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ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub väliskomisjonil ja arengukomisjonil 

kui vastutavatel komisjonidel lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. arvestades, et humanitaarkriis puudutab rohkem kui 65,3 miljonit inimest, kes on olnud 

sunnitud oma kodukohast lahkuma1, nende hulgas on 21,3 miljonit pagulast ja 40,8 

miljonit riigisisest põgenikku (mis tähendab, et põgenikke on kolm korda rohkem kui 

2014. aastal); arvestades, et need inimesed põgenevad konfliktide ja tagakiusamise eest; 

arvestades, et 80 % rändeliikumisest toimub ühiseid piire omavate riikide vahel, mille 

sissetulekutaseme erinevused on minimaalsed, ning et neil riikidel on väga harva olemas 

vahendid rändajate õiguste kaitsmiseks, need puuduvad ka varjupaigapoliitika valdkonnas; 

2. arvestades, et inimeste liikumisse on sageli kaasatud nii rahvusvahelist kaitset vajavad 

isikud kui ka migrandid ning see muudab sageli olukorra veelgi keerukamaks; arvestades, 

et äärmiselt oluline on kaitsta rahvusvahelist kaitset vajavate pagulaste ja 

varjupaigataotlejate staatust ja õigusi, kuid samuti tuleb kaitsta ka migrantide õigusi ja 

hoiduda nende häbimärgistamisest; arvestades, et igal inimesel on õigus lahkuda ükskõik 

milliselt maalt, kaasa arvatud kodumaa; 

3. arvestades, et Vahemerd ületavate saatjata alaealiste arv kasvab pidevalt ning kuigi 

päästmisi toimub rohkem, on Vahemeres hukkunute arv pidevalt kasvanud (4233 

novembri alguseks, 2015. aastal oli neid aga kokku 3770); 

4. arvestades, et töötades välja inimõigustel põhineva ränderaamistiku, mis võimaldab luua 

ja laiendada migrantidele ja pagulastele mõeldud seaduslikke rändekanaleid ning 

ümberasustamise võimalusi, on ELil võimalik saada liikuvusest majanduslikku ja 

sotsiaalset kasu ning rakendada tõeliselt terviklikku poliitikat ja mõjuda usaldusväärsena 

rännet ja inimõigusi käsitlevatel aruteludel; 

5. arvestades, et aastaks 2050 võib kliimamuutuste tõttu olla ümber asustatud miljard inimest 

ja üle 40 % maailma rahvastikust elab suure veepuudusega piirkondades; arvestades, et 

juba praegu on kliimamuutused paljuski rände põhjustajad; arvestades, et loodusõnnetuste 

tekitatud majanduslik kahju võib järsult kasvada, kuigi juba praegu ulatub see igal aastal 

300 miljardi USA dollarini; 

6. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda on väljendanud tõsist kahtlust välisrändepoliitikale 

tehtud ELi kulutuste tulemuslikkuses ja seda ka seoses migrantide inimõiguste austamist 

käsitlevate projektidega; arvestades, et kontrollikoda tegi kindlaks ka selle, et julgeolek ja 

piiride kaitse oli liidu rändekulutuste kaalukaim osa; 

7. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti arvutuste kohaselt on maailmas 

vähemalt 10 miljonit kodakondsuseta isikut; 

8. rõhutab, et ränne on ülemaailmne nähtus, mis nõuab globaalset tegutsemist; on seisukohal, 

et selleks on vaja struktureeritud ja pidevat dialoogi pagulaste ja migrantide päritolu-, 

transiidi- ja sihtriikidega; rõhutab asjaolu, et liit ja selle liikmesriigid peavad oma 

usaldusväärsuse suurendamiseks ja kaksikmoraali vältimiseks näitama eeskuju, tagades 

                                                 
1 http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html 

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html
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migrantide inimõiguste edendamise ja kaitsmise nii oma sise- kui ka välispoliitikas, ning 

pidama kolmandate riikidega koostöö tegemisel täielikult kinni rahvusvahelisest õigusest, 

inimõigustest, mittetagasisaatmise põhimõttest ja varjupaigaõigusest; kutsub Euroopa 

