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KOKKUVÕTE PEAMISTEST RÄNDAJATE TÕHUSAT INTEGREERIMIST PÄRSSIVATEST 

PROBLEEMIDEST 

I. Käesolev infodokument ei ole auditiaruanne. Sellesse on erinevatest allikatest kogutud 

teavet, millest osa on juba avalikult kättesaadav ja osa kogus kontrollikoda ise. 

Infodokumendis kirjeldatakse, mida EL teeb, et toetada nende ELis seaduslikult elavate 

isikute integreerimist, kes ei oma ELi kodakondsust („rändajad“). Selle protsessi käigus tegi 

kontrollikoda kindlaks mitu rändajate integreerimisega seotud peamist probleemi. 

II. ELi territooriumil kaitset taotlevate inimeste arvu hiljutine suurenemine on seadnud ELi 

rändepoliitika tähelepanu keskmesse. Hiljutise rändajate sissevoolu pikaajaline mõju sõltub 

sellest, kui hästi rändajaid integreeritakse. Integratsiooni eest vastutavad küll peamiselt 

liikmesriigid, kuid viimasel kahel aastakümnel on EL mänginud olulist rolli liikmesriikidele 

toetuse ja stiimulite pakkumisel. Lisaks teabevahetusele, headele tavadele ning 

vastastikusele õppimisele ja koostööle on EL lihtsustanud ELi rahaliste vahendite kasutamist 

ning loonud raamistiku rände- ja diskrimineerimisvastase poliitika arendamiseks (punktid 1–

17). 

III. Ränne ja integratsioon on omavahel tihedalt seotud. Kehtivates rännet käsitlevates ELi 

direktiivides on sätestatud minimaalsed riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ning 

võrdse kohtlemise õigused. Liikmesriikidel on teatav kaalutlusõigus selle üle, kuidas nad 

need direktiivid siseriiklikku õigusesse üle võtavad, mistõttu ei ole rändajate suhtes 

kohaldatavad eeskirjad kõigis liikmesriikides ühesugused. Need erinevused põhjustavad 

rändajate, sealhulgas varjupaigataotlejate ja pagulaste riikidevahelist liikumist ja lükkab 

integreerimisprotsessi algust edasi. Teine integratsiooni mõjutav tegur on see, et taotluste 

menetlemisele kuluv aeg on mõnikord pikk (punktid 18–21). 

1. sõlmküsimus. Integratsiooniprotsessi käivitamist pärssivate viivituste vähendamine 

IV. Võrdseid õigusi ja mittediskrimineerimist edendavatest ELi õigusaktidest hoolimata 

tekitab väljastpoolt ELi tulevate inimeste sisseränne paljudes eurooplastes jätkuvalt 

negatiivseid tundeid. Teatud liikmesriikides on see rändajate integreerimisele negatiivselt 

mõjunud (punktid 22 ja 23). 
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2. sõlmküsimus. Võrdsete õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine 

V. Vastuseks rände sissevoolu suurenemisele on ELi eelarvest alates 2015. aastast 

eraldatud rohkem kui 5 miljardit eurot rändega seotud meetmete täiendavaks 

rahastamiseks. Liikmesriigid teatasid siiski, et neil on vaja täiendavalt umbes 450 miljonit 

eurot, et tegeleda Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi raames konkreetselt rändajate 

integreerimisalaste vajadustega. Komisjoni sõnul hakatakse vajadusi korrapäraselt hindama 

iga-aastaste eelarvemenetluste raames (punktid 32–34). 

3. sõlmküsimus. Vajaduste ja rahastamise usaldusväärne ja kõikehõlmav hindamine  

VI. Lisaks suurendas komisjon oma toetust liikmesriikidele, et parandada rändajate 

integratsiooni. 2016. aastal töötas komisjon välja integratsiooni tegevuskava 52 meetmega, 

mis tuleb võtta ELi tasandil. Komisjon esitab 2018. aastal parlamendile ja nõukogule aruande 

tegevuskava rakendamise kohta. 2017. detsembri seisuga ei olnud 23 meedet lõpule viidud. 

Liikmesriike julgustatakse ka välja töötama konkreetseid meetmeid teatavate valdkondade 

käsitlemiseks. Komisjon on seisukohal, et kuna need meetmed sõnastati soovitustena 

liikmesriikide jaoks ja need kuuluvad nende pädevusse, ei tee tema nende üle järelevalvet 

(punktid 35–36). 

4. sõlmküsimus. Liikmesriikide tahe tegevuskava ellu viia 

VII. Enamik liikmesriikidest on erinevates poliitikaraamistikes oma integratsioonipoliitika 

kehtestanud. Mitte kõiki rändajate rühmi ei käsitleta süstemaatiliselt ja mitte kõik 

integratsiooni valdkonnad ei ole alati hõlmatud. Integratsioonipoliitika ülesehituses ja 

elluviimises esinevad puudused on tehtud kindlaks liikmesriikide kõrgeimate 

kontrolliasutuste aruannetes (punktid 40–42). 

5. sõlmküsimus. Kõikide rändajate toetamine kõikides asjaomastes poliitikavaldkondades  

VIII. Enamikul liikmesriikidest puudub täielik ülevaade toetatud rändajate arvust ja 

integratsioonimeetmetele kulutatud summadest. ELi tasandil on ühiste põhinäitajate 

(„Zaragoza“) kogum samm edasi integratsiooni mõistmise suunas ELis, kuid mitte kõik 

liikmesriigid ei kasuta neid, ning komisjoni arvates on neis näitajates mõningaid piiranguid. 

Liikmesriigi tasandil on järelevalves mitmeid eri puudusi. ERFi määruse praeguse 
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läbivaatamise raames teeb komisjon ettepaneku luua ERFi jaoks spetsiaalsed näitajad. See 

võib lihtsustada tõenditel põhineva poliitikakujundamise väljatöötamist (punktid 43–47). 

6. sõlmküsimus. Integratsiooni tulemuste tõhus jälgimine, et mõõta tehtud edusamme ja 

vajaduse korral poliitikat kohandada 

IX. Erinevatest ELi fondidest võidakse rahastada samale sihtrühmale mõeldud sama liiki 

meetmeid. ELi vahendite koordineerimise ja koostoime tagamiseks on ELi tasandil olemas 

erinevad mehhanismid ja vahendid, millest paljud töötas välja komisjon. Liikmesriikidel on 

lõppvastutus tõhusate koordineerimismehhanismide kehtestamise eest. Liikmesriikides 

tegeleb rändajate integreerimise meetmete juhtimisega üle 400 erineva organisatsiooni. 

