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SISSERÄNDEPOLIITIKA

Euroopa Liidu keskse tähtsusega eesmärk on luua tulevikku suunatud
ja laiahaardeline Euroopa sisserändepoliitika, mis põhineb solidaarsusel.
Sisserändepoliitika ülesanne on luua tasakaalustatud käsitus nii seadusliku kui ka
ebaseadusliku sisserände küsimuste lahendamiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 79 ja 80.

PÄDEVUS

Seaduslik sisseränne: ELil on pädevus määrata kindlaks tingimused, mille kohaselt
kolmandate riikide kodanikud võivad liikmesriiki seaduslikult siseneda ja seal elada,
muu hulgas perekonna taasühinemise eesmärgil. Liikmesriikidele jääb siiski õigus
otsustada, kui suures mahus nad lubavad oma territooriumile kolmandate riikide
kodanikke, kes saabuvad riiki tööd otsima.
Integratsioon: EL võib liikmesriike ergutada võtma meetmeid ja neid toetada, et
soodustada liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike
integratsiooni. ELi õigus ei kohusta aga liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme
ühtlustama.
Võitlus ebaseadusliku sisserände vastu: Euroopa Liit on kohustatud tõkestama ja
piirama ebaseaduslikku sisserännet ning rakendama selleks eelkõige tulemuslikku ja
põhiõigusi austavat tagasisaatmispoliitikat.
Tagasivõtulepingud: Euroopa Liit võib sõlmida kolmandate riikidega
tagasivõtulepinguid selliste kolmandate riikide kodanike tagasivõtmiseks nende
päritolu- või lähteriiki, kes ei täida või enam ei täida liikmesriigi territooriumile
sisenemise, seal viibimise või elamise nõudeid.

EESMÄRGID

Tasakaalustatud käsituse loomine sisserände reguleerimiseks: ELi eesmärk on
luua tasakaalustatud käsitus seadusliku sisserände haldamiseks ja ebaseadusliku
sisserände vastu võitlemiseks. Nõuetekohane rändevoogude juhtimine eeldab
liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike õiglast kohtlemist,
ebaseadusliku sisserändega ja sealhulgas inimkaubanduse ja ebaseadusliku üle piiri
toimetamisega võitlemise meetmete tõhustamist ning tihedamat koostööd kolmandate
riikidega kõikides valdkondades. ELi eesmärk on töötada seaduslike sisserändajate
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jaoks välja ühtsed õigused ja kohustused, mis oleksid võrreldavad ELi kodanike õiguste
ja kohustustega.
Solidaarsuse põhimõte: Lissaboni lepingu kohaselt juhindutakse sisserändepoliitika
puhul „solidaarsuse ning vastutuse, sealhulgas finantskoormuse liikmesriikide vahelise
õiglase jagamise põhimõtetest“ (ELi toimimise lepingu artikkel 80).

