdkonnas. ELi ametid tegutsevad eelarve kaudse täitmise raames, st komisjon on 
eelarve täitmise delegeerinud neile ametitele. 2018. aasta andmete kohaselt tõusis ELi kogueraldis 
mitmeaastasest finantsraamistikust 2014–2020 Frontexi puhul algselt 628 miljonilt eurolt 
1,638 miljardi euroni (aprill 2018), EASO puhul 109 miljonilt eurolt 456 miljoni euroni (aprill 2018) 
ning Europoli puhul 654 miljonilt eurolt 753 miljoni euroni (aprill 2018). 

Rahastamisvahendist „Erakorralise abi andmine liidus“ tehakse eraldisi kuni 2019. aastani erakordse 
ulatuse ja mõjuga katastroofide korral, mille korral muudest liikmesriikidele ja ELile kättesaadavatest 
vahenditest ei piisa. 2018. aasta aprilliks oli komisjon eraldanud Kreekas pagulaste jaoks 605 miljoni 
euro ulatuses erakorralist abi. Sellised fondid nagu programm „Horisont 2020“, Euroopa abifond 
enim puudustkannatavate isikute jaoks, Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ning Euroopa 
Sotsiaalfond (ESF) eraldavad samuti vahendeid rände valdkonna heaks, konkreetsemalt pagulaste 
ja rändajate integratsiooniks. ELi rändealase välispoliitika rahastamine on tuginenud erinevatele 
vahenditele, mille eesmärk on vastata uutele prioriteetidele, näiteks ELi Türgi pagulasrahastu, 
Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfond ning Euroopa Kestliku Arengu Fond (vt tabelit 1 
eelarvealgatuste kohta). Need vahendid loodi selleks, et kasutada nii ELi eelarve kui ka liikmesriikide 
vahendeid, kuid riiklike kohustuste täitmine on osutunud tihti keeruliseks. Arvatakse, et ELi 
vahendid rände jaoks kasvavad kuni 2020. aastani, et toetada kõigis liikmesriikides rände haldamise 
valdkonnas tehtavaid edusamme. 

Parlamendi 2014.–2019. aasta koosseisu saavutused 
Euroopa Komisjoni esmane vahetu reaktsioon 2015. aastal aset leidnud enneolematutele Euroopa-
suunalistele rändevoogudele oli võtta 2015. aasta aprillis vastu kümnest meetmest koosnev 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://fra.europa.eu/et/charterpedia/article/18-varjupaigaoigus
http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/19-protection-event-removal-expulsion-or-extradition
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
http://www.consilium.europa.eu/et/policies/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://frontex.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_et.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
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rändeteemaline tegevuskava, mida toetasid samuti nõukogu ja Euroopa Parlament. Kuna kavas 
sisalduvad meetmed osutusid ebapiisavaks, võttis komisjon 2015. aasta mais vastu Euroopa rände 
tegevuskava, milles sätestati konkreetsed, vahetud ja pikaajalised meetmed, et luua tugev ELi 
varjupaigapoliitika, päästa elusid ja kindlustada välispiirid, vähendada ebaseadusliku rände 
stiimuleid, pakkuda varjupaigataotlejatele rohkem seaduslikke võimalusi ning tagada koostöö 
kolmandate riikidega. Parlament on võtnud vastu mitu rändeteemalist omaalgatuslikku 
resolutsiooni, eelkõige 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja ELi tervikliku 
rändekäsituse vajalikkuse kohta ning 5. aprilli 2017. aasta resolutsiooni pagulas- ja rändevoogude 
ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles. Nimetatud resolutsioonides kaalutakse 
asjaomaseid poliitilisi strateegiaid ning töötatakse välja soovitused. 