Enamikul liikmesriikidest on koordineerimisasutus, kuid loodud koordineerimismehhanismid 

on puudulikud (punktid 48–54). 

7. sõlmküsimus. Rahastamise tõhus koordineerimine ELi ja riiklikul tasandil 
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SISSEJUHATUS 

Rändajad 

Leila on äsja ELi saabunud. Ta seisab passikontrolli järjekorras, hoides ühes käes viisat ja 
teises käes oma last. Ta soovib ühineda oma abikaasaga, kes oli juba varem ELi rännanud. 
Tema abikaasal on töökoht ja ta mõtleb juba oma ettevõtte loomisele. Leila ei räägi sõnagi 
kohalikku keelt, kuid ta on pere tuleviku suhtes optimistlik. 

1. Leila on väljamõeldud isik, kuid ELi territooriumil elab seaduslikult üle 21 miljoni Leila 

sarnase inimese, kellel puudub ELi kodakondsus. See tähendab, et umbes 4% ELi 

elanikkonnast on väljastpoolt ELi pärit rändajad, kes elavad ELis seaduslikult (vt joonis 1). 

Igal aastal saab osa neist ELi kodakondsuse. Ajavahemikul 2013–2016 said mõne ELi 

liikmesriigi kodakondsuse ligikaudu 3,2 miljonit väljastpoolt ELi saabunud rändajat. Võttes 

arvesse teise põlvkonna rändajaid, on ELi rahvastikust ligikaudu 18% rändetaustaga 

inimesed1. 

Joonis 1. 2017. aastal oli ligikaudu 4% ELi elanikkonnast väljastpoolt ELi saabunud 
rändajad, kes elavad ELis seaduslikult 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Eurostati andmetel (seisuga märts 2018). 

2. Käesolevas infodokumendis käsitleb kontrollikoda kõiki ELis seaduslikult elavaid, kuid 

ELi kodakondsust mitteomavaid inimesi (sh varjupaigataotlejaid ja pagulasi) rändajatena. 

ELi õigusaktides nimetatakse kõiki rändajaid kolmandate riikide kodanikeks. Rändajate üldine 

kategooria hõlmab eri isikute rühmi (vt joonis 2), kellel on erinevad õigused, vajadused ja 

kohustused. Käesolevas infodokumendis ei käsitleta ELis ebaseaduslikult elavaid isikuid. 

Täpsem terminoloogiaalane teave on esitatud I lisas. 

2014 2015 2016

19,5 miljonit 19,9 miljonit 20,9 miljonit 

+1,71% +5,03%

2017

3,85% 3,91% 4,09%

+3,76%

21,7 miljonit

4,23%
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Joonis 2. Väljastpoolt ELi saabuvad rändajad 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

3. Sisseränne ei ole ELis uus nähtus, kuid liidus varjupaika taotlevate inimeste (mis on üks 

rändajate rühmadest) arvu hiljutine märkimisväärne suurenemine, on suurendanud 

teadlikkust vajadusest rännet paremini käsitleda. Nelja-aastasel ajavahemikul 2014–2017 

taotles ELis esimest korda varjupaika peaaegu 3,7 miljonit inimest, mis on kolm korda 

rohkem kui eelnenud nelja aasta jooksul. Umbes pooltele neist anti kaitse (vt joonis 3). 

Joonis 3. Esmakordsete varjupaigataotluste arv kolmekordistus aastatel 2014–2017, kuid 
kaitse anti neist alla pooltele  

 
Märkus: esmakordsed varjupaigataotlused on teatud liikmesriigis esimest korda esitatud 
rahvusvahelise kaitse taotlused. Varjupaigataotluste kohta tehtud positiivsed otsused hõlmavad kõiki 
otsuseid, kus kaitse antakse, olenemata menetluse etapist (st see hõlmab nii esimese astme otsuseid 
kui ka edasikaebamise korral tehtud otsuseid) ja sellest, millal varjupaigataotlus esitati. Pärast 
positiivse otsuse saamist ei ole isikud enam varjupaigataotlejad, vaid pagulased või muud kaitse all 
olevad isikud. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Eurostati andmetel (seisuga märts 2018). 
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4. 2016. aastal oli enamik ELis seaduslikult elavatest rändajatest sellised isikud nagu Leila, 

kes tulid ELi oma pereliikmetega ühinema (39%) või tasustatud tegevuse eesmärgil, nagu 

töö või teadustegevus (16%). Veel 6% rändajatest tegeles õppimisega. Ainult 6% olid 

pagulased ja teised rahvusvahelise kaitse all olevad isikud. Rände põhjuste kohta ei olnud 

teavet saadaval 33% taotlejate puhul2. 

5. Rändajad paiknevad kõigis liikmesriikides, millest viies (Saksamaa, Hispaania, 

Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik) elab ligikaudu 77% kõigist rändajatest. Seega 

moodustavad rändajad nende riikide elanikkonnast umbes 5%. II lisa sisaldab täpsemaid 

üksikasju rändajate jagunemise kohta kogu ELis. ELi rändajate rahvastikuosas on kõige 

rohkem esindatud Türgist, Marokost, Ukrainast ja Hiinast pärit inimesed; koos moodustavad 

nad 31% ELis 2016. aastal elanud rändajatest2. ELis on rändajaid 174st eri riigist. 

Integratsioon 

Leila jaoks oli kõik uus. Ta sai tuge kohalikust teabekeskusest, mis pakkus äsja saabunud 
rändajatele nõustamist. Tal oli mõningane haridus ja ta otsustas osaleda mõningatel 
pakutavatel koolitustel. Ta hakkas käima keelekursusel ja leidis sõpru. Tema laps hakkas 
kohalikus koolis käima. 

Alguses vajas ta kedagi, kes aitaks tal asju tõlkida. Üks kord tuli üks valitsusvälise 
organisatsiooni vabatahtlik suhtlemise hõlbustamiseks temaga arsti juurde kaasa. Aja 
jooksul õppis ta ära kohaliku keele ja taotles oma kvalifikatsiooni parandamiseks kohta ühes 
õppeprogrammis. Tal oli küll juurdepääs tööturule, kuid ei olnud töökohta. 