SAAVUTUSED

A. Lissaboni lepingust tulenevad institutsioonilised muutused
Lissaboni lepinguga, mis jõustus 2009. aasta detsembris (1.1.5), võeti seadusliku
sisserände valdkonnas kasutusele hääletamine kvalifitseeritud häälteenamusega ning
loodi uus seaduslik alus integratsioonimeetmete võtmiseks. Praegu kohaldatakse
nii ebaseadusliku kui ka seadusliku sisserände poliitika valdkonnas seadusandlikku
tavamenetlust ning Euroopa Parlament on nõukoguga võrdväärne kaasseadusandja.
Kolmandate riikide kodanike ootamatu sissevoolu korral liikmesriiki võtab aga ajutisi
meetmeid nõukogu üksi, pärast konsulteerimist parlamendiga (ELi toimimise lepingu
artikli 78 lõige 3).
Lissaboni lepingus toodi ka selgelt välja, et EL jagab selles valdkonnas pädevusi
liikmesriikidega, eelkõige küsimuses, kui suurel hulgal lubatakse liikmesriiki tööd
otsivaid kolmandate riikide kodanikke (ELi toimimise lepingu artikli 79 lõige 5). Ka on
Euroopa Kohtul nüüd sisserände- ja varjupaigapoliitika valdkonnas täielik pädevus.
B. Hiljutised poliitilised muutused
1. Rände ja liikuvuse suhtes võetud üldine lähenemisviis
Komisjoni 2011. aastal vastu võetud teatises „Rände ja liikuvuse suhtes võetud
üldine lähenemisviis“ määrati kindlaks üldine raamistik liidu rändealasteks suheteks
kolmandate riikidega. Lähenemisviis hõlmab nelja sammast: seaduslik sisseränne
ja liikuvus; ebaseaduslik sisseränne ja inimkaubandus; rahvusvaheline kaitse
ja varjupaigapoliitika ning rände ja liikuvuse arengueeliste maksimeerimine.
Lähenemisviisi läbivaks teemaks on rändajate inimõigused.
2. 2014. aasta juuni strateegilised suunised
Detsembris 2009 vastu võetud Stockholmi programm vabadusel, turvalisusel ja õigusel
rajaneva ala valdkonnas lõppes 2014. aasta detsembris (4.2.1). 2014. aasta märtsis
võttis komisjon vastu uue teatise „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks“,
milles ta esitas oma nägemuse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
tulevasest tegevuskavast. Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 68 määras Euroopa
Ülemkogu seejärel oma 26.–27. juuni 2014. aasta järeldustes kindlaks „seadusandliku
ja operatiivtegevuse kavandamise strateegilised suunised vabadusel, turvalisusel ja
õigusel rajaneva ala piires“ ajavahemikuks 2014–2020. Enam ei ole tegu programmiga,
vaid suunistega, mille eesmärk on olemasolevate õigusaktide ja meetmete ülevõtmine,
rakendamine ja konsolideerimine. Suunistes rõhutatakse vajadust töötada välja
terviklik rändekäsitus, millega kasutatakse paremini ära seadusliku rände võimalusi,
pakutakse kaitset neile, kes seda vajavad, tõkestatakse ebaseaduslikku rännet ja
tagatakse tõhus piirihaldus. Uute strateegiliste suuniste vastuvõtmine oli kavandatud
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Euroopa Ülemkogu 2020. aasta märtsi kohtumiseks, kuid see lükati koroonaviiruse
puhangu tõttu edasi.
3. Euroopa rände tegevuskava
2015. aasta mais avaldas komisjon Euroopa rände tegevuskava. Tegevuskavas
pakuti välja viivitamatult rakendatavad meetmed Vahemere kriisiga toimetulekuks ja
meetmed, mida võetakse lähiaastatel, et sisserännet tervikuna paremini hallata.
Tegevuskava alusel avaldas komisjon 2016. aasta aprillis teatise suunistega seadusliku
rände ja varjupaigaküsimuste kohta. Suunistel on seadusliku rände poliitika osas
neli peamist tegevussuunda: sinise kaardi direktiivi läbivaatamine, uuendusmeelsete
ettevõtjate ligimeelitamine ELi, kehtiva raamistiku hindamine, et muuta seadusliku
sisserände haldamine ELis ühtsemaks ja tõhusamaks, ning koostöö tihendamine
peamiste päritoluriikidega, et pakkuda ELi sisenemiseks seaduslikke võimalusi ja
parandada nende isikute tagasisaatmist, kel pole õigust liitu jääda.
Oktoobris 2019 avaldas komisjon oma viimase eduaruande Euroopa rände
tegevuskava rakendamise kohta, milles vaetakse tehtud edusamme ja puudujääke
tegevuskava elluviimisel. Septembris 2021, aasta pärast uue rände- ja varjupaigaleppe
vastuvõtmist, võttis komisjon vastu esimese rände- ja varjupaigaküsimusi käsitleva
aruande, mis hõlmab rände haldamise kõiki aspekte ning milles antakse ülevaade
rände- ja varjupaigapoliitika viimase pooleteise aasta peamistest arengusuundadest.
Kõiki poliitilisi arengusuundi jälgib tähelepanelikult Euroopa rändevõrgustik, mis
loodi 2008. aastal ELi võrgustikuna, kuhu kuuluvad kõigi liikmesriikide rände- ja
varjupaigaeksperdid, kes teevad koostööd, et anda objektiivset, võrreldavat ja poliitika
seisukohast olulist teavet.
