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VÄLISPIIRIDE HALDAMINE

Piirihalduspoliitikas on toimunud märkimisväärsed muutused, kuna on loodud sellised
vahendid ja ametid nagu Schengeni infosüsteem, viisainfosüsteem ning Euroopa Piiri- ja
Rannikuvalve Amet. ELi saabuvate segarändevoogudega seotud probleemid ning teravnenud
julgeolekuprobleemid on avanud uue tegevusperioodi, kus raskuspunkt on nihkunud
otsesemale operatiivtoetusele ja piirihalduspoliitika euroopastamisele.

ÕIGUSLIK ALUS

ELi toimimise lepingu artiklid 67 ja 77.

EESMÄRGID

Schengeni ala ehk ühtne ala, mille sisepiiridel piirikontrolli ei toimu, nõuab ühist välispiiride
haldamise poliitikat. Seetõttu on liidu eesmärk võtta seoses kontrolliga välispiiridel kasutusele
ühised nõuded ja järk-järgult kehtestada nende piiride haldamiseks integreeritud süsteem.

SAAVUTUSED

Esimene samm ühise välispiiride haldamise poliitika suunas astuti 14. juunil 1985, kui Euroopa
Majandusühenduse kümnest liikmesriigist viis kirjutas alla Schengeni lepingule, mida viis aastat
hiljem täiendati Schengeni lepingu rakendamise konventsiooniga. Schengeni acquis#ga (nii
nimetatakse neid lepinguid ja eeskirju ühiselt) loodud piirideta ala ehk Schengeni ala koosneb
praegu 26 Euroopa riigist (lisateabe saamiseks Schengeni ala kohta vt 2.1.3).
A. Schengeni välispiiride acquis
Praegune Schengeni välispiiride acquis, mis tugineb Amsterdami lepinguga ELi õiguskorda
ülevõetud algupärasele acquis’le, sisaldab eeskirju suure hulga meetmete kohta. Need võib
üldisemalt jagada viide kategooriasse.
Esiteks on välispiiride haldamise keskseks sambaks Schengeni piirieeskirjad, milles on
sätestatud välispiiride ületamise eeskirjad ja sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist
reguleerivad tingimused. Teiseks kasutab EL oma vahendeid, et püüda korvata osa
liikmesriikide välispiiridega seotud kuludest, kuna igal liikmesriigil ei ole välispiire, mida
tuleb kontrollida, ja piiriülesed liiklusvood ei avalda kõigile ühesugust mõju. Ajavahemikus
2007–2013 oli finantskoormuse jagamise mehhanismiks Välispiirifond. Aastateks 2014–2020
on selle asemel ette nähtud Sisejulgeolekufond: välispiirid ja viisad. Kolmas meetmete
kategooria on seotud rände ja piirihalduse tsentraliseeritud andmebaaside kasutuselevõtuga.
Sellesse kuuluvad Schengeni infosüsteem (SIS), viisainfosüsteem (VIS) ning Eurodac ehk
Euroopa sõrmejälgede andmebaas varjupaigataotlejate identifitseerimiseks ja Dublini määruse
nõuetekohase rakendamise tagamiseks (lisateabe saamiseks Eurodaci ja Dublini määruse kohta
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vt 5.12.2). Neljandaks on kaasmeetmete pakett[1], mis on ette nähtud ebaseadusliku riiki
sisenemise, riigist läbisõidu ja riigis elamise ärahoidmiseks ning nende eest karistamiseks.
Lisaks on olemas meetmed, mis on suunatud piirihalduse operatiivkoostööle, mille keskmes on
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (senine Euroopa Liidu liikmesriikide Välispiiril Tehtava
Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex), mille ülesandeid on laiendatud.
1. Schengeni infosüsteem (SIS)
Teise põlvkonna Schengeni infosüsteem pakub teabehalduse infrastruktuuri, et toetada