Aastaid hiljem, kui ta oli juba tööturule hästi integreerunud, otsustas Leila ühiskonnale 
midagi tagasi anda. Praegu on ta ühes valitsusvälises organisatsioonis vabatahtlik, 
nõustades äsja saabunud isikuid ja pakkudes abivajajatele tõlke- ja kultuurilise vahendamise 
teenuseid. Tema laps ei ole enam laps, tal on nüüd oma pere ja töökoht. 

6. Integratsioon on rändeprotsessi osa (vt joonis 4). Rände juhtimiseks teeb EL koostööd 

väljaspool ELi asuvate riikidega, et tegeleda rände algpõhjustega, kehtestada riiki sisenemise 

ja seal elamise miinimumtingimused ELis seaduslikult elavatele rändajatele, määratleda 

julgeoleku- ja piirikontrollimeetmed ning toetada liikmesriikide poliitikat rändajate 

integreerimiseks. Uuringud on näidanud, et rändajate parem integratsioon toob riigi jaoks, 

kuhu nad elama asuvad, kaasa suurema pikaajalise majandusliku, sotsiaalse ja rahalise kasu3. 
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Joonis 4. Integratsioon on rändeprotsessi osa 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

7. Rändajate integreerimine võib nõuda meetmeid mitmes valdkonnas, sh näiteks 

haridus, tööhõive, eluase, tervishoid ja kultuur. Integratsioonipoliitika kavandamisel tuleb 

mõista, kuidas integratsiooni rakendatakse (näiteks kes on sihtrühm, milliseid meetmeid 

rakendatakse ja kuidas hinnata nende mõju). Selle tulemusena on integratsiooni tähendus 

riigiti erinev. Kuigi ELi tasandil ametlikku määratlust ei ole, töötas nõukogu 2004. aastal välja 

üksteist rändajate integreerimise poliitika ühist aluspõhimõtet. Nimetatud põhimõtete 

kohaselt on integratsioon vastastikusel kohandumisel põhinev dünaamiline, pikaajaline ja 

pidev kahesuunaline protsess4, ehk selline sotsiaalne protsess, mis hõlmab nii rändajaid kui 

vastuvõtvat ühiskonda (vt joonis 5). 

Joonis 5. Rändajate integreerimise ühised aluspõhimõtted 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda nõukogu 2004. aasta järelduste põhjal, mis tehti rändajate 
integreerimise poliitika kohta ELis. 
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8. 1. selgituses on esitatud näited erinevate integratsiooni valdkondade jaoks 

liikmesriikides välja töötatud projektidest, mida rahastab EL. 

1. selgitus. Näited ELi toetatavatest integratsiooniprojektidest, mis on suunatud rändajatele ELi 
liikmesriikides 

Tööhõive Rahvusvahelise kaitse saajate jaoks ühes erialaliidus tööpraktika pakkumine, mille 
eesmärk on suurendada rändajate kutseoskusi ja suunata neid töökoha leidmise 
poole. 

Haridus Rändajatele lisaks nende tavapärasele kooliskäimisele ka keelekoolituse pakkumine: 
projektiga käsitleti seda, et riiklikesse koolides alustab õpinguid järjest rohkem 
rändajaid, kes aga sageli ei valda riigikeelt. 

Kutseõpe Rändaja taustaga inimestele pakutav kutseõpe: projektiga sooviti parandada osalejate 
keeleoskust, sh tööalast tehnilist sõnavara, ühendades need tulevase kutseõppe 
aspektidega. 

Eluase Rahvusvahelise kaitse saajatele võimaldatud juurdepääs eluasemele on osa laiemast 
projektist, mis pakub kõnealusele sihtrühmale mitmeid teenuseid. 

Tervishoid Käsiraamatu väljatöötamine, et hõlbustada teabevahetust vastuvõtva liikmesriigi keelt 
mittevaldavate patsientide ja tervishoiutöötajate vahel. 

Sotsiaalne 
kaasatus 

Varjupaiga saanud isikute ja ühiskonna vahel otsese koostöö julgustamiseks mõeldud 
töötoad: need hõlmasid ürituste korraldamist, sotsiaalsete oskuste arendamist ja 
vabaajategevust. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoja uuring. 

9. Rändajate ja ELi kodanike võimaluste vaheline lõhe tööhõive, hariduse, sotsiaalse 

kaasatuse ja kodanikuaktiivsuse valdkonnas näitab selgelt vajadust tõhusa 

integratsioonipoliitika järele (vt joonis 6). 
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6. joonis. Valitud näitajate muutumine (%) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Eurostati andmetel (seisuga märts 2018). 

Käesoleva infodokumendi eesmärk ja lähenemisviis 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

20–64-aastaste tööhõive määr 

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Üle 18-aastased isikud, keda ohustab vaesus või 
sotsiaalne tõrjutus

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30–34-aastased isikud, kes on omandanud 
kolmanda taseme hariduse

Integratsioonilõhe
Väljastpoolt ELi saabuvad rändajad

ELi kodanikud

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18–24-aastased, kes on varakult õpingud või 
koolituse katkestanud

Väljastpoolt ELi saabuvad rändajad

ELi kodanikud

Integratsioonilõhe



 12 

 

rakendatud integratsioonipoliitikast ja uurib ELi algatuste rolli nende poliitikate 

kujundamisel. 

11. Kontrollikoda tõstab dokumendis läbivalt esile peamisi kõrgetasemelisi probleeme, 

millega EL peab rändajate integreerimisel ühiselt tegelema (vt punkt 2). Ebaseaduslikku 

rännet, piirikontrolli ja varjupaigataotluste menetlemist ei käsitleta. Kontrollikoda keskendub 

komisjoni ja liikmesriikide koostöös hallatavatele vahenditele, kuna need on kõige suuremad 

rändajate integratsioonimeetmetele ettenähtud ELi rahastamise summad. 

