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Põhiteave: EL maailmas, ränne 

Paneelarutelus „EL maailmas / ränne“ arutatakse ELi rolli üle maailmas, sealhulgas ELi 

eesmärkide ja strateegiate üle julgeoleku, kaitse, kaubanduspoliitika, humanitaarabi ja 
arengukoostöö, välispoliitika ning ELi naabruspoliitika ja laienemise valdkonnas. Samuti 
arutatakse seda, kuidas EL peaks rändega tegelema. 
 

Käesolevas dokumendis esitatakse taustteave kõnealuse paneelarutelu eri teemade kohta. 
Eeskätt tuuakse välja, mida EL nimetatud valdkondades juba teeb ja mida mitmekeelse 
digiplatvormi (https://futureu.europa.eu) kasutajad on oma peamiste murede ja ootustena 
väljendanud. Samuti sisaldab dokument linke paljude teemade kohta lisateabe saamiseks. 

 

Teie ülesanne 

Selles paneelarutelus palume teil arutleda ja koostada soovitused liidu institutsioonidele 
järelmeetmete võtmiseks seoses Euroopa tulevikuga sellistes valdkondades nagu EL 
maailmas ja ränne. Näiteks võib soovitustes märkida, millist üldist suunda tuleks järgida või 
kuidas lahendada konkreetset probleemi. 

Kolme aruteluvooru jooksul arutlete ja teete vahetut koostööd teiste kodanikega kogu 
Euroopast, kellega koos koostate soovitused. Kolmandal ja viimasel aruteluvoorul hääletate 
ühiselt soovituste üle, mida tutvustatakse ja arutatakse konverentsi täiskogul teiste 
osalejatega. 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/
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EL maailmas: vastutustundliku ülemaailmse juhtrolli tugevdamine 

Koroonaviiruse pandeemia tuletas jõuliselt meelde, et Euroopa suudab ülemaailmsete 

väljakutsetega võidelda üksnes ülemaailmse koostöö kaudu. Selliste ülimalt tähtsate 

teemadega nagu rahu ja julgeolek, kliimamuutused, kestlik areng ja ülemaailmne taastumine, 

saame tegeleda vaid üheskoos. 

 

Mida teeb EL? 

EL toetab mitmepoolsust ja reeglitel põhinevat maailmakorda. EL üritab välistegevuse puhul 

tegutseda koordineeritult, – kaubandusest ja rahvusvahelistest partnerlustest kuni välis-, 

julgeoleku- ja kaitsepoliitikani – mis tagab selle, et Euroopa hääl kostab maailmas tugevamalt 

ja ühtsemalt. Samuti teeme tihedat koostööd naaberriikidega, kehtestades Aafrikaga 

suhtlemiseks tervikliku strateegia ning kinnitades Lääne-Balkani riikide puhul taas nende 

Euroopa väljavaadet. Vastutustundlik tegutsemine maailmas tähendab ka seda, et EL 

investeerib partnerlustesse ja liitudesse kolmandate riikide, mitmepoolsete ja piirkondlike 

organisatsioonidega, eelkõige nendega, kellega jagame ühiseid väärtusi, kuid samuti 

nendega, kellega meil on ühised ülemaailmsed eesmärgid, näiteks ühine ülemaailmne 

reageerimine COVID-19 pandeemiale ja ülemaailmsed kliimaeesmärgid. 

 

 

Milliseid tulemusi on mitmekeelse digiplatvormi arutelud seni andnud? 

