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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

arengu ja rände kohta
(2005/2244(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele "Ränne ja areng: mõned konkreetsed 
suunised" (KOM(2005)0390;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste 
nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanike tagasisaatmisel (KOM(2005)0391);

– võttes arvesse järgmiseid komisjoni poolt nõukogule ja parlamendile saadetud teatisi: 
"Prioriteetsed meetmed rändeprobleemide lahendamiseks: esimene tagasiside Hampton 
Courti kohtumisele" (KOM(2005)0621); "Arengumaade tervishoiu inimressursikriisi 
käsitlev ELi tegevusstrateegia" (KOM(2005)0642); "Temaatiline programm koostööks 
kolmandate riikidega rände ja varjupaiga valdkondades" (KOM(2006)0026);

– võttes arvesse 15. ja 16. detsembri 2005. aasta Euroopa Ülemkogu lõppjärelduste IV osa 
(üldine lähenemisviis rändele);

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone A/RES/58/208, A/RES/59/241 ja 
A/RES/60/205, millega peetakse 2006. aastal toimuval 61. istungjärgul kõrgetasemelist 
dialoogi rahvusvahelise rände ja arengu kohta;

– võttes arvesse Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide ning 
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist partnerluslepingut, mis allkirjastati 
Cotonous 23. juunil 2000 (Cotonou leping)1 ja mida muudeti Luxembourgis 25. juunil 
20052, eelkõige just käsitlevat artiklit 13;

– võttes arvesse AKV-ELi ministrite nõukogu 13. aprilli 2005. aasta otsust nr 4/2005, mis 
käsitleb üheksanda Euroopa arengufondi pikaajaliseks arenguks ette nähtud vahendite 
reservi kasutamist3;

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri aruannet "Ülemaailmne uurimus naiste rolli kohta 
arengus, 2004: naised ja rahvusvaheline ränne", A/59/287/Add.1;

– võttes arvesse Maailmapanga raportit pealkirjaga "Global Economic Prospects 2006:
Economic Implications of Remittances and Migration"4;

– võttes arvesse rahvusvahelise rände maailmakomisjoni 2005. aasta oktoobri aruannet 

  
1 EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
2 ELT L 287, 28.10.2005, lk 4.
3 ELT L 164, 24.6.2005, lk 46.
4 http://www.worldbank.org/globaloutlook
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"Ränne ühendatud maailmas: uus tegevusperspektiiv"1;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 18, 19 ja 21;

– võttes arvesse liikmesriikide poolt 2005. aastal võetud kohustusi, ennekõike:

– Euroopa Liit ja selle liikmesriigid saavutavad 2015. aastaks ÜRO poolt seatud 
eesmärgi ja eraldavad 0,7% rahvamajanduse kogutoodangust, mis aitaks suurendada 
liidu panust aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks 33 miljardilt eurolt 2003. 
aastal enam kui 84 miljardi euroni 2015. aastal (Brüsselis 15. ja 16. detsembril 2005. 
aastal toimunud Euroopa Ülemkogu lõppjäreldused);

– Euroopa Liit jt fondide rahastajad kahekordistavad Aafrikale antavat abi, mis peaks 
2010. aastaks suurendama arengule antavat riigiabi 25 miljardi dollarini (8. juulil 2005 
Gleneaglesi G8-tippkohtumise teade)2;

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni 20. detsembri 2005. aasta ühisavaldust Euroopa Liidu 
arengupoliitika küsimuses ("Euroopa konsensus arengu küsimuses"), milles sätestatakse 
üldine raamistik ühenduse tegevuseks arengu valdkonnas;

– võttes arvesse 17. novembri 2005. aasta resolutsiooni Aafrika arengustrateegia kohta3; 15. 
novembri 2005. aasta resolutsiooni globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta4; 26. 
oktoobri 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu lähenemisviisi kohta 
majandusmigratsiooni juhtimisele5; 9. juuni 2005. aasta resolutsiooni seadusliku ja 
ebaseadusliku ümberasumise vaheliste seoste ja ümberasujate lõimimise kohta6; 12. 
aprilli 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu rolli kohta aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamisel7;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit ning väliskomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, kodanikuõiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A6-0000/2006);

