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RÄNDE TÖÖRÜHMA VIIENDA KOOSOLEKU KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL  
 

Reede, 11. märts 2022 kell 9.00–11.00 

 

1. Töörühma juhataja avas koosoleku  

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

liige. 

Töörühma juhataja Alessandro Alfieri avas koosoleku ja väljendas täielikku solidaarsust Ukraina 

rahvaga, mõistes teravalt hukka Ukraina-vastase sõja. Ta kiitis heaks, et EL on reageerinud ja olnud 

ühemeelne, viidates muuhulgas ELi kehtestatud karmidele sanktsioonidele. Ta kiitis eelkõige heaks 

liikmesriikide kokkuleppe ajutise kaitse direktiivi aktiveerimise kohta, mis pakub 

miinimumkaitsenõudeid ja tagab koormuse jagamise. Ta märkis, et mõned kodanike soovitused 

liikusid samas suunas, kui nõukogu otsus ajutise kaitse kohta. Ajutise kaitse direktiivi aktiveerimise üks 

peamisi eesmärke on varjupaigasüsteemi vähem survestada ja võimaldada inimestele kogu ELis 

ühtlustatud õigusi: elamisluba, ligipääs tööturule, eluasemele, meditsiiniabile, haridusele laste jaoks. 

Komisjon koordineerib teabevahetust liikmesriikide vahel seoses nende vastuvõtmissuutlikkusega ja 

kindlaks tehtud abivajadustega. ELi asutused võivad liikmesriikide taotlusel pakkuda täiendavat 

toetust. Mõningaid neid probleeme käsitleti kodanike soovitustes.  

Juhataja teatas, et 1. märtsil toimunud koosoleku kokkuvõttev protokoll loeti kinnitatuks ning see 

tõlgitakse kõikidesse keeltesse ja laaditakse üles platvormile. 

2. Esindajate ettekande järelmeetmed Euroopa kodanike neljanda paneelarutelu ja riiklike 

kodanike rändealaste paneelarutelude soovituste kohta 

2.1 Seaduslik ränne (vt lisas olevat tabelit) 

2.2 Seadusliku aluseta ränne (vt lisas olevat tabelit) 

2.3 Varjupaik, integratsioon (vt lisas olevat tabelit) 

Kolm Euroopa kodanike paneelarutelude esindajat tutvustasid oma soovitusi. Nad olid väga 

huvitatud sellest, mis juhtub kodanike soovitustega pärast 9. maid. Eelkõige rõhutasid nad: 

- et nende taotluse keskmes on ühtne inimõigusi austav ja tõhus Euroopa rändekontseptsioon; 

et rändepoliitika peab olema läbipaistev ja solidaarsusel põhinev; 

- et kodanikud soovitasid ELi varjupaiga ja rände eeskirjade läbi vaatamist ning Dublini süsteemi 

asendamist; 

- vajadust ühiste tegevuskordade järele, tagamaks, et riiklikud ja ELi institutsioonid hoiavad 

sama joont; 

- vajadust järelvalve ja varjupaigaasutuse järele, mis oleks toetav ja tagaks kiire menetlemise, 

ning vajaduse korral inimeste tagasi saatmise järele ohututesse kolmandatesse riikidesse; 
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- et institutsioonid peavad kiiresti võtma otsustavaid meetmeid ja see on Ukraina olukorda 

arvestades üha olulisem;  

- vajadust ühiste ja kiiremate kordade järele varjupaigataotluste menetlemiseks/hindamiseks; 

- vajadust laiendada ELi varjupaigaameti volitusi, et hõlbustada rändajate, eelkõige 

varjupaigataotlejate ja pagulaste jaotust ELis; 

- vajadust varjupaigakeskuste kiire loomise järele saatjata alaealiste jaoks;  

- et EL peab tegelema rände algpõhjustega, investeerides päritoluriikidesse; 

- vajadust paremate integratsioonivõimaluste järele pagulastele ja varjupaigataotlejatele;  