ELi sisetegevus rände valdkonnas 

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi (CEAS) reformimine 

Kehtiva Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kohaselt ei kohelda varjupaigataotlejaid ühetaoliselt ning eri 
riikides on taotluste rahuldamise määr erinev. See tuleneb osaliselt kaalutlusõigusest, mida liikmesriikidele 
direktiivide rakendamisel kehtiva varjupaigaõiguse kohaselt võimaldatakse. Lisaks vastutavad oma 
geograafilise asukoha tõttu põhimõtteliselt kõigi ELis esitatud varjupaigataotluste läbivaatamise eest ainult 
mõned riigid. Selleks et muuta õigusraamistik tõhusamaks, ühtlustatumaks, õiglasemaks ja tulevikus 
esineva rändesurve suhtes vastupidavamaks, reformis komisjon seda 2016. aasta mais ja juulis. Komisjon 
esitas kaks ettepanekute paketti, mis hõlmasid varjupaigataotluste õiglast jaotamist liikmesriikide vahel 
ning kus sätestati ELi tasandil ühised reeglid, et varjupaigamenetlust lihtsustada ja lühemaks muuta, et 
tagada rahvusvahelise kaitse saajatele ühtsed kaitsestandardid ja õigused ning et jätkata 
vastuvõtutingimuste ühtlustamist, vähendada teisest rännet ning suurendada integreerimise väljavaateid. 
Süsteemi reformimine, mis ei edene, sest avaliku arvamuse suhtumises esineb vastuolusid ning kuna ELi 
riikide vahel on solidaarsust ja vastutust keeruline tasakaalustada, jõuab lõpule alles siis, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu jõuavad üksikute dokumentide osas poliitilisele kokkuleppele. 

Välispiiride tugevdamine 

Nagu seda Euroopa rände- ja julgeoleku tegevuskavades rõhutatakse, on praeguste probleemidega 
tegelemiseks vaja paremini välispiire hallata. EL on keskendunud teabesüsteemide ja tehnoloogia 
pakutavate võimaluste paremale ärakasutamisele, näiteks kontrolli tugevdamine välispiiridel ja süsteemi 
loomine, et registreerida kolmandate riikide kodanike riiki sisenemine ja riigist lahkumine. Üks suurimaid 
saavutusi on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) loomine 2016. aasta septembris, mis toimus 
ülikiiresti. Amet, kelle volitusi suurendati 2019. aastal märkimisväärselt, toetab liikmesriike rände haldamise, 
piiriülese kuritegevuse vastu võitlemise ning otsingu- ja päästeoperatsioonide valdkonnas.  

Ebaseadusliku rände vähendamine ja tagasisaatmise määra suurendamine 

Erinevatel rändeteedel esinevate probleemide lahendamisel on EL keskendunud merel kohaloleku 
tagamisele, et päästa elusid ning hävitada inimkaubanduse ja inimsmugeldamise võrgustikud. Inimkaotuste 
ärahoidmiseks eelkõige Vahemerel ning inimkaubanduse ja võrgustike ja smugeldajatega võitlemiseks lõi 
EL mitu mereoperatsiooni, näiteks EUNAVFOR MED SOPHIA. Kuna tagasisaatmise määr on madal, on EL 
samuti keskendunud oma suutlikkuse suurendamisele uuendatud tagasipöördumiskava kaudu ja Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga koostöö tegemise abil, samuti on selle tegemiseks sõlmitud Aafrikas ja Aasias 
asuvate riikidega tagasivõtulepinguid või praktilist korraldust käsitlevaid kokkuleppeid. 

