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Seadusliku tööjõurände soodustamine: piirihaldus 
ELis

Rändajate sissevool ja välispiiride kontrollimine on Euroopa jaoks tõsine probleem. Mida 
teeb parlament olukorra lahendamiseks?

Peamiselt Sahhara tagant saabunud põgenikud ootavad Itaalias Catania sadamas registreerimist © UNHCR/Francesco Malavolta

Seadusliku tööjõurände soodustamiseks tugevdab EL piirikontrolle, parandab uute liitu 
saabujate haldamist ning lihtsustab ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmist. Samuti soovib 
EL tugevdada seaduslikku tööjõurännet ja muuta tõhusamaks varjupaigataotluste menetlemise. 
 
Loe rohkem ELi vastusest rändeprobleemile. 
 

ET Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 6

https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170629STO78629/euroopa-liidu-vastus-randeprobleemile


Mis on ebaseaduslik ränne? 
 
Ebaseaduslik ränne on inimeste liikumine kolmandatest riikidest üle ELi piiride, ilma et nad 
oleks kõigepealt tuvastatud ning nad oleks registreeritud ja läbinud nõuetekohase 
julgeolekukontrolli.  
 

Ebaseaduslike piiriületuste arv Euroopas
 
2015. aastal tõusis ebaseaduslike piiriületuste arv ELis märkimisväärselt. Euroopa Piiri- ja 
Rannikuvalve Ameti (Frontex) andmetel oli ELi suunduvate ebaseaduslike piiriületuste koguarv 
üle 1,8 miljoni, kuid aastatega on see vähenenud. 
 
2021. ületas ebaseaduslikult ELi piiri 140 000 inimest. Selline vähenemine on tingitud mitmest 
tegurist, näiteks ELi tugevdatud piirikontrollimeetmetest, ELi riikide vahelisest koostööst ja 
konfliktipiirkondadest põgenevate pagulaste arvu vähenemisest. 
 
Rohkem varjupaigast ja rändest ELis: faktid ja arvud. 

Piirikontrolli haldamine ja turvalisus
 
Kontrolli puudumist Schengeni ala sisepiiridel tuleb tasakaalustada välispiiride tugevdamisega. 
Parlament rõhutas olukorra tõsidust 2016. aasta aprillis vastu võetud resolutsioonis. 
 

Süstemaatiline kontroll ELi ja Schengeni välispiiridel 
 
2017. aasta aprillis võeti kasutuselesüstemaatiline kontroll ELi välispiiridel. Kontrollitakse kõiki 
sisenejaid, k.a liidu kodanikke. 2017. aasta oktoobris toetas parlament ühtse elektroonilise 
süsteemi kasutuselevõttu, et kiirendada Schengeni ala välispiiridel kontrolli ja registreerida kõik 
väljastpoolt liitu pärit reisijad.  
 

ELi reisiteabe ja reisiloa süsteem
 
Kolmandate riikide kodanikud, kes on viisanõudest vabastatud, peavad taotlema ELi reisimiseks 
loa. Reisiluba kehtib kolm aastat või kuni reisidokumendi aegumiseni ning võimaldab 
mitmekordset sisenemist Schengeni alale kuni 90-päevaseks mis tahes 180-päevase perioodi 
jooksul. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170629STO78630/varjupaik-ja-ranne-elis-faktid-ja-arvud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20190612STO54307/schengen-euroopa-piirideta-ala
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_ET.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20170210IPR61804/stopping-foreign-fighters-at-eu-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86543/strengthening-security-checks-at-europe-s-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86543/strengthening-security-checks-at-europe-s-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/schengen/20180628STO06868/piirijulgeolek-reisijate-tausta-kontrollimine-enne-euroopa-liitu-saabumist


Eeldatavasti hakkab luba kehtima alates 2024. aastast. 
 

Rände- ja varjupaigasüsteemi reform
 
2023. aasta aprilli täiskogul kinnitas parlament valmisolekut alustada nõukoguga läbirääkimisi 
rände- ja varjupaigapoliitika muutmiseks. Muudatuste eesmärgiks on lihtsustada rände üldist 
haldamist, tagades samal ajal ebaseaduslike sisserändajate õiguste kaitse. 
 