12. Käesolevas infodokumendis sisalduvate faktide allikad on 

- intervjuud komisjoni, kahe ELi ameti (Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ja Euroopa 

Varjupaigaküsimuste Tugiamet) ning muude organisatsioonide (Rahvusvaheline 

Migratsiooniorganisatsioon, rändepoliitika rühm, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja 

Punane Rist) töötajatega; 

- liikmesriikides (ja Norras) läbi viidud uuring, mis tehti Euroopa integratsioonivõrgustiku 

(EIN) toetusel5. Kontrollikojale laekus 32 vastust6. III lisas esitatakse küsimused ja 

saadud vastused; 

- Analüüsiti 22 liikmesriigi kõrgeimate kontrolliasutuste esitatud 44 aruannet7, mis 

käsitlevad nende riikide poolt alates 2011. aastast võetud integratsioonialaseid 

meetmeid. Ülejäänud kuus liikmesriiki ei võtnud nimetatud ajavahemikul selles 

valdkonnas meetmeid; 

- Kontrollikoja varasemad auditid esmase vastuvõtu süsteemi8, Euroopa Pagulasfondi ja 

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi9 ning Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi (AMIF)10 kohta; 

- ülevaade tulemuslikkusega seotud aspektidest, mille 28 liikmesriiki esitasid Varjupaiga-, 

Rände- ja Integratsioonifondi 2016. aasta rakendamisaruannetes ja vahehindamistes 

ning samuti enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi (FEAD) 2016. aasta 

rakendamisaruannetes; 

- ülevaade teemaga seotud väljaannete ulatuslikust nimekirjast, mis sisaldas ELi 

dokumente ja Euroopa integratsioonivõrgustiku (EMN) väljaandeid11. 

13. Komisjonile anti võimalus kommenteerida käesoleva dokumendi eelnõud. 
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EL PAKUB RÄNDAJATE INTEGREERIMISEKS STIIMULEID JA TUGE 

14. Infodokumendi käesolevas osas vaatleb kontrollikoda komisjoni poolt aastate jooksul 

välja töötatud peamisi vahendeid ja algatusi. Samuti analüüsitakse, kuidas ELi rände- ja 

diskrimineerimisvastane poliitika võib mõjutada integratsiooni, uuritakse ELi vahendite rolli 

ja kirjeldatakse meetmeid, mida EL on hiljuti võtnud rändajate integratsiooni edendamiseks. 

EL on liikmesriikidele tuge pakkunud peaaegu kaks aastakümmet 

15. 2009. aasta Lissaboni lepinguga („alusleping“) loodi uus ELi poliitiline raamistik 

rändajate integreerimiseks, nähes esmakordselt ette selge õigusliku aluse selle valdkonna ELi 

stiimulite ja toe jaoks12. Esmane vastutus integratsioonipoliitika eest lasub aga endiselt 

liikmesriikidel. Aluslepingu muudatus tugines varasemale ELi integratsioonialase koostööle 

ja algatustele, mida EL oli alates aastast 1999, Amsterdami lepinguga13 ja Tampere 

programmiga14 välja töötanud. Pärast seda on nõukogu, Euroopa Parlament ja komisjon 

teinud mitmeid mittesiduvaid avaldusi ja algatusi integratsiooni valdkonnas. 

16. Praegune rändajate integreerimise ELi raamistik põhineb kolmel põhidokumendil 

- nõukogu poolt 2004. aastal välja töötatud ja Euroopa Parlamendi poolt 2014. aastal 

kinnitatud integratsioonipoliitika ühised aluspõhimõtted (punkt 7)15, mille nõukogu 

2014. aastal uuesti kinnitas16, on aluseks ELi poliitilisele koostööle rändajate 

integreerimisel ja hõlmavad 11 mittesiduvat põhimõtet, mille alusel liikmesriigid saavad 

hinnata oma jõupingutusi (vt joonis 5); 

- komisjoni 2011. aastal avaldatud kolmandate riikide kodanike integratsiooni Euroopa 

töökavas17 tuuakse esile rändajate integreerimise probleemid ning tehakse ettepanek, 

et nii komisjon kui ka liikmesriigid võtaksid meetmeid integratsioonipoliitika 

edendamiseks; 

- komisjoni poolt 2016. aasta juunis koostatud „Kolmandate riikide kodanike 

integreerimise tegevuskava“ sisaldab liikmesriikidele suunatud terviklikku raamistikku, 

mille abil toetada nende jõupingutusi integratsioonipoliitika väljatöötamisel ja 

tõhustamisel18. 
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17. Lisaks on EL teinud jõupingutusi, et edendada teabevahetust ja parimate tavade 

jagamist, luues Euroopa võrgustikke nagu EIN, edendades ELi koostööd ja muutes 

teemaalase teabe kättesaadavaks standardsel viisil (nt integratsiooni käsiraamatud19, 

Euroopa integratsiooni veebisait20 ja ühised näitajate kogumid – Zaragoza näitajad, vt 

punkt 43). IV lisas on esitatud algatuste ja loodud töövahendite ajakava. Need vahendid 

aitavad liikmesriikidel oma riiklikke integratsioonivõrgustikke hinnata, edasi arendada ja 

jälgida. 

ELi rändepoliitika mõjutab riiklikku integratsioonipoliitikat 

18. Aluslepingus (punkt 15) sätestatud ELi ühise rändepoliitika valguses on EL rändajate 

jaoks välja töötanud ühised rände- ja viisaeeskirjad (vt V lisa kõnealuste õigusaktide kohta). 

2018. aasta märtsis eristati kahe ELi direktiivide kogumiga rändajaid, kes liiguvad 

tunnustatud ja lubatud kanaleid mööda (seaduslik ränne), ja rändajaid, kes taotlevad kaitset 

kas ELi piiril (varjupaigataotlejad) või riikides, mis ei kuulu ELi (ümberasustamine). 

Tulemuseks on erinevad kanalid, mille kaudu rändajad võivad asuda elama ELi (vt joonis 7). 
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Joonis 7. Rändajad kasutavad ELi elama tulemiseks erinevaid rändekanaleid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

19. Rännet käsitlevates direktiivides on sätestatud ELi rändajate riiki sisenemise ja seal 

elamise miinimumtingimused, millest paljud on olulised nende edukaks integreerimiseks, 

nagu perekonna taasühinemise õigus ning juurdepääs tööturule, haridusele ja 

sotsiaalhoolekandele. Sõltuvalt kasutatavast rändekanalist ja elamaasumise eesmärgist (nt 

pagulane, kõrge kvalifikatsiooniga töötaja, pereliige, õpilane jne), kehtivad rändajatele 

erinevad tingimuste kogumid. Vt VI lisa 2018. aasta märtsis kehtinud tingimuste kohta 25 

liikmesriigi suhtes, kes kohaldavad ELi eeskirju21. 2018. aasta märtsis vaadati õigusaktid läbi 

(vt V lisa). Konkreetselt integratsiooniga seotud küsimuste puhul on komisjoni kavandatav 

peamine muudatus seotud varjupaigataotlejatele tööturule sisenemiseks kehtestatud 

maksimaalse üheksakuulise ooteaja vähendamisega kuuele kuule. 