4. Uus rände- ja varjupaigalepe
Komisjon avaldas vastavalt oma 2020. aasta tööprogrammis kavandatule 2020. aasta
septembris uue leppe, mille eesmärk on integreerida varjupaigamenetlus üldisesse
rände haldamisse, sidudes selle eelkontrolli ja tagasisaatmisega, hõlmates samal
ajal ka välispiiride haldamist, paremat tulevikuanalüüsi, valmisolekut kriisideks ja
neile reageerimist, mille puhul võetakse kasutusele solidaarsusmehhanism, ning
välissuhteid peamiste kolmandate päritolu- ja transiidiriikidega (4.2.2.). Uus lepe
sisaldab komisjoni soovitust töötada välja kaitse saamise seaduslikud lisavõimalused,
nagu ümberasustamine ja muud humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise vormid,
näiteks kogukonna sponsorlusprogrammid, aga ka hariduse ja tööga seotud
võimalused. Oskustööliste ja andekate inimeste ELi meelitamiseks tehakse uues
leppes ettepanek arendada ELi talendipartnerlusi oluliste partnerriikidega, viia lõpule
läbirääkimised sinise kaardi direktiivi üle ja algatada seadusliku rände teemal avalik
konsultatsioon, mis on nüüdseks lõpule viidud. Lisaks tehakse 2021. aasta viimaseks
kvartaliks liikmesriikide töörändevajaduste paremaks rahuldamiseks ettepanek
oskuste ja talendi paketi kohta, mis sisaldab pikaajaliste elanike direktiivi muutmist ja
ühtse loa direktiivi läbivaatamist ning millega määratakse kindlaks ELi talendireservi
loomise variandid. See toimiks kogu ELi hõlmava platvormina kolmandate riikide
kodanike rahvusvaheliseks värbamiseks.
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C. Hiljutised muutused õigusaktide valdkonnas
Alates 2008. aastast on vastu võetud mitu olulist sisserändedirektiivi ja mitmed on juba
läbi vaadatud.
1. Seaduslik sisseränne
Kuna ELi suunalise tööjõu sisserände kõiki aspekte hõlmava üldise õigusakti
vastuvõtmine tekitas raskusi, seisneb praegune käsitus valdkondlike õigusaktide
vastuvõtmises rändajate kategooriate kaupa, et kehtestada sel viisil ELi tasandil
seadusliku sisserände poliitika.
Direktiivi 2009/50/EÜ (kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö
eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta) alusel võeti kasutusele ELi
sinine kaart, mille sisuks on kiirmenetlus spetsiaalse elamis- ja tööloa väljastamiseks
atraktiivsematel tingimustel kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad asuda
liikmesriikides kõrget kvalifikatsiooni nõudvale tööle. Juunis 2016 tegi komisjon
ettepaneku süsteem läbi vaadata, et muu hulgas leevendada vastuvõtukriteeriume,
alandada palgakünnist ja lühendada töölepingu nõutavat miinimumpikkust, parandada
perekonna taasühinemise sätteid ning kaotada paralleelsed riiklikud süsteemid, kuid
liikmesriigid olid selle vastu. Pärast uue leppe avaldamist alustasid parlament ja
nõukogu taas tööd selle läbivaatamiseks ning 15. septembril 2021 kinnitas parlament
nõukoguga saavutatud kokkuleppe. Uute reeglitega nähakse ette paindlikumad
vastuvõtutingimused (piisav on kehtiv tööleping või siduv kuuekuuline tööpakkumine),
samuti alandatakse miinimumpalka, mida taotlejad peavad sinise kaardi saamiseks
teenima, ning sinise kaardi omanike jaoks lihtsustatakse reisimist ELi liikmesriikide
vahel ja perekonna taasühinemist.
Ühtse loa direktiiviga (2011/98/EL) sätestatakse kolmandate riikide kodanikele ühtne
lihtsustatud taotlemismenetlus elamis- ja tööloa saamiseks ELi liikmesriigis ning
ühtsed õigused, mis tuleb tagada seaduslikult riigis viibivatele sisserändajatele. 2019.
aasta märtsis vastu võetud viimases rakendamisaruandes leiti, et kolmandate riikide
kodanike puudulik teave oma õiguste kohta on takistuseks direktiivi eesmärgile
edendada nende integratsiooni ja mittediskrimineerimist. Komisjon tegi uues leppes
ettepaneku direktiiv 2021. aasta lõpuks läbi vaadata, et lihtsustada ja täpsustada
selle kohaldamisala, sealhulgas madala ja keskmise kvalifikatsiooniga töötajate riiki
lubamise ja seal elamise tingimusi.
Veebruaris 2014 vastu võetud direktiiv 2014/36/EL reguleerib kolmandate riikide
kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Hooajalistel
võõrtöötajatel on lubatud ELis viibida seaduslikult ja ajutiselt viis kuni üheksa
kuud (sõltuvalt liikmesriigist), et teha hooajalisusest sõltuvat tööd, tingimusel et
nende peamine elukoht on endiselt kolmandas riigis. Direktiivis selgitatakse ka
niisugustele võõrtöötajatele antud õigusi. Komisjon avaldas 2020. aasta juulis suunised
hooajatöötajate kohta COVID-19 puhangu kontekstis, milles ta teatas ka, et esimene