- vajadust soodustada kvalifitseeritud töötajate seaduslikku rännet tööjõuvajaduste 

rahuldamiseks ja meetmete võtmiseks, et võidelda seadusliku aluseta rände kui liikmesriikide 

vaesumise allika vastu; 

- vajadust edendada ühtset süsteemi kutse- ja akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamiseks; 

vajadust luua ELi amet, mis on kutse- ja akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamiseks 

mõeldud ning mis hõlmab integratsiooni ja kutseõpet, mille aluse saab moodustada Euroopa 

tööturuasutuste süsteem; 

- et on tähtis ühtlustada töötingimusi kogu ELis, sealhulgas tugevdades ametiühingute rolli 

riikidevahelisel tasandil, et vähendada töötingimuste erinevusi liikmesriikide vahel ja seega 

liidusisest majandusrännet; 

- vajadust kodanike kontrolli järele lähteriigis, nende lähteriigis, kes sobivad töötamiseks ELis, 

avalike kriteeriumide alusel, mida võiks Euroopa amet rakendada; 

- vajadust teavitada ja harida kodanikke rände alal lastele suunatud haridusprogrammide, 

meediakampaaniate ja valitsusväliste organisatsioonide tegevuste stiimulite kaudu. 

Prantsusmaa kodanike paneelarutelu esindaja tutvustas samuti rändega seotud soovitusi, rõhutades 

esmalt, et nende soovitused kattuvad Euroopa kodanike paneelarutelude soovitustega ja et neil on 

mitmeid sarnasusi. Ta rõhutas eelkõige järgmist: 

- rändepoliitikale pühendunud asutuse loomine, et tagada rändajate põhiõiguste austamine, 

integratsioon hariduse kaudu ja Euroopa väärtuste austamine;  

- asutuse, mis tagab koostöö ja arenguabi, loomine oleks kasulik rändevoogude juhtimiseks 

algusest peale ja ELi arengupoliitika juhtimiseks nii, et rändajad eelistavad jääda oma koju, mis 

peataks rändevood;  

- vajadus kaasata kõiki liikmesriike võrdselt, olenemata sellest, kas need on piiririigid või mitte;  

- Euroopa harta loomine ühtse ja inimsõbraliku Euroopa jaoks, mille kiidaksid heaks kõik 

liikmesriigid ja kinnitaksid kodanikud.  

 

3. Arutelu 

Juhataja struktureeris arutelu vastavalt kolmele kõige olulisemale teemale.  
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3.1 Seaduslik ränne  

Töörühma liikmed kiitsid üldiselt heaks kodanike soovitused seadusliku rände kohta. Tehti järgmised 

märkused: 

- lisaks ohututele ja seaduslikele sisserännuvõimalustele on oluline pakkuda ka väärikat 

vastuvõttu; 

- seitsmenda soovituse kiitsid heaks mitmed töörühma liikmed; üks liige reageeris seitsmendale 

soovitusele, väites, et ei olnud vaja ainult kvalifikatsiooniga tööjõudu;  

- mitmed liikmed esitasid üheksanda soovituse tähtsa soovitusena; 

- üks liige rõhutas ühtlasi, et sõda Ukrainas ja pagulastevood on muutnud töörände süsteemi, 

kuna Ukrainast tulnud pagulastele võimaldatakse ligipääs tööturule; 

- mõned liikmed rõhutasid ka vajadust panustada tööjõusse kui kiire integratsiooni vahendisse 

ELi ühiskonnas; 

- samuti mainiti vajadust võidelda ELi-sisese rände vastu, suurendades standardeid vähem 

atraktiivsetes riikides ning vajadust võidelda ajude äravoolu vastu; 

- üks liige reageeris ühtlasi 30. soovitusele, toetades küll üldist eesmärki, aga küsides, kas 

kodanikud on ajutise töörändega arvestanud. 