Liitu ja selle liikmesriike üles olema solidaarne mitte ainult üksteisega, vaid ka nende 

kolmandate päritolu- ja transiitriikidega, kes on vastu võtnud palju pagulasi ja migrante, 

ning parandama elamistingimusi pagulaslaagrites, mis asuvad varjupaigataotlejate 

päritoluriikide läheduses; 

9. väljendab solidaarsust inimestega, kes on eri põhjustel, nagu konfliktid, tagakiusamine, 

ärakasutamine, sooline vägivald, inimõiguste rikkumine, äärmine vaesus ja kas 

looduslikud või inimtegevuse põhjustatud keskkonnaprobleemid, sunnitud oma riigist 

lahkuma; 

10. tunneb muret selle pärast, et sagenenud on teated ja tunnistused, millest ilmneb migrantide 

ja eelkõige kaitsetute isikute (naiste, saatjate alaealiste, puuetega inimeste, LGBTI) vastu 

suunatud vägivalla kasv; tuletab meelde, et inimõigustel põhineva rändepoliitika 

tulemuslikuks elluviimiseks on vaja vaidlustada negatiivset suhtumist rändesse ning 

rändega seotud arusaamu, mille alusel võetakse kahjulikke ja ebatõhusaid 

julgeolekumeetmeid, mille tagajärjel hakatakse migrante kurjategijateks pidama ja 

häbimärgistama ning mis on soodustanud Euroopa Liidus ksenofoobia tekkimist; 

11. rõhutab, et kaitsetus seisundis olevatel ümberasustatud isikutel, nagu naised, lapsed ja 

LGBTI-inimesed, on suurem oht sattuda rändeteedel diskrimineerimise, ärakasutamise ja 

väärkohtlemise ohvriks, mistõttu tuleb neile anda erilist kaitset ja toetust; kutsub Euroopa 

Liitu üles koostama kolmandate riikidega koostöös koolitusprogramme, milles 

käsitletakse kaitsetute pagulaste ja migrantide erivajadusi; 

12. juhib tähelepanu asjaolule, et liidul tuleb oma välispoliitikas pidevalt tegeleda 

kodakondsusetuse teemaga, eriti seetõttu, et kodakondsusetus on sundrände oluline 

põhjus, vastavalt kohustusele, mille komisjon ja Euroopa välisteenistus on võtnud 

Euroopa Liidu strateegilises raamistikus ning inimõiguste ja demokraatia tegevuskavas; 

mõistab hukka piirangute ja keeldude kehtestamise teatavate riikide territooriumilt 

lahkumisele ja sinna tagasi pöördumisele ning kodakondsusetuse tagajärjed õigustele 

juurdepääsu seisukohast; kutsub riikide valitsusi ja parlamente üles kaotama karistuslikud 

õigussüsteemid, mis kriminaliseerivad rände; 

13. tunnistab, et migrantide ja pagulaste hulgas on järjest rohkem lapsi; tuletab meelde, et 

rändajatest lapsed on eriti kaitsetud, eelkõige siis, kui neil ei ole saatjat, ja et neil on lapse 

parimate huvide põhimõttest tulenevalt õigus rahvusvahelisele kaitsele; rõhutab, et laste 

kinnipidamine vaid nende või nende vanemate rändestaatuse alusel on laste õiguste 

rikkumine ja see ei saa mingil juhul olla laste huvides; nõuab selget ja terviklikku Euroopa 

strateegiat, mis sisaldaks eraldi menetlusi kõigi laste kaitsmiseks kooskõlas ÜRO lapse 

õiguste konventsiooniga, olenemata sellest, kas lapsed on üksi, oma vanemate või muude 

hooldajatega, ning olenemata nende rändestaatusest; 

14. rõhutab, et naised ja LGBTI-inimesed võivad kannatada mitmesuguste soolise 

tagakiusamise ja diskrimineerimise erivormide all, nagu füüsiline vägivald, vägistamine ja 

seksuaalvägivald, naiste suguelundite moonutamine, sundabielu, koduvägivald, nn 

aukuriteod jms, mis peaks olema mõjuv põhjus varjupaiga taotlemiseks; lisab, et naiste ja 

LGBTI-inimeste kallal võidakse rändeteedel korduvalt soolist, sealhulgas seksuaalset 



