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Schengen: Euroopa piirideta ala

Autod piirikontrolli järjekorras 

Euroopa Liidus passita reisimist võimaldav Schengeni ala on Euroopa integratsiooni üks 
selgematest saavutustest. Tutvume sellega lähemalt.

Mis on Schengeni ala? 
 

Schengeni ala on üks Euroopa Liidu alustalasid. See loodi passikontrollide kaotamisega 1995. 
aastal. ELi kodanikel on sellest ajast olnud vaba liikumise õigus. See tähendab, et nad võivad 
elada, õppida, töötada ja pensionipõlve veeta kõikjal ELis. Schengeni alast saavad kasu ka 
turistid ja ettevõtjad. 
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Kuidas mõjutab Covid-19 liikumisvabadust Euroopa Liidus. 
 

Schengeni riigid 
 

Schengeni ala hõlmab 27 riiki: neist 23 on ELi liikmesriigid ja neli asuvad väljaspool liitu. Need 
on Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein. 
 

Schengeni alasse kuuluvad peaaegu kõik liikmesriigid, välja arvatud neli: Iirimaa, kellel on 
loobumisklausel, ning Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia, kes on Schengeni ala kandidaatriigid. 
 
Horvaatia ühines Schengeni alaga 1. jaanuaril 2023. 
 
Uuri lähemalt Schengeni ala laienemise kohta. 
 

Eesmärk ja kasu 
 

Miljonid inimesed reisivad iga päev üle ELi sisepiiride. Vaba liikumine võib praktikas tähendada 
eri õigusi eri inimestele, nagu näiteks turistidele või peredele. 
 

Kõik ELi kodanikud võivad viibida kehtiva passi või isikutunnistuse alusel teises ELi riigis 
turistina kuni kolm kuud. Samuti võivad nad elada teises liikmesriigis töö tõttu ning seejuures on 
neil õigus võrdsele kohtlemisele selle riigi kodanikega. Ettevõtjatel on asutamisvabadus ja 
üliõpilastel on õigus õppida kõikjal ELis. 
 
ELi sisepiiride sulgemine tooks kaasa suuri kulusid ja takistaks 1,7 miljoni inimese piiriülest 
pendelrännet.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20200506STO78514/covid-19-schengeni-piiride-taasavamine-mida-saab-el-teha
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-borders/20180216STO98008/schengen-enlargement-of-europe-s-border-free-area
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_BRI(2018)621815


Schengeni ala 

Julgeoleku tagamine 
 

Schengeni eeskirjadega kaotatakse sisepiirikontroll ning samas ühtlustatakse ja tugevdatakse 
Schengeni ala välispiiride kaitset. Schengeni alasse sisenenud inimesed võivad reisida ühest 
riigist teise ilma piirikontrolli läbimata. Riigi ametiasutused võivad siiski inimesi sisepiiridel või 
nende lähedal kontrollida, kui politsei teabest ja kogemustest lähtuvalt on vaja järelevalvet 
ajutiselt suurendada. 
 

Schengeni eeskirjadega nähakse ka ette ühine viisapoliitika kolmandate riikide reisijate 
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lühiajalise ELis viibimise jaoks ning aidatakse osalevatel riikidel ühendada kuritegevuse 
vastases võitluses jõud, tehes politsei- ja õigusalast koostööd. 
 

Schengeni infosüsteemi tõhustatakse, et tagada eurooplaste suurem julgeolek. Tutvuge 
muudatustega läbi infograafikute.

Schengeni ala on üks Euroopa Liidu alustalasid

Välis- ja sisepiirid 
 

Schengeni eeskirjade toimimist mõjutas ELi suunduvate rändevoogude suurenemine 2015. 
aastal ja julgeolekuprobleemide kasv, sealhulgas terroristlik ja piiriülene kuritegevus, mille 
tulemusel mitmed liikmesriigid  
taaskehtestasid piirikontrolli. 
 
Covid-19 pandeema 2020. aastal sundis mitut riiki ka sisepiirikontrolli taastama, püüdes 
kontrollida viiruse levikut. Parlament on korduvalt kritiseerinud sisepiirikontrollide jätkumist 
Schengeni alal ja soovib neid lubada ainult viimase abinõuna. 17. aprilli 2020. aasta 
resolutsioonis ELi kooskõlastatud tegevuse kohta pandeemia vastu võitlemisel kutsus 
parlament liikmesriike üles võtma sisepiirikontrolli kehtestamisel ja pikendamisel vastu ainult 
vajalikud ja proportsionaalsed meetmed, rõhutades vajadust naasta täielikult toimivasse 
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/156/police-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-borders/20181011STO15882/security-improving-the-schengen-information-system
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_et
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ET.html


Schengeni piirkonda. 
 

