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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et liidu merepiirid Vahemerel on Euroopa Liidu välispiirid ja neid ei saa erinevalt 

maismaapiiridest sulgeda, ning arvestades, et põgenike sissevoolu probleemile tuleb kiiremas 

korras leida lahendus, et takistada nende muutumist inimkaubanduse ja maffia ohvriteks; 

1. väljendab muret selle pärast, et inimeste arv, kes seavad ohtu oma elu, püüdes ELi 

pääsemiseks ületada ohtlikku Vahemerd, suureneb kiiresti; rõhutab, et Vahemeri on maailma 

suurim mererändetee, kus on ka tihe kaubalaevaliiklus; rõhutab, et rändekriis Vahemerel on 

asetanud kaubandusliku merendussektori suure surve alla, suurendades selle rolli koormuse 

jagamisel ja ohustades meeskondade ja üldist turvalisust; on seisukohal, et ulatuslikud 

meetmed, mille abil EL selle kriisi mitmemõõtmelisi probleeme lahendama hakkab, peaksid 

seda piisavalt arvestama ja vähendama seega rändekriisi negatiivset mõju transpordisektorile; 

2. tuletab meelde, et ÜRO pagulasseisundi konventsiooni1, ÜRO mereõiguse konventsiooni 

(UNCLOS)2, inimelude ohutust merel käsitleva rahvusvahelise konventsiooni (SOLASi 

konventsioon)3 ja rahvusvahelise mereotsingute ja -pääste (SAR) konventsiooni4kohaselt peab 

osalisriik nõudma, et tema lipu all sõitva laeva kapten, seadmata ohtu laeva, meeskonda või 

reisijaid, osutaks abi igale merehädalisele, sõltumata tema kodakondsusest, staatusest või tema 

leidmise tingimustest, ning osaleks aktiivselt mereotsingu ja merepääste operatsioonides; 

rõhutab, et merehädalise päästmine ei ole mitte ainult rahvusvaheline kohustus, vaid ka 

eetiline kohus; 

3. kutsub kõiki sadama- ja merendusasutusi liikmesriikides ja Euroopa Meresõiduohutuse 

Ametit (EMSA) ning eelkõige Vahemerel seilavate aluste kapteneid olema äärmiselt 

tähelepanelik seoses võimalike alustega, mis veavad sisserändajaid ja põgenikke, kes võivad 

olla ohus; soovitab sellega seoses, et järgitaks rangelt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ja 

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti suuniseid merel päästetud isikute kohtlemise kohta5; 

4. rõhutab fakti, et ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. maini 2015 päästeti Vahemerel kokku 47 

265 migranti, neist 13 475 kaubalaevade poolt6; märgib, et nende viie kuu jooksul paluti 302 

kaubalaeval päästeoperatsioonide abistamiseks marsruuti ja kurssi muuta ning neist 104 laeval 

paluti lõpptulemusena hädaolukorra tõttu migrante päästa ja kaldale toimetada; 

5. peab kahetsusväärseks, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on ainuüksi 2015. 

aasta jooksul eluohtliku mereületuse käigus käesolevaks ajaks hukkunud 3000 inimest7; 

                                                 
1  ÜRO 1951. aasta pagulasseisundi konventsioon. 
2  ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni artikkel 98 (Kohustus osutada abi). 
3  Inimelude ohutust merel käsitleva 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni eeskiri 33 (Hädaolukord: 

kohustused ja menetlused). 
4  1979. aasta rahvusvaheline mereotsingute ja -pääste konventsioon, muudetud. 
5 Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni resolutsioon MSC 167(78) ja suunised põgenike ja sisserändajate suhtes 

rakendatavate põhimõtete ja tavade kohta. 
6  Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) statistika kohaselt. 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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6. kutsub nõukogu üles võtma kiiremas korras vastu komisjoni poolt 9. septembril esitatud ning 

Euroopa Parlamendi poolt 17. septembri istungil heaks kiidetud ettepanek asustada ümber 

120 000 rahvusvahelist kaitset vajavat inimest ning hindama pidevalt võimalikke täiendavaid 

vajadusi seoses põgenike kaitsega; 

7. rõhutab seetõttu, et kuigi esmane vastutus lasub liikmesriikidel, on kaubalaevadel nii 

mahuliselt kui ka tegevuslikult juhtiv osa päästeoperatsioonides; juhib tähelepanu sellele, et 

kaubalaevadel puudub vajalik varustus ja nende meeskondi ei ole välja õpetatud selleks, et 

nad oleksid piisavalt valmis nii ulatuslikes päästeoperatsioonides süstemaatiliselt osalema; 

