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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta 
(2009/2240(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 78 ja 80;

– võttes arvesse rahvusvahelisi ja Euroopa inimõiguste alaseid dokumente, eriti ÜRO 
pagulasseisundi konventsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti 
(ICCPR), inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat ning õigusi ja tagatisi, mida need annavad pagulastele ja rahvusvahelist kaitset 
taotlevatele isikutele;

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja liikmesriikide esmajärgulist kohustust 
kaitsta lapse huve;

– võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2007. aasta rohelist raamatut Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi tuleviku kohta (KOM(2007)0301);

– võttes arvesse komisjoni 17. juuni 2008. aasta teatist „Varjupaigapoliitika kava: ühtne 
lähenemisviis kaitse andmisele Euroopa Liidus” (KOM(2008)0360);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu ühise 
ümberasustamisprogrammi loomise kohta (KOM(2009)0447);

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse Euroopa Pagulasfond aastateks 
2008–2013 (KOM(2009)0456);

– võttes arvesse oma 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala 
kodanike teenistuses” – Stockholmi programm1;

– võttes arvesse ÜRO pagulaste ülemvoliniku kommentaare komisjoni teatisele Euroopa 
Liidu ühise ümberasustusprogrammi loomise kohta ja ettepaneku kohta muuta otsust nr 
573/2007/EÜ, millega luuakse Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja 
arengukomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et õiglane ja realistlik Euroopa Liidu rändepoliitika koos Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi loomisega peab sisaldama ka tulemuslikku 
ümberasustamisprogrammi, mis püsivalt lahendab nendepagulane olukorra, kes ei saa 
pöörduda tagasi oma päritoluriiki ja kelle kaitse neile esimesena varjupaika andnud riigis 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0090.
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ei ole kindel;

B. arvestades, et lisaks humanitaarsele eesmärgile ümberasustatavate suhtes on 
ümberasustamise eesmärk ka vähendada suuri pagulastehulki vastu võtvate kolmandate 
riikide koormust;

C. arvestades, et praegu tegeleb igal aastal pagulaste ümberasustamisega ainult 10 
liikmesriiki, kes ei kooskõlasta omavahel piisavalt ümberasustamise prioriteete, mis ei 
võimalda ümberasustamist kasutada ELi välispoliitika strateegilise vahendina;

D. arvestades, et ELi osa ülemaailmsel pagulaste ümberasustamisel on üsna tagasihoidlik; 
arvestades, et see kahjustab ELi ambitsiooni etendada olulist osa rahvusvahelisel areenil ja 
ülemaailmsetes humanitaarküsimustes;

E. arvestades, et liikmesriikide ühise sisserände- ja varjupaigapoliitika keskmes peab olema 
tegelik solidaarsus, mis peaks tähendama vastutuskoorma õiglast jagamist pagulaste 
kaitset käsitlevate rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ja selle jagamist suurtest 
pagulastehulkadest koormatud kolmandate riikidega;

F. arvestades, et koostööd juba mitmeid ümberasustamisprogramme teostanud kolmandate 
riikidega tuleks tugevdada, et ära kasutada nende kogemusi integratsioonimeetmete ja 
ümberasustamisalgatuste üldise kvaliteedi osas;

G. arvestades, et ELi ümberasustamisprogrammi kõigil etappidel tuleks kaasata nii kohalikud 
kui ka rahvusvahelised, valitsussektori ja valitsusvälised organisatsioonid ning eelkõige 
ÜRO pagulaste ülemvolinik, kelle panus seisneb kogemustes, eriteabes ja logistika-alastes 
teadmistes;

H. arvestades, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet peaks tööd alustama 2010. aastal; 
arvestades, et amet saab aidata liikmesriikidel ümberasustamisalgatusi ellu viia ja tagada 
ELi siseselt poliitika kooskõlastamise;

I. arvestades, et lisaks vajadusele kaasata pagulaste ümberasustamisse rohkem liikmesriike 
tuleb pöörata tähelepanu ka ümberasustamise kvaliteedile ja tulemuslikkusele, 
keskendudes seejuures integratsioonimeetmetele;

J. arvestades, et pagulastele tuleb kiiresti teha kättesaadavaks keele- ja kultuuriõpe ning 
vajaduse korral psühholoogiline ja arstiabi;

K. arvestades, et tulemusliku ümberasustamisalgatuse jaoks on tähtis pakkuda 
täiskasvanutele töövõimalusi ja alustada koolides kohe alaealiste integratsiooniga; 

