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Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimine

Rändesurve sunnib Euroopa Liitu varjupaigasüsteemi reformima ja liikmesriikide 
vastutust õiglasemalt jagama.

©European Union 2018 - Frontex

Viimastel aastatel on Euroopasse saabunud hulgaliselt pagulasi, kes on konfliktide, terrori ja 
tagakiusamise tõttu oma kodumaalt põgenenud. 2022. aastal taotles ELis varjupaika 966,000 
inimest. See arv on 2021. aastaga võrreldes peaaegu kahekordistunud. Ebaseaduslik piiriületus 
on alates 2021. aastast suurenenud 64%. EL on reformimas Euroopa ühist varjupaigasüsteemi 
(CEAS), et tagada, et kõik ELi liikmesriigid võtaksid ühise vastutuse varjupaigaküsimuste 
haldamise eest.

 
Uuri lähemalt: Euroopa Liidu vastused rändeprobleemile.
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Vastutuse jagamine uue varjupaiga- ja rändehalduse 
määrusega
 
Pagulasseisundi taotlemise kord on paika pandud Dublini määrusega, mis on Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi tähtsaim koostisosa. Selles määratakse kindlaks, milline ELi riik vastutab 
varjupaigataotluste menetlemise eest. Üldreegel on, et seda teeb esimene liikmesriik, kuhu 
pagulane siseneb. 
 

Dublini määruse läbivaatamine 
 
Dublini süsteem, mis loodi 2003. aastal kooskõlas Dublini määrusega, ei ole mõeldud 
varjupaigataotluste jaotamiseks liikmesriikide vahel. Kui ELi saabuvate varjupaigataotlejate arv 
2015. aastal järsult kasvas, ei suutnud mõned riigid, nagu Kreeka ja Itaalia, enam koormusega 
toime tulla. Euroopa Parlament on nõudnud Dublini süsteemi põhjalikku uuendamist juba alates 
2009. aastast. 
 
2020. aasta septembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua uus rände- ja varjupaigapakt, 
milles sätestatakse tõhusamad menetlused kogu ELi varjupaiga- ja rändesüsteemis. 
 

Uus rände- ja varjupaigalepe
 
Uue leppega kehtestatakse täiustatud ja kiiremad menetlused kogu varjupaiga- ja 
rändesüsteemi ulatuses. Samuti tasakaalustatakse sellega vastutuse ja solidaarsuse õiglase 
jagamise põhimõtted. Liikmesriikide erinevat olukorda silmas pidades kavandatakse 
liikmesriikide paindliku panustamise süsteemi vastuvõtmist. See võib hõlmata 
varjupaigataotlejate ümberpaigutamist esmase sisenemise riigist, vastutuse võtmist selliste 
isikute tagasisaatmise eest, kellel ei ole õigust riigis viibida, või mitmesuguses vormis 
operatiivtuge. Uus süsteem toetub koostööle ja paindlikule, vabatahtlikul alusel toimuvale 
toetustegevusele, kuid üksikutele liikmesriikidele avalduva surve korral kohaldatakse rangemaid 
tingimusi anda abi turvavõrgu raames.  
 
Loe rohkem uuest rände- ja varjupaigaleppest. 
 
Tutvu õigusloomega. 
 

Uus varjupaiga- ja rändehalduse määrus
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2023. aasta aprilli täiskogul kiitis parlament heaks oma läbirääkimispositsiooni seoses 
varjupaiga- ja rändehalduse määruse läbivaatamisega. Järgmise sammuna alustatakse 
läbirääkimisi ELi liikmesriikidega, eesmärgiga jõuda kokkuleppeni 2024. aasta veebruariks. 
Uued eeskirjad peaksid jõustuma hiljemalt 2024. aasta aprilliks. 
 
Uute eeskirjadega muudetakse kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks, milline ELi 
liikmesriik vastutab rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest. Samuti tunnistatakse, et 
ebaseaduslikult saabunud isikute eest vastutab EL tervikuna, mitte saabumisriik. 
 
Kasutusele võetakse uus mehhanism, millega näitavad ELi liikmesriigid rändesurvega 
toimetulekuks üles solidaarsust. Solidaarsusmeetmed, milles liikmesriigid on kohustatud 
osalema, on ümberpaigutamine või tagasisaatmise toetamine. 
Uute eeskirjadega suurendatakse koostööd kolmandate riikidega, et võidelda sunniviisilise 
ümberasustamise ja rände algpõhjustega ning hõlbustada nii seaduslike kui ka ebaseaduslike 
rändajate tagasipöördumise koordineerimist. 
 
Komisjon koostab igal aastal rände- ja varjupaigaküsimuste aruande, mille alusel kujundatakse 
ELi rändehaldussüsteemi. 
 
Loe rohkem varjupaigataotlejatest ja rändest ELis (infograafika).

ELi ümberasustamisraamistiku loomine, et 
võimaldada turvalist juurdepääsu Euroopa Liidule
 
Ümberasustamine tähendab, et rahvusvahelist kaitset vajav kolmanda riigi kodanik viiakse ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) taotlusel ELi mittekuuluvast riigist üle ELi 
liikmesriiki, kus tal lubatakse pagulasena elada. See on üks eelistatumaid võimalusi anda 
pagulastele turvaline ja seaduslik sissepääs Euroopa Liitu. 
 