ELi saabumiseks piisavate seaduslike võimaluste tagamine 

2016. aasta mais võeti vastu direktiiv 2016/801/EL kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, 
praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetusprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au 
pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta. Selle vastuvõtmine oli viimane 
samm eelmise Euroopa Komisjoni lubatud seadusliku rände meetmepaketist, mis sisaldas ettevõtjasiseselt 
üleviidavaid töötajaid käsitlevat direktiivi (direktiiv 2014/66/EL) ja hooajatöötajate direktiivi (direktiiv 
2014/36/EL). 2016. aasta juunis tegi komisjon ettepaneku uue seadusliku rände paketi kohta, mis hõlmab 
kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava. 2016. aasta septembris alustas komisjon 
seadusliku rände toimivuskontrolli, mille eesmärk oli hinnata mitme ELi seadusliku rände vahendi 
asjakohasust, sidusust, tulemuslikkust, tõhusust ja Euroopa lisaväärtust. Need hõlmavad lisaks eespool 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//ET
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_et.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_et.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32014L0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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nimetatud meetmetele perekonna taasühinemise direktiivi (2003/86/EÜ); pikaajaliste elanike direktiivi 
(2003/109/EÜ) muudetud kujul; Algne ELi sinise kaardi direktiiv (2009/50/EÜ), mille läbivaatamise üle 
alustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel 2017. aastal läbirääkimisi, kuid mis hiljem nõukogus raskuste 
tõttu blokeeriti, ning ühtse loa direktiiv (2011/98/EL).  

ELi väliskoostöö rände valdkonnas 

ELi välispoliitika põhineb rände ja liikuvuse suhtes võetud üldisel lähenemisviisil, mis loodi 2005. aastal. See 
tugineb kahepoolsel, piirkondlikul ja mitmepoolsel tasandil võetud rahvusvahelistele kohustustele ja 
põhineb 2011. aasta hinnangul. Kehtiv rände ja liikuvuse suhtes võetud üldine lähenemisviis võeti vastu 
2012. aastal ning selle eesmärk on luua rände valdkonnas tasakaalustatud ja terviklik käsitus, tehes selleks 
koostööd ELi-väliste riikidega. ELi rändealane välispoliitika põhineb mitmesugustel vahenditel ning 
solidaarsusele ja vastutusele tugineva dialoogi ja partnerluse loomisel päritolu- ja transiidiriikidega. 

Euroopa rände tegevuskava käivitas kolmandate riikide rändealase partnerlusraamistiku, et luua uusi ja 
laiendada olemasolevaid algatusi. Raamistik suurendab kriisidele reageerimise kontekstis toetust 
inimestele, kes seda vajavad, rajades samas alused päritolu-, transiidi- ja sihtriikidega tõhusama koostöö 
tegemiseks, mille keskmes on rände- ja liikuvuspoliitika. Euroopa Parlament rõhutas oma 5. aprilli 2017. 
aasta resolutsioonis oma muret ja solidaarsust selle üle, et väga palju pagulasi ja rändajaid kannatavad oma 
päritoluriikides tõsiste inimõiguste rikkumiste tõttu. EL on nõudnud naaberriikide ja samuti teiste transiidi- 
ja päritoluriikidega pikaajaliste individuaalselt kujundatud partnerluste loomist. Rändevoo mõju poliitilisele 
mõõtmele ning eelkõige arengu ja julgeoleku vahelisele seosele käsitletakse põhjalikumalt 2016. aasta 
juunis esitletud ELi üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias. Strateegias võetakse kasutusele 
„põhimõtetega pragmaatilisuse“ mõiste, kus rõhutatakse üksikriikidele kohandatud lähenemisviise. 
Kolmandate riikide kodanike jaoks on samuti asjakohased uute oskuste tegevuskavas sisalduvad meetmed, 
mis peaksid nende integreerimist toetama. 