Teema „EL maailmas“ all esitatud ideed hõlmavad mitmeid välispoliitikaga seotud 

teemavaldkondi alates kaubandusest kuni pehme jõu ja kaitse kasutamiseni. Üldjoontes 

soovivad postitajad ELi tugevamat kohalolu poliitilisel areenil – nii oma naabruspoliitikas kui 

ka suhetes näiteks Aafrika ja Ladina-Ameerika riikidega. Platvormi kasutajad leiavad, et EL 

peaks olema julgem nii pehme kui ka tugeva jõu kasutamisel. Alates platvormi loomisest on 

selle teema kohta laekunud kokku 1756 postitust, st 541 ideed, 1083 kommentaari ja 119 

üritust. Erinevaid ideid saab rühmitada vastavalt järgmistele teemavaldkondadele: 

 

 

 ELi välispoliitika üldeesmärgid 

 Kaubanduspoliitika 

 Kaitsepoliitika 

 Otsuste tegemine 

 Laienemine 

 Naabruspoliitika ja suhted teistega 

 

ELi välispoliitika üldeesmärgid 

Postitajad on seisukohal, et ELi roll on muutumas seoses kasvava murega kliimakriisi pärast, 

majandusliku ja geopoliitilise võimutasakaalu nihkega, suurte mitmepoolsuse probleemidega 

ja ülemaailmse võitlusega COVID-19 vastu (vt nt üritus, vt nt idee). Seega väljendavad paljud 

postitajad arvamust, et EL peaks olema julgem nii pehme kui ka tugeva jõu kasutamisel (vt nt 

idee ja idee). 

Mis puudutab ELi välispoliitikat, siis mainitakse mitmes idees rolli, mida EL peaks täitma 

inimõiguste ja demokraatlike väärtuste valdkonnas kogu maailmas. Neis nõutakse karmimat 

suhtumist ja meetmete võtmist selliste riikide suhtes, kes rikuvad korduvalt rahvusvahelisi 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
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inimõiguste konventsioone ja/või lepinguid (vt nt idee). Näiteks innustatakse ELi võtma juhtrolli 

Iisraeli ja Palestiina rahuloomeprotsessis (vt nt idee). Sellega on seotud üleskutse kehtestada 

rangete normidega Euroopa ühine relvaekspordi süsteem, tagamaks et ELis toodetud relvi ei 

kasutataks maailmas konfliktide õhutamiseks ning et need ei põhjustaks inimõiguste rikkumisi 

(vt idee). 

 

Kaubanduspoliitika 

Teema „EL maailmas“ raames kutsutakse üles tugevdama kaubanduspoliitikat ja reformima 

kaubanduslepinguid ELi väärtustest lähtuvalt, olgu siis seoses inimõiguste või 

keskkonnastandarditega (vt nt idee). Ühes laialdaselt toetust saanud idees kutsutakse üles 

reformima ELi kaubandus- ja investeerimispoliitikat ning taaskäivitama ülemaailmse 

mitmepoolsuse, mille keskmes on inimväärsete töökohtade loomine ning põhi- ja inimõiguste, 

sealhulgas töötajate ja ametiühingute õiguste kaitse (vt nt idee). 

 

Kaitsepoliitika 

Rääkides ELi tugeva jõu võimendamisest – mida peetakse samuti ülimalt oluliseks (vt nt 

üritus) – pooldavad postitajad ühise Euroopa armee loomist (vt nt idee). Samuti pakuvad 

postitajad välja mõtte luua ELi tasandil rohkem erijõude või institutsioone, näiteks Euroopa 

sõjaväeakadeemia (vt nt idee). 

 

Otsuste tegemine 

Postitajad peavad äärmiselt oluliseks, et EL tegutseks rahvusvahelisel poliitilisel areenil oma 

positsiooni säilitamise ja tugevdamise nimel vankumatu ja ühtsena. Mitu postitust käsitleb 

vajadust ühise välispoliitika järele. Üks selle teema kõige populaarsemaid ideid on vajadus 

ühise välis- ja julgeolekupoliitika järele eurooplaste turvalisuse tagamiseks, edendades samal 

ajal oma naabruses ja kogu maailmas demokraatiat, inimõigusi, õigusriiki ja keskkonnakaitset 

(vt idee). 