3.2 Seadusliku aluseta ränne  

Selle arutelu käigus seostasid paljud liikmed soovitusi seadusliku aluseta rände kohta varjupaiga ja 

integratsiooni teemaga:  

- mitmed liikmed kiitsid heaks kümnenda soovituse ja inimõigustele keskendumise; üks liige 

mainis, et kümnes soovitus peaks pigem viitama vastuvõtu ja vastuvõtukohtade „kõrgetele 

miinimumstandarditele“ kui „võrdsele“ vastuvõtule ja vastuvõtukohtadele;  

- mitmed liikmed nõudsid tungivalt ka „ebaseadusliku rände“ ümbersõnastamist „seadusliku 

aluseta rändeks“;  

- mõned liikmed nõudsid seadusliku ja seadusliku aluseta rände eristamist, avatud solidaarsust 

tõeliste Ukrainast tulnud varjupaigataotlejate suhtes ning seadusliku aluseta rände peatamist; 

- mõned rõhutasid oma vastuseisu rände ärakasutamisele; 

- mõned liikmed väljendasid oma kõhklust kaheksanda soovituse suhtes, mis käsitleb 

suuremate volituste andmist Frontexile, olles samas seisukohal, et see võib toimuda suurema 

läbipaistvuse tingimusel ja tagamisel; 

- mitmed teised liikmed kiitsid kaheksanda soovituse heaks ning rõhutasid vajadust ELi välispiire 

kaitsta ja Frontexi vajadust oma praegust mandaati täita. Sellega seoses nõudis üks liige 

tungivalt ELilt rohkem rahalist ja tehnilist toetust, et kaitsta välispiiri ning üks liige viitas 

rändajate ärakasutamisele kolmandate riikide poolt; sellega seoses mainiti ka vajadust 

tugevdada välispiiride kaitset ja eelkontrollida varjupaigataotlejaid ning anda välispiiriga 

liikmesriikidele rohkem rahalist ja tehnilist toetust; 



 

4 
 

- mõned rõhutasid, et on vaja leida piirikaitse ja solidaarsuse valem; solidaarsust saab 

rakendada erineval viisil, mitte ainult ümberpaigutamisega, aga ka materiaalsete, inim-, 

haldus- või rahaliste ressursside abil; 

- seoses ELi asutuste volitustega mainis üks liige, et nad peavad täitma oma olemasolevad 

volitused seoses kohapealsete operatsioonidega; olukord Ukrainaga näitas, et liikmesriigid 

suutsid ise toime tulla suure rändajate vooga, ilma asutuste toetuseta; 

- samuti rõhutati vajadust tõhusa tagasisaatmispoliitika järele inimeste jaoks, kelle 

varjupaigataotlust ei rahuldata; 

- mitmed liikmed kiitsid heaks 27. soovituse partnerluse kohta päritoluriikidega, et võidelda 

rände algpõhjuste vastu; koostöö kolmandate riikidega oli oluline poliitilise lahenduse 

leidmiseks ja algpõhjustega tegelemiseks; 

- ühes sõnavõtus viidati ka asjaolule, et terrorirünnaku korraldasid rändajad, samal ajal kui 

teised rõhutasid vajadust vältida rändajate kriminaliseerimist; tuleb leida viis seadusliku 

aluseta viibivad inimesed tagasi saata ning võidelda seadusliku aluseta rände, 

inimsmugeldajate ja raske organiseeritud kuritegevuse vastu; 

- turvalisust ei saa säilitada ning varjupaigaeeskirju ei saa reformida ELi solidaarsuse, 

seaduslikkuse ja abistamise väärtuste arvelt. 

 

3.3 Varjupaik, integratsioon  

- Pagulased peaksid oma oskusi kasutama ja tööl käimine on parim viis nende 

integreerimiseks; 

- mitmed liikmed kiitsid 33. soovitust Dublini süsteemi asendamise kohta;  

- seoses 33. soovitusega juhtis üks liige tähelepanu sellele, et arvesse tuleks võtta liikmesriigi 

poolt juba vastu võetud pagulaste arvu ja liikmesriikide suutlikkust, kui kvoodid on seatud; 

samuti juhiti tähelepanu vajadusele väärikate vastuvõtukeskuste järele;  

- 35. soovituse kohta rõhutasid mitmed liikmed, et ELi piiririigid peavad saama kasu teiste 

liikmesriikide solidaarsusest, ning viitasid ka asjaolule, et solidaarsust saab rakendada 

erineval viisil, näiteks rahalise toetusega; 

- rõhutati vajadust kaasata kohalikud ja piirkondlikud tasandid, et tagada rändajate 

integreerimine.  