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi arendamise direktiivid 
(CEAS)

Seadusliku rände 
direktiivid

Töö, õppimine, 
teadusuuringud, perekonna 
taasühinemine, vabatahtlik 

tegevus või 
au pair’ina  töötamine

SEADUSLIK RÄNNE ÜMBERASUSTAMINE VARJUPAIK

Kaitse soovimine

VÄLJASPOOL 
ELi 

PIIRI

Kaitse soovimine

Varjupaiga taotlemine

ELi 
PIIRIL

SISENEB KEHTIVA LOA VÕI 
VIISAGA

SISENEB KEHTIVA LOA VÕI 
VIISAGA VARJUPAIGA TAOTLEMINE 

EBASEADUSLIK
RÄNNE

EI TAOTLE 
VARJUPAIKA

VARJUPAIK
A EI ANTUD

TAGASIPÖÖRDUMINE 
päri toluriiki või mõnel 

muul  alusel RIIGIS 
VIIBIMISE 

SEADUSTAMINE

Ebaseaduslikult 
ri igis elavad 

i s ikud

● pagulane
● tä iendava kaitse saaja
● humanitaarkaitse saaja

● kõrge kva lifikatsiooniga 
tööta ja

● hooajatöötaja
● õpi lane
● vabatahtlik teenistus 
● rändaja pereliige 
● muu

ELis

VARJUPAIK 
ANTUD

● pagulane
● tä iendava kaitse saaja
● humanitaarkaitse saaja

EI LÄHE 
TAGASI 

päri toluriiki

ELAMISLUBA/ 
VIISA ANTUD

ELAMISLUBA/ 
VIISA ANTUD
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20. ELi rändeõiguse rakendamise eest vastutavad liikmesriigid, kes peavad ELi direktiivid 

siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma. Direktiivide ülevõtmist jälgib komisjon. Kuna 

liikmesriikidel on teatav kaalutlusõigus, ei ole rändajate suhtes kohaldatavad eeskirjad 

kõigis ELi liikmesriikides ühesugused. Mitu väljaannet22 sisaldavad näiteid kõnealuste 

erinevuste kohta. 

21. Erinevused sisserändajate suhtes kohaldatavates siseriiklikes eeskirjades on üks 

teguritest, mis võib motiveerida sisserändajaid, sealhulgas pagulasi ja varjupaigataotlejaid, 

liikuma edasi riigist, kuhu nad esimesena saabuvad23. 2016. aastal oli 30% 

varjupaigataotlejatest varem mõnes teises liikmesriigis juba taotluse esitanud24. See 

aeglustab integratsiooniprotsessi algust ja võib tingida nende rändajate vähem tõhusa 

integreerimise, kuna mida varem integratsioon algab, seda tõenäolisemalt on see edukas25. 

Veel üheks aeglustavaks teguriks on taotluste menetlemise ooteaeg. Viie liikmesriigi 

kõrgeimate kontrolliasutuste seitsme aruande kohaselt oli ooteaeg pikk. Kontrollikoja 

aruandes komisjoni esmase vastuvõtu keskuste lähenemisviisi kohta26 jõuti järeldusele, et 

auditi ajal kehtinud menetlused rändajate (varjupaika taotlevad, ümberpaigutavad ja 

tagasisaadetavad rändajad) saabumisele ja registreerimisele järgneva aja kohta olid sageli 

aeglased ja nende puhul esines mitmeid kitsaskohti. 

1. sõlmküsimus. Integratsiooni käivitamist pärssivate viivituste vähendamine  
Mida varem integreerimisega alustatakse, seda tõenäolisemalt see õnnestub. Tegurid, mis 
aeglustavad integratsiooniprotsessi alustamist (näiteks kui rändajad liiguvad teise ELi 
liikmesriiki, kuna riiki sisenemise ja seal elamise tingimused olid erinevad või taotluste 
menetlemise ooteajad olid pikad), võivad mõjutada rändajate ühiskonda integreerimist. 

Võrdsed õigused ja mittediskrimineerimine on rändajate integratsiooni jaoks väga olulised 

Cheng on viimased neli aastat ELis õppinud ja sai viimaks oma lõpudiplomi. Tal on nüüd 
tüdruksõber ja ta soovib ELi elama asuda. Tema keeleoskus on üsna hea, kuid ta ei suuda 
tööd leida. Teda kas ei kutsuta töövestlusele või pakutakse vaid sellist tööd, milleks ta on 
selgelt ülekvalifitseeritud. Chengile hakkab tunduma, et teda diskrimineeritakse. 

22. Võrdsed õigused ja mittediskrimineerimine on olulised tegurid, mis aitavad 

sisserändajatel edukalt integreeruda27. Kontrollikoja uuringus väitsid neli liikmesriiki, et 

vastuvõtva elanikkonna suhtumine rändajatesse mõjutab negatiivselt nende integreerumist. 

ELi õiguse diskrimineerimisvastane raamistik sätestatakse aluslepingus28, ELi põhiõiguste 
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hartas ja ELi teisestes õigusaktides29. Rännet käsitlevate ELi õigusaktidega on ette nähtud ka 

sätted rändajate võrdse kohtlemise kohta, kuid neid kohaldatakse liikmesriikides erinevalt30. 

Riiklikul tasandil teeb enamik liikmesriike jõupingutusi, et tagada rändajate 

mittediskrimineerimine: kuus liikmesriiki võtsid hiljuti vastu sellealaseid õigusakte, veel neli 

võtsid vastu riikliku tegevuskava ja/või strateegia. Lisaks käivitasid üheksa liikmesriiki 

diskrimineerimise vastu võitlemiseks kampaaniaid ja teadlikkuse suurendamise tegevuse31. 