Teine alateema käsitleb üleskutset teha liikmesriikide vahel tihedamat koostööd. Postitajad 

tõstavad esile, et usaldusväärsuse säilitamiseks peavad liikmesriigid lõpetama üksteisega 

konkureerimise rahvusvahelisel tasandil. Seetõttu teevad nad ettepaneku asendada ELi 

liikmesriikide saatkonnad ühise ELi saatkonnaga, mis esindaks ja ühendaks kõiki ELi 

liikmesriike. See võib tähendada ka üht ja ainsat ELi liikmesust kõigis rahvusvahelistest 

organisatsioonides, näiteks NATOs (vt nt idee). Veel pakuti välja ühise ELi passi idee kõigile 

Euroopa kodanikele (vt nt idee). 

Otsuste tegemise teemavaldkonna raames kutsutakse postitustes üles vaatama uuesti läbi 

ühehäälsuse nõue. Mõned ideed väljendavad seisukohta, et praegune ühehäälsuse nõudel 

põhinev süsteem võimaldab üksikutel liikmesriikidel ühist välispoliitikat blokeerida (vt nt idee 

ja üritus). Seda peetakse probleemiks, kuna see takistab ELil kõnelda maailmas 

usaldusväärsel, kindlal ja tugeval häälel, nagu juba eelmise teemavaldkonna all esile toodi. 

Seetõttu peaks EL väljendatud idee kohaselt liikuma absoluutse häälteenamuse süsteemi 

suunas. Üks selles teemavaldkonnas kõige enam toetatud ideid kirjeldab üksikasjalikult 

liikmesriikide absoluutse häälteenamuse süsteemi, mida toetab Euroopa Parlamendi liikmete 

lihthäälteenamus, et EL saaks võtta täitevmeetmeid ning tegeleda tõelise ja usaldusväärse 

välispoliitikaga (vt idee). Sarnaselt Euroopa demokraatia teema all peetavatele aruteludele on 

praeguse ühehäälsuse nõude alternatiiviks pakutud ka kvalifitseeritud häälteenamust (vt nt 

idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
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Viimases alateemas käsitletakse Euroopa Parlamendi pädevust. Postitajad leiavad, et kuigi 

Euroopa Parlament on toetanud ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) kontseptsiooni 

algusest peale ja püüdnud selle kohaldamisala laiendada, on Euroopa Parlamendil ELi 

välispoliitika kujundamisel endiselt vaid kõrvaline roll. Seetõttu peavad postitajad ülimalt 

oluliseks anda Euroopa Parlamendile rohkem välispoliitilist pädevust (vt nt idee). 

Laienemine 

Ühes postituste rühmas arutatakse vajadust laienemise ja idapoolsete naaberriikide 

integreerimise järele nii selleks, et kaitsta nendes riikides demokraatiat (vt nt idee), kui ka 

selleks, et tagada ELi majanduslik stabiilsus (vt nt idee). Neid mõtteid on samuti väljendatud 

ühes selle teema kõige populaarsemas idees, mis nõuab ELi jätkuvat laienemist koos Lääne-

Balkani riikide integreerimisega, et tagada piirkonnas rahu ja stabiilsus (vt idee). Sellega 

seoses kutsutakse üles Kosovot täielikult tunnustama (vt nt idee). 

 

Naabruspoliitika ja suhted teistega 

Üks ideede alateema käsitleb üldisemalt ELi diplomaatilist esindatust, mille puhul kutsuvad 

postitajad ELi institutsioone üles oma huve maailmas nähtavamalt esindama ja kaitsma (vt nt 

idee). 

Kuigi enamik ideid nõuab ühtsemat ja integreeritumat ELi, tugevdades seeläbi ELi rolli 

ülemaailmse õigus- ja kohtuvõimuna, mis on avatud suhtlemiseks erinevate mitmepoolsete 

institutsioonidega nii ülemaailmsel kui ka piirkondlikul tasandil (vt nt idee ja idee), soovivad 

teised, et EL keskenduks oma rollile majandusüksusena, millena see oli algselt kavandatud. 