EL on alates 2005. aastast toetanud kolmandatest riikidest pärit rändajate tagasipöördumist ja 
taasintegratsiooni arengukoostöö rahastamisvahendi rände- ja varjupaigaalase temaatilise programmi 
kaudu. Ajavahemikus 2005–2015 eraldati selleks 65 miljoni euro ulatuses ELi vahendeid, millest sai 
taasintegreerimise mõõtmega kolmandates riikides kasu enam kui 50 projekti. Euroopa rändevõrgustiku 
tagasisaatmisekspertide rühm tuvastas 26 liikmesriigis ja Norras kokku 96 programmi, mille eesmärk on 
aidata rändajatel oma koduriiki tagasi pöörduda ja seal taasintegreeruda4. Nimetatud programmide 
eesmärk on aidata rändajaid, kellele on antud enne sunniviisilist väljasaatmist kindel aeg vabatahtlikuks 
lahkumiseks. Konkreetsed programmid tegelevad haavatavate rühmade vajadustega, näiteks saatjata 
alaealised, inimkaubanduse ohvrid ja meditsiiniliste erivajadustega inimesed. Konkreetsed meetmed 
rändajate taasintegratsiooni toetamiseks on vastu võetud, et „toetada taasintegreerimisega seotud 
tegevusi nii partnerriikides kui ka liikmesriikides“ toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja 
taasintegreerumise programmide kaudu, näidates seega, et ELi rändepoliitika ja partnerriikide arengu 
vahelisest seosest saadakse järjest paremini aru.  

Liikmesriigid on ELi raamistiku raames asustanud kolmandatest riikidest pärit pagulasi ümber 
konkreetselt ELi hädaolukorras ümberasustamise kava ja ELi-Türgi avalduse sätete kohaselt. Siiski on 
ümberasustamiste arv jätkuvalt tagasihoidlik. Euroopa Komisjon tegi 2017. aasta septembris 
soovituse, et liikmesriigid asustaksid 2019. aasta oktoobriks täiendavalt ümber 50 000 haavatavat 
isikut, keskendudes seejuures Põhja-Aafrika, Lähis-Ida ja Aafrika Sarve piirkondadele. Euroopa 
Parlament ja nõukogu peavad praegu samuti läbirääkimisi kahe ettepaneku osas, mis võiksid luua 
Euroopasse rändamiseks rohkem seaduslikke võimalusi, üks neist käsitleb liidu 
ümberasustamisraamistikku, millega tagatakse rahvusvahelise kaitse vajajatele turvalised ja 
seaduslikud võimalused Euroopasse jõudmiseks, ning teine käsitleb ELi sinist kaarti, mille eesmärk 
on meelitada ligi ja hoida ELis kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid. Edasised edusammud nendes 
menetlustes sõltuvad sellest, kuidas uus parlament ja teised institutsioonid otsustavad edasi minna. 

Kogusumma, mis on eraldatud ELi vahenditest, detsentraliseeritud ametite ja teiste rände 
valdkonna toetussüsteemide kaudu, on 2018. aasta aprilli seisuga tõusnud kogu mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 jaoks algselt eraldatud 8,4 miljardilt eurolt 14,2 miljardi euroni. Kuna 
rände haldamine muutus ELi tegevuskavas prioriteetsemaks, on suurenenud rände jaoks – nii ELi 
eelarve piires kui ka väljaspool eelarvet – eraldatud ELi rahaliste vahendite summa, paindlikkus ja 
mitmekesisus. Muudatus on tingitud enneolematult suurest rändevoost 2015. aastal, mis avaldas 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//ET
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_reg_inform_in_cash_in_kind_assistance_to_returnees_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/et/pdf
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/8/oj
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survet nii (eriti ELi välispiiril paiknevate) liikmesriikide kui ka detsentraliseeritud ametite 
suutlikkusele materiaalsete vahendite ja tööjõu valdkonnas. 2015. aastal kooskõlas Euroopa rände 
tegevuskavaga heakskiidetud lisameetmetel on olnud vahetu mõju eelarvele, mis kajastub eriti 
paranduseelarvetes 5/2015 ja 7/2015. ELi läbivaadatud eelarveridade, mida Euroopa Parlament 
samuti nõudis, eesmärk oli aidata kõige suurema surve all olevatel riikidel tulla toime uute 
vajadustega piirikontrolli ja esmase vastuvõtu keskuste puhul ning pakkuda pagulastele ja 
rändajatele vajalikku humanitaartuge, sh peavarju ja tervishoiuteenuseid. Lisaks tugevdasid 
eksperdid liikmesriikide võimekust ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Europoli ja EASO 
rahastamise kaudu tehti vahendid kättesaadavaks. Samuti on liikmesriikidele eraldatud ELi 
vahendeid kaitset vajavate isikute ümberasustamiseks väljastpoolt ELi. Siiski kordas Euroopa 
Parlament oma 2017. aasta oktoobri resolutsioonis veendumust, et rubriigi 3 ülemmäär on 
osutunud nende probleemide sisuliselt piisavaks rahastamiseks väga ebapiisavaks. Euroopa 
Parlamendi märkusi võeti 2018. aasta üldeelarves arvesse. Euroopa Komisjoni sõnul on 
kogukulutused ELi fondidest (AMIFist ja ISFist), mis moodustavad suurema osa rände valdkonna 
tegevustele ettenähtud ELi eelarvest, osutunud peaasjalikult tõhusaks. Vahendid on muutnud 
varjupaigasüsteemid paremaks ja tugevdanud liikmesriikide vastuvõtusuutlikkust ja 
piirihaldusvõimekust liidu välispiiridel. Vahendid pakuvad märkimisväärsel hulgal ELi lisaväärtust, 
toetades piiriülese mõõtmega meetmeid, koormuse jagamist liikmesriikide vahel, parandades 
riiklikku suutlikkust, personali väljaõpet ning muid meetmeid. 