A. arvestades, et 175 miljonist ümberasujast (3% maailma elanikkonnast) elab 40% 
arengumaades;

B. arvestades, et rahvusvahelise üldsuse mobiliseerimine ulatusliku tegevuse tulemuste 
saavutamiseks võtab kaua aega;

  
1 www.gci.org, oktoober 2005.
2 Võrreleds 2004. aastal antud abiga, oleks tegemist kahekordse summaga.
3 Vastu võetud tekstid, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
4 Vastu võetud tekstid, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
5 Vastu võetud tekstid, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
6 Vastu võetud tekstid, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
7 ELT C 33 E, 9.2.2006, lk 311.
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C. arvestades, et ainult arengule antava riigiabi suurendamine ei lahenda küsimust rände ja 
arengu vahelisest seosest;

D. arvestades, et lõunapoolsetes riikides on rände sünonüümiks parema haridusega või 
ettevõtlikumate inimeste lahkumine ning et nn ajude äravool ohustab esmatähtsate 
teenuste, nagu tervishoid ja haridus, kättesaadavust ja kvaliteeti;

E. arvestades, et ringränne, mis võimaldab päritoluriigi ja sihtriigi vahel sõita, on 
suurepärane võimalus mõlema riigi arendamiseks;

F. arvestades, et 2005. aastal oli maailmas ligi 9,2 miljonit pagulast ning 25 miljonit 
koduriigi siseselt ümber asustatud inimest, neist ligi pool Aafrikas, kes ei saanud 
mingisugust rahvusvahelist kaitset, mis omakorda tekitas lubamatu ohvrite hierarhia;

G. arvestades, et ümberasujad, kes on diskrimineerimise ja halvenevate sotsiaalsete 
tingimuste ohvrid, moodustavad endiselt rühma, mis ei ole rahvusvahelise üldsuse poolt 
ja riiklike seadustega piisavalt kaitstud;

H. arvestades, et rahvusvahelist võõrtöötajate õiguste kaitse konventsiooni ei ole 
ratifitseerinud mitte ükski liikmesriik;

I. arvestades, et Euroopa Liit on alates 1999. aastast integratsiooni eesmärgi täitmiseks 
eraldanud vaid 15 miljonit eurot, mis teeb 0,5 eurot sisserändaja kohta;

J. arvestades, et ligi pool rahvusvahelistest ümberasujatest on naised ning et rändepoliitikas 
ei võeta arvesse nende erilist rolli;

1. on veendunud, et Euroopa Liidul peab olema keskne roll rände muutmisel arengu 
hoovaks;

2. rõhutab, et liit peab küsimusele arengu ja rände vahelise seose kohta andma poliitilise 
vastuse, mis on suunatud rohkem Aafrikale ning lõunapoolsete riikide vahelisele rändele;
nõuab, et rände küsimus asetataks olulisele kohale Euroopa ja Aafrika koostöökavas ja 
poliitilises dialoogis, ning toetab Euroopa-Aafrika tippkohtumise korraldamist ühise 
poliitilise vastuse leidmiseks;

3. rõhutab, et arenguabi suurendamine on vajalik, kuid ebapiisav tingimus rände 
muutmiseks arengu hoovaks; nõuab, et Euroopa Liit ja liikmesriigid täidaksid 2005. 
aastal võetud poliitilisi kohustusi;

4. soovitab, et rännet ja selle mõju arengule võetaks tervikuna arvesse kõikides aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisele suunatud aruteludes ja meetmetes;

5. on seisukohal, et ühist arendamist, mis seisneb diasporaade rolli tunnustamises ja 
toetamises oma päritoluriigi arengule kaasaaitajana, tuleb Euroopa tasandil täielikult 
tunnustada;

6. rõhutab, et rände muutmiseks arengu hoovaks peab liidul olema kaks prioriteetset 
vahendit:
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- erifond, mille haldamine oleks piisavalt paindlik ja reaktiivne ning võimaldaks seega 
rahastada eelkõige ühist arendamist;