Sellega seoses leiavad nad, et EL ei peaks võtma endale geopoliitilise osaleja rolli, vaid pigem 

jääma ühisturuks, nagu seda algselt ette nähti. Osalejad leiavad, et kuna EL ei ole suveräänne 

riik, ei saa ta täita poliitilist rolli ülemaailmse osalejana (vt nt idee). 

Selle teemavaldkonna all tehtud postitused viitavad eelkõige ELi poliitilistele suhetele 

Venemaa ja Hiinaga (vt nt üritus). Postitajad rõhutavad vajadust ELi välispoliitika 

lähenemisviisi reform põhjalikult läbi mõelda ja läbi vaadata ning sellega jätkata, võttes 

kasutusele julgema lähenemisviisi, mis oleks kooskõlas varasemates teemavaldkondades 

arutatud lähenemisviisidega. Platvormil postitajad arutavad seisukohta, et Hiina puhul ei 

peaks EL mitte ainult kujundama oma diplomaatilistes suhetes ühtsema ja rangema hoiaku, 

pidades silmas väga erinevaid väärtussüsteeme, vaid töötama välja ka Euroopa Liidu 

välisinvesteeringute strateegia, et võidelda Hiina mõju vastu kogu maailmas ja eelkõige 

arengumaades (vt idee). 

ELi suhete osas Aafrika ja Ladina-Ameerika riikidega väljendavad postitajad arvamust, et luua 

tuleks tõhustatud partnerlus ja kujundada ümber kaubandussuhted (vt nt üritus). Enamik 

postitajaid nõuab tugevamat partnerlust ELi ja Aafrika Liidu vahel, et tugevdada piirkondlikku 

mitmepoolsust (vt nt idee). Teised kodanikud nõuavad tugevamaid kahepoolseid partnerlusi 

liikmesriikide ja Aafrika riikide vahel, et käsitleda rändeküsimust ja muid Euroopa Liitu 

ähvardavaid julgeolekuohte. See saab aga toimida vaid siis, kui suhted arenevad kaugemale 

endiste koloniaalsüsteemide majandusliku ja poliitilise pärandi säilitamisest (vt idee). Sama 

kehtib suhete puhul Ladina-Ameerikaga (vt nt idee). 

 

Lisateave: 

 Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine 
 ELi ühised meetmed COVID-19-le reageerimiseks 
 Euroopa Liidu välissuhted 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_et
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_et
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/chapter/213/the-eu-s-external-relations
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 Kuidas toimub ELi abi andmine?ELi elanikkonnakaitse 
 Globaalne Euroopa: vaba ja ausa kaubanduse väärtus 
 Avatud, kestlik ja jõuline ELi kaubanduspoliitika 
 Euroopa välisteenistus 
 Välispoliitika vahendite talitus 

 

 

Ränne: rände haldamine prognoositava, tasakaalustatud ja usaldusväärse süsteemi 

abil 

Rändeküsimusega tegelemiseks on vajalikud ajakohane Euroopa Liidu rände- ja 

varjupaigasüsteem, piirihaldus, koostöö partnerriikidega ning rändajate ebaseadusliku üle 

piiri toimetamise vastane võitlus. See tähendab ka kaitset vägivalla eest põgenevatele 

inimestele ja uustulnukate lõimimist meie ühiskonda. 

 

Mida teeb EL? 

Ühiste lahenduste pakkumiseks ELis tuleb rändega tegeleda tasakaalustatud ja kaasaval 
viisil. 

Komisjon on esitanud mitu seadusandlikku ettepanekut, mille koondnimetus on „uus rände ja 
varjupaigalepe“ ja mis on üks osa terviklikust rändega tegelemise käsitusest. Sellega 
soovitakse parandada koostööd päritolu- ja transiidiriikidega ning tagada tõhusad menetlused, 
ohutud ja seaduslikud sisserännuvõimalused, ELis viibimise õigusega rändajate edukas 
integreerimine ning ELis viibimise õiguseta rändajate tagasisaatmine. ELi huvi keskmes on ka 
välispiiride tugevdamine, piirihalduse parandamine, muu hulgas uute infosüsteemide 
kasutuselevõtu abil, ning rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastane võitlus. 