ELi Põhiõiguste Amet on andnud liikmesriikidele põhiõiguste alast abi näiteks rändajate vastu 

suunatud viha vastases võitluses. 

23. Eurobaromeetri 2015. aasta uuringust diskrimineerimise kohta ELis32 ilmnes, et „etnilise 

päritolu põhjal diskrimineerimist peetakse kõige levinumaks diskrimineerimise vormiks ELis“ 

ja 2017. aasta kevade Eurobaromeetri standarduuringus33 lisatakse, et väljastpoolt ELi pärit 

inimeste sisseränne tekitab negatiivset tunnet enamiku eurooplaste jaoks (54%). Komisjoni 

arvates on väga keeruline „suurendada teadlikkust juba olemasolevast [võrdsete õiguste] 

kaitsest ning tagada [võrdõiguslikkuse] direktiivide parem praktiline rakendamine ja 

kohaldamine“34. Euroopa Parlament tuletas meelde meedia tähtsust avaliku arvamuse 

kujundamisel sisserände ja rändajate integreerimise kohta35. 

2. sõlmküsimus. Võrdsete õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine  
Võrdsed õigused ja mittediskrimineerimine on olulised tegurid, mis aitavad sisserändajatel 
edukalt integreeruda. Ebatõhus diskrimineerimisvastane poliitika rändajate suhtes võib 
takistada nende edukat ühiskonda integreerimist. 

Rändajate integreerimiseks kasutatakse ELi fonde 

24. Tegelikud integratsioonikulud ei ole teada, sest sellealaseid andmeid kogub ainult 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond. ELi eelarves on rändajate integreerimiseks 

kavandatud meetmeid võimalik rahastada mitme ELi fondi kaudu. Joonisel 8 on loetletud 

kõige olulisemad 2014.–2020. aasta programmiperioodi rahastamisallikad, millega 

toetatakse muude eesmärkide kõrval ka rändajate integreerimist. Nende vahendite 

kogusumma on 128 miljardit eurot, kuid see on siiski vaid teoreetiline summa, kui kõiki 

vahendeid kasutataks eranditult rändajate integreerimiseks.  
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Joonis 8. Ülevaade kõige olulisematest rändajate integratsiooni toetamiseks 
kasutatavatest ELi fondidest 

 
ELi fond 

Kättesaadavad 
vahendid1 
(miljonites 
eurodes) 

Fondi 
kasutavate 

liikmesriikide 
arv4 

Rändajate 
sihtrühm Integratsioonimeetmed 

 AMIF 8842 27 Kõik seaduslikult 
elavad 

Nõustamine, haridus ja 
koolitus  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond  

Aitab kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele 
 ESF / noorte 

tööhõive algatus 85 4553 20 Kes võivad 
seaduslikult 

osaleda tööturul 
või kes on 
alaealised5 

Haridus ja koolitus ning 
ettevalmistavad 

meetmed tööturule 
pääsemise 

hõlbustamiseks 

 Euroopa Sotsiaalfond / noorte tööhõive algatus 
Edendab tööhõivet, haridust ja sotsiaalset kaasamist 

 ERF 21 9063 4 
Otsene sihtrühm 

puudub 
Haridus-, sotsiaal-, 

tervishoiu- ja 
eluasemetaristu 

 Euroopa Regionaalarengu Fond 
Tugevdab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust 

 EAFRD 15 2183 3 Otsene sihtrühm 
puudub 

Abi eluaseme, 
tervishoiu, hariduse ja 

tööhõive valdkondades  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 
Edendab säästvat arengut 

 EMKF 5813 0 
Otsene sihtrühm 

puudub 
Kutsealane koolitus ja 

starditoetus  Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
Edendab kalanduse ja vesiviljeluse valdkondades 
tasakaalustatud arengut 

 
FEAD 3 814 4 

Vastavalt 
liikmesriikide 
määratlusele 

Aktiivsete 
tööturumeetmete hulka 

mittekuuluvad 
meetmed (toidu-, 

esmase abi ja sotsiaalse 
kaasamise meetmed) 

 Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute 
jaoks 
Vaesuse leevendamine 

1 alates 2018. aasta märtsist. Summad hõlmavad AMIFi vahendite hiljutist suurendamist (vt 
punkt 32). Kontrollikoda eeldas, et rändajatega seotud meetmed piirduvad konkreetsete 
temaatiliste eesmärkide (ESIF) või erieesmärkidega (AMIF). 

2 Erieesmärk 2 (integratsioon / seaduslik ränne). Erieesmärk nr 1 (varjupaigaküsimused) võib 
sisaldada ka integratsiooniga seotud meetmeid, kuid summa ei ole teada ja seda ei ole arvesse 
võetud. 

3 Temaatilise eesmärgi nr 8 (jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse 
toetamine), nr 9 (sotsiaalse kaasatuse edendamine, võitlus vaesuse ja mis tahes 
diskrimineerimise vastu) ja nr 10 (oskuste omandamiseks ja elukestvaks õppeks haridusse, 
koolitusse ja kutseõppesse investeerimine) all kuuluvate kõigi sihtrühmade jaoks ette nähtud 
kõik kättesaadavad ESIF eraldised. 

4 Kontrollikoja uuringus liikmesriikide deklareeritud rändajate integratsioonimeetmete fondi 
kasutamine. 

5 Liikmesriigid võivad rahvusvahelise kaitse taotlejatele anda ka juurdepääsu kutseharidusele ja -
koolitusele enne tööturule juurdepääsu saamist. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi programmides 2018. aasta jaanuari seisuga vastuvõetud summade 
alusel, komisjoni veebisait https://cohesiondata.ec.europa.eu; kontrollikoja uuring ja komisjoni 
märkused koostoime kohta (vt lõppmärkus 72). 

25. Muid ELi rahalisi vahendeid (nt programmid „Horisont 2020“, „Erasmus+“, COSME, 

„Kodanike Euroopa“ ning tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm), mida rakendavad 

otse komisjon või volitatud asutused, on samuti võimalik kasutada rändajate 
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integreerimisele suunatud meetmete rahastamiseks. Komisjon haldab ka otseselt osa 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahenditest. Neid vahendeid käesolevas 

infodokumendis ei käsitleta. 