piirikontrolli ning sellega seotud politsei- ja õigusalase koostöö valdkonna julgeolekualaseid
ülesandeid. Osalevad riigid sisestavad nn hoiatusteated tagaotsitavate või teadmata kadunud
isikute, kaotatud või varastatud vara ja sisenemiskeeldude kohta andmebaasi, millele
pääsevad vahetult juurde kõik politsei- ja õiguskaitseametnikud ning ametiasutused, kellel on
andmebaasis olevat teavet vaja oma ülesannete täitmiseks. Lisateavet hoiatusteadete kohta
Schengeni infosüsteemis vahetatakse kõigis Schengeni riikides asutatud Sirene (täiendava
teabe taotlemine riiklikest kannetest) büroode riikliku võrgustiku kaudu. Nende büroode
ülesanne on kooskõlastada vastuseid SISi hoiatusteadetele ja tagada asjakohaste meetmete
võtmine, näiteks kui vahi alla võetakse tagaotsitav isik, kui Schengeni alasse püüab uuesti
siseneda inimene, kellele loa andmisest on keeldutud, või kui konfiskeeritakse varastatud
auto või isikut tõendav dokument. Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemil (SIS II) on uued
funktsioonid ja omadused, mis hõlmavad biomeetrilisi andmeid ja hoiatusteadete omavahelist
sidumist. Süsteemi kasutuselevõtt viibis oluliselt selle keerukuse tõttu. Algselt oli kavas süsteem
kasutusele võtta 2007. aastal, kuid see hakkas toimima alles 9. aprillil 2013. SIS II süsteemi,
nagu ka VISi ja Eurodaci andmebaase, juhib Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala
Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet eu-LISA.
2. Viisainfosüsteem (VIS)
VISi eesmärk on parandada ühise viisapoliitika rakendamist, konsulaarkoostööd ning viisasid
väljastavate keskasutuste vahelist konsulteerimist. VIS on ühendatud Schengeni riikide
kõigi viisasid väljastavate konsulaatidega ning kõigi nende välispiiripunktidega. Nendes
piiripunktides võimaldab VIS piirivalveametnikel kontrollida, kas biomeetrilist viisat omav
isik on sama isik, kes seda viisat taotles. Selleks kontrollitakse sõrmejälgede vastavust nii
viisaga kaasasolevatele biomeetrilistele andmetele kui ka kogu VISi andmebaasile. Süsteemis
on silmas peetud kõrget turvalisuse taset, et tagada selle töökindlus ja juurdepääsetavus igal
ajal ning andmete kättesaadavus üksnes volitatud isikutele ja seaduslikult lubatud eesmärkidel.
Õiguskaitseasutustel ja Europolil on süsteemile juurdepääs terroriaktide ja muude raskete
kuritegude avastamise ja uurimise eesmärkidel. 2011. aasta oktoobris rakendati VIS tööle kõigis
Schengeni riikide viisasid väljastavates konsulaatides Põhja-Aafrikas ja praeguseks on see
levinud üle maailma.
3. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (senine Frontex, mille ülesandeid on laiendatud)
Agentuuri Frontex on laiendatud ja 2016. aasta septembris vastuvõetud piiri- ja rannikuvalve
määrusega[2] muudeti see Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiks. Euroopa Piiri- ja
Rannikuvalve Ameti ülesanne on kaasa aidata välispiiride integreeritud haldamisele. Amet
peab tagama ka rändevoogude tõhusa haldamise ja julgeoleku kõrge taseme ELis. Samal ajal
aitab amet kaitsta isikute vaba liikumist ELis ning järgida täies ulatuses inimeste põhiõigusi.
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on tihedalt seotud liikmesriikide piirihalduse eest

