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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et pikaajalise ja jätkusuutliku lahenduse saavutamiseks tuleb praeguse 

rändeolukorraga tegeleda ainult ELi tervikliku käsituse raames, mis peaks moodustama 

osa põhjalikust rändealasest ülevaatest tegevuskava raames aastani 2030; rõhutab seetõttu, 

et liikmesriikidel on vaja tugevdada koostööd rändevoogude haldamise valdkonnas; kiidab 

heaks algatuse käivitada uus Euroopa rände tegevuskava, mis peab olema õigustepõhine ja 

mille töötavad välja Euroopa Parlament, komisjon ja Euroopa Ülemkogu, kaasates otseselt 

otsustusprotsessi asjaomased sidusrühmad, konsulteerides kodanikuühiskonna, sh 

rändajate organisatsioonidega, ning mis peab toetuma solidaarsusele ja liikmesriikide 

jagatud vastutusele; rõhutab, et see tegevuskava peab sisaldama Dublini määruse 

asendamist tsentraliseeritud Euroopa varjupaigasüsteemiga, mis võtab arvesse 

varjupaigataotlejate ja pagulaste eelistusi ning võimaldab luua vabadusel, turvalisusel ja 

õigusel rajaneva ala, ühtlustada varjupaigamenetlusi ja tagada tõhusa kontrolli ühisel 

välispiiril; rõhutab vajadust rahvusvahelist kaitset saavate varjupaigataotlejate siduva ja 

püsiva ümberpaigutamissüsteemi järele; 

2. mõistab hukka asjaolu, et komisjon pidi ootama kuni enneolematu ulatusega kriisini 

Vahemerel, millele järgnes kodanikuühiskonna tugev protestireaktsioon ja 

solidaarsusavaldus, et kujundada ümber oma rändepoliitika tervikliku käsituse abil, mis 

sisaldab arengut, koostööd ja poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte järgimist; 

3. rõhutab, et viivitamatult on vaja parandada pagulaslaagrites, eriti Türgi, Jordaania ja 

Liibanoni laagrites elavate miljonite inimeste kohutavaid elamistingimusi; nõuab, et EL ja 

selle liikmesriigid suurendaksid humanitaarabi ja toetusmehhanisme konfliktipiirkondade 

naaberriikidele, kes võtavad vastu suurima arvu pagulasi; kiidab heaks komisjoni võetud 

kohustuse suurendada nende riikide rahalist toetamist ning kutsub liikmesriike üles oma 

lubadusi täitma; tuletab meelde, et tulemuslikult tuleb tegeleda selliste rände 

algpõhjustega nagu maailmas valitsev ebavõrdsus, inimõiguste rikkumised, vaesus, töötus, 

riikide ebakindel olukord ja kliimamuutused ning rõhutab sellega seoses, et äärmiselt 

oluline on püüelda relvakonfliktide rahumeelse lahendamise suunas; võtab teadmiseks 

11.–12. novembril 2015 Vallettas toimunud tippkohtumise, mis andis võimaluse käsitleda 

terviklikku lähenemisviisi sunnitud rände algpõhjustega tegelemiseks; 

4. on seisukohal, et ELi rändepoliitikas tuleks eristada pagulasi ja majandusmigrante; 

rõhutab, et nende rändajate kategooriate suhtes tuleks kasutada erinevat lähenemisviisi; 

5. rõhutab, et praeguse kriisi tõttu kannatavad mehed, naised ja lapsed põgenevad usulise või 

poliitilise tagakiusamise, sõja, diktatuuri, rõhumise, piinamise, pea maha raiumise jms eest 

ja nende inimõigused on vaidlustamatud; märgib, et enamiku suhtes neist kehtib 1951. 

aasta Genfi pagulasseisundi konventsioon, mille on ratifitseerinud kõik 28 liikmesriiki; 

nõuab, et EL kehtestaks karistused riikide vastu, kes neid õigusi rikuvad ning seda tehes 

rikuvad ka ELi liikmesuse ühte põhitingimust; 

6. kutsub komisjoni ja nõukogu üles kutsuma Ameerika Ühendriike arengupoliitika alase 

Atlandi-ülese koostöö raames koos tegutsema, et rändevooge peatada, intensiivistades 
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selleks arengukoostööd Aafrikas ja Lähis-Idas ning abistades tõhusalt miljoneid 

pagulaslaagrites elavaid inimesi; 