Rändeteemalise arutelu lõpus seadis üks liige kahtluse alla kodanike valimisprotsessi usaldusväärsuse, 

millega kaasnes kodanike komponendi tugev reaktsioon. Eelkõige soovis üks kodanik selgitada, et liige 

oli tema sõnu valesti tõlgendanud.  

4. Endise töörühma juhataja kokkuvõtte 

Endine töörühma juhataja kiitis heaks töörühmas tehtud edusammud ja tunnistas oma optimismi 

protsessi sisu suhtes. Ta mõistis hukka sissetungi Ukrainasse. Üldiselt uskus ta, et see võib aidata 
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Euroopal rohkem ühineda ja tugevamaks muutuda. Ta tuletas meelde, et mõned riigid olid 

2015. aastal väga põgenikevoogude vastu, samal ajal kui need samad riigid on täna eesrindlikud, 

tegelemas praeguse kriisiga ja näitamas üles suuremeelsust, mille ta heaks kiitis. Ta uskus, et see oli 

positiivne areng, mis võimaldab mõista, et ühised probleemid vajavad ühiseid lahendusi. 

Ta võttis arutelu kokku:  

- seadusliku rände teemal rõhutas ta vajadust seaduslike rändevõimaluste järele koos mitmete 

toetuste, teabe ja teadlikkuse suurendamisega;  

- seadusliku aluseta rände teemal ütles ta, et inimõigused ei olnud läbiräägitavad, on sellest 

teemast lahutamatud ning ELi piiririikide ülemäärane koormus, toetus, solidaarsus ja abi 

päritoluriikidele vajasid käsitlemist; 

- varjupaiga ja integratsiooni teemal on oluline tihendada ja liita riiklikku poliitikat ELi ühisesse 

süsteemi. 

Seoses ühe liikme väidetega kodanike valimisprotsessi usaldusväärsuse kohta leidis endine 

töörühma juhataja, et need tuleks tõstatada täiskogu istungil ning kaaskorraldajad peaksid vastama 

kõige põhjalikumalt ja läbipaistvamalt, et kodanike ning nende soovituste ja ettepanekute 

esinduslikkuses ei tekiks kahtlust.  

5. Töörühma juhataja lõpetas koosoleku 

Juhataja tänas töörühma liikmeid nende panuse eest ja jäi ootama järgmisi samme.  
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I lisa: Soovituste teemavaldkonnad 

Teemavaldkonnad Soovitused 
 

Seaduslik ränne Euroopa kodanike neljas paneelarutelu:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Leedu (LT) kodanike paneelarutelu: 9 
 

Seadusliku 
aluseta ränne 

Euroopa kodanike neljas paneelarutelu:  8, 10, 27, 35 
 
Prantsusmaa (FR) kodanike paneelarutelu: 2. muudatus  
 
Leedu (LT) kodanike paneelarutelu: 10 
 
Madalmaade (NL) kodanike paneelarutelu: 3 (rändeteemalises osas) 
 

Varjupaik, 
integratsioon 

Euroopa kodanike neljas paneelarutelu: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 40 
 
Prantsusmaa (FR) kodanike paneelarutelu: 13. muudatus 
 
Leedu (LT) kodanike paneelarutelu: 2, 3, 8  
 
Madalmaade (NL) kodanike paneelarutelu: 1 ja 2 (rändeteemalises 
osas) 
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II lisa: Koosolekule registreeritud 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 

Hr Oszkár  ÖKRÖS Nõukogu 

Hr Philippe OLIVIER Euroopa Parlament 

Hr Laurentiu  PLOSCEANU Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
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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 

 