[1]Vt nõukogu direktiivi 2002/90/EÜ ja nõukogu raamotsust 2002/946/JSK.
[2]Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/
EÜ.
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vastutavate ametiasutustega. Amet keskendub piirihalduse tegevusstrateegia loomisele ja kogu
liikmesriikide poolt antava abi koordineerimisele. Agentuuri peakorter asub Varssavis.
B. Muutused ELi välispiiride haldamises
Frontexi loomisest alates on välispiiride integreerituma haldamise suunas tehtud
järgmised praktilised sammud: tehnilise infrastruktuuri mõned olulised täiendused, mitmed
ühised piirihaldusoperatsioonid ning kiirreageerimisvõime arendamine (algselt piirivalve
kiirreageerimisrühmade (RABIT) ja 2011. aastast alates ka Euroopa piirivalverühmade kaudu).
Vahemerel viimastel aastatel hukkunud inimeste suure hulga ning pagulaste ja rändajate
tohutu sissevoolu tõttu on muutused hakanud toimuma kiiremini. 2014. aasta lõpus käivitati
ühisoperatsioon Triton, mida 2015. aastal oluliselt laiendati ning mille ülesandeks sai patrullida
merepiiril peamiselt Liibüa ja Itaalia vahel. Sellesse operatsiooni on kaasatud töötajaid ja
seadmeid paljudest liikmesriikidest, et pakkuda eesliinil olevale Itaaliale operatiivtuge. Kreekas
laiendati juba toimivat ühisoperatsiooni Poseidon 2015. aasta detsembris tunduvalt, et muuta
see kiire sekkumise operatsiooniks, millel on rohkem töötajaid ja tehnilisi seadmeid välispiiri
haldamise probleemidega tegelemiseks. Samamoodi on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
koos teiste ELi asjaomaste ametitega täitnud olulist rolli muudes valdkondades, et reageerida
probleemidele, millega mõned liikmesriigid kokku puutuvad: näiteks esmase vastuvõtu
keskuste loomisel või rändehalduse tugirühmade lähetamisel. Nendes rühmades osalevad
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (vt 5.12.2), Europol (vt 5.12.7) ja Euroopa Piiri-
ja Rannikuvalve Amet, kes teevad koostööd riikide ametiasutustega ja teiste ametitega, et
identifitseerida, kontrollida ja registreerida rändajaid ELi sisenemisel ning ühtlasi korraldada
tagasisaatmisoperatsioone nende jaoks, kellel ei ole õigust ELi jääda. Euroopa Piiri- ja
Rannikuvalve Amet on juhtamet ELi piirkondlikele rakkerühmadele, mille kaks peakorterit
on Catanias (Itaalia esmase vastuvõtu keskuste jaoks) ja Pireuses (Kreeka esmase vastuvõtu
keskuste jaoks). Mereoperatsioonid ja liikmesriikide otsene toetamine esmase vastuvõtu
keskustes kujutavad endast ELi konkreetseid vastusmeetmeid humanitaarkriisile ja piirihalduse
probleemile.
Nii jätkuv pagulaste ja rändajate sissevool kui ka suurenenud terrorismioht viib piirihalduse
euroopastamiseni. Eelkõige nn välisvõitlejate probleemiga tegelemiseks võeti hiljuti vastu
ettepanek kehtestada kohustuslik kontroll ELi kodanikele, kes üle maa-, mere- või õhupiiri
sisenevad Schengeni alale või väljuvad sealt, selleks sihtotstarbeliselt Schengeni piirieeskirju
muutes. Eeskirjade muutmise ettepaneku kohaselt kontrollitakse kodanikke süstemaatiliselt SIS
II andmebaasi ning Interpoli varastatud ja kaotatud reisidokumentide andmebaasi põhjal.
Piirihalduspoliitika teise olulise arengusuuna keskmes on e-piiride pakett, mille eesmärk
on ajakohastada piirihaldust piirikontrolli automatiseerimise ning riigist väljumist ja riiki
sisenemist puudutava teabe tõhustamise teel. Oktoobris 2011 esitas komisjon e-piire käsitleva
teatise ja veebruaris 2013 seadusandliku ettepaneku. Pakett koosneb kahest osast: riiki
sisenemise ja riigist lahkumise süsteem (EES) – andmebaas, milles registreerida riiki sisenemise
aeg ja koht ning lubatud lühiajalise riigis viibimise kestus, ja registreeritud reisijate programm
(RTP), et lihtsustada ja automatiseerida teatavate reisijate kategooriate, näiteks ärireisijate
piirikontrolli. Kuna oli kahtlusi e-piiride paketti käsitleva komisjoni algse kulude prognoosi
suhtes ning küsitavusi seoses süsteemi tehnilise teostatavuse ja eeldatava kasuga, otsustas