- tagatisfond, et kindlustada ümberasujate mikroprojektide jätkusuutlikkus ja 
suurendada nende mõju arengule;

7. on seisukohal, et AENEAS-programmi, nagu ka temale 2007. aastal järgnevat 
programmi, tuleb rakendada arengustrateegia hüvanguks, eriti ühise arendamise 
meetmete rahastamise kaudu;

8. teeb ettepaneku koostada integreeritud piirkondlikud arengukavad, mis koonduksid 
Aafrika peamiste väljarände alade ümber, et rahastada
- infrastruktuuri rajamist (joogivesi, elekter, tervishoid, koolid, teed jne),
- osalist tegevuskulude katmist sihtotstarbeliste eelarvetoetuste kaudu;

9. palub komisjonil, liikmesriikidel ning riiklikel ja rahvusvahelistel finantsasutustel 
rakendada poliitikat
- ümberasujate rahaülekannete soodustamiseks ja lihtsustamiseks, et need oleksid 

odavamad, kiiremad ja usaldusväärsemad;
- ümberasujate juurdepääsu parandamiseks finantsteenustele;
- ümberasujate vahendite suunamiseks tõhusateks investeeringuteks, lihtsustades 

mikroettevõtete ja VKEde juurdepääsu kapitalile ning uurides diasporaadele suunatud 
uuenduslikke finantstooteid, nagu näiteks nn arengu säästukavad;

10. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja programme, mille eesmärk on 
diasporaade kvalifitseeritud eliidi rakendamine arengu hüvanguks, hüvitades kodumaale 
naasta soovivatele kõrgkvalifikatsiooniga ümberasujatele palgavahed või kehtestades nn 
topelttöökohti võimaldavaid süsteeme lõunapoolsete riikide avaliku sektori töötajatele 
(õpetajad, teadlased ja arstid); palub komisjonil viia läbi uuring liikmesriikide kogemuste 
kohta selliste süsteemide rakendamisel;

11. palub Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel soodustada ringrännet ja kahes riigis elamist,
- rakendades kokkuleppel päritoluriigiga rändepoliitikat ja ajutisi rändeprogramme, 

nagu mitmekordsete viisade väljastamine teatud inimrühmadele;
- süstematiseerides pensionisoodustuste ja kõikide sotsiaalkindlustushüvitiste 

ülekandmist päritoluriigi ja sihtriigi vahel;

12. palub liidul selgesõnaliselt kaasata arengukavasse väärika töötamise edendamine 
Euroopa, eelkõige
- lisades kõikidesse liidu või liikmesriikide poolt allkirjastatavatesse kahepoolsetesse 

kokkulepetesse põhiliste töönõuete austamise klauslid;
- kehtestades kontrollimeetmeid (kahepoolsed vaatlejad);
- edendades väärikat töötamist kui aastatuhande üheksanda arengueesmärgi peamist 

elementi;

13. palub ELil ja liikmesriikidel rakendada poliitikat nn ajude äravoolu negatiivsete 
majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede vähendamiseks lõunapoolsetes riikides,
- suunates väljaõppe ümber sektoritesse, kus valitseb tööjõupuudus;
- rahastades põhjapoolsete ja lõunapoolsete partnerite ühiseid investeerimisprogramme 

riikides ja sektorites, millele ajude äravool on eriliselt halvasti mõjunud;
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14. soovitab vastu võtta nn Euroopa käitumiseeskiri ning riiklikud käitumiseeskirjad, millega 
sätestataks töötajate töölevõtmine;

15. rõhutab, et nn ajude ringlus on peamine tegur arengu edendamiseks rände abil; soovitab 
komisjonil ja liikmesriikidel pühendunult tegutseda, tehes ettepanekuid, kuidas
- edendada liidu praeguste kogemuste põhjal ajutisi ja virtuaalseid naasmisi;
- soodustada institutsioonidevahelist partnerlust arengumaade ja Euroopa Liidu 

liikmesriikide vahel (teadusasutused, ülikoolid, haiglad);