Milliseid tulemusi on mitmekeelse digiplatvormi arutelud seni andnud? 

 

Alates platvormi käivitamisest on rände teema alla sisestatud kokku 1157 postitust, sh 

306 ideed, 827 kommentaari ja 24 üritust. Selle teema postitustest ilmneb kolm üldist 

suundumust. Ühest küljest soovitakse ühes mõttevahetuste rühmas rohkem meetmeid rände 

kontrollimiseks ja vähendamiseks, teistes postitustes jällegi kutsutakse üles suuremale 

solidaarsusele ja tõhusamate integratsioonimenetluste rakendamisele. Rühm vahepealsel 

seisukohal asuvaid osalejaid sooviks edendada rahvusvahelist liikuvust, kuid ainult 

majanduslikult arenenud demokraatlike riikide vahel. Analüüsitakse vastavalt järgmisi 

teemavaldkondi: 

 

 Reguleerimata ELi-väline ränne ohuallikana 

 Humanistlik rändekäsitlus 

 Seaduslik ränne 

 Rände algpõhjustega tegelemine 

 Piirikontroll 

 Integratsioon 

 ELi kodakondsuse saamise hõlbustamine ja toetamine 

 

https://www.consilium.europa.eu/et/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/et/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
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Reguleerimata ELi-väline ränne ohuallikana 

Kommentaatorid on oma rändeteemalistes ideedes ja sõnavõttudes avameelsed. Ühes 
teemavaldkonnas tajuvad postitajad rännet ELi mittekuuluvatest riikidest ohuna ELi 
tsivilisatsioonile, identiteedile, väärtustele ja kultuurile (vt nt idee). Postitustes väljendatakse 
arvamust, et ELi-väline ränne aitab kaasa terrorismile ning getode ja ohtlike piirkondade 
loomisele ELis (vt idee). Need postitajad nõuavad meetmeid ELi-välise rände piiramiseks, 
rangemat tagasisaatmispoliitikat ja strateegiaid, mis takistavad rändajate liikuvust, näiteks 
rangemat piirikontrolli (vt nt idee). 
 

Humanistlik rändekäsitlus 

Teised postitajad on vastupidisel seisukohal, kutsudes üles leidma lahendusi ebaseadusliku 
rände vastu võitlemiseks ja töötama välja sellise ELi sisserändepoliitika, mis hõlmaks 
lihtsamaid ja kättesaadavamaid varjupaigamenetlusi päritoluriikides, seaduslikke ja turvalisi 
rändeteid ning võitlust inimkaubanduse vastu, et vältida pagulaste hukkumist ELi piiridel (vt nt 
idee). Samuti soovivad mõned postitajad sellise õigusraamistiku loomist, millega peatataks 
integreerunud inimeste ja perekondade väljasaatmine ebaturvalistesse päritoluriikidesse (vt 
idee). 
 

Seaduslik ränne 

Seadusliku rände teemavaldkonnas nõuavad rangema rändepoliitika pooldajad ELi ühtse 
selektiivse rändepoliitika kehtestamist, mis hõlmab kvoote, rangemaid valikumenetlusi ja 
ranget vastuvõtukorda (vt nt idee). Mõnes postituses peetakse rändevoogude tõhusama 
reguleerimise eesmärgil vajalikuks punktipõhist Euroopa sisserändesüsteemi (vt idee). 