rakendamisaruanne esitatakse 2021. aastal.
Direktiiv 2014/66/EL kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal
elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral võeti vastu 15. mail 2014.
See direktiiv muudab ettevõtete ja rahvusvaheliste kontsernide jaoks lihtsamaks
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juhtivtöötajate, spetsialistide ja praktikantide ajutise üleviimise Euroopa Liidus
asuvatesse filiaalidesse või tütarettevõtetesse. Direktiivi esimese rakendamisaruande
koostamise tähtaeg oli 2019. aasta november.
Direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute,
praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides
osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste
kohta võeti vastu 11. mail 2016 ning liikmesriikidel tuli see üle võtta 23. maiks 2018.
Sellega asendatakse üliõpilasi ja teadlasi käsitlevad varasemad õigusaktid, laiendades
nende kohaldamisala ja lihtsustades nende kohaldamist.
Niisuguste kolmandate riikide kodanike staatust, kes on Euroopa Liidus pikaajalised
elanikud, reguleerib endiselt nõukogu direktiiv 2003/109/EÜ, mida muudeti
2011. aastal, et laiendada selle ulatust pagulastele ja muudele rahvusvahelise
kaitse saajatele. 2019. aasta märtsi rakendamisaruandes leiti, et ELi pikaajalise
elaniku staatuse aktiivse edendamise asemel väljastavad liikmesriigid peamiselt
hoopis pikaajalisi riiklikke elamislubasid ja vaid üksikud kolmandate riikide kodanikud
kasutavad õigust liikuda teistesse liikmesriikidesse. Komisjon kavatseb direktiivi läbi
vaadata, et tugevdada pikaajaliste elanike õigust liikuda teistesse liikmesriikidesse
ja seal töötada. Praegu menetluses olev ettepanek võtta vastu määrus, mis käsitleb
varjupaiga- ja rändehaldust (4.2.2.), ning äsja vastu võetud sinise kaardi direktiiv
hõlmavad pikaajalisi elanikke käsitleva direktiivi muutmiseks tehtud ettepanekuid.
Seega, nagu täheldati komisjoni 2019. aasta märtsis avaldatud seadusliku rände
toimivuskontrollis, hõlmavad ELi õigusaktidega veel katmata seadusliku rände
kategooriad neid töötajaid, kes ei ole kõrge kvalifikatsiooniga ja kes saabuvad
pikemaks ajaks kui üheksa kuud, samuti investoreid ja kolmandate riikide füüsilisest
isikust ettevõtjaid.
2. Integratsioon
Nõukogu direktiivis 2003/86/EÜ on sätestatud perekonna taasühinemise õigus,
mis läheb kaugemale Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni
artiklis 8 sätestatud õigusest era- ja perekonnaelu austamisele. Kuna 2008. aasta
rakendamisaruandes leiti, et direktiivi 2003/86/EÜ ei ole liikmesriikides täielikult
ja korrektselt kohaldatud, avaldas komisjon 2014. aasta aprillis teatise, milles
esitati liikmesriikidele suunised direktiivi kohaldamiseks. Komisjoni seadusliku rände
toimivuskontroll hõlmab ka perekonna taasühinemise direktiivi.
ELi pädevus integratsiooni valdkonnas on piiratud. Komisjon võttis 2011. aasta juulis
vastu kolmandate riikide kodanike integratsiooni Euroopa töökava. Samuti esitas
komisjon alles hiljuti, 2020. aasta novembris, integratsiooni ja kaasamise tegevuskava
aastateks 2021–2027, tuues välja poliitikaraamistiku ja konkreetsed algatused, et
aidata liikmesriikidel integreerida ja kaasata need 34 miljonit kolmandate riikide
kodanikku, kes praegu ELis seaduslikult elavad, hariduse, tööhõive, tervishoiu ja
eluasemepoliitika valdkonda. Tegevuskavasse on koondatud järelevalvemeetmed
ja uute digitaalsete vahendite kasutamine ning jõupingutused, mille eesmärk on
edendada rändajate osalemist ühiskonnas, suurendada võimalusi ELi rahastamise
saamiseks ja luua eri valitsemistasanditel mitut sidusrühma hõlmavad partnerlused.
Olemasolevad vahendid hõlmavad Euroopa rändefoorumit, Euroopa integratsiooni
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veebisaiti ja Euroopa integratsioonivõrgustikku ning hiljuti loodud eksperdirühma, mis
kuulab rändajate seisukohti rände, varjupaiga ja integratsiooni küsimustes ning mis
tuli esimest korda kokku 2020. aasta novembris ja on ka pärast seda regulaarselt
kohtunud.
Spetsiaalsed rahastamisvahendid riikliku integratsioonipoliitika toetamiseks on loodud
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+)
põhjal; alates 2021. aastast kuuluvad need rahastamisvahendid uues mitmeaastases
finantsraamistikus AMIFi ja ESF+-i alla.
3. Ebaseaduslik sisseränne
EL on ebaseadusliku sisserände vastu võitlemiseks võtnud vastu mõned olulised
õigusaktid.
— Nn inimsmugeldajate vastase võitluse paketti kuuluvad nõukogu direktiiv