Varjupaigamenetluste läbivaatamine peab olema kiirem ja lihtsustatud. Menetlused peavad 
olema lõpetatud 12 nädala jooksul, k.a edasikaebused. Taotluse tagasilükkamise või 
rahuldamata jätmise korral tuleb taotluse esitanud isik tagasi saata 12 nädala jooksul. 
 
Kinnipidamine peab kestma võimalikult lühikest aega ning seda tuleb kasutada ainult viimase 
abinõuna. Varjupaiga- või piirimenetluste ajaks peab ELi liikmesriik taotleja majutama. 
 
ELi riigid peavad looma ja säilitama sõltumatu põhiõiguste järelevalvemehhanismi, mille 
ülesanne on jälgida piirivalvetegevust, anda teada migrantide piirilt tagasitõrjumise juhtumitest 
ning selliseid seiku uurida. 
 

Kolmandate riikide kodanike taustakontroll
Parlament kinnitas oma läbirääkimispositsiooni ka kolmandate riikide kodanike taustakontrolli 
määruse küsimuses. Uued seadused panevad paika, mida teha ELi piiril inimestega, kes ei 
vasta liitu sisenemise tingimustele. Muu hulgas puudutavad reeglid isikutuvastamist, 
sõrmejälgede võtmist, turvakontrolle ning esmast tervisliku seisundi ja haavatavuse hindamist.  
 
Taotluste läbivaatamise menetlus peab kestma kuni viis päeva ning kriisiolukorras kuni 10 
päeva. Seejärel otsustavad riiklikud ametiasutused rahvusvahelise kaitse andmise või 
tagasisaatmismenetluse algatamise üle. 
 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
 
2015. aastal tegi komisjon ettepaneku Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loomiseks, mille 
eesmärk on ELi välispiiride tugevdamine ja parem haldamine ning ELi liikmesriikide piirivalve 
toetamine. 
 
Parlament soovib luua Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis 2027. aastaks 10 000-liikmeline 
alaline piirivalvekorpus. 
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https://etias.com/articles/why-was-etias-delayed-again-to-2024
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20190404STO35073/video-10-000-euroopa-liidu-piirivalvurit-valispiiride-tugevdamiseks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20190404STO35073/video-10-000-euroopa-liidu-piirivalvurit-valispiiride-tugevdamiseks


Integreeritud Piirihalduse Fond
 
Parlament toetas ka uue integreeritud piirihalduse fondi (IBMF) loomist ja oli nõus eraldama 
sellele 6,24 miljardit eurot. Uus fond aitab suurendada liikmesriikide suutlikkust piirihalduses, 
tagades samas põhiõiguste järgimise. Samuti aitab see kaasa ühtlasema viisapoliitika loomisele 
ja kehtestab kaitsemeetmed Euroopasse saabuvate haavatavate inimeste jaoks. 
 
ELi rände-, piiri- ja julgeolekuvaldkonna rahastamisvahendite seas on ka sisejulgeolekufond 
(ISF), millega aidatakse kaasa kõrge julgeolekutaseme tagamisele liidus, võideldes terrorismi ja 
radikaliseerumise, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevusega ning abistades ja 
kaitstes kuritegevuse ohvreid. Fondi eelarve on 1.9 miljardit eurot.

Euroopa piirivalve
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev

Ebaseaduslike rändajate tõhusam tagasisaatmine 
 
ELi reisiluba ELis ebaseaduslikult viibivate kolmandate 
riikide kodanike tagasisaatmiseks
 
2016. aasta septembris kiitis parlament heaks komisjoni ettepaneku ELi reisiloa kohta, et 
kiirendada ELis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmist, kellel 
puudub pass või isikutunnistus. 
 

Schengeni infosüsteem
 
2018. aastal tugevdati Schengeni infosüsteemi (SIS), et aidata ELi liikmesriike ebaseaduslikult 
riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel nende päritoluriiki. Infosüsteem 
sisaldab:
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_ATA(2021)690688
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_ATA(2021)690688
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-european-travel-document-for-the-return-of-illegal-migrants
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20181011STO15882/julgeolek-schengeni-infosusteemi-paremaks-muutmine


hoiatusteateid kolmandate riikide kodanike kohta, kelle suhtes on tehtud 
tagasisaatmisotsus;

• 

laiaulatuslikku teabeandmebaasi;• 
kaitsemeetmeid sisserändajate põhiõiguste kaitsmiseks. 
 
 

• 

ELi tagasisaatmisdirektiiv
 
2020. aasta detsembris vastu võetud raportis kutsus parlament ELi tagasisaatmisdirektiivi 
paremini rakendama, kutsudes liikmesriike üles austama põhiõigusi ja menetluslikke tagatisi 
tagasisaatmist käsitlevate ELi õigusaktide kohaldamisel ning seadma prioriteediks vabatahtliku 
tagasipöördumise. 
 
Rohkem migrantide tagasipöördumisest: faktid, numbrid ja ELi poliitikad.

Rände algpõhjuste kõrvaldamine ebaseadusliku 
rände ennetamiseks
 
Rände algpõhjuseks võivad olla nii konfliktid, tagakiusamine, etniline puhastus, äärmine vaesus 
kui ka loodusõnnetused. 2015. aasta juulis palus parlament ELil vastu võtta pikaajalise 
strateegia taolistele olukordadele reageerimiseks. 
 
Rände algpõhjuste kõrvaldamiseks toetas parlament 6. juulil 2017. aastal ELi kava, mille 
eesmärk on mobiliseerida naaberriikides ja Aafrikas erainvesteeringutena 44 miljardit eurot. 
 

Euroopa Liidu Varjupaigaamet
 
Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA), vana nimega Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet 
(EASO), on detsentraliseeritud ELi amet, mis pakub operatiiv- ja tehnilist tuge ning koolitusi ELi 
liikmesriikide ametiasutustele. 
 
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 aitab tugevdada ühist varjupaigapoliitikat. 
 

ELi ja Türgi kokkulepe
 
2016. aasta märtsis allkirjastati ELi ja Türgi kokkulepe, mis aitab lõpetada ebaseadusliku rände 
Türgist ELi. Pooled leppisid kokku, et pagulastele tagatakse Türgis paremad 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92524/meps-identify-gaps-and-deficiencies-in-eu-return-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92524/meps-identify-gaps-and-deficiencies-in-eu-return-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20201210STO93501/migrantide-tagasipoordumine-faktid-numbrid-ja-eli-poliitikad-infograafikud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/migratsioon/20200624STO81906/rande-pohjuste-tagamaad-miks-inimesed-randavad
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0271_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0271_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78662/eu-investment-plan-on-track-to-tackle-root-causes-of-migration
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_3241
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan


vastuvõtutingimused ning Süüria pagulastele luuakse Euroopasse jõudmiseks turvalised ja 
seaduslikud kanalid. 
 
Kokkuleppe kohaselt võttis Türgi Kreekast vastu ainult neid ümberpaigutamise kandidaate, kes 
olid riiki saabunud enne 20. märtsi 2016. Vastutasuks nõustus EL pakkuma Türgile rahalisi 
abivahendeid, et toetada pagulaste vastuvõtmist Türgis, kiirendada Türgi ühinemisprotsessi 
ELiga ja võimaldada viisavabadust ELi reisivatele Türgi kodanikele. 
 
19. mail 2021. aastal vastu võetud raportis rõhutas parlament Türgi olulist rolli peaaegu 4 miljoni 
pagulase võõrustajana, märkides, et Covid-19 pandeemia tõttu on selle kriisiga toimetuleku 
probleemid kasvanud. Siiski mõisteti hukka rändesurve kasutamise poliitilise võimenduse 
vahendina pärast teateid, et riigi ametivõimud julgustasid eksitava teabega rändajaid, pagulasi 
ja varjupaigataotlejaid suunduma maismaa Euroopasse läbi Kreeka. 
 

Rohkem infot rändest ja ELi meetmetest: 
 

Euroopa Liit toetab seaduslikku tööjõurännet• 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimine• 
Pagulaste integreerimine Euroopas• 

Lisateave
ELi välispiiride haldamine
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, rändeteemad
Infograafik: ränne ja varjupaik 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0243_ET.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210517IPR04118/eu-turkey-relations-are-at-a-historic-low-point-say-meps
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=migration
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