Tabel 1. Rahastamisvahendid rände valdkonnas väliskoostöö tegemiseks5 

Vahend Eelarve Geograafiline kohaldamisala 

Euroopa Arengufond 
(EAF) 

Ajavahemik 2014–2020: 11. EAFist on 
perioodiks 2014–2020 ette nähtud 

30,5 miljardit eurot 

Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas 
asuvad ELi partnerriigid ja liikmesriikide 

ülemeremaad ja -territooriumid 

Arengukoostöö 
rahastamisvahend (DCI) 

Ajavahemik 2014–2020: 

19 661,64 miljonit eurot (jooksevhindades) 

Geograafilised programmid (Ladina-Ameerika, Lähis-
Ida ja Lõuna-Aasia, Põhja- ja Kagu-Aasia, Kesk-Aasia); 

Üleaafrikaline programm (kogu Aafrika mandrit 
hõlmavad ja piirkondadevahelised projektid) ning 
rände- ja varjupaigaalane temaatiline programm 

(projektid olulistes riikides) 

Euroopa 
naabruspoliitika 

rahastamisvahend (ENI) 

Ajavahemik 2014–2020: 15 432,63 miljonit 
eurot (jooksevhindades) 

Vahemere lõunapiirkonna riigid (Alžeeria, Egiptus, 
Liibanon, Liibüa, Jordaania, Iisrael, Maroko, Süüria, 
Tuneesia, Palestiina) ning idapoolsed naaberriigid 

(Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, 
Moldova, Ukraina) kas kahepoolselt või piirkondlikult 

(viimasel juhul on hõlmatud ka Venemaa) 

Madadi Fond (2014) 
Ajavahemik 2014–2018: 

siiani 1,4 miljardit eurot 
Liibanon, Jordaania, Iraak, Türgi, Egiptus ja Süüria 

Bêkou usaldusfond lubatud on 239,5 miljonit eurot Kesk-Aafrika Vabariik 

Hädaolukorra 
usaldusfond Aafrika 

jaoks 

Ajavahemik 2015–2020: Hetkel on 
vahendeid 3,37 miljardi euro ulatuses, sh 

2,98 miljardit EAFist ja ELi 
rahastamisvahenditest (arengukoostöö 

rahastamisvahend, Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahend, HOME 

ja ECHO) ning 399,8 miljonit 
liikmesriikidelt ja muudelt riikidelt (Šveits 

ja Norra) 

Projektides võivad osaleda Saheli piirkonna ja Tšaadi 
järve piirkonna, Aafrika Sarve ja Põhja-Aafrika riigid 

ning rahastamiskõlblike riikide naaberriigid 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//ET&language=ET
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf_syria_factsheet-english.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_ET.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
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Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend II 

