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Teema: Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll rände haldamisel 

ELi liikmesriikide vähene omavaheline solidaarsus varjupaigataotlejate rände ja vastuvõtmise 
korraldamisel, sealhulgas toimiva Dublini süsteemi kaudu, on toonud kaasa ELi ja riikliku tasandi 
poliitilise kriisi, kusjuures kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimalused ja neile antavad juhised 
rändajate ja pagulaste vastuvõtmiseks ja toetamiseks on sageli piiratud. Kuigi paljud kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused on näidanud üles suurt solidaarsust, et rändajaid ja pagulasi vastu võtta ja 
tagada neile juurdepääs sellistele teenustele nagu eluase, tervishoid ja haridus ning võimaldada ja 
edendada kohalikul territooriumil elavate rändajate ja pagulaste pikaajalist integratsiooni, ei toetata 
riiklikul tasandil sageli neid meetmeid ja algatusi piisava rahastuse ja õigusraamistikuga. 

Eespool kirjeldatut arvesse võttes, kas nõukogu arvates oleks vaja 

1. püüda ELi tasandil saavutada liikmesriikide vahelist suuremat solidaarsust ja tõhusamat 
koordineerimist, sealhulgas Dublini süsteemi reformimise ja vastuvõtutingimuste tagamise kaudu, 
kooskõlas Euroopa Parlamendi raportitega? 

2. tagada, et riikide valitsused ja EL võtaksid pikaajalise kohustuse suurendada linnade ja 
piirkondade otsest rahastamist, võimaldades kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele otsese 
juurdepääsu mitmeaastase finantsraamistiku alusel antavale asjaomasele rahastusele, eelkõige 
võttes arvesse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste keskset rolli varjupaigataotlejate 
vastuvõtmise, neile teenuste kättesaadavuse ja nende pikaajalise integreerimise tagamisel 
vastuvõtvas kogukonnas? 

3. luua kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tarbeks platvorm, et nad saaksid koostada ja 
vabatahtlikult jagada oma hädaolukorra lahendamise plaane varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks 
ning neile juurdepääsu võimaldamiseks sellistele teenustele nagu lastele hariduse andmine 
kohalikes koolides, ning tervishoiu ja eluaseme kättesaadavus? 

4. arendada välja konkreetsed õigusraamistikud, et hõlbustada kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste algatusi ja meetmeid pagulaste ja rändajate vastuvõtmisel, ning konsulteerida 
eespool nimetatud õigus- ja haldusraamistiku väljatöötamisel kohaliku ja piirkondliku tasandi 
omavalitsustega ning kaasata nad nende territooriumide suhtes võetavate meetmete 
elluviimisse? 

5. kehtestada paindlik töörände poliitika, et tagada ettevõtetele ja tööandjatele juurdepääs vajalikele 
inimressurssidele, hõlbustada varajasi integratsiooniprotsesse ning pärast seda, kui välisriigi 
kodanike elamisõiguslik staatus on selgunud, toetada nende osalemist kohalike omavalitsuste 
tegevuses, ning sel eesmärgil allkirjastada ja ratifitseerida Euroopa kohaliku omavalitsuse harta 
lisaprotokoll (CETS nr 207)? 
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