Rändesse avatumalt suhtuvates postitustes kutsutakse samuti üles võtma ühtne ja tõhusam 
lähenemisviis, kuid seda suuremas kooskõlas inimõiguste ja (sotsiaalse) Euroopa 
väärtustega. Näiteks käsitletakse postitustes eraldi ühtset ja tõhusat ELi varjupaigamenetlust 
(vt idee), osutades samuti vajadusele reformida Dublini konventsiooni, et vältida 
varjupaigataotlejate ja rändajate ebavõrdset jaotust (vt nt idee). Kodanikud toetavad ka ELi 
töörändepoliitika või ELi strateegiate väljatöötamist kolmandatest riikidest pärit üliõpilaste ja 
kvalifitseeritud töötajate värbamiseks. Eeltooduga seonduvalt rõhutab üks kodanik vajadust 
suurendada ELi pädevust rände valdkonnas, et liit saaks tagada rände haldamise kooskõlas 
liidu põhimõtete ja väärtustega (vt idee). 

Üks rühm vastajaid toetab ideed, mille järgi tuleks soodustada valikulist sisserännet. Seda 
tüüpi osalejad näevad rännet tavaliselt positiivses valguses, sest see annab majanduslikke 
eeliseid. Need postitajad teevad ettepaneku keskenduda konkreetsetele riikidele, et meelitada 
ligi nende talente (vt idee), või lihtsustada liikuvuse kriteeriume nii Lääne kui Aasia 
majanduslikult arenenud demokraatlike riikide vahel, eelkõige vabakaubanduslepingute 
kontekstis (vt idee). 

Mõned postitused kajastavad ka olemasolevat varjupaiga taotlemise protsessi mõjutavaid 
ebavõrdsuse küsimusi. Näiteks toovad nad esile asjaolu, et meessoost varjupaigataotlejate 
osakaal on naissoost varjupaigataotlejate või perekondade osakaalust oluliselt suurem (vt 
idee). Teistes postitustes antakse teada raskustest, millega puutuvad kokku LGBTI-inimestest 
varjupaigataotlejad, ja kutsutakse üles pakkuma sellele rühmale suuremat kaitset ja paremat 
tõlketuge (vt idee). 
 

Rände algpõhjustega tegelemine 

Euroopa tuleviku valguses rõhutavad postitajad, et rändeprobleemide lahendamiseks, millega 
EL praegu silmitsi seisab, on tarvis tegeleda rände algpõhjustega. 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
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Vastavasisuliste ettepanekute hulgas on võrdsete kaubandussuhete loomine, aga ka 
rohkematesse arenguabikavadesse ja akadeemilisse koolitusse investeerimine ning 
kolmandates riikides elavate inimeste ametialasesse arengusse panustamine (vt idee). 

Üks eraldi rühm postitusi on ELi suhtes kriitiline, tuues põhjuseks, et ELil on olnud oma osa 
piirkondlikus destabiliseerimises, näiteks Euroopa sõjalise sekkumise või arenguriikidele 
suunatud destabiliseeriva, subsideeritud põllumajandustoodete ekspordi kaudu (vt idee). 
 

Piirikontroll 

Piirikontrolli teemavaldkonnas on jällegi esindatud kaks rände küsimuses valitsevat 
vastandlikku seisukohta. 

Üldiselt toetatakse selles valdkonnas organiseeritumaid ja koordineeritumaid jõupingutusi 
ning kutsutakse üles tegema ulatuslikumat piirikontrolli, sealhulgas andma piirivalvele õiguse 
saata inimesi piirilt tagasi (vt nt idee), suurendama toetust Frontexile, määratledes paremini 
selle ülesanded (vt idee), ning võtma õiguslikult siduva lähenemisviisi otsingu- ja 
päästetegevuse suhtes Vahemerel (vt idee). 

Teistes postitustes kutsutakse üles suuremale solidaarsusele ja inimõiguste austamisele. 
Siinkohal arutatavate ideede hulgas on näiteks solidaarsusel põhinev tsentraliseeritud ELi 
jaotussüsteem, piiri vastuvõtutaristute (majutus ja toit) parandamise rahastamine või 
liikmesriikideülene amet, mis haldaks Euroopa pagulaslaagreid, mida juhiksid ühiselt eri riigid 
ja mida rahastataks ELi vahenditest (vt nt idee). 
 