komisjon tellida täiendava tehnilise uuringu, mis viidi lõpule 2014. aasta oktoobris. 2015. aastal
järgnes eu-LISA egiidi all rida praktilisi ja toimivuskatseid. Aprillis 2016 esitas komisjon uue
ettepaneku, seekord ainult riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta.
Kuigi uuel süsteemil on sama keskne eesmärk – kiirendada, lihtsustada ja tugevdada
kolmandatest riikidest pärit reisijate piirikontrollimenetlusi –, on selles 2013. aasta ettepanekuga
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võrreldes siiski tehtud mõned olulised muudatused. Esiteks vähendatakse kogutavate ja
säilitatavate andmete (nt sõrmejäljed) hulka ja tehakse ettepanek vähendada oluliselt
kulusid – algselt 1,1 miljardilt eurolt 408 miljonile eurole. Lisaks oleksid viisainfosüsteem
(vt eespool) ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem komisjoni ettepaneku
kohaselt koostalitlusvõimelised ning õiguskaitseasutustel oleks nendele teatavatel tingimustel
juurdepääs. Praegu arutavad seda ettepanekut Euroopa Parlament ja nõukogu.
Lisaks esitas komisjon 2016. aasta novembris seadusandliku ettepaneku ELi reisiinfo ja
-lubade süsteemi (ETIAS) kohta. USA tuntud reisiloa elektroonilise süsteemi (ESTA)
eesmärkidele sarnaste eesmärkidega süsteemi loomine annaks viisanõudest vabastatud reisijate
suhtes lisakontrollivõimaluse. ETIAS võimaldaks kindaks teha kõigi viisanõudest vabastatud
kolmandate riikide kodanike Schengeni alale reisimise kõlblikkuse ja asjaolu, kas selline
reisimine kujutaks julgeoleku- või rändealast ohtu. Teavet reisijate kohta kogutaks enne nende
reisi.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlamendis on välispiiride haldamise poliitika väljatöötamisele mitmeti reageeritud.
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja teiste asjaomaste liidu ametite tugevam korralduslik
roll on leidnud parlamendis laialdast toetust ning sageli on nõutud ametite rolli täiendavat
tõhustamist, võttes arvesse asjaolu, et EL on hädas Vahemere rändekriisiga. Oma 12. aprilli
2016. aasta resolutsioonis olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi
terviklik rändekäsitus tunnustas Euroopa Parlament Frontexi panust, mis on võimaldanud
Vahemerel päästa palju elusid; Lisaks tuletas Euroopa Parlament et vastavalt esmase vastuvõtu
süsteemile peavad Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, Euroopa Varjupaigaküsimuste
Tugiamet, Europol ja Eurojust liikmesriikidele operatiivabi andma, ning juhtis tähelepanu
asjaolule, et liidu ametitel on neile määratud ülesannete täitmiseks vaja piisavalt ressursse.
Parlament on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti arengut hinnanud üldjoontes positiivselt,
seisukoht e-piiride küsimuses on aga olnud palju kahtlevam. Pärast komisjoni 2013.
aasta ettepanekut väljendas parlament kahtlusi seoses ulatusliku tehnoloogiliste vahendite
kasutuselevõtmise ja välispiiridel kavandatava isikuandmete masstöötlemisega. Lisaks on
parlamendis küsimusi tekitanud e-piiride tehnoloogia eeldatavad kulud võrreldes sellest saadava
kasuga. Parlament toonitas ka oma 12. septembri 2013. aasta resolutsioonis ELi sisejulgeoleku
strateegia rakendamise teise aruande kohta, et „uute IT-süsteemide võimalikku arendamist
rände ja piirihalduse valdkonnas, näiteks arukate piiride algatusi, tuleks hoolikalt analüüsida
eelkõige vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetest lähtuvalt“. Resolutsiooni hiljutise
järelmeetmena esitas parlament 2015. aasta septembris suuliselt vastatava küsimuse komisjonile
ja nõukogule sooviga saada teada nende seisukohta seoses õiguskaitseasutuste juurdepääsuga
süsteemile ning nende arvamusi selle kohta, kui oluline on 2014. aasta aprillis tehtud Euroopa
Kohtu otsus andmete säilitamise direktiivi kohta (vt 5.12.8). Jääb üle oodata, kuidas parlament
reageerib muudetud ettepanekutele.
Kristiina Milt
06/2017
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