16. palub, et naiste erilist rolli rändes ja arengus võetaks rohkem arvesse ning eriti et
- soo mõõde integreeritaks kõikidesse rändega seotud arengukavadesse või ühise 

arendamise kavadesse;
- naised ja naisühendused oleksid diasporaas vastutustunde tekitamiseks ja projektide 

rahaliseks toetamiseks suunatud meetmete eelistatud sihtrühmaks;

17. arvab, et AKV-ELi partnerlus on soodne raamistik ühiste vastuste leidmiseks rändega 
seotud küsimustele; palub komisjonil kaasata majanduskoostöö lepingute või 
tagasivõtmise kokkulepete sõlmimiseks peetavatesse läbirääkimistesse järgmised 
eesmärgid:
- AKV riikide kodanike võrdne kohtlemine sotsiaalse julgeoleku küsimuses, mis oli ette 

nähtud juba Lomé konventsiooniga, kuid on siiani rakendamata;
- AKV riikide kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamine;
- liitu asuda soovivatele AKV riikide kodanikele mõeldud teabeprogrammi 

rakendamine;

18. tervitab AKV-ELi soodustuse kehtestamist kuni 2006. aasta lõpuni; palub komisjonil 
selgitada selle eesmärke ja tagada, et see vahend ei kaugene arengueesmärgist;

19. palub komisjonil esitada ettepanekuid meetmete kohta, mis suurendaksid lõunapoolsete 
riikide võimekust sõltumatu rändepoliitika haldamisel Euroopa Migratsioonifondi või 
AKV-ELi soodustuse raames;

20. rõhutab, et Aafrika Liit ja Aafrika piirkondlikud organisatsioonid võivad olla esmase 
tähtsusega Aafrika-sisese majandusliku rände suunamisel, näiteks lisades kahe- ja 
mitmepoolsetesse kokkulepetesse inimõiguste austamist ja ILO-standardeid käsitlevaid 
klausleid, ning arvab, et Euroopa Liit peab asjakohaseid algatusi toetama;

21. palub komisjonil uurida koos asjaomaste riikidega ümberasujatele suunatud 
tegevuskavasid rände tulipunktides ja määratletud läbisõidualadel, keskendudes kõige 
enam ohustatud ümberasujate rühmadele (naised, üksikud alaealised);

22. palub, et liit toetaks pagulaste ülemkomissari ameti algatusi, selgitamaks rahvusvahelisele 
üldsusele poliitilistel, majanduslikel ja keskkondlikel põhjustel pagulaseks saanud isikute 
mõisteid ning pakkuda igale rühmale kohast kaitset ja abi; nõuab, et 1951. aasta 
konventsiooniga pagulastele ette nähtud kaitset laiendataks ka ümberasustatud isikutele;

23. rõhutab, et ümberasujad on vastuvõtvate riikide rikkuseks ning nõuab, et seda rolli 
tunnustataks ja tõhustataks senisest enam;
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24. kutsub Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles hoiduma rändeküsimuse käsitlemisest 
suhetes kolmandate riikidega oma piirava rändepoliitika jätkuna; avaldab suurt vastuseisu 
liidu ja liikmesriikide rändepoliitikale nn allhanke tegemisele, mis seisneb 
rändeküsimuste eest vastutuse lükkamises lõunapoolsetele riikidele;

25. palub kõikidel liikmesriikidel ratifitseerida rahvusvaheline võõrtöötajate õiguste kaitse 
konventsioon ja täielikult kinni pidada ümberasujate ja nende perekonna kaitse
valdkonnas võetud rahvusvahelistest kohustustest;

26. palub liidul ja liikmesriikidel võtta meetmeid Euroopa Liidus elavate välismaalaste 
staatuse lähendamiseks liikmesriikide kodanike staatusele, võimaldades neile suurimat 
õiguskindlust, et teha samme kolmandate riikide kodanikele avatud Euroopa 
kodakondsuse eesmärgi saavutamiseks;

27. palub, et komisjon ja nõukogu tõstaksid võitluse rändega seotud inimkaubanduse vastu 
Euroopa Liidu prioriteediks ning et sellele eraldataks kohased rahalised vahendid;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
samuti ELi ja AKV liikmesriikide valitsustele, AKV-ELi nõukogule ning AKV-ELi 
parlamentaarsele ühisassambleele.
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SELETUSKIRI

Käesoleva omaalgatusliku raporti eesmärk on analüüsida rahvusvahelise rände ja arengu vahelist 
seost, et sellest tuletada soovitused Euroopa Liidu koostöö- ja arengupoliitika tõhustamiseks.