 

AD\1112168ET.docx 5/10 PE589.456v02-00 

 ET 

vägivalda tarvitada, ning rõhutab, et sellise vägivalla ohvriks langemise oht on veel 

suurem saatjata naistel ja tütarlastel, rasedatel naistel, puudega inimestel ja eakatel; kutsub 

Euroopa Liitu üles arendama selles valdkonnas kolmandate riikidega tehtavas koostöös 

soo arvessevõttu; nõuab, et rasedate naiste ning vägistamis-, seksuaalvägivalla ja muu 

soolise vägivalla ohvrite kinnipidamine lõpetataks viivitamata; 

15. tuletab meelde, et liidu väliskoostööprogrammid teatavate kolmandate riikidega ei tohi 

mingil juhul rahvusvahelist kaitset vajavate isikute olukorda veelgi halvemaks muuta ega 

rikkuda õigust lahkuda ükskõik milliselt maalt, kaasa arvatud kodumaa, ning võtab 

teadmiseks, et Euroopa Liidu koostööd nende riikidega on tugevdatud ja uuesti 

määratletud, vastavalt Euroopa Komisjoni 7. juuni 2016. aasta teatisele, ning et viidatud 

on ka vajadusele kohandada iga uus leping iga asjaomase kolmanda riigi olukorrale; 

rõhutab, et kui see on asjaomase kolmanda riigi olukorda silmas pidades vajalik, peaksid 

lepingud võimalikult kiiresti hõlmama ka küsimusi, mis on seotud ümberasustamise või 

muude seaduslike võimalustega liidus rahvusvahelise kaitse saamiseks; võtab teadmiseks 

soovi kaasata neisse lepingutesse mitmeid Euroopa poliitika mõõtmeid; palub sellest 

tulenevalt, et parlamendi pädevaid komisjone teavitataks nõuetekohaselt iga uue lepingu 

sõlmimisel võetud meetmetest, et parlamendil oleks võimalik esitada oma seisukoht 

kavandatud ja iga asjaomase kolmanda riigi eritingimuste suhtes kohaldatavate vahendite 

kohta; väljendab muret selle pärast, et läbirääkimiste üle, mida peetakse kolmandate 

riikidega, et sõlmida mitteametlikud koostöökokkulepped nende kolmandate riikide 

kodanike sunniviisiliseks tagasisaatmiseks ja tagasivõtmiseks päritoluriikidesse või 

lähteriikidesse, kes ei täida või enam ei täida liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal 

viibimise või elamise nõudeid, puudub Euroopa Parlamendi nõuetekohane kontroll ja 

järelevalve, nagu see oli näiteks läbirääkimistel, mis puudutasid ELi ja Türgi vahel 

18. märtsil 2016 sõlmitud kokkulepet ning Afganistani ja ELi vahel 4. oktoobril 2016 

sõlmitud kokkulepet ühiste edasiste sammude kohta seoses migratsiooniküsimustega; 

tuletab meelde, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 218 tuleb enne 

assotsieerimislepingute ja muude samasuguste lepingute sõlmimist saada Euroopa 

Parlamendilt nõusolek ning Euroopa Parlamenti teavitatakse viivitamata ja täielikult kõigil 

menetluse etappidel; 

16. rõhutab, et kolmandatel riikidel ja eriti arengumaadel on probleeme, mis seavad ohtu üha 

suurema hulga inimeste õigused ja kaitse; 

17. võtab teadmiseks 19. septembri 2016. aasta New Yorgi deklaratsiooni ning pooldab soovi 

sõlmida 2018. aastaks kaks ülemaailmset kokkulepet pagulaste ja migrantide kohta; 

kutsub liitu üles kooskõlastama oma liikmesriikide osalemist nimetatud kahe kokkuleppe 

koostamisel; on sellega seoses seisukohal, et liit peaks pidama prioriteetseks suuremate 

jõupingutuste tegemist ümberasustamiseks ülemaailmsel tasandil, et rahvusvaheline 

üldsus näitaks ümberasustamise ülemaailmse vajaduse ees üles vastutustunnet; kutsub 

sellest tulenevalt üles tegema kiireid edusamme liidu ümberasustamisraamistiku 

küsimuses, et suurendada selles valdkonnas liidu mõju; 