Parlament kritiseeris 30. mail 2018 vastu võetud raportis sisepiirikontrolli jätkamist Schengeni 
alal. Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad selgemaid tingimusi, mis käsitleksid selle kasutamist 
viimase abinõuna. 
 

2021. aasta detsembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku uuendada olemasolevaid Schengeni 
eeskirju. Muudatuste eesmärk on tagada, et ajutise sisepiirikontrolli kehtestamine oleks viimane 
abinõu ning edendada teiste meetmete kasutamist (näiteks sihipärased politseikontrollid ja 
suurenenud politseidevaheline koostöö). 
 

Euroopa Parlament töötab hetkel Euroopa Komisjoni tehtud ettepaneku kallal. 
Parlamendiliikmed on mitmel korral avaldanud vastumeelt kontrollide sagedastele 
taaskehtestamisele, mis takistab inimeste vaba liikumist ELis.

Probleemid ja ELi pakutavad lahendused 
 

Rände ja enda välispiiri julgeoleku haldamine on Euroopa jaoks keerukas ülesanne. ELi 
välispiiridel tuvastati 2015. aastal 1,83 miljonit ebaseaduslikku piiriületust. Kuigi see arv 
vähenes 2021. aastaks 200 000ni, püüab EL oma välispiirikontrolli veelgi tugevdada ja 
varjupaigataotlustega tõhusamalt tegeleda. 
 
Probleemid on toonud piirihalduspoliitikas kaasa märkimisväärseid muudatusi. Näiteks on 
loodud vahendid ja ametiasutused nagu Schengeni infosüsteem, viisainfosüsteem, Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) ning Euroopa Liitu sisenemise ja sellest lahkumise 
registreerimise süsteem Schengeni ala välispiiridel. 
 
2021. aasta juulis vastu võetud resolutsioonis kiitis parlament heaks uue varjupaiga-, rände- ja 
integratsioonifondi (AMIF) eelarve aastateks 2021–2027, mis suurendati 9,88 miljardi euroni. 
Fond aitab tugevdada ühist varjupaigapoliitikat, arendab seaduslikku rännet vastavalt 
liikmesriikide vajadustele, toetab kolmandate riikide kodanike integratsiooni ja võitleb 
ebaseadusliku rändega. Rahalised vahendid aitavad ka liikmesriikidel jagada pagulaste ja 
varjupaigataotlejate vastuvõtmise vastutust õiglasemalt. 
 
Fond teeb tihedat koostööd uue sisejulgeolekufondiga (ISF), keskendudes piiriüleste ohtudega 
võitlemisele nagu näiteks terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevus. 
Sisejulgeolekufond sai parlamendilt 2021. aasta juuli täiskogul heakskiidu ning sellele eraldati 
1,9 miljardi euro suurune eelarve. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-borders/20180525STO04311/schengen-what-issues-affect-the-border-free-zone
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-borders/20181116STO19210/schengen-suspension-how-long-should-internal-border-checks-last
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20181116STO19210/schengen-suspension-how-long-should-internal-border-checks-last
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-borders/20170627STO78419/eu-border-controls-and-managing-migration
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20171023STO86604/schengen-new-rules-for-stronger-protection-video
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20171023STO86604/schengen-new-rules-for-stronger-protection-video
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_ATA(2021)690681
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_ATA(2021)690681
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/internal-security-fund_et


Reisijad, kes viisat ei vaja, läbivad edaspidi kontrolli juba enne ELi saabumist. Selleks 
kasutatakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS), mis võimaldab avastada kurjategijaid, 
terroriste ja muid ohtlikke isikuid enne nende ELi saabumist. Kontrollid võivad alata juba 2021. 
aastal. 
 
Lisaks on Euroopa Parlamendi liikmed heaks kiitnud kava anda Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametile 2027. aastaks 10 000 piirivalveametnikust koosnev alaline korpus, et suurendada 
Euroopa julgeolekut.

Artikkel avaldati algselt 2019. aasta juunis ja seda ajakohastati viimati 2023. aasta jaanuaris.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-borders/20180628STO06868/security-screening-travellers-before-they-arrive-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/terrorism/20180703STO07127
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/terrorism/20180703STO07127
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-borders/20190404STO35073/video-10-000-eu-border-guards-to-reinforce-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-borders/20190404STO35073/video-10-000-eu-border-guards-to-reinforce-external-borders
mailto:webmaster@europarl.eu