Integratsioon 

See rändeteema alla kuuluv veel üks teemavaldkond koondab ideid, mille raames arutatakse 
integratsiooni ja kutsutakse üles jälgima rändajate edasist käekäiku, et tagada nende täielik 
integreerumine ELi liikmesriigis. Üks idee näeb suurt potentsiaali rändajate ja vastuvõtvate 
kogukondade liikmete tunnustamisel ja edasisel aktiveerimisel muutuste elluviijatena (vt idee). 
Integratsiooni jaoks peetakse määravaks haridust ning kesksel kohal nähakse keelt ja 
Euroopa väärtusi. Sellega seoses leiavad postitajad, et on vaja piisavalt rahastatud 
programme, et toetada kooliealiste lapsrändajate kaasamist riiklikku haridussüsteemi (vt 
idee). Postitajad on seisukohal, et integratsiooni saavutamiseks (vt nt idee) ja getode 
tekkimise vältimiseks (vt idee) on oluline rändajate geograafiline jaotus. Kutsutakse üles 
korraldama teavituskampaaniaid ja -programme ELi kodanike teadlikkuse suurendamiseks 
rassismivastasest võitlusest, et liikuda tõeliselt kaasava ühiskonna poole. Mis puudutab 
arvamusi, mis käsitlevad rassismi ja tööturult väljatõrjumist, kutsutakse üles kohtlema 
seaduslikult riigis elavaid kolmandate riikide kodanikke võrdselt ja õiglaselt (vt idee). 
 

ELi kodakondsuse saamise hõlbustamine ja toetamine 

Mõned osalejad peavad kahetsusväärseks puudujääke seoses ELis alaliselt elavate 
inimeste õigustega. Need osalejad märgivad, et liit ei anna oma alalistele, ELis pikka aega 
elanud elanikele valimisõigust ega muid eeliseid, mis võiksid muuta ELi kodakondsuse 
taotlemise nende jaoks atraktiivsemaks (vt idee). 
 
Mõned postitajad peavad seda küsimust eriti pakiliseks seoses Ühendkuningriigi 

kodanikega, kes elasid ELis enne Brexitit. Üks vastandlikke arutelusid tekitavaid ideid on 

kiirmenetluse kasutuselevõtt kogu ELi hõlmavate õiguste andmiseks neile Ühendkuningriigi 

kodanikele, kes elasid ELis enne Brexitit (vt idee). 

 

Lisateave: 

 Uus rände- ja varjupaigalepe 
 Ränne 
 Varjupaiga- ja rändeküsimused. Faktid ja arvud 
 Varjupaiga- ja rändepoliitika: ELi rändepoliitika 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_et
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/migratsioon
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/migratsioon/20170629STO78630/varjupaiga-ja-randekusimused-elis-faktid-ja-arvud
https://www.consilium.europa.eu/et/policies/eu-migration-policy/
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 Välispiiride tugevdamine 
 Varjupaiga- ja rändepoliitikat toetavad IT-süsteemid 

Lisateave kõigi ELi poliitikameetmete ja tegevuste kohta: 

 Euroopa Parlamendi veebisait 
 ELi nõukogu veebisait 
 Euroopa Komisjoni veebisait 

 

Käesoleva dokumendi koostas Euroopa tuleviku konverentsi ühissekretariaat. 

Palun jälgige Euroopa tuleviku konverentsi digiplatvormi (www.futureu.europa.eu), 
et saada rohkem teavet ja lugeda teiste inimeste postitusi, kes on oma ideed ja 
mõtteid juba avaldanud. Rohkem teavet seni esitatud ideede kohta leiate ka 
platvormi esimesest vahearuandest. 

 

https://www.consilium.europa.eu/et/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/et/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/et
https://www.consilium.europa.eu/et/
https://ec.europa.eu/info/index_et
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting

