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ELi rände- ja varjupaigapoliitika reform

ELi saabub endiselt palju rändajaid ja varjupaigataotlejaid ning sellega seoses reformib 
EL oma varjupaiga- ja rändepoliitikat.

Parlament täiustab ELi rände- ja varjupaigapoliitikat.

2015. aastal toimus ELi välispiiril 1,83 miljonit ebaseaduslikku piiriületust. Kuigi 2022. aastaks 
oli see arv langenud umbes 330 000-le, on parlament viimastel aastatel esitanud hulga 
ettepanekuid ELi varjupaiga- ja rändepoliitika täiustamiseks. Ettepanekute seas on 
varjupaigasüsteemi reformimine, piiriturvalisuse tugevdamine, seadusliku tööjõurände 
soodustamine ja pagulaste integratsiooni edendamine. 
 

Uuri fakte ja arve rände kohta ELis ja vii end kurssi rände põhjustega. 
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
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/world/20200624STO81906/rande-pohjused-miks-inimesed-randavad


Euroopa varjupaigasüsteemi reformimine
 
Varjupaigataotlejad: vastutuse jagamine eesliiniriikidega
 
Vastuseks 2015. aasta pagulaskriisile esitas komisjon 2016. aastal ettepanekud Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi, sealhulgas Dublini süsteemi reformimiseks, et varjupaigataotlejaid ELi 
riikide vahel paremini jaotada. Dublini süsteemi puuduseks on, et ELi välispiiril asuvad 
liikmesriigid peavad ise toime tulema kõigi varjupaigataotluste menetlemisega, mis neile 
esitatakse. Liikmesriigid ei jõudnud siiski kokkuleppele selles, kuidas vastutust jagada. 
 
2020. aastal esitas komisjon uue rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku. Komisjoni hinnangul 
tuleks eesliiniriikide toetamiseks luua paindlik süsteem, mis võimaldab teistel ELi riikidel osaleda 
varjupaigataotlejate ümberpaigutamises esmase saabumise riigist ja viibimisõiguseta isikute 
tagasisaatmises. Rõhk on liikmesriikide vabatahtlikul koostööl, kuid kriisiolukorras võib 
rakendada kohustuslikke meetmeid. 
 
Parlament leppis 2023. aasta aprilli täiskogul kokku oma läbirääkimisseisukohas varjupaiga- ja 
rändehalduse määruse läbivaatamise suhtes. Nüüd on parlament valmis alustama kõnelusi ELi 
riikidega, eesmärgiga lõpetada need 2024. aasta veebruariks. 
 

ELi varjupaigaamet
 
2021. aasta novembri täiskogul toetas Euroopa Parlament pärast kokkulepet nõukoguga 
Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti (EASO) muutmist Euroopa Liidu Varjupaigaametiks. 
Selle muudatuse eesmärgiks on ühtlustada ja kiirendada varjupaigamenetlusi ELi riikides. 
 
Varjupaigaameti 500 eksperti pakuvad paremat tuge liikmesriikidele, mis seisavad silmitsi 
varjupaigataotluste suure arvuga, muutes ELi üldise rändehalduse tõhusamaks ja 
jätkusuutlikumaks. Lisaks vastutab uus amet selle eest, et liikmesriikide rahvusvahelise kaitse 
menetlused ja vastuvõtutingimused oleksid kooskõlas põhiõigustega.

ELi rahaliste vahendite eraldamine varjupaiga- ja 
piirimenetlusteks
 
2021. aastal toetas parlament uue Integreeritud Piirihalduse Fondi (IBMF) loomist ja sellele 6,24 
miljardi euro eraldamist. IBMFi eesmärgiks on toetada ELi riike piiride haldamisel, tagades 
samas põhiõiguste austamise. Fondi rahalised vahendid aitavad kaasa ühtlasema viisapoliitika 
loomisele ja Euroopasse saabuvate haavatavate isikute, eelkõige saatjata laste kaitsmisele. 
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_et
https://euaa.europa.eu/
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


Parlament kiitis heaks ka uuendatud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) eelarve 
aastateks 2021–2027 suuruses 9,88 miljardit eurot. Uus fond peaks aitama tugevdada ühist 
varjupaigapoliitikat, soodustada 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. 
 
Uuri lähemalt Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi kohta. 
 

ELi reageering Ukraina põgenikekriisile
 
Lisaks varjupaigasüsteemile on EL kehtestanud ajutise kaitse mehhanismid ka kindlatele 
pagulasrühmadele või ümberasustatud isikutele. Vastuseks Balkani konfliktile võeti 2001. aastal 
vastu ajutise kaitse direktiiv, millega loodi raamistik ajutise kaitse andmiseks. 
 

Peale Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril 2022 reageeris EL kiiresti, 
pakkudes abivajajatele humanitaarabi, erakorralist kodanikukaitseabi, toetust piiril ning kaitset 
neile, kes sõja eest põgenedes ELi sisenevad. Esimest korda ajaloos rakendas Euroopa Liit 
ajutise kaitse direktiivi, kehtestades õigusnormid, mis aitavad hallata suurte inimhulkade 
saabumist. 
 

Uuri lähemalt, kuidas EL Ukraina põgenikke toetab. 
 