(IPA II) 

Ajavahemik 2014–2020:  

11 698,67 miljonit eurot (jooksevhindades)  
Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-

Makedoonia, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Türgi 

 ELi Türgi 
pagulasrahastu (FRT) 

Ajavahemik 2016–2017: 2016–2017 jaoks: 
3 miljardit eurot, 2018: 2018. aasta märtsis 

eraldatakse täiendavalt 3 miljardit eurot 
Türgi 

Euroopa Kestliku 
Arengu Fond (EFSD) 

Esialgne eelarve on 3,35 miljardit eurot Aafrika ja ELi naabruspiirkond 

2016. aasta Londoni 
konverents 

2016: lubatud on 12 miljardit USA dollarit Süüria, Jordaania, Liibanon, Türgi, Iraak ja Egiptus 

Brüsseli I konverents ja 
Brüsseli II konverents 

2017: 6 miljardit USA dollarit 

2018: 4,4 miljardit USA dollarit 

2019–2020: 3,4 miljardit USA dollarit 

Süüria, Jordaania, Liibanon, Türgi, Iraak ja Egiptus 

 

Tulevikuvõimalused 
Praegused arengusuunad näitavad, et Euroopa jääb kahtlemata rändajatele ja 
varjupaigataotlejatele atraktiivseks kohaks ja et rändevoogude juhtimine jääb ELi tegevuskavas 
olulisele kohale. Selle põhjuseks on mitmesugused tegurid, näiteks rahvusvaheliste ja sisekonfliktide 
arvu kasv, kliimamuutused ning püsivad majanduslikud erinevused ELi liikmesriikide ja teiste riikide 
vahel. Seega peab EL kombineerima rände valdkonnas omavahel erinevaid sise- ja välispoliitilisi 
vahendeid. ELi rändepoliitika, mida Euroopa Komisjon nimetab tõhusaks, õiglaseks, tugevaks ja 
tulevastele väljakutsetele kohandatuks, pakuks varjupaika isikutele, kellel on õigus rahvusvahelisele 
kaitsele, ning saadaks tagasi need, kellel see õigus puudub; hoiaks ära inimkaotused, eelkõige 
Vahemeres; hävitaks inimkaubanduse võrgustikud ja smugeldajad; tugevdaks välispiire ja tagaks 
ohtlikele rännuteedele tõelised alternatiivid, näiteks seaduslike rändekanalite avamise kaudu, mis 
on parim viis inimkaubanduse võrgustike ja smugeldajatega võitlemiseks. See peab toimuma koos 
välispiiride haldamise tõhustamisega, sealhulgas infotehnoloogiasüsteemide pakutavate 
võimaluste parema ärakasutamisega. 

Et lahendada pagulaste ja rändajate ulatusliku liikumisega seotud probleemi võttis ÜRO 
Peaassamblee 19. septembril 2016. aastal vastu pagulasi ja rändajaid käsitleva New Yorgi 
deklaratsiooni, kus nõuti kahe üleilmse kokkuleppe sõlmimist: kokkulepe pagulaste kohta ja 
kokkulepe muude rändajate kohta; mõlemad kokkulepped sõlmiti 2018. aasta detsembris. ELil, kes 
peab ennast rände valdkonnas üleilmseks osalejaks, oli kokkulepete ettevalmistamisel suur roll. 
Nimetatud kokkulepetes luuakse võimalus minna edasi normide, põhimõtete, eeskirjade ja 
otsustusprotsessi tugevdamisega, mis võimaldavad selle põhiküsimusega tegelemisel tõhusamat 
rahvusvahelist koostööd. Nimetatud küsimustega tegelemiseks ja üleilmsete kokkulepete 
tulemuste rakendamiseks pideva institutsioonilise toetuse pakkumine on keeruline ülesanne. 2018. 
aasta juuni oli ELi juhtide jaoks väga oluline kuu, et leppida kokku ELi lähenemisviisis 
rändeküsimuses. Euroopa Komisjon avaldas 14. juunil 2018. aastal ettepaneku võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend.  