18. tunnistab, et migrantidele ja pagulastele mõeldud seaduslikud ja turvalised rändeteed on 

parim võimalus võidelda inimestega kaubitsemise ja inimsmugeldamise vastu, samuti ka 

õigusriik, demokraatia põhimõtte austamine ning tõhusa varjupaigasüsteemi loomine; 

tuletab meelde, et migrantide smugeldamine ja inimkaubandus on küll erinevad nähtused, 

kuid need võivad ka omavahel kattuda, mis tähendab, et kuritegelikud ühendused võivad 
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inimkaubanduse ohvriks langenud migrante ja pagulasi, eelkõige saatjata alaealisi ja üksi 

rändavaid naisi, sunniviisiliselt ära kasutada; rõhutab, et inimkaubanduse tõkestamiseks 

võetavad meetmed ei tohiks kahjustada inimkaubanduse ohvrite, migrantide, pagulaste ja 

rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste õigusi; nõuab inimkaubanduse ohvrite ja laste 

kinnipidamise viivitamatut lõpetamist; 

19. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku liidu ümberasustamisraamistiku loomise kohta, 

kuid kutsub üles jätkama liidu tasandil tööd seaduslike liikumisteede loomiseks ja 

tõhustamiseks, mis täiendaks ümberasustamist; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta 

uusi konkreetseid meetmeid eelkõige ümberasustamisprogrammide, humanitaarviisade või 

sinise kaardi abil, mis võimaldaksid reaalselt avada migrantide ja pagulaste jaoks 

seaduslikke ja turvalisi teid, et lõpetada migrantide ebaseaduslik üle piiri toimetamine ja 

inimkaubandus ning hoida ära Euroopasse reisimisega seotud surmajuhtumeid; on 

veendunud eelkõige selles, et seaduslikud rändeteed tuleks luua töötajatele, kuna nad 

pakuvad liidu tuleviku jaoks olulist võimalust, pidades silmas suuri demograafilisi ja 

majanduslikke probleeme, millega liit toime peab tulema; on ühtlasi seisukohal, et liidu 

viisapoliitikat tuleks edendada kui vahendit, mille abil suurendada liikuvusvõimalusi, 

kultuuridevahelist ja teadusalast suhtlust, ja ka selleks, et anda kolmandate riikide 

kodanikele õppimiseks rohkem võimalusi; 

20. nõuab, et konfliktide ja tagakiusamise tõttu pagevatele inimestele tagataks rahvusvaheline 

kaitse, seda ka Euroopa ja üleilmsel tasandil kohustuslike ümberasustamisprogrammide, 

perekondade taasühinemise poliitika laiendamise ja humanitaarviisade abil, mida 

liikmesriikide konsulaadid ja saatkonnad väljastavad ühtlustatud korra alusel; nõuab, et 

inimesed, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, võiksid saada nii Euroopa Liidus kui 

ka oma kodupiirkonna läheduses kasu kaitseprogrammidest, mis võimaldavad neile 

ellujäämist inimväärsetes tingimustes ja milles võetakse arvesse eriti kaitsetute isikute 

vajadusi, ning palub, et Euroopa Liit rahastaks kaitsetute isikute kaitseks ja kulude 

katmiseks loodud mehhanisme peamiselt selleks, et tagada selliste isikute kaitse kogu 

rändeteekonna ajal, võimaldades eelkõige spetsiaalselt naistele ja lastele mõeldud alasid; 

21. palub Euroopa Komisjonil teha liikmesriikidega koostööd, et edendada päritolu- ja 

transiitriikides kampaaniaid teadlikkuse tõstmiseks alaealiste rändega seotud ohtude ja 

organiseeritud kuritegevuse poolt ärakasutamise ohvriks langemise ohu suhtes; 