ELi välispiiride kindlustamine ja rändevoogude 
juhtimine
 
Ebaseadusliku rände piiramine
 
Euroopa Parlament on töötanud selle nimel, et tugevdada piirikontrolli ja parandada 
liikmesriikide võimet jälgida Euroopasse sisenevaid inimesi. Parlament kiitis 2023. aasta aprilli 
täiskogul heaks oma seisukoha välispiiride menetluse läbivaatamise kohta ning alustab nüüd 
läbirääkimisi nõukoguga. 
 

Parlament toetab paremat taustakontrolli, kiiremat varjupaigamenetlust piiridel ja tagasilükatud 
varjupaigataotlejate kiiret tagasisaatmist. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170627STO78418/euroopa-uhise-varjupaigasusteemi-reformimine
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/world/20220324STO26151/eli-vastus-ukraina-pogenikekriisile
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/schengen


Uue õigusaktiga nähakse ette kiirendatud ja lihtsustatud varjupaigamenetlus, mida võib 
alustada kohe peale taustakontrolli. Kiirendatud varjupaigamenetlus tuleks teostada 12 nädala 
jooksul (k.a edasikaebused). Taotluse tagasilükkamise või rahuldamata jätmise korral tuleks 
taotluse esitanud isik tagasi saata 12 nädala jooksul. 
 

Uute eeskirjade järgi tuleb varjupaigataotlejate kinnipidamist kasutada ainult viimase abinõuna. 
Varjupaigataotluse või tagasisaatmise menetlemise ajaks peab ELi liikmesriik taotleja 
majutama. 
 
Loe lisaks ebaseadusliku rände vastase võitluse kohta.

Euroopa piiri- ja rannikuvalve tugevdamine
 
Frontex ehk Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet aitab hallata ELi välispiire ja võidelda piiriülese 
kuritegevuse vastu. 
 

Pagulaste sissevool 2015. aastal avaldas liikmesriikide piirivalveasutustele tohutut survet. 
Parlament nõudis Frontexi tugevdamist ning Euroopa Komisjon tegi ettepaneku laiendada 
Frontexi volitusi ja muuta see täieõiguslikuks Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiks, et 
parandada ELi välispiiride haldamist ja julgeolekut ning toetada liikmesriikide piirivalvureid. 
 

Laiendatud volitustega amet alustas tööd 2016. aasta oktoobris. Frontex toetab ELi ja 
Schengeni riike piirihalduse kõigis aspektides, pakkudes kohapealset toetust, võideldes 
piiriülese kuritegevusega ning tegeledes õhuseire ja teabe kogumisega, et aidata kaasa 
tagasisaatmismenetlustele. 
 

Frontexil on praegu enam kui 2000 piirivalveametnikust koosnev alaline korpus, mida 
plaanitakse 2027. aastaks suurendada 10 000 piirivalvurini. 
 

Seadusliku tööjõurände toetamine töölubade 
süsteemiga
Tööjõupuuduse ja oskuste nappuse leevendamiseks ning majanduskasvu turgutamiseks toetab 
Euroopa Liit seaduslikku tööjõurännet. 
 

ELis töötamiseks võib kolmanda riigi kodanik taotleda üht järgmistest lubadest. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20170627STO78419/seadusliku-toojourande-soodustamine-piirihaldus-elis
https://frontex.europa.eu/et/
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20190404STO35073/video-10-000-euroopa-liidu-piirivalvurit-valispiiride-tugevdamiseks


ELi sinine kaart: töö- ja elamisluba kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike jaoks. 
 
Ühtne luba: töö- ja elamisluba, mille annab välja kindel ELi riik kuni kaheks aastaks. 
 
ELi pikaajalise elaniku elamisluba: võimaldab kolmandate riikide kodanikel elada, liikuda ja 
töötada ELis ajalise piiranguta. 
 

Ühtse loa ja pikaajalise elaniku elamisloa eeskirju vaadatakse praegu läbi. 
 

Lisateave selle kohta, kuidas EL toetab seaduslikku tööjõurännet. 
 
 

Pagulaste integratsiooni edendamine Euroopas
 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond
 
EL tegutseb ka selle nimel, et aidata rändajatel oma uue koduriigi ühiskonda lõimuda. 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist eraldatakse aastatel 2021-2027 kohalikele 
omavalitsustele rahastamisvahendeid integratsioonipoliitika ja -programmide jaoks, mis 
keskenduvad nõustamisele, haridusele, keeleõppele ja teistele koolitustele, nagu 
kodanikuõpetuse kursused ja kutsenõustamine. 
 

Pagulaste integratsiooni toetamine
 
Vastuvõtutingimuste direktiivi vaadatakse läbi, et tagada kõigis ELi riikides samaväärsed 
vastuvõtustandardid, sealhulgas samaväärsed materiaalsed tingimused, tervishoid ja 
rahvusvahelist kaitset taotlevate isikute piisav elatustase. 
 

Et varjupaigataotlejatel oleks võimalik integreeruda ja iseseisvalt elada, tuleks neile võimaldada 
töötamist hiljemalt kuus kuud pärast taotluse registreerimise kuupäeva. Varjupaigataotlejatele 
tuleks tagada juurdepääs keelekursustele, kodanikuhariduse kursustele või kutseõppele. Kõik 
varjupaika taotlevad lapsed peaksid minema kooli hiljemalt kaks kuud pärast saabumist. 
 

Parlament ja nõukogu jõudsid eeskirjade suhtes esialgsele kokkuleppele 2022. aasta 
detsembris. Eeskirjade jõustumiseks peavad mõlemad asutused need ametlikult heaks kiitma.
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