https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/en/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
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Euroopa Komisjon teeb seega 
nimetatud uue ELi 
välistegevuseks kavandatava 
rahastamisstruktuuri raames 
(mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027) ettepaneku 
lihtsustada selle struktuuri, 
kaotades selleks vahendite 
vahelised kunstlikud tõkked. Oma 
kavandatava 89,5 miljardi eurose 
eelarvega aastateks 2021–2027 
muudab naabruspoliitika, arengu- 
ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend (NDICI) 
põhjalikult seda, kuidas Euroopa 
Liidu välistegevust rahastatakse. 
Selleks et olemasolevaid 
rahastamisvahendeid ühtlustada, 
koondab naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend endas kokku 
kaheksa määrust ja ühe otsuse, 
millest enamik aegub 
31. detsembril 2020 (vt selgitust). Välistegevuse eelarve kasv 123 miljardi euroni aastateks 2021–
2027 võrreldes 94,5 miljardi euro suuruse eelarvega aastateks 2014–2020 tähendab 
jooksevhindades arvutatuna 30%-list tõusu. Kui lahutada sellest maha aastane inflatsioon kuni 
2027. aastani, oleks tõus 13%. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend suunab kõige suurema osa välistegevuse vahenditest. See saab olema ELi 
peamine vahend, et aidata kaasa vaesuse kaotamisele ning edendada kestlikku arengut, jõukust, 
rahu ja stabiilsust. Rahastamisvahend põhineb neljal järgmisel sambal: geograafiline (68 miljardit 
eurot); temaatiline (7 miljardit eurot); kiirreageerimiskomponent (4 miljardit eurot) ning uute 
probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserv (10,2 miljardit eurot).  

Pärast 24. juuni 2018. aasta mitteametlikku kohtumist ning pärast seda, kui Euroopa Komisjon tõi 
välja valdkondi, milles Euroopa Ülemkogu võiks varjupaigareformi silmas pidades edusamme teha, 
ei saavutanud ELi juhid 2018. aasta juuni tippkohtumisel ega sellele järgnenud kohtumistel 
2018. aasta oktoobris ja detsembris rände siseaspektide ega ELi varjupaigapoliitika osas läbimurret. 
See näitas, et liikmesriikide vahel on endiselt erimeelsusi, seda eelkõige Dublini määruse 
reformimise osas, millega määratakse kindlaks, milline ELi liikmesriik vastutab rahvusvahelist kaitset 
taotleva varjupaigataotleja taotluse läbivaatamise eest. Selle asemel seati Euroopa Ülemkogu 
järeldustes osade riikide kohaliku sisepoliitilise olukorra ja sisepingete tõttu esikohale ELi välispiiride 
tugevdamine. Euroopa Komisjon väljendab oma kavatsust esitada uusi ettepanekuid, et „tagada 
euroopalikum välispiiride haldus“ ning „muuta ELi tagasisaatmise poliitika sidusamaks ja 
tõhusamaks“. 

Seetõttu tegi Euroopa Komisjon pärast President Jean-Claude Junckeri kõnet Euroopa Liidu 
olukorrast 2018. aasta septembris ettepaneku tugevdada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit, 
ajakohastada ELi varjupaigaametit ja suurendada tagasisaatmist ning kutsus üles parandama 
seaduslikke võimalusi humanitaarsetel ja majanduslikel eesmärkidel Euroopasse jõudmiseks, seda 
muu hulgas ümberasustamise kiirendamise ja konkreetsete oskuste puudusega tegelemise kaudu. 
Euroopa Komisjon jätkab seega ELi aluslepingute, eelkõige artikli 77 lõike 2 ja artikli 79 lõike 2 
punkti c potentsiaali ärakasutamist ning nõuab ametite suuremat detsentraliseeritust. Lisaks ELi 
välispiiride tugevdamisele ja varjupaigamenetluse ühtlustamisele seatakse Euroopa Ülemkogu 
aruteludes ja järeldustes samuti prioriteediks kiire rändajate menetluste töötlemine ning selle 