8. tuletab meelde, et kaubalaevade ja nende meeskondade abi päästeoperatsioonidel ei tohiks 

asendada seda abi, mida peaksid migrantidele merel jätkuvalt osutama ELi ja selle 

liikmesriikide pädevad asutused, kes peaksid ette nägema selleks vajalikud inimjõud ja 

rahalised vahendid; tunnustab ja tervitab humanitaarabiorganisatsioonide märkimisväärset ja 

heldet panust paatide päästmisel ja Vahemerel laevade kasutuselevõtmisel, et sisserändajaid ja 

põgenikke abistada, pidades eelkõige silmas Piirideta Arstidele ja MOASile (Migrant 

Offshore Aid Station) kuuluvaid laevu; 

9. märgib, et võimalikud majanduslikud ja õiguslikud tagajärjed päästelaevade ja nende omanike 

suhtes vähendavad mõnede laevade soovi abi osutada; palub liikmesriikidel mitte karistada 

neid, kes rändajaid humanitaarsetel kaalutlustel vabatahtlikult aitavad, vedajad ja 

laevaomanikud kaasa arvatud; kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut nõukogu direktiivi 

2001/51/EÜ läbivaatamiseks; 

10. väljendab muret selle pärast, et kui laevad ja nende meeskonnad ei ole piisavalt ette 

valmistatud otsingu- ja päästeoperatsioonideks, mis ei kuulu nende tavapärase tegevuse hulka, 

võib olukord Vahemerel – kus toimub juba niigi inimtragöödia – lõppeda nii sisserändajate 

kui ka laevameeskondade jaoks õnnetuste ja inimelude kaotusega ning tekitada ka meresõidu- 

ja keskkonnaohutuse seisukohast ohtlikke olukordi; 

11. tunnustab komisjoni teatist „Euroopa rände tegevuskava” (COM (2015)0240) ja nõuab 

tungivalt, et kõik liikmesriigid täidaksid oma kohustusi, et nii liikmesriikide kui ka ELi 

tasandil rakendataks kohaseid ja koheseid meetmeid edasiste inimtragöödiate ärahoidmiseks 

Vahemerel ning tagataks rahvusvaheliste ja moraalsete kohustuste täitmine kooskõlas 

solidaarsuse ja jagatud vastutuse põhimõtetega; kutsub ELi ja selle liikmesriike tungivalt üles 

leidma toimiva ja püsiva lahenduse ELi rändesüsteemi praeguste puudujääkide 

kõrvaldamiseks, tegelema praeguse sisserändekriisi tegelike põhjustega ning takistama 

inimkaubitsejate laevade merelemineku jätkumist ja inimeste hukkumist Vahemeres; on 

seisukohal, et ELi tasandi meetmed peavad olema kõikehõlmavad ning nende rakendamise 

tulemusena peab ränne muutuma kontrollitavaks, hallatavaks, turvaliseks ja seaduslikuks; 

12. peab ülimalt murettekitavaks Vahemere piirkonnas jätkuvat kriisi ja eelkõige selle kriisi 

humanitaarseid aspekte, samuti kriisi mõju Vahemere meretranspordile – reisilaevadele, 

kruiisilaevadele ja konteinerilaevadele, laevade ja laevameeskondade julgeolekule ning 

meresõiduohutusele tervikuna; 

13. on veendunud, et võitlus sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ei tohiks 

kahjustada meresõiduvabadust; 

14. keskpikaks ja pikaks ajaks vajalike meetmete ootuses nõuab, et liikmesriigid, nõukogu ja 

komisjon suurendaksid Vahemere piirkonnas piisavate otsingu- ja päästeoperatsioonide 

rahastamist ja laiendaksid koos pädevate asutustega praeguste operatsioonide 
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tegevuspiirkonda, et tagada nii Euroopasse pürgivate migrantide ja rahvusvahelise kaitse 

õigust omavate isikute ning teiselt poolt Vahemerel töötavate laevameeskondade turvalisus ja 

põhiõigused; 

15. nõuab range kontrolli läbiviimist päästeoperatsioonide ja vastuvõtukeskuste tarbeks ette 

nähtud vahendite tegeliku kasutamise üle, et tagada vahendite korrektne kasutamine 

konkreetsete eesmärkide täitmiseks ja takistada nende ebaseaduslikku kõrvalejuhtimist; 