7. rõhutab, et keerukas arengu ja rände vaheline seos tuleb paremini integreerida, et viia ELi 

rände haldamise poliitika kooskõlla poliitikaga, mille eesmärk on vähendada vaesust 

arengumaades ja leevendada sunnitud rände teatavaid põhjusi, näiteks maksimeerides 

sellel eesmärgil rahaülekannete arengumõju nendega seotud kulusid vähendades; rõhutab 

vajadust teha tõhusalt koostööd kolmandate riikidega, et teha kindlaks rändevoogude 

põhjused, selle asemel, et keskenduda nende tagajärgedele; tuletab meelde, et väljaränne 

suureneb koos majandusarenguga, kuni riigid omandavad keskmisest kõrgema 

sissetulekuga riigi staatuse (ligikaudu 7000-8000 USA dollarit inimese kohta), pärast mida 

hakkab väljaränne vähenema; rõhutab seetõttu, et pikaajalise jätkusuutliku lahenduse 

saavutamiseks tuleb tugevdada koostööd ja rändevoogude haldamist; sedastab, et 

jätkusuutlik majanduslik areng ning demokraatliku, tugevatel ja läbipaistvatel 

institutsioonidel põhineva riigi ülesehitamine aitab tõhusalt kaasa sunnitud rände 

algpõhjuste kõrvaldamisele; kutsub ELi ja kõiki rahvusvahelisi sidusrühmi üles tõhustama 

arengukoostööd ja jätkuva poliitilise dialoogi vahendeid;  

8. väljendab muret katsete pärast suunata arenguabi assigneeringud ümber rändeprobleemide 

lahendamiseks, mis ei ole seotud arenguga; ei nõustu asjaoluga, et pagulaste toetuseks 

doonorriikides tehtud kulutusi võidakse lugeda ametlikuks arenguabiks; ei nõustu 

kavadega, mille kohaselt arenguabi tuleb siduda piirikontrollide tugevdamise või 

kolmandate riikidega tagasivõtulepingute sõlmimisega või kasutada sellel eesmärgil; 

nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon suurendaksid humanitaarkriisidele 

reageerimiseks mõeldud rahastamist ja vahendeid; nõuab pikemaajalist tegevuskava, mis 

sisaldab meetmeid ÜRO asutuste rolli tõhustamiseks; väljendab heameelt selle üle, et 

loodi ELi piirkondlik usaldusfond Süüria kriisile reageerimiseks ja ELi hädaolukordade 

usaldusfond Aafrika jaoks, mis on tõhus vahend destabiliseerimise, sundümberasumise ja 

ebaseadusliku rände vastu võitlemiseks; palub komisjonil suurendada Aafrika jaoks 

mõeldud ELi hädaolukordade usaldusfondi läbipaistvust; ergutab liikmesriike 

usaldusfondi panustama ja rõhutab, et rahastatud projektide ja programmide järelevalve ja 

hindamine on äärmiselt oluline, tagamaks et fond täidab oma algset eesmärki, st aitab 

abivajajaid, mitte ei rahasta inimõiguste rikkumiste eest vastutavaid valitsusi; 

9.  nõuab tungivalt, et EL, Aafrika Liit ja ÜRO tugevdaksid rahvusvahelist koostööd rände 

valdkonnas, et luua seaduslikud rändekanalid, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

suurendama võimalikult palju rände ja inimeste liikuvuse positiivset panust 

ülemaailmsesse arengusse, mida tunnistati esimest korda 2015. aasta järgses arengukavas 

ning kavandatavates säästva arengu eesmärkides ja nende rändega seotud sihteesmärkides; 

ergutab liikmesriike hõlbustama sisserändajate integratsiooni, sest nende aktiivne 

ühiskonnas osalemine aitab edendada sotsiaalset ja majanduslikku arengut ning ELi 

kultuurilist mitmekesisust; ergutab ELi ja liikmesriikide ametivõime parandama 

sisserändajate akadeemiliste ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, et neid kiiremini ja 

paremini tööjõuturule integreerida; 

10. tuletab meelde, et õigus lahkuda mis tahes riigist, sh omaenda riigist, on sätestatud ÜRO 

inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 13; toonitab, et kuigi see on vabadus ja põhiõigus, 

mis peaks tooma kasu kõigile, saavad vaid n-ö põhjapoolsete riikide kodanikud ja n-ö 

lõunapoolsete riikide kõige jõukamad kodanikud tõeliselt seda õigust kasutada; rõhutab 
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vajadust paremini ja täielikult rakendada tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, 

mis on, eelkõige varjupaigataotlejate jaoks, rändeõigusest tulenev järelm ja sätestatud 

1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni artiklis 33, sisaldub 1967. aasta protokollis 

pagulasseisundi kohta ning mida kinnitatakse 1984. aasta piinamise ja muu julma, 

ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastase konventsiooni artiklis 3; 