21. sajandi alguses on maailmas 175 miljonit ümberasujat (3% maailma rahvastikust). 40 aastaga 
on see number peaaegu kolmekordistunud. 40% ümberasujaist elab arengumaades.

Ümberasujate ajendid on erinevad. Peamised tegurid on endiselt demograafia ja vaesus, kuid 
rändedünaamika olulised mõjurid on ka inimeste taust, kultuurilised sidemed, keeleline lähedus 
või antidemokraatlikud režiimid. Euroopa Liidul on keskne roll rände muutmisel arengu 
hoovaks. Käesolev raport on kui tööriistakast, millest tuleb leida vahendid nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks.
See ei ole siiski ammendav, eelkõige kahel põhjusel:
- raporti eesmärk ei ole avaldada arvamust ELi ja tema liikmesriikide rändepoliitika kohta;
- arengu mõõtme osas ei pretendeeri see dokument niivõrd laia teema ammendavale 

käsitlemisele ning teatud mõtted või soovitused on vaid kavandid, mida tuleb hakata 
tulevikus arendama.

I) Rändeküsimus: väljakutse ELi koostööpoliitikale

A – Uus lähenemine
EL-i rändepoliitika põhineb kahekordsel illusioonil.
Illusioon, et piirid saab hoida vettpidavad
EL ja tema liikmesriigid näevad rändeküsimust suhetes kolmandate riikidega üksnes oma 
piirava rändepoliitika jätkuna. Sellest tuleneb ennekõike kaitsev ja julgeolekust lähtuv 
nägemus, mis kaldub jätma kogu vastutuse lõunapoolsete riikide kanda (meie rändepoliitikale 
nn allhanke tegemine). Käesolevas raportis seda küsimust ei käsitleta. Sellegipoolest peab 
raportöör vajalikuks märkida, et EL saab nimetatud rände- ja arenguküsimustega tegelda vaid 
vastupidist lähenemist kasutades.
Illusioon, et ränne on põhjendatav üksnes vaesusega
Vastupidiselt levinud arvamusele toob areng esimeses faasis kaasa pigem rände intensiivistumise 
kui vähenemise. Abi suurendamine üksinda ei lahenda probleemi – see on vajalik, kuid mitte 
piisav.

Niisiis tuleb ELi lähenemine läbi vaadata.
Selleks et tunnustada ja edendada ümberasujate rolli võitluses vaesusega ja arengu nimel, 
peab see lähenemine põhinema uudsetel vahenditel. Peame loogikast “rohkem arengut 
väiksema rände nimel” minema üle loogikale “tõhusam rände haldamine suurema arengu 
nimel”.
Lähenemine peab keskenduma rohkem Aafrikale ning lõunapoolsete riikide vahel toimuvale 
rändele.

Aafrika Liit on võtnud rände oma tegevuse põhiteemaks tänu Aafrika Komisjoni presidendile 
A. Konaréle. EL peab rändeküsimuse asetama päevakorras ning Euroopa ja Aafrika 
poliitilises dialoogis esmatähtsale kohale.
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B – Uued vahendid
EL on viimastel kuudel teinud analüüsi rände ja arengu kohta, kuid praegu ei sisalda see ühtki 
vahendit, mille abil seatud eesmärke saavutada.

1. Eeltingimus
Täita 2005. aastal ELi poolt võetud poliitilised kohustused arenguabi valdkonnas (2015. aastaks 
0,7% RKTst, suurendades Aafrikale antavat abi 2010. aastaks).

2. Kaks eesmärki 

a) Kaasata küsimus rändest ja selle mõjust arengule aastatuhande arengueesmärkide hulka
Rändeküsimus on kõikides aastatuhande arengueesmärkides küll kaudselt olemas, kuid mitte 
üheski ei nimetata seda otsesõnu.
b) Asetada rändeküsimus AKV-ELi vahelise partnerluse keskmesse
Cotonou kokkuleppe artikli 13 alusel tuleb rändega seotud algatused võtta majanduskoostöö 
lepingute sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kavasse.
25 miljoni euro suuruse AKV-ELi rändesoodustuse abil, mis kehtestatakse 2006. aasta lõpuks, 
peaks olema võimalik suurendada AKV-riikide rändealast suutlikkust.

3. Kaks prioriteetset vahendit

a) Erifond, mille haldamine oleks piisavalt paindlik ja reaktiivne ning võimaldaks rahastada ühist 
arendamist. ELil on praegu programm AENEAS, kuid seda kasutatakse laialdaselt piirikaitses ja 
uurimistegevuses, mille eesmärgid on mõnikord kaheldavad. Kõnealust ning ka sellele 2007. 
aastal järgnevat programmi tuleb rakendada strateegia hüvanguks, mille eesmärk on rände 
panuse suurendamine arengusse, eelkõige ühise arendamise mikroprojektide rahastamise kaudu.

b) Tagatisfond, et kindlustada ümberasujate mikroprojektide jätkusuutlikkus ja suurendada 
nende mõju arengule.
Tagatise küsimus on fundamentaalse tähtsusega. Kõikides praegustes abinõudes on see 
puuduolev vahend, mis võimaldaks liikuda järgmisele tasandile ning annaks mikroettevõtjatele 
võimaluse oma tegevust arendada ja luua VKEsid.

II) Ümberasujad päritoluriigi arengu teenistuses

A – Ühise arendamise edendamine ning selle kaasamine ELi tekstidesse
Ühine arendamine tähendab ümberasujate rühmade rikastes riikides elamises peituva potentsiaali 
edendamist päritoluriikide arengu hüvanguks. Selle ülim eesmärk on rände muutmine arengu 
hoovaks läbi riikidevahelise vastastikuse abistamise.

B – Rahaülekannete soodustamine
Rahaülekanded päritoluriikidesse (2005. aastal 232 miljardit dollarit, millest 167 saadeti 
arengumaadesse) ületavad oluliselt arengule antava riigiabi, võtmata arvesse mitteametlikke 
ülekandeid, mille hinnanguline ulatus on vähemalt 50% ametlikust arvust. Enamasti on need 
vahendid mõeldud perekonnaliikmetele kasutamiseks, sageli nende päästmiseks näljasurmast.
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Vaid väga väike osa tehtud ülekannetest on suunatud investeeringute rahastamiseks. ELi 
poliitikaga tuleks suurendada ülekannete panust päritoluriigi arendamiseks,
- soodustades ja lihtsustades ümberasujate rahaülekandeid,
- parandades ümberasujate juurdepääsu finantsteenustele,
- suunates ümberasujate vahendid tootlikeks investeeringuteks.

C – Ajude äravoolu ennetamine ja sellest arengule tingitud negatiivse mõju vähendamine
Paljude lõunapoolsete riikide jaoks tähendab ränne parima haridusega või ettevõtlikumate 
kodanike lahkumist. See nn ajude äravool jätab riigi ilma tuludest ning ei hüvita investeeringut, 
mis nende inimeste koolitamiseks tehti.
Veelgi hullem – kuna küsimus puudutab ka tervishoiu- või haridustöötajaid, ohustab ränne 
põhiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti lõunapoolsetes riikides. Aafrika tervishoiusüsteemide 
kriisi tõsidus nõuab kiiret ja tõhusat vastust. Lõunapoolsetes riikides tuleks rakendada 
strateegiaid inimeste koolitamiseks ja riigis hoidmiseks.
Põhjapoolsetes riikides tuleb Euroopa ja siseriiklike käitumiseeskirjade raames sätestada 
lõunapoolsetest riikidest pärit töötajate töölevõtmine.
Peamine eesmärk peab olema nn ajude ringluse soodustamine, et hüvitada äravoolu negatiivseid 
tulemeid. Üks paljulubavamaid võimalusi selles vallas on topelttöökohti puudutavad sätted, mis 
võimaldaksid lõunapoolsetest riikidest pärit teadlastel, õpetajatel ja meditsiinitöötajatel veeta 
poole tööajast päritoluriigi vastavas asutuses.