16. ergutab ELi ametiasutusi ja liikmesriikide täiel määral kasutama Vahemere olemasolevaid 

laevaliikluse seire- ja teabesüsteeme, et koguda ajakohast teavet ELi rannikuvetes liikuvate 

laevade kohta, ning parandada eri merendusasutuste, sealhulgas transpordiohutuse ning mere- 

ja rannikuvalve asutuste omavahelist koostööd, vajaduse korral Euroopa Liidu lepingu artiklis 

20 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 329 lõikes 1 sätestatud tõhustatud koostöö 

vormis, eesmärgiga paremini koordineerida ja tulemuslikult täita meresõiduohutusega seotud 

ülesandeid, aidata lõhkuda inimkaubitsejate võrgustikke ja arestida nende võrgustikega seotud 

aluseid ning tagada pidev reaalajas ülevaade, et toetada päästeoperatsioone; rõhutab, et EMSA 

kui integreeritud merendusteenuste osutaja rolli Vahemere piirkonna otsingu- ja 

päästeoperatsioonide toetamisel ning asjaolu, et seda rolli tuleb tõhustada; 

17. rõhutab, et asjaosalistel liikmesriikidel ja ametiasutustel tuleb tagada, et päästetud pagulased 

ja migrandid toimetataks konkreetses päästeoperatsioonis osalenud laevadelt sujuvalt selleks 

ette nähtud meresadamasse; 

18. rõhutab, et päästemissioonides osalevad reisilaevade, kruiisilaevade ja konteinerlaevade 

meeskonnad ei tohi mingil juhul raskendada või takistada ELi välispiiridel migrantide 

kontrolliga tegelevate ametnike tööd, mida koordineerib Frontex, sõltumata otsustest, mille 

need ametnikud võivad liikmesriikide ja ELi õigusaktide alusel langetada; 

19. rõhutab, et Frontexi suutlikkust ja pädevust tuleb kiiresti tugevdada; 

20. kutsub kõiki Vahemere piirkonnas kujunenud olukorraga seotud riike üles pagulaskriisile 

lahendusi otsima ning muu hulgas tegema jõupingutusi pagulaste julgeoleku ja põhiõiguste 

olukorra parandamiseks nende koduriikides; ergutab ELi ja selle liikmesriike andma abi ja 

vahendeid pagulaskriisist kõige vahetumalt mõjutatud liikmesriikidele ning leidma lahendusi 

massilise rände algpõhjuste kõrvaldamiseks, tugevdama teabevahetuse, ühiste otsingu- ja 

päästeoperatsioonide korraldamise, piirikontrolli, jälgimise ning rändekontrolli alaste 

kokkulepete vallas koostööd ELi mittekuuluvate Vahemere piirkonna riikidega, nagu Türgi, 

Liibüa, Liibanon ja Jordaania ning võitlema karmide kriminaalkaristuste abil inimkaubitsejate, 

organiseeritud kuritegevuse juhtide ja kuritegelike inimkaubitsejate võrgustike vastu; 

21. kutsub komisjoni üles looma koos liikmesriikide pädevate asutuste, kohapealsete 

humanitaarabiorganisatsioonide ning ELi ja ÜRO ametiasutustega töörühma, mis aitaks 

pagulaste tarbeks kiiresti kasutusele võtta transpordivahendeid, ning luua merel ja maal 

ohutuid ja seaduslikke teid, mis annaksid võimaluse varjupaigataotlejaid ja pagulasi turvaliselt 

ja korralikes tingimustes konfliktipiirkonnast pagulaslaagritesse ja sihtriikidesse toimetada; on 

seisukohal, et avada tuleb seaduslikud ja reguleeritud sisserändekanalid ja 28 liikmesriigil 

tuleb võtta nende eest jagatud vastutus; 

22. toonitab, et piirikontrolli ajutine taastamine, mida on viimasel ajal teinud mitu liikmesriiki, 

seab ohtu normaalse Schengeni süsteemi, milles ELi sisepiirid on avatud ja isikud saavad 

vabalt liikuda, halvendab pagulaste tingimusi piiridel ning tekitab probleeme ELi 

transpordisüsteemi, sealhulgas reisijateveo toimimisele; palub komisjonil välja töötada 
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asjakohased kiirreageerimise vahendid ja lahendused, millega tagada transpordisüsteemi 

jätkuvalt sujuv toimimine ja isikute vaba liikumise õiguse, sealhulgas reisijate õiguste 

säilimine; 

23. rõhutab, et tähtis on luua infrastruktuur ja süsteem, millega etteulatuvalt kindlaks teha ja ette 

valmistada ELi välispiiri see osa, mida järsult suurenevad rändevood võivad järgmisena 

tabada. 
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