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I TÖÖDOKUMENT

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon on tegelemas mitmete õigusloomega 
seotud ettepanekutega, mis koos moodustaksid aluse Schengeni riikide viisapoliitikale. See 
avaldatakse praktilises vormis viisaeeskirjana. Raportöör peab seetõttu oluliseks 
töödokumendi koostamist varases etapis, et aidata kaasa kooskõlastamisele kõige 
edasijõudnumas etapis olevate õigusloomega seotud ettepanekutega.

Raportöör tegi viisade andmise protsessiga tutvumiseks neli reisi – Varssavisse, Peterburi, 
Kiievisse ja Alžeeriasse. Hoolimata asjaolust, et viisaeeskiri on väga keeruline ja kompleksne, 
on raportöör seisukohal, et asjaomaseid olulisi poliitilisi ja praktilisi küsimusi on suhteliselt 
lihtne välja selgitada. Just neid küsimusi soovib raportöör käesolevas esialgses 
töödokumendis rõhutada. Samuti peab raportöör oluliseks, et Schengeni piirkonna ühist 
viisapoliitikat käsitlevate aruannete (nt käesolev raport, KOM(2006)0269 biomeetria 
kasutuselevõtmise ja ühiste viisataotluskeskuste asutamise kohta ning KOM(2004)0835 
viisainfosüsteemi loomise kohta) vahel valitseks kooskõla ja koordineeritus.

Raportöör on teadlik, et oluliste küsimuste nimekiri pikeneb edasiste koosolekute, arutelude ja 
leidude tulemusena. Sellele nimekirjale lisatakse ka rida tehnilisi küsimusi, mida käesolevas 
dokumendis ei käsitleta.

Viisapoliitika kaheloomuline olemus seisneb asjaolus, et selle eesmärkideks on samaaegselt 
võidelda ebaseadusliku sisserände ning kuritegevusega (nt inimkaubandus, ebaseaduslik 
töötamine, organiseeritud kuritegevus) ja soodustada seaduslikku piiriületust. Oluline on näha 
mõlemat poolt, kuid viisapoliitikas esineb kalduvus rõhutada viimati mainitu arvelt esimest, 
mis on seotud ülekaaluka enamusega reisijatest. Raportööri eesmärgiks on leida parem 
süntees kõnealuse kahe eesmärgi vahel. Ärimehed ja teenuseosutajad, kes tegelevad legaalse 
äriga, vajavad mittediskrimineerivat viisapoliitikat, kuid ka õppivatel, vahetusprogrammides 
osalevatel inimestel ning neil, kellel on sugulased jne, on sama vajadus. Eraldi grupi 
moodustavad üksikisikud, kellel on puhas viisaminevik, st need, kes on külastanud Schengeni 
riike mitmel korral, põhjustamata kriminaalse või muu tegevuse kujul probleeme. Vaatamata 
asjaolule, et kõnealune grupp on tõenäoliselt kõigist kõige probleemivabam, ei hõlma neid 
üksikisikuid komisjoni ettepanek.

Viisapoliitika olulisust Euroopa turismi jaoks ei ole ettevalmistustöös piisavalt käsitletud. 
Euroopast on saanud maailma juhtiv turismipiirkond. ECTAA andmete kohaselt moodustab 
turism 11% ELi sisemajanduse kogutoodangust ning annab tööd 20,6 miljonile inimesele. 
Viisapoliitika on väga oluline osa ELi väliskuvandist.

Üks oluline nelja riigi külastamisel tehtud tähelepanek oli see, et viisapoliitika piiranguid 
tuleb tunnistada. Üksikisikute jaoks, kes soovivad ebaseaduslikult ELi rännata, ei ole 
viisasüsteem ainus meetod, mida nad kasutada saavad. Mis puudutab inimkaubandust, siis on 
mitmed ohvrid värvatud pärast nende Schengeni piirkonda saabumist. EL ja selle 
liikmesriigid vajavad alati lisavahendeid, et võidelda meie ühiskonna varjukülgedega. 
Viisapoliitika on üks paljudest võimalustest. Mitmed kommenteerijad on rõhutanud, et tööjõu 
sisserännet käsitleva väljatöötatud poliitika puudumine paljudes liikmesriikides juba 
iseenesest loob vajaduse süsteemist kõrvalehoidmiseks või reisivajaduse kohta vale 
põhjenduse andmiseks.