D – Rändepoliitika kohandamine arengu vajadustega
Eesmärk on ringrände või kahes kohas elamise soodustamine, mille puhul on mõju vastuvõtvate 
ja lähteriikide arengule kõige suurem.

III) Meetmed seoses lõunapoolsete riikide vahelise rändega

A – Lõunapoolsete riikide suutlikkuse suurendamine nende rändepoliitika haldamisel
Lõunapoolsete riikide õigust teostada rändepoliitikat iseseisvalt, mitte põhjapoolsete riikide poolt 
ettekirjutatud vahendina tuleb tunnustada ning lõunapoolsete riikide suutlikkust toetada.

B – Piirkondlike organisatsioonide algatuste toetamine
Ametliku vaba liikumise aladel (nt ECOWAS) on riikidevahelise piiri ületamine tasuline.
Aafrika Liit ja Aafrika piirkondlikud organisatsioonid võivad olla esmase tähtsusega Aafrika-
sisese majandusliku rände suunamisel, näiteks lisades inimõiguste austamist ja ILO-standardeid 
käsitlevaid klausleid kahe- ja mitmepoolsetesse kokkulepetesse.

C – Piirkondlike “Marshalli miniplaanide” rakendamine Aafrika peamistel 
väljarändealadel
Võitlus varjatud sisserände vastu võiks muutuda tõhusamaks integreeritud piirkondliku 
lähenemise osana, mis keskenduks teatud võtmeküsimustele.

D – Rände tulipunktidele ja ümberasujate läbisõidualadele suunatud tegevus

Tuleks määratleda nn rände tulipunktid, kus oleks võimalik sekkuda. Need võivad olla kohad, 
mille kaudu saabuvad ja lahkuvad vabatahtlikud ümberasujad. Tegemist võib olla riikide 
(Gabon, Nigeeria, Côte d'Ivoire, Lõuna-Aafrika ja Liibüa) või suurte linnadega (Dakar, Accra, 
Cotonou, Douala, Nairobi jne), kus on olemas transpordivahendid ja kaasaegsed 
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kommunikatsioonivõimalused, aga ka vastuvõtu-, lahkumis- või transiidipunktidega, mis 
toimivad seoses väga aktiivse rändeteekonna “tekkimisega” (Põhja-Saheli ala).
Nende meetmete eesmärk oleks kõige ohustatumate ümberasujate rühmade (naised, üksikud 
alaealised) toetamine, et võimaldada neile suuremat iseseisvust ja aidata neil end teostada muul 
viisil kui läbi liikuvuse.

E – Naiste erilise rolli parem arvessevõtmine rändes ja arengus
Rändepoliitikas arvestatakse naiste erilist rolli vaid vähesel määral või üldse mitte. Samas on pea 
pool rahvusvahelistest ümberasujatest (48,6%) naised. Samuti on mitmed uurimused näidanud, et 
naiste juhitavate projektide toetamine on kohane viis arengu soodustamiseks. Erinevate 
programmidega peaks toetatama eelkõige külapankasid ja naistele mõeldud säästuühendusi, mis 
on osutunud tõhusaks vahendiks arengu edendamisel.

F – Investeerimine haridusse ja koolitusse
Parlament on juba mitu aastat soovitanud, et 20% ELi arengufondi vahenditest eraldataks 
hariduse ja tervishoiu eesmärkide saavutamiseks. Selleks on endiselt palju tegemata: AKV 
riikide puhul on haridusele ja tervishoiule arengufondist eraldatud vahendid (4,98% 2004. aastal) 
veel väga vähesed võrreldes soovitatuga.

G – Väärika töötamise edendamine
EL peaks maailmapoliitilise osalejana olema peamiste väärika töötamise ja küllaldase pensioni 
tegevuskava kaitsjate seas. Nn väärikas töötamine on rände puhul kahekordse tähtsusega:
- põhjapoolsetes riikides, kuna rikkad riigid peavad kõigile pakkuma väärikaid töökohti;
- lõunapoolsetes riikides, kuna arengu nimel tehtav ja väärikale töötamisele keskendunud 

koostöö võimaldaks rändesse sekkuda ülaltpoolt.