L. arvestades, et nii avalikus halduses (haldusüksused) kui ka tsiviilühiskonnas on mitmeid 
struktuure, VVOdest heategevusühendusteni, koolidest kuni sotsiaalteenuste pakkujateni, 
kellel on järelmeetmete elluviimiseks vajalikud teadmised ja kogemused;

M. arvestades, et soliidse ümberasustamiskogemusega riikides on koostöö ülalnimetatud 
üksuste, eriti haldusüksustega osutunud pagulaste vastuvõtmisel ja integreerimisel väga 
väärtuslikuks;
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N. arvestades, et prioriteetide püstitamine peab muutuma võimalikult paindlikuks ja nagu 
märgib ÜRO pagulaste ülemvolinik, tuleb alati sisuliselt esmatähtsaks lugeda kõige 
kaitsetumad inimrühmad;

O. arvestades, et ümberasustamist tuleb rakendada lisaks muudele püsivatele lahendustele 
ELis rahvusvahelist kaitset otsivate inimeste jaoks, ja neid lahendusi silmas pidades;

P. arvestades, et riigisisesed ümberpaigutamisprogrammid on samuti olulised ja käesolevas 
raportis käsitletud ümberasustamismeetmete kõrval tuleb ka neid toetada;

Q. arvestades, et ilma vajaliku personali, erialase nõustamise ja ümberasustamistegevuse 
pideva järelevalveta on liikmesriikidel, kes pole varem ümberasustamisprogrammides 
osalenud, väga raske nendega ühineda,

Sisuline ja tulemuslik ELi ümberasustamisprogramm

1. tervitab komisjoni algatust, milles tehakse ettepanek teha muudatus Euroopa 
Pagulasfondis, et võtta arvesse ELi ümberasustamisprogrammi mõju;

2. tunnustab eespool nimetatud teatises ELi ümberasustamisprogrammi kohta püstitatud 
üldeesmärke ja ELi varjupaigapoliitikas üha suurema tähelepanu pühendamist 
ümberasustamisele;

3. tuletab aga meelde, et üksnes eelarvereast ja rahalisest toetusest ei piisa tõelise kogu ELi 
hõlmava ümberasustamisprogrammi loomiseks;

4. nõuab ambitsioonikamat programmi, mis tagab ümberasustamise kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse, sisaldab konkreetseid suuniseid uue prioriteetide seadmise mudeli jaoks, 
stiimuleid, mis paneksid suurema arvu liikmesriike pagulasi ümber asustama, 
ümberasustamise kooskõla ELi muu varjupaigapoliitikaga, vastuvõtmistingimuste 
normatiive ja iga ümberasustamisalgatuse järelevalvet;

Ümberasustamismeetmete tõhususele ja reageerimisvalmidusele esitatavad nõuded

5. toonitab, et tulemuslikus ELi ümberasustamisprogrammis tuleks ette näha kiired ja 
küllaldased reageeringud hädaolukordade või ettenägematute kiiret tegutsemist nõudvate 
olukordade puhuks ning iga-aastased prioriteedid tuleks seada nii, et aasta jooksul ilmneda 
võivate äkiliste humanitaarkriiside korral oleks võimalik kiiresti tegutseda;

6. rõhutab, kui oluline on lisaks teabele, mida võivad anda ÜRO pagulaste ülemvolinik, 
VVOd ja muud organisatsioonid, teostada ka välitöid pagulaste ümberasustamise 
ettevalmistusteks, nende vajaduste hindamiseks ja selleks, et võimaldada ümberasustamise 
järgnevate etappide piisavat kavandamist;

7. rõhutab teadmiste kogumise ning teabe kogumise ja jagamise võimaldamise tähtsust; 
lisaks rõhutab, et tulemuslik ELi ümberasustamisprogramm peab tegema selles juba 
osalevatele ja osaleda soovivatele liikmesriikidele kättesaadavaks inimressursid, erialase 
nõustamise ja ümberasustamisalgatuse igal etapil vaja minna võiva jagatud teabe;
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8. nõuab tõhusust suurendavate tegevustavade läbiarutamist ja vahetamist liikmesriikide 
vahel – see võib hõlmata ühismissioone, ühiste infrastruktuuride (näiteks transiitkeskuste) 
kasutamist ja liikmesriikidesse missioonide korraldamist käimasolevate 
ümberasustamisalgatuste hindamiseks;

9. nõuab tähelepanu pööramist vastuvõtvas liikmesriigis pagulaste vastuvõtmise ja 
integreerimise kvaliteedi üle teostatava järelevalve asjakohasusele; on seisukohal, et 
ümberasustamise edukust tuleb määratleda mitte üksnes pagulaste kolmandast riigist 
liikmesriiki füüsilise üleviimise põhjal, vaid ka selliste meetmete rakendamise põhjal, mis 
võimaldavad pagulasi vastuvõtvas riigis integreerida;