26. Igal fondil on rändajate integratsiooni puhul erinevad eesmärgid. Näiteks kui Euroopa 

Sotsiaalfondi eesmärk on integreerida rändajaid tööturule ja tegeleda sotsiaalse tõrjutusega, 

toetades tööhõivet, haridust ja sotsiaalset kaasatust, käsitleb Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifond integratsiooni laiemalt, keskendudes eelkõige esimestele etappidele 

pärast rändaja saabumist ELi. FEAD ja EAFRD on loodud spetsiaalselt selleks, et leevendada 

vaesust ja edendada sotsiaalset kaasatust, keskendutakse EAFRD puhul maapiirkondadele 

ning FEAD on suunatud toiduabi ja muu esmase materiaalse abi toetamisele. ERF täiendab 

ESFi arvukamate sotsiaal-, tervishoiu-, haridus-, eluaseme- ja lastehoiuteenustega seotud 

keskpika ja pikaajaliste meetmete kaudu. 

27. Kontrollikoja uuringu tulemuste põhjal kasutab enamik liikmesriikidest AMIFi ja ESFi 

vahendeid rändajate integratsiooni toetuse rahastamiseks, kuid väga vähesed kasutavad teisi 

joonisel 8 loetletud fonde. Kontrollikoja uuring näitas ka, et kui kuus liikmesriiki välja arvata, 

kasutavad kõik teised rändajate integreerimiseks riiklikke vahendeid. 

EL on alates 2015. aastast suurendanud rändajate integratsiooni edendamise tegevust 

28. ELi sisenevate varjupaigataotlejate arvu hiljutise suurenemise (punkt 3) tulemusel 

käivitati mitu ELi juhitavat meedet, mille eesmärk on toetada liikmesriike rändajate 

integreerimisel. Rände juhtimisest on saanud üks komisjoni 10st peamisest poliitilisest 

prioriteedist36 ja 2015. aasta Euroopa rände tegevuskavas rõhutati vajadust tõhusa 

rändajate integratsioonipoliitika järele37. EL on võtnud meetmeid, käsitledes pagulaste 

kulusid paindlikult, suurendades Euroopa poolaasta fookust rändega seotud küsimustes, 

mobiliseerides täiendavaid vahendeid ja võttes vastu tegevuskava rändajate 

integreerimiseks. 

Stabiilsuse ja kasvu pakt võimaldab paindlikkust pagulastega seotud kulude käsitlemisel  

29. Stabiilsuse ja kasvu pakti („pakt“)38 eesmärk on tagada liikmesriikide rahanduse 

jätkusuutlikkus39. Pakti sätted võimaldavad liikmesriikidele eelarvepositsiooni puhul teatavat 
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paindlikkust40: see kehtib näiteks ebatavaliste sündmuste korral, mis ei ole valitsuse kontrolli 

all ning mis mõjutavad märkimisväärselt riigi rahandust41.  

30. 2015. aastast alates on komisjon käsitlenud varjupaigataotlejate sisserände 

suurenemisega kaasnevaid lisakulutusi ebatavalise sündmusena; see võib vähendada 

paktiga ettenähtud kohandusi42. 2015. aastal kasutasid paindlikkuse klausleid viis liikmesriiki 

(Austria, Belgia, Soome, Ungari ja Itaalia) ja 2016. aastal kuus (Austria, Belgia, Soome, Itaalia 

ja Sloveenia)43. 2016. aastal aitas selline paindlikkus nimetatud liikmesriikidel rahastada 

ligikaudu 2,6 miljardi euro ulatuses pagulaste vastuvõtmise kulutusi. 

31. 2014. aastale järgnevate Euroopa poolaasta tsüklite raames koostati rände kohta ka 

üksikasjalikum majandusanalüüs44. 2016. ja 2017. aastal tehtud analüüside põhjal avaldas 

nõukogu otseselt võõrtöötajatega seotud poliitikale suunatud riigipõhised soovitused 

Austriale, Belgiale ja Soomele 2016. aastal ning Austriale, Belgiale ja Prantsusmaale 2017. 

aastal. Soovitustes osutatakse peamiselt vajadusele parandada rändaja taustaga inimeste 

hariduse, kutseõppe ja tööturuga seotud poliitikat. 

EL suurendas liikmesriikidele antavat tuge rändajate integratsiooniks mõeldud ELi vahendite 

kasutamiseks 

32. Vastuseks rände sissevoolu suurenemisele on ELi eelarvest alates 2015. aastast 

eraldatud rohkem kui 5 miljardit eurot rände täiendavaks rahastamiseks kuni aastani 2021. 

Ligikaudu 3,2 miljardit eurot saadi ELi paindlikkusinstrumendist45 ja üle 2 miljardi euro 

ettenägematute kulude varust46. Osaga sellest summast suurendati ka AMIFi kogueelarvet, 

millest üle 115 miljoni euro (st rohkem kui 15%) läks spetsiaalselt integratsioonile ja 

seaduslikule rändele suunatud eraldisse. Vahendite suurendamise kajastamiseks muudeti 

kõiki AMIFi programme.  

33. Programmiperioodi teisel poolel (2018–2020) palus komisjon AMIFi programmide 

vahekokkuvõtte raames liikmesriikidel oma varjupaiga-, rände- ja integratsioonialased 

vajadused ümber hinnata. Liikmesriigid teatasid, et neil on vaja täiendavalt umbes 450 

miljonit eurot, et tegeleda AMIFi raames konkreetselt rändajate integreerimisalaste 

vajadustega. See on umbes pool praegu integratsiooniks kättesaadavatest AMIFi 
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vahenditest (vt joonis 8). Komisjoni sõnul hakatakse rahastamisvajadusi korrapäraselt 

hindama iga-aastaste eelarvemenetluste raames. 

34. Et toetada liikmesriike nende uute vajaduste hindamisel ja anda abi selleks, kuidas ELi 

fondid peaksid suurenenud rände sissevooluga toime tulema, külastasid komisjoni töötajad 

Lääne-Balkani rändeteel asuvaid liikmesriike ja pakkusid kõikidele liikmesriikidele toetust ELi 

programmide ümberkorraldamiseks. Samuti tuletas komisjon liikmesriikidele meelde, et 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde võiks kasutada rändajate integreerimiseks. Kõik 

liikmesriigid (välja arvatud Taani, kes AMIFitei kasuta) muutsid oma riiklikke AMIFi 

programme, et võtta arvesse suurenenud rahastamist. ESIFi puhul leidsid liikmesriigid, et 

programmide abil on uuele olukorrale võimalik adekvaatselt reageerida; 2018. aasta 

märtsiks oli muudetud ainult kahte ERFi ja ühte EAFRD programmi. Kontrollikoja uuringus 

teatasid 22 liikmesriiki, et rändajate integreerimise vahendite eraldamine muutus pärast 

2015. aastat. 

