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RÄNDE TÖÖRÜHMA NELJANDA KOOSOLEKU KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 

Teisipäev, 1. märts 2022 kell 17.30–19.30 (veebis) 

 

1. Töörühma juht avas koosoleku 

Järjestikused juhid: Alessandro Alfieri, Itaalia Senati liige; Dimitris Kairidis, Kreeka parlamendi liige. 

Töörühma juht Alessandro Alfieri avas koosoleku ja väljendas täielikku solidaarsust Ukraina rahvaga, 
kutsudes Ukraina-vastast sõda ja rünnakut pöördepunktiks Euroopa jaoks, sealhulgas rände 
küsimustes. 

Juht teatas, et eelmise, 21. jaanuaril toimunud koosoleku protokoll loetakse kinnitatuks ning see 
tõlgitakse kõikidesse keeltesse ja laaditakse üles platvormile. 

2. Euroopa kodanike neljanda paneelarutelu raames kodanike poolt esitatud rändega seotud 
soovituste ja riigisiseste kodanike paneelarutelude rändega seotud soovituste tutvustus 

Euroopa kodanike paneelaruteludel osalenud kodanikud ei soovinud tutvustada kõiki soovitusi 
ükshaaval, vaid eelistasid tõsta esile paneelarutelul vastu võetud rändeteemalisi soovitusi.  

Sõna võttis kaks Euroopa kodanike paneelarutelul osalenud kodanikku, kes tutvustasid 
varjupaigapoliitikat ja integratsiooni ning seaduslikku rännet käsitlevaid soovitusi. Üks kodanikest ei 
saanud tehniliste probleemide tõttu sõna võtta. 

Muu hulgas nenditi, et  

§ omavahel kattuvaid soovitusi on palju;  

§ enamik soovitusi on esitatud varjupaigapoliitika kohta;  

§ ollakse teadlikud olukorrast Ukrainas ja asjaolust, et see olukord näitab, et Euroopa 
rändesüsteem ei toimi nii, nagu see peaks;  

§ vajalik on inimõigusi austav ühtne Euroopa tasandi süsteem;  

§ vajalik on ühine lähenemisviis liikmesriikide, eelkõige piiriäärsete liikmesriikide toetamise 
kujul, mitte ainult ühtsete reeglite kujul;  

§ solidaarsus on määrava tähtsusega, eelkõige varjupaigataotlejate haldamisel;  

§ vaja on levinud tavadel põhinevaid ühiseid menetlusi;  

§ kodanikud nõudsid ka paremaid vastuvõtustruktuure; 

§ pooldati varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuete direktiivi asendamist kohustusliku 
määrusega;  
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§ nõuti rakendamise jälgimist ka Euroopa tasandil;  

§ vajalik on ELi-poolne abi liikmesriikidele varjupaigataotlejate taotluste menetlemisel;  

§ nõuti varjupaigataotluste kiiremat hindamist, sealhulgas varjupaigataotlejate kiiremat 
ümberjaotamist ELis, ning märgiti varjupaigataotluse tagasilükkamise korral repatrieerimise 
vajalikkust; 

§ lõpetuseks leidis märkimist asjaolu, et kodanike arvates tuleks rändajate integratsioon ja 
tagasisaatmine suunata ümber Euroopa välispiiri liikmesriikidesse, mis on rändevoogudest 
kõige rohkem mõjutatud. 

Pärast seda ettekannet tutvustasid Madalmaade (NL) ja Leedu (LT) riigisiseste kodanike 
paneelarutelude esindajad oma rändeteemalisi soovitusi, mille kohaselt 

§ ei tohiks aruteludes unustada olulisi nüansse ning tuleks rohkem tähelepanu pöörata 
põhjustele, miks inimesed põgenevad ebaturvalistest riikidest (NL kodanike paneelarutelu); 

§ peaks pagulaste jaotamine toimuma selgete kriteeriumide alusel ja olema õiglane (NL 
kodanike paneelarutelu); 

§ peaks EL toetama päritoluriike teadmiste ja kogemustega, et leevendada rände põhjuseid, 
näiteks kliimamuutused või konfliktid (NL kodanike paneelarutelu); 