22. rõhutab, et liidu poliitika ja arenguabi vahendite abil tuleb luua migrantide päritoluriikides 

tingimused majanduskasvuks, vaesuse vähendamiseks ja töökohtade loomiseks; väljendab 

seega muret ühe suureneva tendentsi pärast muuta kogu Euroopa Liidu poliitika sõltuvaks 

piirikontrolli alal tehtavast koostööst, mis toimub eelkõige tagasivõtulepingute alusel; 

peab kahetsusväärseks arengupoliitika vahenditele eraldatud raha ümberpaigutamist nn 

rändehaldusmeetmetesse; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid arvesse 

seda, kuidas mõjub selle riigi stabiilsusele, kuhu migrandid tagasi saadetakse, see, et 

tagasisaadetavaid on järjest rohkem, arvestades ka muudest riikidest tagasisaatmisi, ning 

tunneb muret komisjoni poolt koostatud esimese eduaruande pärast, mis käsitleb 

partnerlusraamistikku koostöö tegemiseks kolmandate riikidega ning milles rõhutatakse 

eelkõige Etioopia puhul, kus on hiljuti välja kuulutatud erakorraline olukord, ebapiisavaid 

tulemusi seoses tagasisaatmisega;  
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23. rõhutab, et koolitustegevuse ja kolmandate riikidega heade tavade vahetamise raames 

peaks EL keskenduma asjaomasele liidu ja rahvusvahelisele õigusele ja sellekohasele 

tavale, pidades eelkõige silmas põhiõigusi, rahvusvahelise kaitse kättesaadavust, otsimis- 

ja päästetegevust ning kaitsetus olukorras olevate inimeste paremat kindlakstegemist ja 

abistamist; on seisukohal, et see kehtib eriti piirihaldusega seotud koolituse puhul, mida ei 

tohiks mingil juhul kasutada selleks, et takistada inimesi oma riigist lahkumast, nagu on 

sätestatud rahvusvahelises õiguses; 

24. nõuab, et kõikides kokkulepetes kolmandate riikidega tagataks, et migrantide õigused on 

olenemata nende staatusest kooskõlas rahvusvahelise õigusega, ning julgustab võtma 

vastu asjakohaseid õigusnorme, kaasa arvatud varjupaigaküsimustes, mis tähendab 

eelkõige seda, et üksnes riigipiiri õigusliku aluseta ületamist ei tohiks pidada 

vanglakaristust väärivaks teoks;  

25. rõhutab, et turvalise kolmanda riigi ja turvalise päritoluriigi mõisted ei tohiks takistada 

varjupaigataotluste individuaalset läbivaatamist ning et rahvusvahelist kaitset vajavatel 

migrantidel peaks igal juhul olema võimalik esitada varjupaigataotlus, mis vaadatakse läbi 

kooskõlas rahvusvahelise õigusega; rõhutab, et neil peaks olema võimalik kasutada 

kaebuste mehhanismi ja et neile tuleks võimaldada asjakohaseid tagatisi seoses tagasi- ja 

väljasaatmise lubamatusega; nõuab, et varjupaigataotlejate päritoluriikides, sh riikides, 

mida peetakse turvaliseks, kogutaks spetsiaalset, üksikasjalikku ja korrapäraselt 

ajakohastatavat teavet inimeste, eelkõige naiste, laste, puudega inimeste ja LGBTI-

inimeste õiguste kohta; nõuab seetõttu eelkõige Kreekale ja Itaaliale varjupaigataotluste 

töötlemiseks lisaraha andmist; 

26. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 12. aprilli 2016. aasta resolutsioonis väljendatud 

seisukohta, mille kohaselt soovitakse eelistada liidu tagasivõtulepinguid liikmesriikide 

poolt kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsetele lepingutele; tuletab meelde, et hiljuti 

koostati uus tagasisaatmist käsitlev Euroopa dokument, ning rõhutab, et selle tunnustamist 

tuleks süstemaatiliselt edendada kõikides uutes tagasivõtulepingutes; 

27. kutsub komisjoni üles tegema varjupaigataotlejate päritoluriikides tegutsevate 

valitsusväliste organisatsioonide ja ekspertidega tihedat koostööd, et teha kindlaks 

parimad võimalused kõige kaitsetumas olukorras olevate inimeste ja ühiskonnarühmade 

abistamiseks; 

28. kutsub komisjoni üles leidma varjupaigataotlejate päritoluriikides tegutsevate 

valitsusväliste organisatsioonide ja ekspertide kaasabil konfliktide ennetamisel kõige 

paremini toimivad mehhanismid ja vahendid; 

29. kutsub üles äärmisele ettevaatlikkusele nende migrantide kohtlemisel, kes saadetakse 

tagasi oma päritoluriiki või kolmandasse riiki; on seisukohal, et igasugune tagasisaatmist 

ja tagasivõtmist käsitlev dialoog peaks eelkõige tagasivõtulepingute raames 

süstemaatiliselt hõlmama migrantide turvalise tagasipöördumise ja taasintegreerimise 

küsimust; rõhutab, et neile tuleks tagada täielik julgeolek ja kaitse inimväärikust alandava 

ja ebainimliku kohtlemise eest, seda ka kinnipidamiskeskustes, ning et liit peab toetama 

taasintegreerimisprogramme; tuletab meelde, et kedagi ei tohi tagasi saata või 

sunniviisiliselt tagasi viia riikidesse, kus tema elu või vabadus on ohus päritolu, usu, 

rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste veendumuste tõttu ja kus 

teda ohustab piinamine, inimväärikust alandav kohtlemine ja inimõiguste rikkumine 
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üldisemalt; tuletab meelde, et kollektiivsed väljasaatmised ja tagasisaatmised on 

rahvusvahelise õigusega keelatud; 

30. julgustab välis- ja arengupoliitika valdkonna eest vastutajaid jälgima, et päritoluriiki tagasi 

saadetud isikuid koheldaks nõuetekohaselt ja nende isikupuutumatust austades; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja tugiprogramme, millega hoolitsetakse selle 

eest, et päritoluriikides rakendatakse konkreetseid abiprogramme, mis hõlmavad nii 

kutsealaseid koolitusmeetmeid kui ka majanduslike struktuuride, sh idufirmade ja väikeste 

ettevõtete asutamise alaseid programme ning kutsealaseid ja akadeemilisi 

vahetusprogramme ELi liikmesriikidega; 

31. tuletab meelde, kui tähtis on kolmandate riikidega tehtav koostöö võitluses inimeste 

ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja inimkaubanduse vastu, et saada võrgustike jälile 

juba ahela võimalikult varajastes etappides; rõhutab sellega seoses vajadust tõhustada 

nende riikidega tehtavat õigus- ja politseikoostööd kõnealuste võrgustike tuvastamiseks ja 

hävitamiseks; tuletab lisaks meelde vajadust tugevdada nende riikide suutlikkust, et neil 

oleks võimalik vastutavaid isikuid tõhusalt vastutusele võtta ja karistada; palub seetõttu 

edendada koostööd liidu, liikmesriikide, Europoli, Eurojusti ja asjaomaste kolmandate 

riikide vahel; 

32. tuletab meelde, et inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja inimkaubanduse 

võrgustikud kasutavad kuritegevuseks kõiki internetivõimalusi ning seetõttu on äärmiselt 

tähtis, et liit tõhustaks sellega seoses oma tegevust, eelkõige Europoli ja internetisisust 

teavitamise üksuse (EU IRU) raames, ja koostööd kolmandate riikidega; 

33. tuletab meelde, et inimkaubandusvõrgustikud võivad oma ohvrite Euroopa territooriumile 

saatmiseks kasutada seaduslikke rändeteid; on seisukohal, et kriteeriumid, mille täitmist 

oodatakse kolmandatelt riikidelt enne igasugust liiduga viisanõude kaotamise kokkulepet, 

peaksid eraldi hõlmama nende kolmandate riikide koostööd inimkaubanduse vastu 

võitlemise valdkonnas; kutsub komisjoni üles pöörama nii sellele kui ka inimeste 

ebaseaduslikult üle piiri toimetajate vastu võitlemise problemaatikale erilist tähelepanu 

kõikides dialoogides, mida peetakse selliste kokkulepete üle toimuvate läbirääkimiste 

käigus; 

34. rõhutab, et suhted, mis ELil on kolmandate riikidega rände- ja varjupaigaküsimustes, 

peavad vastama läbipaistvuse ning demokraatliku järelevalve ja vastutuse nõuetele; nõuab 

Euroopa Liidu välispoliitiliste meetmete raames rändevaldkonna vajadusteks kasutatud 

vahendite hindamist ja eelarvekontrolli, pidades eelkõige silmas Rabati protsessi, Hartumi 

protsessi, ELi ja Türgi kokkulepet ning Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi, 

et võtta arvesse mitmesuguste kolmandatele riikidele ettenähtud Euroopa Liidu 

rahastamisvahendite rakendamist, mõju, järjepidevust ja sidusust; on seisukohal, et 

äärmiselt oluline on veenduda asjaomaste partnerriikide usaldusväärsuses ja stabiilsuses; 

kutsub Euroopa Komisjoni üles nõudma nende vahendite haldamises suuremat 

läbipaistvust, ja nõuab, et liidu lepingud kolmandate riikidega ning liidu ametite ja nende 

kolmandate riikide pädevate asutuste vahel sõlmitud kokkulepped alluksid 

demokraatlikule kontrollile; peab eelkõige kahetsusväärseks, et Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti välistegevuse üle puudub parlamentaarne kontroll, ning palub ametil 

sellega seoses anda Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru kolmandate riikidega ja 
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kodanikuühiskonna osalusel kokku lepitud töökorralduste ja ühisoperatsioonide 

rakendamisest;  

35. rõhutab suurt solidaarsust ja pingutust, mida pagulaskriisi lahendamisel on üles näidanud 

Liibanon ja Jordaania, kes üksi on vastu võtnud umbes 1,7 miljonit Süüria pagulast, ning 

kutsub Euroopa Liitu üles uuendama oma panust ja rahalist toetust ÜRO Palestiina 

Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas, kes tegutseb neis mõlemas riigis; 

36. rõhutab, et oluline on konsulteerida liidu kogu välispoliitilises tegevuses ka 

kodanikuühiskonnaga, pöörates eritähelepanu täielikule osalusele, läbipaistvusele ning 

teabe asjakohasele levitamisele kõikide rändega seotud suundumuste ja menetluste kohta; 

37. tuletab meelde, et keskkonnaseisundi halvenemine, mille põhjuseks on kas 

kliimamuutused, loodusõnnetused, tööstusettevõtete tekitatud kahju või kahjustatud 

keskkond, on inimeste ümberasustamise põhjuste seas üha olulisem tegur; on seisukohal, 

et liidu välistegevus peaks aitama vähendada inimeste kaitsetust keskkonnaohtude ees, 

abistades inimesi, kes on ümberasustatud keskkonnamuutuste tõttu, ja tehes üleilmsel 

tasandil kolmandate riikidega koostööd keskkonna põhjustatud rändega seotud 

probleemide lahendamiseks; kutsub seega eelkõige liitu üles andma kliimamuutustest 

mõjutatud riikide käsutusse piisavad vahendid, mis aitaksid neil riikidel kliimamuutuste 

tagajärgedega kohaneda ja nende mõju leevendada; rõhutab tungivalt, et selline 

rahastamine ei tohiks toimuda vaesuse vähendamiseks tehtava tavapärase arengukoostöö 

arvelt; kutsub liitu ja liikmesriike üles suhtuma tõsiselt oma kohustustesse, mis 

puudutavad kliimamuutustest tulenevaid probleeme, ja Pariisi kokkulepet ellu viima; 

palub neil samuti arutleda mõistete „kliimapõgenik“ ja „keskkonna tõttu ümberasuja“ üle, 

et anda vajaduse korral keskkonnast tulenevatel põhjustel kodust põgenevatele inimestele 

õiguslik staatus ja rahvusvaheline kaitse; 

38. nõuab, et Euroopa Liit toetaks kolmandatest riikides naaberriikides piirikontrolli eest 

vastutavate ametiasutuste väljaõpet, eelkõige nendes riikides, mida läbivad rändevood 

suunaga Euroopasse; 

39. kutsub Euroopa välisteenistust üles järgima vastutustundlikku välispoliitikat, millega 

võideldakse rände algpõhjustega; 

40. palub Euroopa Liidul aidata parandada tingimusi Jordaanias ja Liibanonis asuvates 

põgenikelaagrites, kus praegu elab üle 1 800 000 põgeniku. 
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