Käesolevas dokumendis keskendub raportöör mitmetele asjaoludele, mis looksid EList 
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ühtlasema ja täiustatuma kuvandi ja lihtsustaksid paljude jaoks reisimist, ilma et seetõttu 
tuleks alandada olulisi turvastandardeid. Selle väite aluseks on asjaolu, et tööd alustab ühine 
andmepank VIS, mis parandab suuresti antavate viisade turvalisust ja usaldusväärsust. 
Raportöör rõhutab ka negatiivseid tagajärgi, mis tulenevad sõrmejälgede viisasüsteemis 
kasutuselevõtmisest enne ülemaailmse viisade haldamise ümberkorraldamist ja süsteemi 
juurdepääsetavuse saavutamist.

Isegi antud etapis on India, Hiina, Venemaa ja Lõuna-Aafrika osas saadud teavet, mis 
puudutab praktilisi probleeme, mis tulenevad nõudest, mille kohaselt viisataotlejad peavad 
isiklikult kohal viibima, et neilt saaks võtta sõrmejäljed. Miljonid inimesed oleksid sunnitud 
viisa taotlemiseks lendama lähimasse konsulaadiga kohta ning korraldama seal öise majutuse. 
Ka lapsed oleksid sunnitud viisa saamiseks oma vanematega kaasa minema.

Raportöör soovib antud etapis tõmmata tähelepanu järgmistele punktidele.

1) Ühine nägu

a) Hoolimata asjaolust, et välismaailm peab Schengeni piirkonda vaba liikumise 
ühtseks piirkonnaks, on teave Schengeni viisade kohta erinevate liimesriikide 
konsulaatide poolt peetavate sadade erinevate Interneti kodulehekülgede vahel 
laiali. On vajadus ühise värava, nt www.schengenvisa.eu järele. Sellise värava 
loomisele aitaks kaasa konsulaatidevaheline laiendatud kohalik koostöö, nagu on 
välja pakutud viisaeeskirjas. Iga koha täpsed viisanõuded tuvastataks kohaliku 
koostöö kaudu. Samuti peaks kodulehel olema võimalik saada viisavorme ja 
teavet viisanõuete kohta ning intervjuudeks kohtumisi kokku leppida. Tulevikus 
peaks olema võimalik esitada teatavaid viisadokumente Interneti kaudu.

b) Kohustuslik peaks olema esindamise korra (artikkel 7) lahendamine juhul, kui 
riigil ei ole mõistlikul kaugusel esindust. Kui peamisel sihtkohariigil ei ole 
esindust, ütleme, 200 km kaugusel, siis peaks viisa taotlemine olema võimalik 
mõne teise riigi konsulaadis.

c) Peamise sihtkohariigi põhimõtte uus tõlgendamine selliselt, et see rahuldaks 
käesolevaid nõudeid paremini. Mitmes riigis reisimisel peaks olema võimalik 
taotleda viisat mis tahes konsulaadis, mis esindab ühte külastatavatest riikidest.

2) Positiivne arusaam ja kliendisõbralikkus 

a) Koostada tuleks ühe-korraga-viisa-kätte strateegia viisade andmiseks. Kõik 
konsulaadid peaksid koostama plaani, mille kohaselt üksikisikud, kes elavad 
konsulaadist erakordselt kaugel, peavad konsulaati viisa taotlemiseks ja saamiseks 
isiklikult kohale tulema ainult ühe korra.

b) ELil on ühispiirid riikidega, millistest tuleb kõige rohkem turiste ja külastajaid. 
Positiivne arusaam EList on nii mõneski mõttes kõige olulisem. ELi jaoks on 
suhteliselt madalam viisatasu olulisem kui Ameerika Ühendriikidele ja 
Ühendkuningriigile, kes mõlemad asuvad geograafiliselt kaugel. Viisa hind peaks 
jääma 35 euro tasemele ning teatavate gruppide, näiteks vanematega kaasas 
olevate laste, rahvusvahelistest spordi- ja kultuurisündmustest osavõtjate ning 
samuti vahetusprogrammides osalejate osas tuleks tasust loobuda.
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c) Ühekordsete viisade asemel peaksid Schengeni riigid võtma kasutusele Ameerika 
Ühendriikide ja Ühendkuningriigi tava: väljastama mitmekordseid viisasid, kui ei 
ole alust muul viisil toimimiseks.

d) Kohaliku konsulaarkoostöö raames tuleks koostada ja avaldada täielik nimekiri 
nõutavatest täiendavatest dokumentidest. Kuna asjaolud on kohati suuresti 
erinevad, ei ole vajalik määratleda õigusloomega seotud ettepanekus täpselt, 
millised dokumendid on kohustuslikud. 

e) Hetkel kasutatav tava, mille kohaselt peab taotleja esitama kutsed, tekitab 
probleeme. Kutsete „tootmine” kipub soodustama kahtlast või isegi kuritegelikku 
ettevõtlust ning ei anna kõikidel juhtudel soovitud tulemust. VIS andmebaasi 
loomine annab viisade andmisel uut kindlust ning teeb võimalikuks selle nõude 
tühistamise, välja arvatud juhul, kui selle vastu esitatakse veenvaid argumente.

f) Turismireisi eelneva üksikasjaliku planeerimise absoluutset nõuet tuleb 
leevendada. On liigne nõuda seda, et kogu majutus ja reisiplaanid oleksid 
üksikasjalikult teada enne reisile minekut.

g) Eeskirju on vaja selleks, et määrata kindlaks, millistes keeltes on taotlejatel 
lubatud täiendavaid dokumente esitada. Praegu on olemas konsulaate, kes 
nõuavad kõikidest dokumentidest tõlget keeltesse, mida konsulaadi asukohas 
peaaegu ei räägitagi. Sellised nõuded on kaudsed takistused.

h) On oluline võimaldada lihtsustatud korda taotlejatele, kellel on tõendatud puhas 
viisaminevik. Ainult teatavatesse kategooriatesse kuuluvatele inimestele 
keskendumine ei ole õige.

3) Mustad laigud ja parandusmeetmed

a) Komisjoni ettepanekus ei arvestata reisiparvlaevadega meritsi reisimise 
traditsiooni. Näiteks on Läänemere piirkonnas sellisel reisimisel, kus reisijad 
ostavad tavaliselt oma piletid vahetult enne väljumist, spontaanse massiturismi 
olemus. Tulevikus võib see kehtida ka Musta mere piirkonnas. Kehtivad 
viisaeeskirjad ei võimalda näiteks regulaarliinidel reisiparvlaevaliiklust ELi ja 
Vene Föderatsiooni vahel. Raportööri arvates on selleks tarvis kehtestada erikord.

b) Teatavate tingimuste (madal tagasilükkamiste määr, tagasilubamisleppe 
kohaldamine, väike protsent kodanikke, kes viisa kehtivusest kauem riigis 
viibivad, väike arv üksikisikuid, kes ebaseadusliku tööhõive tõttu on 
deporteeritud) täitmise korral peaks viisarežiimi kaotamiseks olema kord ja selged 
eeskirjad.
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4) Euroopa poliitikavalikud

a) Liidu viisapoliitika peaks kajastama poliitika sise- ja välisprioriteete. Milline on 
liidu tegelik vastus Ukrainale, Balkanimaadele jne, võttes arvesse, et sõlmitud või 
sõlmimisel olevad kahepoolsed viisarežiimi lihtsustamise kokkulepped ei ole nii 
liberaalsed kui olemasolev tava, mida nad kasutavad oma naaberriikide osas.

b) On vastuvõetamatu, et Euroopa Parlament ei ole tegelikkuses võimeline 
kontrollima või mõjutama selliste kolmandate riikidega nagu Venemaa, Ukraina 
ja Balkanimaad läbirääkimistel olevate kahepoolsete kokkulepete sisu.

c) Raportöör toetab kohustuslikku keeldumise põhjendamise standardmudelit ning 
edasikaebamisvõimalust. On oluline, et keeldumiste põhjendamine ja 
edasikaebamisavaldused ei koormaks liialt konsulaarpersonali.

d) Raportöör rõhutab ka kahjulikke tagajärgi, mis tulenevad sõrmejälgede 
viisasüsteemis kasutuselevõtmisest enne ülemaailmse viisade haldamise 
ümberkorraldamist ja süsteemi juurdepääsetavuse saavutamist.

5) Otsesuhtlus

a) Nelja riiki tehtud külastuse käigus sai selgeks, et on olemas vajadus viisanõudeid 
puudutava teabe otsese ja erapooletu avalikkusele edastamise järele. Hetkel 
annavad paljudes riikides mustal turul tegutsejad ja kahtlased ettevõtted 
taotlejatele eksitavat teavet.
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