§ tuleks luua ELi tasandil rändeprobleemidele spetsialiseerunud komisjon, et tagada kiirem 
reageerimine rändekriisidele ja töötada välja ühised suunised rände haldamiseks (LT kodanike 
paneelarutelu); 

§ tuleks naasta ELi tasandil kvoodisüsteemi loomise küsimuse juurde (LT kodanike 
paneelarutelu); 

§ tuleks läbi vaadata ELi avatud rändepoliitika (LT kodanike paneelarutelu); 

§ tuleks aktiivsemalt rääkida rändepoliitika küsimustest ja algatada arutelusid 
rändeprobleemide üle (LT kodanike paneelarutelu); 

§ peaks EL järgima aktiivset ja ranget poliitikat rändevoogusid hübriidrünnakute vahendina 
kasutavate riikide suhtes (LT kodanike paneel). 

Tehniliste probleemide tõttu ei saanud üks Prantsusmaa kodanike paneelarutelu esindav kodanik sõna 
võtta. 

Kuivõrd tehnilised probleemid ei võimaldanud kahel kodanikul oma soovitusi tutvustada, otsustas 
töörühma juht, et järgmise, Strasbourgis toimuva koosoleku alguses jätkatakse kodanike soovituste 
tutvustamist.  

3. Arvamuste vahetus kodanike soovituste üle  

Töörühma arutelu toimus eespool mainitud rändega seotud soovituste ja küsimuste üle (19). 
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Töörühma juht palus selles töörühmas erandkorras osaleval asepresident Schinasel esitada oma 
seisukohad konverentsi ja kodanike soovituste kohta. Asepresident Schinas rõhutas, et  

– Euroopa tuleviku arutelu jätkumine on oluline ka siis, kui seda varjutavad enneolematud 
sündmused, mida peeti minevikku kuuluvaks; 

– konverentsi protsess peaks puudutama rohkem kodanikke (alt üles lähenemisviis), st komisjon 
(„Brüssel“) ei tohiks olla juhtrollis (ülevalt alla lähenemisviis);  

– tervitatav on panuste ja soovituste küllus, ning ta rõhutas, et need on täielikult kooskõlas 
komisjoni tööga, mis seab esile tervikliku, sidusa ja laiaulatusliku ELi rände- ja varjupaigapoliitika 
raamistiku; rõhutas, et on kahetsusväärne, et vaatamata oma majanduslikule tugevusele ja 
tähtsusele maailmas ei ole liidul ikka veel ühist rändepoliitikat; 

– praegune ärakasutamise ja Ukraina kriisi aeg ning üha suurenev ebakindlus maailmas sunnivad 
meid kiiresti edasi liikuma ja leppes kokku leppima, ning ta tutvustas leppe peamisi tugisambaid, 
mis on justkui kolme korrusega maja  

o esimene korrus – suhted päritolu- ja transiidiriikidega – vajadus sõlmida 
partnerluslepingud naabritega, et tagada parem elu päritolukohas kui smugeldamine;  

o teine korrus – tugev kollektiivne ELi välispiiride haldamise süsteem – ei ole moraalne, 
õiglane ega poliitiliselt vastuvõetav delegeerida see vastutus üksnes esmase saabumise 
liikmesriikidele, see on ELi kollektiivne vastutus, mille peavad võtma kõik ELi liikmesriigid 
koos ühiste varjupaigamenetlustega;  

o ülemine korrus – solidaarsus ja koormuse jagamine – kõik 27 liikmesriiki peaksid 
ümberjagamise alusel andma oma asjakohase panuse solidaarsusesse, et tagada kõikide 
panustamine rände haldamise alasesse vastutusse. 

 
Töörühma liikmed toetasid üldjoontes Euroopa ja riigisiseste kodanike paneelarutelude soovitusi. 
Arvamuste vahetusel märgiti järgmist: 

– läbi tuleb vaadata vastuvõtutingimuste direktiiv (2013/33/EL);  

– paremini tuleb hoolitseda saatjata alaealiste ja haavatavate rühmade eest (nt 
vastuvõtutingimused, haridus, integratsioon); 

– nn Dublini normid tuleb läbi vaadata või tühistada; 

– välistegevus peaks keskenduma rände algpõhjustega tegelemisele kolmandates riikides 
(sealhulgas kliimamuutused ja konfliktid), tagasisaatmisele ja tagasivõtmisele turvalistesse 
riikidesse ning ebaturvalistest riikidest saabuvate voogude ennetamisele koos välispiiride 
parema kaitsega;  

– vajalik on parem integratsioon (lisaväärtus, mida pagulased annavad ELile);  

– eristada tuleb pagulasi ja rändajaid;  

– vajalikud on selged kriteeriumid pagulaste õiglaseks jaotamiseks ELi riikide vahel;  

– rände haldamise ühised suunised, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat (ÜVJP) solidaarsusega 
ühendav rändajate kvoodisüsteem ning poliitilistel eesmärkidel rändajate ärakasutamise 
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vastane tulemuslikum poliitika ja hübriidrünnakute vastu suunatud ühine tegevus on olulised, 
aga tugevat kriitikat sai ka komisjoni seisukoht, mille kohaselt ei taheta rahastada füüsilisi 
tõkkeid, mida peetakse vajalikuks;  

– kohalikel ja piirkondlikel ametiasutustel on oluline roll rändajate integreerimisel ning 
rändajatega seotud mõtteviisi ja sõnumite edastamise tooni positiivseks muutmisel;  

– ühes sõnavõtus tunnustati eriti soovitusi 7, 10, 27 ja 31, mis käsitlevad tööhõivele juurdepääsu, 
töötajate võrdseid õigusi ja staatuse kiiret seadustamist;  

– Frontexi roll on oluline ja suurenenud; 

– solidaarsuse tähtsuse kohta käivat soovitust nr 40 toetas liige, kes rõhutas, et lepe kujutab 
endast rändesüsteemi täielikku ümberkujundamist, ning väljendas lootust, et läbirääkimised 
seadusandlike ettepanekute üle algavad kiiresti; 

– vajalik on ühtne ja läbipaistev solidaarsusel põhinev rände haldamise süsteem, mis austaks 
täielikult inimõigusi; 

– tegeleda tuleb rände algpõhjustega; 

– pakkuda tuleb automaatse ümberpaigutamismehhanismiga turvalisi ja seaduslikke võimalusi, 
ning kriitikat sai kõige suurema surve all olevate liikmesriikide liiga suur koormus; 

– lõplikud soovitused peaksid olema kaasavad ning sisaldama kõik eri allikatest, sealhulgas 
platvormilt, pärinevaid arvamusi ja soovitusi; 

– olulised on rände välisaspektid, eelkõige vastastikku kasulikud partnerlused kolmandate 
riikidega; 

– rõhutati välispiiride ja julgeoleku kaitset – ärakasutamise oht / hübriidsõda; 

– rõhutati, kui oluline on hoida ära rändajate jaoks tõmbetegureid sisaldava süsteemi loomine; 

– ajutise kaitse küsimuses annab väljend „riigisisese õiguse kohane elamisluba“ signaali, et 
Ukraina kodanikud peaksid pärast kriisi lõppemist oma riiki tagasi pöörduma.  

Töörühma juht palus asepresident Schinasel arutelule reageerida. Asepresident selgitas järgmist:  

– prioriteedid kipuvad olema killustatud; osalised lähenemisviisid/lahendused ei ole 
vastuvõetavad ning kõik aspektid peavad olema võrdselt üles ehitatud ja vastupidavad, et 
aidata ELil rändevoogudega tõhusalt ja kestlikult toime tulla; äärmiselt oluline on leida 
vastutuse ja solidaarsuse vahel õige poliitiline tasakaal, millest tulenevate lahendustega on 
võimalik rahuldada iga liikmesriigi vajadusi, olenemata nende geograafilisest asukohast;  

– seaduslik ränne – Euroopa vajab kvalifitseeritud töötajaid paljudes valdkondades, näiteks 
tervishoius, digivaldkonnas, keskkonnahoidlikus majanduses, küberjulgeolekus; oluline on 
korraldada seadusliku rände süsteem, et viia vajadused vastavusse (ELi) naaberriikide 
eksperditeadmiste ja ressurssidega, et luua oskuste ja talendipartnerlusi; 

– asepresident teatas, et Euroopa Komisjon võtab peagi vastu ettepanekud ajutise kaitse 
direktiivi aktiveerimiseks, pakkudes Ukrainast tulevatele inimestele ajutist kaitset, et tagada 
automaatne juurdepääs tervishoiule, haridusele ja eluasemesüsteemile elamislubasid andes; 
see meede on ka esmase vastuvõtu liikmesriikide abistamise vahend ning osa ELi reaktsioonist 
Ukraina sõjale. 
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4. Endise töörühma juhi lõppsõna 

Endine töörühma juht kiitis kodanikke nende pühendumise ja raske töö eest. Samuti väljendas ta 
lootust konverentsi tulemuste suhtes. 

5. Töörühma juht lõpetas koosoleku 

Töörühma juht teavitas liikmeid sellest, et töörühma järgmine koosolek toimub 11. märtsil 2022 
Strasbourgis, rõhutades, et kodanikke kutsutakse taas oma soovitusi arutama.  
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Lisa: liikmete nimekiri 

hr Carmelo ABELA nõukogu 
hr Arnoldas ABRAMAVICIUS nõukogu 
hr Alessandro ALFIERI riikide parlamendid 
pr Abir AL-SAHLANI Euroopa Parlament 
hr Konstantinos ANDREADAKIS Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Marc ANGEL Euroopa Parlament 
hr Malik AZMANI Euroopa Parlament 
hr Pernando BARRENA ARZA Euroopa Parlament 
hr Gunnar BECK Euroopa Parlament 
hr Magnus  BERNTSSON Kohalik/piirkondlik esindaja 
pr Marjolijn  BULK Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
hr Jaroslav  BŽOCH riikide parlamendid 
hr Luís  CAPOULAS SANTOS riikide parlamendid 
pr Liina CARR sotsiaalpartnerid 

pr Iness CHAKIR riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Laura Maria CINQUINI Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Gabriella CÍVICO kodanikuühiskond 
hr Angel DZHAMBAZKI Euroopa Parlament 
pr Karoline EDTSTADLER nõukogu 
pr Julia EICHBERGER Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Joseph  ELLIS riikide parlamendid 
hr Harris  GEORGIADES riikide parlamendid 
hr Vasil GEORGIEV nõukogu 

pr Elsie GISSLEGÅRD riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Sunčana GLAVAK Euroopa Parlament 
hr Ľudovít  GOGA riikide parlamendid 
pr Hafida GUELLATI Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Gabriela HEGENBERG Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Ylva JOHANSSON Euroopa Komisjon 
hr Dimitris  KAIRIDIS riikide parlamendid 
hr Jeroen LENAERS Euroopa Parlament 
hr Cees  LOGGEN Kohalik/piirkondlik esindaja 
pr Oudekki  LOONE riikide parlamendid 
hr Arminas  LYDEKA riikide parlamendid 
pr Aurora MEJÍA ERRASQUÍN nõukogu 
pr  Augusta  MONTARULI riikide parlamendid 
pr Nathalie  OBERWEIS riikide parlamendid 
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hr Oszkár  ÖKRÖS nõukogu 
hr Philippe OLIVIER Euroopa Parlament 
hr Laurentiu  PLOSCEANU Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pr Yoomi RENSTRÖM Regioonide Komitee 
pr Desislava SIMEONOVA Euroopa kodanike paneelarutelud 

hr Andrzej SKIBA riigisisesed kodanike 
paneelarutelud/üritused 

pr Sara SKYTTEDAL Euroopa Parlament 
hr Jordi SOLÉ Euroopa Parlament 
pr Petra  STEGER riikide parlamendid 
hr Tuomas Heikki SUIHKONEN Euroopa kodanike paneelarutelud 
pr Kata TUTTO Regioonide Komitee 
hr Nils USAKOVS Euroopa Parlament 
hr Hubregt VERHOEVEN Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Dragan VOLAREVIĆ Euroopa kodanike paneelarutelud 
hr Krasimir ZLATINOV Euroopa kodanike paneelarutelud 

 