10. nõuab erilise tähelepanu pööramist kõigis ELi praegustes või tulevastes
ümberasustamisprogrammides hõivatud inimestele, et tagada menetlus, mis võimaldab 
kasutada pagulaste vastuvõtva ühiskonnaga kohandamise ja sellesse integreerimise häid 
tavasid, kuna kogemused näitavad, et ümberasustamistegevuse üle peavad teostama 
järelevalvet asjakohased ametiisikud ja asjatundjad;

Alaline ümberasustamisüksus – tulemusliku ELi ühise ümberasustamisprogrammi 
nurgakivi

11. tunnistab, et ELis puudub inimeste ümberasustamisel kavakindel koostöö; nagu teatises 
KOM(2009)0447 märgitakse, nõuab selline tegevus ulatuslikku logistilist 
ettevalmistustööd, näiteks valiku- ja orientatsioonimissioonide lähetamist, arstlikku ja 
julgeolekualast kontrolli, reisi- ja viisaküsimuste korraldamist ning vastuvõtu- ja 
integratsiooniprogramme;

12. kinnitab lisaks seisukohta, et liikmesriikide vaheliste koostöö- ja 
kooskõlastusmehhanismide puudumine muudab ümberasustamisoperatsioonid kallimaks 
ja kahandab nende strateegilist mõju;

13. seetõttu soovitab luua vajalike töötajatega spetsiaalse üksuse kõigi liikmesriikides 
teostatavate ümberasustamismeetmete kooskõlastamiseks;

14. arvab, et niisuguse ümberasustamisüksuse kõige õigem institutsiooniline raamistik oleks 
Euroopa Varjapaigaküsimuste Tugiamet, kus see saaks teha koostööd ELi varjupaiga- ja 
rändepoliitika raamides;

15. on seisukohal, et üksus võiks luua tihedad sidemed ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja 
kohalike VVOdega, et saada liikmesriikidele ja ELi institutsioonidele edastamiseks olulist 
teavet näiteks kiireloomuliste prioriteetide, integratsioonitehnikate jms kohta;

16. rõhutab ka, et ümberasustamisüksusel võiks olla oluline osa ümberasustamisprogrammi 
ELi tasandi tulemuslikkuse ja kvaliteedi hindamisel ning ta võiks koostada kõige tehtu 
kohta aastaaruanded, tuginedes andmetele, mida koguvad liikmesriikides 
ümberasustamisalgatustega tegelevad asutused ja institutsioonid;

17. soovib rõhutada, et ümberasustamisüksus peaks pidama nimestikku VVOdest, 
heategevusühendustest ja muudest üksustest, kes võivad teha pagulaste ümberasustamisel 
avalike asutustega koostööd; lisaks märgib, et nimetatud üksus peaks korrapäraselt 
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avaldama dokumente normatiivide ja kriteeriumitega, mida nimetatud üksused peavad 
järgima, et ELi ümberasustamisskeemides osaleda;

18. rõhutab, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet võib anda väga kasuliku panuse 
kooskõla ja vastastikuse täiendavuse tagamisega ELi ümberasustamisprogrammi ja teiste 
ELi varjupaigapoliitikate vahel;

Paindlik prioriteetide seadmine

19. tunnistab, et heatasemelise ümberasustamisprogrammi jaoks tuleb pidevalt ajakohastada 
ümberasustamisprotsessis prioriteetseks loetavaid rahvusi ja pagulastekategooriaid, 
pöörates tähelepanu eeskätt eri geograafiliste piirkondade hädaolukordadele ning eriti 
ohustatud ja kõige rohkem kaitset vajavatele isikutele;

20. arvab, et ELi iga-aastased prioriteedid peaks vastavalt ettepanekule kehtestama komisjon, 
kes ümberasustatavate väljavalimise ja hindamise kõigil etappidel kaasab intensiivselt ja 
tulemuslikult ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja Euroopa Parlamendi;

21. on seisukohal, et ELi ümberasustamisprogramm peaks sisaldama erimenetlusi Euroopa 
Parlamendi kaasamiseks ELi iga-aastaste prioriteetide väljatöötamisse;

22. soovitab Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametil hakata täitma olulist osa ELi 
ümberasustamiskava koostamisel;

23. kaitseb põhimõtet, et koos ELi iga-aastaste prioriteetide kohandamise võimalusega 
peaksid teatavad kategooriad jääma aastast aastasse muutumatuks, nii et liikmesriigid 
saavad eriti ohustatud isikuid igal ajal ümber asustada;