IV)Pagulaste ja ümberasustatud isikute eriprobleem 

A – Ümberasustatud isikud– unustatud kriiside unustatud ohvrid
2005. aastal oli maailmas ligi 9,2 miljonit pagulast ja 25 miljonit isikut, kes olid sõdade ja 
tagakiusamiste tõttu ümber asustatud omaenda koduriigis (neist pool Aafrikas). Miljonid 
tsiviilisikud on sunnitud kodust lahkuma erinevatest loodusõnnetustest, põudadest ning metsade 
hävitamisest ja kõrbestumisest tingitud kriiside tõttu. Mõne aasta pärast võib nende isikute arv 
kasvada 50 miljonini.
Pagulaste kaitse praegune kord ei võimalda ohvreid abistada ning seega tekib lubamatu ohvrite 
hierarhia. Oma volitusi ületades aitab pagulaste ülemkomissari amet 5,6 miljonit ümberasustatud 
isikut (lisaks abile, mida antakse 9,2 miljonile pagulasele).
EL peab toetama ameti tegevust ja tagama, et rahvusvahelisel tasandil selgitataks poliitilistel, 
majanduslikel ja keskkondlikel põhjustel pagulaseks saanud isikute mõisteid ning pakkuma igale 
rühmale kohast kaitset ja abi.
Esmalt aga on vaja laiendada 1951. aasta konventsiooniga pagulastele ette nähtud kaitse ka 
ümberasustatud isikutele.

B – Pagulaste ja ümberasustatud isikute kodumaale tagasisaatmise ja vabatahtliku 
tagasipöördumise operatsioonide toetamine koostöös pagulaste ülemkomissari ameti ja 
asjaomaste riikide või piirkondlike organisatsioonidega.
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V) Ränne, väärikus ja inimõigused

Ümberasujaid mõjutab esimesena üha ebakindlamaks muutuv olukord, mis tuleneb kahest 
asjaolust: sotsiaalne ebavõrdsus ja diskrimineerimine; riikide ebavõrdsus ja põhjapoolsete riikide 
domineerimine lõunapoolsete üle.

A – Rändajate õiguste kaitsmine
Mitte ükski ELi liikmesriik ei ole ratifitseerinud ÜRO Peaassamblee 18. detsembril 1990. aastal 
vastu võetud ja 1. juulil 2003. aastal jõustunud rahvusvahelist võõrtöötajate õiguste kaitse 
konventsiooni, mis on kõige põhjalikum sisserännanud töötajaid puudutav õigusakt. See tuleb 
viivitamatult ratifitseerida.

B – Rändajate integratsiooni soodustamine
ELi poolt rände valdkonnas võetud kohustuste ebapiisavuse kirjeldamiseks piisab ühestainsast 
numbrist: alates 1999. aastast on seaduslikele sisserändajatele suunatud 
integratsiooniprogrammide raames kulutatud 15 miljonit eurot, mis teeb 0,5 eurot sisserändaja 
kohta.
Eesmärk on endiselt rakendada Euroopa kodakondsus, mis oleks avatud ka kolmandate riikide 
kodanikele. Kuni selle saavutamiseni on kohane lähendada Euroopa Liitu elama asunud 
välismaalaste staatust liikmesriikide kodanike staatusele, mis võimaldaks neile tõhusaimat 
õiguskindlust.

C – Võitlemine rändega seotud inimkaubitsemise vastu
Piiride sulgemine on tekitanud salajasi piiriületusärisid, mis on arenenud organiseeritud 
kaubitsemiseks sisserändajate, võltsdokumentide ja tööjõuga.
EL peab muutma võitluse rändega seotud inimkaubitsemise vastu üheks oma prioriteetidest.
Oma tegevuskavas peab komisjon pöörama erilist tähelepanu kõige enam ohustatud isikutele, 
eelkõige naistele ja alaealistele, ning rõhutama vajadust koostöö järele pärituolu- ja 
läbisõiduriikidega.