2002/90/EÜ, milles sätestatakse ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule
ja elamisele kaasaaitamise süüteo ühine määratlus, ja raamotsus 2002/946/
JSK, milles nähakse ette karistused sellise tegevuse eest. Inimkaubandus on
teemaks direktiivis 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist
ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset. Paketti täiendab
nõukogu direktiiv 2004/81/EÜ, milles nähakse ette elamisloa andmine sellistele
inimkaubanduse ohvritele või ebaseaduslikult üle piiri toimetatud inimestele, kes
teevad pädevate asutustega koostööd (inimkaubanduse kohta vt teabelehte
õigusalase koostöö kohta kriminaalasjades 4.2.6). Mais 2015 võttis komisjon vastu
ELi tegevuskava rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks
(2015–2020) ning komisjon viis tegevuskava järgides läbi õigusloome kvaliteedi
ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames toimunud hindamise, mis käsitles
kehtiva õigusraamistiku kohaldamist ja millele eelnes avalik konsultatsioon.
Komisjon leidis, et antud hetkel ei olnud piisavalt tõendeid, mis osutanuksid
üksikisikute või organisatsioonide tegelikule ja korduvale kohtu alla andmisele
humanitaarabi osutamise eest, ja järeldas, et praeguses olukorras on rändajate
ebaseaduslikku üle piiri toimetamist reguleeriv ELi õigusraamistik jätkuvalt
vajalik. Parlamendi 5. juuli 2018. aasta resolutsioonis kutsutakse komisjoni
üles koostama liikmesriikidele määratud suunised selle kohta, kuidas vältida
humanitaarabi andmise kriminaliseerimist, ning 2018. aasta septembris korraldati
sel teemal kuulamine. Komisjon avaldas oma uue leppe osana teatise,
milles antakse suuniseid kaasaaitamise direktiivi tõlgendamiseks ja milles ta
märkis, et merehädaliste päästmisega seotud juriidilise kohustuse täitmist ei või
kriminaliseerida, kuid ei pidanud samas vajalikuks ka suuremaid jõupingutusi,
jättes otsingu- ja päästetegevuse valitsusväliste organisatsioonide ja eralaevade
hooleks. Pärast avalikku konsultatsiooni võttis komisjon 2021. aasta septembris
vastu ELi uuendatud tegevuskava rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise
tõkestamiseks (2021–2025), mis hõlmab suuremaid jõupingutusi selleks, et vältida
humanitaarabi kriminaliseerimist, ning inimsmugeldajate vastase võitluse paketi
rakendamise kohta aruande koostamist 2023. aastal.

— Tagasisaatmisdirektiiviga (2008/115/EL) kehtestatakse ELi ühtsed nõuded ja
kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/network/european-integration-network-2
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/integration-and-inclusion-migrants-first-meeting-commission-expert-group-views-migrants_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0090&qid=1421139238307&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0090&qid=1421139238307&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0946&qid=1421139275100&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0946&qid=1421139275100&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ET:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=ET
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.2.6.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0285&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0285&from=ET
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-120-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-120-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0031_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52018IP0314
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-hearings.html?id=20180921CHE04901
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-guidance-implementation-facilitation-unauthorised-entry_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-/public-consultation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0591&from=et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0591&from=et
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:et:PDF


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2022 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

tagasisaatmiseks. Esimene rakendamisaruanne võeti vastu 2014. aasta märtsis.
Euroopa Komisjon avaldas 2015. aasta septembris ELi tagasisaatmisalase
tegevuskava ning seejärel võttis nõukogu 2015. aasta oktoobris vastu
järeldused tagasisaatmispoliitika tuleviku kohta. Märtsis 2017 täiendas komisjon
tegevuskava teatisega „Tõhusama tagasisaatmispoliitika kohta Euroopa Liidus –
uuendatud tegevuskava“ ja soovitusega tagasisaatmise tõhususe suurendamise
kohta. Septembris 2017 avaldas komisjon ajakohastatud tagasisaatmise
käsiraamatu, milles antakse tööülesannete täitmisega seotud suuniseid riiklikele
ametiasutustele, kes on pädevad täitma tagasisaatmisega seotud ülesandeid.
Lisaks võtsid parlament ja nõukogu 2016. aastal vastu määruse (EL) 2016/1953,
mis käsitleb Euroopa reisidokumendi kehtestamist riigis ebaseaduslikult viibivate
kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks. Hiljuti uuendatud ja tugevdatud
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) abistab liikmesriike üha enam
tagasisaatmisega seotud tegevuses. Septembris 2018 tegi komisjon ettepaneku
tagasisaatmisdirektiivi uuesti sõnastamiseks, et kiirendada menetlusi ning luua
muu hulgas uus varjupaigataotlejate piirimenetlus, selgemad menetlused ja
reeglid kuritarvituste vältimiseks, liikmesriikide kehtestatavad tõhusad vabatahtliku
tagasipöördumise programmid ja selgemad reeglid kinnipidamise kohta.
Parlamendi sihipärases mõjuhinnangus leiti, et ettepanek tooks liikmesriikidele
kinnipidamiste arvu suurenemise tõttu kaasa märkimisväärseid kulusid. Puuduvad
selged tõendid selle kohta, et ettepanekuga kaasneks tõhusam tagasisaatmine,
kuid tõenäoliselt põhjustaks see ebaseaduslike rändajate põhiõiguste rikkumisi.
Parlamendi 17. detsembri 2020. aasta resolutsioonis tagasisaatmisdirektiivi
rakendamise kohta rõhutati, et ELi tagasisaatmispoliitika tõhusust ei tule
hinnata ainult tagasisaatmise määra alusel, vaid arvesse tuleb võtta ka
põhiõiguste austamist ja menetluslike tagatiste järgimist. Kodanikuvabaduste,
justiits- ja siseasjade komisjonis valmistatakse ette tagasisaatmisdirektiivi uuesti
sõnastamist – raportöör avaldas oma raporti projekti 21. veebruaril 2020
ning töö on jätkunud ka 2021. aastal. Komisjon soovib uues leppes võtta
kasutusele ELi ühise tagasisaatmissüsteemi, mis pakuks liikmesriikidele suuremat
operatiivtuge. ELi tagasisaatmispoliitika korraldusliku poole eest peaks hea
seisma Frontex ja selleks tuleks ametisse nimetada tagasisaatmiskoordinaator,
keda toetab uus kõrgetasemeline tagasisaatmise võrgustik. Aprillis 2021
avaldas komisjon vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegia,
mille ühised eesmärgid on tagada ELi ja riiklike algatuste suurem sidusus.
Solidaarsusmeetmena pakutakse ka varjupaiga- ja rändehalduse määruse
ettepanekus (4.2.2.) sätestatud tagasisaatmise toetamist, mille kaudu liikmesriigid
saavad toetada teisi surve all olevaid liikmesriike.

— Tööandjate karistuste direktiiviga (2009/52/EC) määratakse kindlaks karistused
ja meetmed, mida liikmesriigid peavad kohaldama tööandjate suhtes, kes võtavad
tööle ebaseaduslikult riigis viibivaid kolmandate riikide kodanikke. Direktiivi
esimene rakendamisaruanne esitati 22. mail 2014. Pärast uues leppes tehtud
teadaannet võttis komisjon 2021. aasta septembris vastu teatise direktiivi
kohaldamise kohta, soovides tugevdada selle rakendamist ja kaitsta ühtlasi
ebaseaduslike rändajate õigusi.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0453&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0453&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017H0432
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H2338&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H2338&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1953&from=ET
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_et
https://frontex.europa.eu/et/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631727/EPRS_STU(2019)631727_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0362_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0362_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=ET&reference=PE648.370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=COM:2021:120:FIN
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_4.2.2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:32009L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0592&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0592&from=ET


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2022 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

— Alates 2001. aastast on liikmesriigid vastastikku tunnustanud üksteise
väljasaatmisotsuseid (direktiiv 2001/40/EÜ), mis tähendab, et ühe liikmesriigi
otsust saata välja teises liikmesriigis viibiv kolmanda riigi kodanik tunnustatakse
ja täidetakse.

Samal ajal peab EL läbirääkimisi ja sõlmib tagasivõtulepinguid päritolu- ja
transiidiriikidega, et saata ebaseaduslikud rändajad tagasi ja teha koostööd
võitluses inimkaubanduse vastu. Lepingute rakendamise jälgimise ülesanne on
lepingutes antud tagasivõtmise ühiskomiteedele. Tagasivõtulepingud on seotud
ka viisalihtsustuslepingutega, mille eesmärk on pakkuda vajalikke stiimuleid
tagasivõtulepingute läbirääkimisteks asjaomases kolmandas riigis, ilma et see
suurendaks ebaseaduslikku rännet. Komisjon esitas 2021. aasta veebruari teatises
tõhusama koostöö kohta tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas partnerriikidega
tagasivõtmise küsimuses tehtava koostöö esimese iga-aastase hindamise tulemused,
mille alusel saab nõukogu võtta kolmandate riikide suhtes vastu piiravamaid või
positiivsemaid viisameetmeid.
Komisjon on 2020. aasta märtsist saadik sõlminud ka 24 tagasisaatmist ja tagasivõtmist
käsitlevat mitteametlikku kokkulepet, mis on toonud kaasa Euroopa Parlamendi terava
kriitika, kuna need ei allu parlamendi kontrollile, ning tõstatanud ka aruandekohustuse
ja läbipaistvusega seotud küsimusi.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Alates Lissaboni lepingu jõustumisest on parlament täieõigusliku kaasseadusandjana
aktiivselt osalenud nii seadusliku kui ka ebaseadusliku sisserände küsimusi käsitlevate
uute õigusaktide vastuvõtmises.
Parlament on võtnud vastu mitu rändeteemalist omaalgatuslikku resolutsiooni, eelkõige
12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja ELi tervikliku
rändekäsituse vajalikkuse kohta, milles kaalutakse mitmesuguseid asjaomaseid
poliitilisi strateegiaid ja töötatakse välja soovitused. Täiskogu istungil vastu võetud
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportile olid lisatud veel kaheksa
parlamendikomisjoni arvamused. Resolutsioon sisaldab parlamendi seisukohta kõigis
Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapoliitika küsimustes ja on selles valdkonnas
parlamendi tegevuse lähtekoht.
2021. aasta mais võttis parlament vastu resolutsiooni seadusliku töörände uute viiside
kohta ning seda võetakse arvesse ka uues seadusandlikus algatusraportis seadusliku
rände poliitika ja õiguse kohta. Nimetatud raport on kavas vastu võtta 2021. aasta lõpus
toimuval täiskogu istungjärgul ning see peaks korvama seaduslikku rännet puudutavate
konkreetsete seadusandlike ettepanekute puudumist komisjoni uues leppes.
Lisateave selle teema kohta:
— Ränne Euroopas

— Euroopa rändekriis

— ELi varjupaigapoliitika
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