Kavandatavasse naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendisse 
koondatavad vahendid: 

1 arengukoostöö rahastamisvahend (DCI); 
2 Euroopa Arengufond (EAF), sh EAFi AKV riikide 

investeerimisrahastu; 
3 Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ENI); 
4 partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate 

riikidega; 
5 demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend 

(EIDHR); 
6 stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (IcSP); 
7 Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD), mis koosneb Euroopa 

Kestliku Arengu Fondist (EFSD+) ja välistegevuse tagatisest 
ning hõlmab samuti välislaenude andmise volitust. 

Seda ulatuslikku rahastamisvahendit täiendatakse ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendiga; humanitaarabi rahastamisvahendiga; 
ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) vahenditega; 
ülemeremaadele ja -territooriumidele, sh Gröönimaale mõeldud 
rahastamisvahendiga ning Euroopa tuumaohutuse eraldi 
rahastamisvahendiga, sõltuvalt nõukogus toimunud arutelude 
tulemustest. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_et.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=celex:32013R0604
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1537358704958&uri=CELEX:52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL:ST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1537358945147&uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_et.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_et.htm
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ärahoidmine, et rändajad üldse Euroopasse jõuaksid, pidurdades selleks kõigil olemasolevatel ja 
tekkivatel rändeteedel ebaseaduslikku rännet. Seega esitles Euroopa Komisjon hinnangut ELis 
kontrollitavate keskuste loomise algatuse ning otsingu- ja päästeoperatsioonide käigus päästetud 
Euroopasse teel olnud rändajate piirkondliku maaletoimetamise võimaluste kohta. 

Kõik ELi juhid, kes on siiani Euroopa Parlamendis Euroopa tulevikku käsitlevates aruteludes 
osalenud, on tunnistanud, et ränne on ELi jaoks üks peamisi probleeme, ning olid nõus, et sellega 
on võimalik tegeleda ainult ELi tasandil. Kuigi kõik juhid peavad rändajate päritolu- või 
transiidiriikidega koostöö tõhustamist vajalikuks, on enamik samuti rõhutanud vajadust teha 
edusamme Euroopa ühise varjupaigasüsteemi osas ja ümberasustamise küsimuses. Mõned ELi juhid 
toetasid samuti rahastamismahu üldist suurendamist või mõnda ambitsioonikamat ja 
konkreetsemat algatust, näiteks nn Marshalli plaani Aafrika jaoks. Järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus (2021–2027) peaaegu kolmekordistatakse rändeprobleemidele ettenähtud 
vahendeid, neid on ette nähtud enam kui 34,9 miljardit eurot võrreldes 14 miljardi euroga aastatel 
2014–2020. Raamistikus keskendutakse sellise rändepoliitika toetamisele, mida Euroopa Komisjon 
nimetab tugevaks, realistlikuks ja õiglaseks, kasutades selleks 11,2 miljardi euro suurust Varjupaiga- 
ja Rändefondi. Fondist toetatakse tugevamat ja tõhusamat Euroopa varjupaigasüsteemi, kiiremat ja 
sagedasemat tagasisaatmist ning lühiajaliselt seaduslikult ELis viibivate Euroopa Liidu 
kodakondsuseta isikute varajast integreerimist, mida varem fondi kohustuste hulgas ei olnud. 
Pikaajalisest eelarvest toetatakse samuti märkimisväärset ELi välispiiride tugevdamist, selleks 
luuakse 9,3 miljardi euro suurune uus integreeritud piirihalduse fond ning suurendatakse 
märkimisväärselt nende detsentraliseeritud ametite rahastust (12 miljardi euroni), kes toetavad 
liikmesriike ELi piiride kaitsmisel, eelkõige Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti rahastamist. 
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