Uue rände- ja varjupaigapakti raames kutsus Euroopa Komisjon ELi riike laiendama 
ümberasustamisprogramme, pannes erilist rõhku humanitaarabi andmisele ja muudele 
täiendavatele võimalustele.  
 
ELi ümberasustamisraamistiku hetkeolukorra ülevaade.
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ELi rändekriis: faktid ja arvud   : interaktiivse infograafiku

Eurodaci andmebaasi ajakohastamine
 
Alati, kui keegi ELis varjupaika taotleb, edastatakse tema sõrmejäljed Eurodaci 
keskandmebaasi. 
 
2016. aasta mais pani Euroopa Komisjon ette, et reformitud Dublini süsteemi praktilise 
rakendamise hõlbustamiseks tuleks Eurodaci lisada täiendavad andmed, nagu nimi, 
kodakondsus, sünnikoht ja -aeg, teave reisidokumendi kohta ja näokujutised. Lisaks sellele tegi 
Euroopa Komisjon 2020. aasta septembris ettepaneku täiustada Eurodaci andmebaasi, 
keskendudes pigem üksikutele taotlejatele, et vältida omavolilist liikumist liikmesriikide vahel, 
hõlbustada ümberpaigutamist ja tagada tagasipöördujate parem jälgimine. 
 
Teabehulga suurendamine võimaldaks immigratsiooniasutustel ebaseadusliku rändaja või 
varjupaigataotleja lihtsamalt kindlaks teha, ilma et peaks teiselt liikmesriigilt teavet küsima nagu 
praegu. 
 
Eurodaci ajakohastamise hetkeolukorra ülevaade. 
 

Suurema ühtsuse tagamine
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Vastutuse paremaks jagamiseks on vaja ühtsemat varjupaigasüsteemi. See aitab leevendada 
nende riikide koormust, mille tingimusi varjupaigataotlejad paremaks peavad, ja takistada 
soodsaima varjupaigariigi otsimist, nn varjupaigaostlemist. Koostamisel on mitu seadusandlikku 
ettepanekut varjupaigasüsteemi ühtlustamiseks. 
 

Varjupaigaõiguse tagamine
 
2017. aasta juunis võttis parlamendi kodanikuvabaduste komisjon vastu oma seisukoha uue 
miinimumnõuete määruse kohta, mis käsitleb kaitset vajavate inimeste kindlakstegemist. 
Määruse eesmärk on täpsustada varjupaiga andmise aluseid ja tagada varjupaigataotlejate 
võrdne kohtlemine sõltumata sellest, millises liikmesriigis nad oma taotluse esitavad. Euroopa 
Parlament ja nõukogu saavutasid 2018. aasta juunis küll määruse üle mitteametliku ajutise 
kokkuleppe, kuid nõukogu ei ole kokkulepet seni ametlikult kinnitanud. 
 

Vastuvõtutingimused
 
11. novembril 2021 toetas Euroopa Parlament pärast kokkulepet nõukoguga Euroopa 
varjupaigaküsimuste tugiameti muutmist ELi varjupaigaametiks. Uuendatud varjupaigaamet 
aitab muuta ELis toimuvaid varjupaigaprotseduure ühtsemaks ja kiiremaks. Selle 500 eksperti 
pakuvad paremat tuge riiklikele varjupaigasüsteemidele, mis on vastamisi suure 
läbivaatamiskiirusega, muutes sellega Euroopa Liidu üldist migratsioonihaldamissüsteemi 
tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks. Uus agentuur on vastutav ka inimõiguste tagamise seire eest 
rahvusvahelise kaitseprotseduuride ja vastuvõtutingimuste kontekstis liikmesriikides 
 

ELi rahalised vahendid
 
2021. aasta juulis vastu võetud resolutsioonis kiitis parlament heaks uue varjupaiga-, rände- ja 
integratsioonifondi (AMIF) eelarve aastateks 2021–2027, mis on nüüd 9,88 miljardit eurot. Uus 
fond peaks aitama tugevdada ühist varjupaigapoliitikat, arendada seaduslikku rännet vastavalt 
liikmesriikide vajadustele, toetada kolmandate riikide kodanike integratsiooni ja aidata kaasa 
võitlusele ebaseadusliku rände vastu. Rahalised vahendid peaksid aitama ka liikmesriikidel 
jagada pagulaste ja varjupaigataotlejate vastuvõtmise vastutust õiglasemalt. 
 
Parlamendiiikmed toetasid ka uue integreeritud piirihalduse fondi (IBMF) loomist ja olid nõus 
eraldama sellele 6,24 miljardit eurot. IBMF peaks aitama suurendada liikmesriikide suutlikkust 
piirihalduses, tagades samas põhiõiguste järgimine. Samuti aitab see kaasa ühtlasema 
viisapoliitika loomisele ja kehtestab kaitsemeetmed Euroopasse saabuvate haavatavate 
inimeste jaoks. 
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Seda artiklit ajakohastati viimati aprillis 2023. 

Lisateave ELi rändepoliitikast
ELi piirikontroll ja rände haldamine
Pagulaste lõimimine Euroopas
Migrantide tagasipöördumine: faktid, arvnäitajad ja ELi poliitika (infograafika)
Euroopa Liit toetab seaduslikku tööjõurännet
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