11. rõhutab vajadust kaitsta, edendada ja järgida rahvusvahelist õigust taotleda varjupaika, 

mis on sätestatud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 14, sealhulgas vajadust 

paremini ja täielikult järgida tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet; rõhutab, et 

oluline on luua väljarände- ja transiidiriikides rändealased teabekeskused ja neid 

tugevdada, võttes eeskujuks rändealase teabe- ja juhtimiskeskuse (CIGEM) Malis; 

rõhutab, et seaduslike teede puudumine ei jäta paljudele meestele, naistele ja lastele muud 

valikut kui pöörduda inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate poole, millega 

kaasnevad tohutud kulud ja eluga riskimine; nõuab, et EL rakendaks kehtivaid õigusakte 

ja looks turvalisemaid ja seaduslikke ELi sisenemise ja elamajäämise võimalusi; 

12. ei nõustu teatavate liikmesriikide ettepanekutega luua kolmandatesse riikidesse 

varjupaigakeskused ning kaasata Põhja-Aafrika riigid ja Türgi Euroopa otsingu- ja 

päästeoperatsioonidesse, et põgenikud kinni pidada ning Aafrika ja Türgi rannikule tagasi 

toimetada; palub komisjonil esitada sellega seoses Euroopa Parlamendile hinnangu selle 

kohta, mil määral on need ettepanekud kooskõlas rahvusvahelise varjupaigaõigusega, 

samuti nende ettepanekute rakendamist takistavate praktiliste ja juriidiliste tegurite kohta; 

nõuab Hartumi protsessi asendamist sellise protsessiga, mis põhineks inimõiguste täielikul 

austamisel ja keskenduks inimeste elutingimuste parandamisele, et tegeleda rände 

algpõhjuste kõrvaldamisega; kutsub komisjoni ja nõukogu üles keskendama novembris 

toimuva Valletta tippkohtumise rände algpõhjuste – vaesuse, ebavõrdsuse, ebaõigluse, 

kliimamuutuste, korruptsiooni, halva valitsemise ja relvakonfliktide käsitlemisele; 

13. on seisukohal, et küsimused ja probleemid, millega puutuvad rändeprotsessi jooksul ELis 

kokku naised, tütarlapsed ja sellised kaitsetud rühmad nagu eakad, lapsed, puudega 

inimesed, vähemused jt on olulise tähtsusega, samuti on oluline see, millist mõju 

avaldavad need küsimused ja probleemid eespool nimetatute võimestatusele ja 

inimõigustele; peab lisaks väga oluliseks küsimusi ja probleeme, millega puutuvad 

rändeprotsessi jooksul ELis kokku lesbid, geid, biseksuaalid, trans- ja intersoolised 

inimesed (LGBTI); nõuab sõnaselge LGBTI-mõõtme lisamist kõikidesse rändega seotud 

poliitikavaldkondadesse; rõhutab, et äärmiselt oluline on lisada rändepoliitikasse kaasav 

mõõde, mis võtab arvesse iga kaitsetu rühma erivajadusi, ning nõuab selle mõõtme 

lisamist kõikidesse rändajatele suunatud poliitikavaldkondadesse; märgib, et ELi 

varjupaigaalastes õigusaktides loetakse suguelundite moonutamist kriteeriumide hulka, 

mida tuleb varjupaigataotluste puhul arvesse võtta; nõuab kindlalt inimõiguste ning 

üksikisikute õiguste austamist rändajatest nõrgimate seas, 

14. palub ELil ja selle liikmesriikidel tagada, et rändajatel on juurdepääs õigustele ja 

teenustele, millega kindlustatakse nende võrdõiguslikkus ja hoitakse ära rassismi ja 

ksenofoobia levik ELis; 

15. tuletab meelde vajadust järgida varjupaiga andmisega seoses laste ja saatjata alaealiste 

parimaid huve kooskõlas 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartaga; rõhutab vajadust tugevdada lastekaitsesüsteeme, et kaitsta lapsi alati 
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kuritarvituste ja ärakasutamise eest, sh oluliste teenuste osutamise abil, nagu arstiabi, 

psühholoogiline abi, kvaliteetne haridus ja konkreetsed meetmed laste järkjärguliseks 

integreerimiseks liikmesriigi ühiskonda; nõuab erilise tähelepanu pööramist üksteisest 

lahutatud perekonnaliikmete vajadustele ja maha jäänud perekonnaliikmetele, ning 

nõukogu direktiivi 2003/86/EÜ läbivaatamist, et soodustada perekondade taasühinemist; 