24. soovitab. et eri liikmesriikidel tuleks lasta koostada eriolukorra menetlused 
ettenägematute humanitaarolukordade puhuks, näiteks juhul, kui pagulased satuvad 
relvastatud rünnaku alla või kui põgenikelaagreid mõjutavad rängalt loodusõnnetused või 
katastroofid; arvab, et need menetlused peaksid võimaldama kiiret ümberasustamist, kus 
haldustoimingud teostatakse kiirkorras või mõnel juhul alles pärast pagulaste 
ümberasustamist; soovitab kaaluda sellise tegevuse võtmist ELi 
ümberasustamisprogrammi eesmärkide hulka;

Tagada suurema arvu liikmesriikide osalemine ümberasustamisel

25. kahetseb asjaolu, et ainult 10 liikmesriigil on olemas jooksvad 
ümberasustamisprogrammid, ning need ei ole omavahel kooskõlastatud;

26. tunnistab, et liikmesriikide osalemine jääb vabatahtlikuks, põhjuseks erinevad 
vastuvõtmistingimused, koostööpartnerid ja õiguslikud kriteeriumid selle otsustamiseks, 
keda ümber asustada;

27. nõuab sellegipoolest suuremaid stiimuleid, mis paneksid suuremat arvu liikmesriike ELi 
ümberasustamisprogrammis osalema; tunnistab, et ehkki finantsabi suurendamine on 
oluline, ei tohiks alahinnata panust, mille võib anda Euroopa Varjapaigaküsimuste 
Tugiamet, aidates võrdsustada pagulastele liikmesriikides pakutavaid teenuseid ning 
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abistades vastuvõtmise ja integreerimise kõige tõhusamate tavade küsimustes;

28. ümberasustamisalgatuse käivitamisraskuste leevendamiseks soovitab suurendada 
finantsabi liikmesriikidele, kes tahavad hakata ELi ümberasustamisprogrammis osalema, 
ning nõuab, et 4000 euro asemel ühe pagulase kohta saaks liikmesriik vastuvõtmise 
esimesel aastal 6000, teisel aastal 5000 ja igal järgneval aastal 4000 eurot inimese kohta; 
vältimaks Euroopa Pagulasfondi ülekoormamist, mida võivad põhjustada liikmesriigid, 
kes tahavad vastu võtta arvukalt esimese aasta pagulasi, soovitab nimetatud summade 
väljamaksmist ainult teatava pagulastekvoodi ulatuses;

29. arvab, et ELi ümber asustatavate pagulaste arvu ei saa suurendada ilma programmi toetava 
ekspertide ja haldusraamistikuta ning ilma, et loodaks alalisi struktuure ümberasustamise 
ettevalmistusteks ja integratsiooniprotsessi üle järelevalve teostamiseks;

Järelevalvemehhanismid

30. on seisukohal, et tulemuslik ELi ümberasustamisprogramm peab sisaldama sätteid 
järelevalvemeetmete kohta, milles rõhutatakse iga liikmesriigi ümberasustamistegevuse 
kvaliteeti ning pagulaste vastuvõtmisele ja integreerimisele esitatavaid nõudeid;

31. on seisukohal, et valitsusasutused peaksid maksimaalselt tugevdama koostööd 
valitsusväliste üksuste, näiteks kohalike ja rahvusvaheliste VVOdega ning kasutama 
viimaste teadmisi ja kohalolu, et teostada kõige paremaid ja tõhusamaid pagulaste 
ümberasustamise algatusi;

32. eduka integratsiooni tagamiseks toetab kõigi asjaomaste üksuste intensiivseid pingutusi 
pagulastele, eeskätt kõige kaitsetumatele nende seast korraliku majutuse, tervishoiu, 
hariduse, keeleõppe ja psühholoogilise toe võimaldamiseks;

33. kutsub ÜRO pagulaste ülemvolinikku ja kohalikke VVOsid kehtestama selgeid kvaliteetse 
ümberasustamise kriteeriumeid ning jälgima pagulaste ümberasustamist, et aidata läbi viia 
liikmesriikide ümberasustamistegevuse hindamist;

34. rõhutab veel kord Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti rolli üksusena, mis alalise 
ümberasustamisüksuse loomise korral võib tõsta teadlikkust ümberasustamisalgatuste 
puuduste osas, aidata liikmesriikidel leida konkreetseid lahendusi ja toetada paremate 
tegevustavade kasutamist;

35. nõuab, et programmi väljatöötamisele kaasaaitamiseks korraldaksid kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjon ning väliskomisjon igal aastal ühisarutelu;

o

o o

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