16. kutsub komisjoni ja ELi üles oma rändepoliitikas ja eelkõige Euroopa rände tegevuskava 

rakendamisel täielikult järgima poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet, võttes 

arvesse seost sise- ja välispoliitika vahel ja sellest tulenevalt seost ühelt poolt rände- ja 

arengupoliitika ning teiselt poolt liikmesriikide praeguse sotsiaalkaitse- ja 

tööhõivepoliitika vahel; rõhutab sellega seoses vajadust lisada arengumõõde 

süstemaatilisemalt rändepoliitikasse; tuletab sellega seoses meelde, et mõned ELi 

poliitikavaldkonnad ja piiratud pingutused võidelda arengumaadest pärit ebaseaduslike 

kapitalivoogude vastu aitavad kaudselt kaasa ebastabiilsusele ja rändevoogudele; palub 

seetõttu komisjonil esitada tegevuskava poliitikavaldkondade sidususe kohta; toonitab, et 

oluline on tagada poliitikavaldkondade sidusus ning ELi välistegevuse, julgeoleku-, 

kaitse-, kaubandus-, humanitaarabi-, rände- ja arengukoostööpoliitika kooskõlastatus; on 

seisukohal, et Euroopa peaks konfliktide korral täielikult oma kohustusi täitma 

ulatuslikuma rahuvalves osalemise ja pagulastele kestlike lahenduste (ümberpaigutamine, 

kohapealne integratsioon, liikuvus ja võimaluse korral tagasi pöördumine) pakkumise 

abil; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema rohkem rännet hõlmava sise- ja 

välispoliitika integreerimiseks, et soodustada inimeste liikuvust eesmärgiga parandada 

nende ja nende perekondade heaolu; 

17. tunneb muret põudade, näljahädade ning tervishoiu ja elatustaseme halvenemisest 

põhjustatud kliimapõgenike arvu suurenemise pärast; on seisukohal, et vähim arenenud 

riikide elanikkond on kliimamuutuste ees kaitsetum ning see võib soodustada ebavõrdsuse 

süvenemist ja ühiskondlikku ebastabiilsust;  

18. kutsub komisjoni üles kooskõlastama oma arengu- ja majanduspoliitikat, et lõpetada inim- 

ja loodusressursside ekspluateerimine kolmandates riikides, mis kahjustab igasuguse 

arenguabi eesmärki; palub ELil ja selle liikmesriikidel rangelt reguleerida kolmandates 

riikides tegutsevate ELi päritolu piiriüleste ettevõtjate tegevust; 

19. toetab igati ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete tõhusat ja ulatuslikku 

levitamist ja rakendamist nii ELis kui ka mujal ning rõhutab, et ÜRO juhtpõhimõtete 

tõhusas rakendamises esinevate puuduste kõrvaldamiseks tuleb võtta kõik vajalikud 

poliitilised ja seadusandlikud, sh õiguskaitse kättesaadavust puudutavad, meetmed; tuletab 

meelde, et ÜRO juhtpõhimõtete eesmärk ei ole luua uut rahvusvahelist õiguslikku 

kohustust, vaid luua ühine ülemaailmne standard äritegevuse inimõigusi kahjustava mõju 

ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks; 

20. rõhutab vajadust hõlmata hädavajalike ravimite kättesaadavust käsitlev poliitika 

poliitikavaldkondade arengusidususega; rõhutab, et kaubanduse ja intellektuaalomandi 

õiguste reguleerimisega seotud küsimustele tuleks pöörata erilist tähelepanu, kuna see 

mõjutab ravimite kättesaadavust arengumaades; 

21. on jahmunud sellest, et 61 % ametlikust arenguabist jõuab muu hulgas avaliku hanke 

lepingute ja võlgade haldamise käigus tagasi abistajariikidesse; nõuab seetõttu tegeliku abi 

suurendamist, mis avaldaks positiivset mõju inimeste vajadustele; 
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22. kutsub komisjoni üles vaatama läbi EuropeAidi hindamise ja tulemustele suunatud 

järelevalve süsteemid, millel on keskne tähtsus ELi poliitika ja sekkumiste kavandamisel, 

ülesehitamisel ja rakendamisel ning läbipaistvuse ja demokraatliku aruandekohustuse 

parandamisel; tuletab meelde, et võimestamine ja jätkusuutlike struktuurimuutuste 

soodustamine peaks olema ELi poliitika keskmes; 

23. mõistab hukka asjaolu, et teatavates liikmesriikides, näiteks Itaalias, esines mõne 

varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuse juhtimises mitmeid raskeid pettusi ja 

halduseeskirjade rikkumisi, mille toimepanemisega oli sageli seotud organiseeritud 

kuritegevus ning mis tõid kaasa nii Euroopa rahaliste vahendite kuritarvitamise kui ka 

rändajate elamistingimuste ja inimõiguste kaitse täiendava halvenemise. 
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