3. sõlmküsimus. Vajaduste ja rahastamise usaldusväärne ja kõikehõlmav hindamine  
Integratsioonipoliitika peaks põhinema rändajate ja vastuvõtva ühiskonna vajaduste 
usaldusväärsel ja põhjalikul hindamisel ning seda tuleks rahastada piisavate vahenditega, 
tehes need vastavalt vajadusele kättesaadavaks. Kui ei koostata prognoosi riigi tasandil 
vajaliku rahastamise ja selle kohta, kuidas ELi vahenditega oleks võimalik riiklikke sekkumisi 
täiendada, on oht, et poliitika osutub ebatulemuslikuks. 

Komisjon võttis vastu tegevuskava rändajate integreerimiseks 

35. Komisjoni 2016. aasta tegevuskava kolmandate riikide kodanike integreerimiseks 

(„tegevuskava“, vt punkt 16), tugevdab komisjoni koordineerivat rolli integreerimises. 

Tegevuskava on suunatud kõigile ELis seaduslikult elavatele rändajatele, välja arvatud teise 

ja kolmanda põlvkonna rändajad. Selles algatuses võetakse arvesse komisjoni kogutud 

teadmisi ja püütakse kaasata kõik asjaomased sidusrühmad integratsiooniprotsessi. Algatus 

hõlmas järgmiste valdkondade meetmeid: 

- lahkumis- ja saabumiseelsed meetmed, mille eesmärk on toetada rändajaid rände 

kõige varasemas etapis. Näiteks on keeleõpe ja tööga seotud koolitus; 
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- haridus ja koolitus on peamised vahendid, millega tagada integratsiooni õnnestumine. 

Keeleõpet, õigust lastehoiuteenustele ja laste kvaliteetsele haridusele ning vastuvõtva 

ühiskonna seaduste, kultuuri ja väärtuste alase teadlikkuse suurendamist peetakse väga 

oluliseks; 

- tööhõive ja kutseõpe, et toetada rändajate õigeaegset ja täielikku integreerimist 

tööturule. Selline koolitus võib aidata leevendada vajadust konkreetsete oskuste järele 

ELis ja vananeva elanikkonna probleemi; näiteks oskuste ja kvalifikatsioonide 

tunnustamise lihtsustamise kaudu; 

- juurdepääs põhiteenustele, nagu eluase ja tervishoid, mis võimaldavad rändajatel 

alustada elu uues riigis ja omada mõistlikke võimalusi töökoha leidmiseks. Algatused 

hõlmavad taskukohase eluaseme pakkumist, linnakeskkonna mitmekesisusega seotud 

probleemide (nagu geograafiline eraldatus) vastu võitlemist ning rändajate tervisealaste 

vajaduste kaardistamist; 

- rändajate aktiivne osalemine ühiskonnas kui sotsiaalse kaasatuse edendamise vahend. 

Seda on võimalik saavutada vastuvõtva ühiskonnaga sotsiaalse, kultuurilise ja sportliku 

tegevuse edendamise kaudu, julgustades rändajaid aktiivselt osalema kohaliku, 

piirkondliku ja riikliku tasandi sotsiaalses ja poliitilises keskkonnas ning võideldes 

diskrimineerimise vastu; 

- koordineerimis-, rahastamis- ja järelevalve töövahendid. 

36. Tegevuskavas määrati kindlaks 52 meedet, mille abil komisjon toetab liikmesriike ja teisi 

organisatsioone rändajate integratsiooni edendamisel 2016. ja 2017. aastal. Näide 

tegevuskavas sisalduva meetme kohta on esitatud 2. selgituses. 2017. detsembri lõpuks ei 

olnud komisjon 23 meedet lõpule viinud47. Komisjon esitab 2018. aasta jooksul 

parlamendile ja nõukogule aruande tegevuskava rakendamise kohta. 

37. Lisaks julgustati nõukogu poolt tunnustatud48 tegevuskavas liikmesriike suunama oma 

jõupingutused teatavatele meetmetele, mida oleks võimalik võtta riigisiseselt. Komisjon on 

seisukohal, et kuna need meetmed sõnastati soovitustena liikmesriikide jaoks ja need 

kuuluvad nende pädevusse, ei tee tema nende üle järelevalvet. 
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2. selgitus. Näide tegevuskavas sisalduva meetme kohta 

Komisjon käivitas 2017. aasta novembris Euroopa oskuste tegevuskava raames rändajate 
kutsekirjelduse koostamise vahendi49. Selle abil kavatsetakse kindlaks teha ja registreerida 
varjupaigataotlejate, pagulaste ja teiste rändajate oskused ja kvalifikatsioonid ning anda neile 
konkreetseid nõuandeid selle kohta, mida edasi teha (nt edasine koolitus, diplomite tunnustamine, 
oskuste tõendamine või tööhõivetoetused). Seda vahendit võivad kasutada riiklikud ja muud 
organisatsioonid, kes pakuvad rändajatele teenuseid. 

 
4. sõlmküsimus. Liikmesriikide tahe tegevuskava ellu viia 
Tegevuskava meetmete tõhus rakendamine liikmesriikides sõltub nende tahtest. Asjaolu, et 
komisjon ei tee kõnealuste meetmete üle järelevalvet, võib piirata tema suutlikkust pakkuda 
liikmesriikidele täiendavat tuge. 

Liikmesriigid tunnistavad komisjoni rolli olulisust, kuid enamik on arvamusel, et seda ei 

tohiks suurendada 

38. Peaaegu kõik kontrollikoja küsitlusele vastanud isikud hindasid komisjoni poolt nende 

integratsioonipoliitika väljatöötamiseks ja elluviimiseks antavat tuge kas osaliselt või 

täielikult asjakohaseks. Eelkõige hindasid liikmesriigid rändajatele suunatud vahendite 

(AMIF) kättesaadavust ja suutlikkust vahetada Euroopa integratsioonivõrgustiku (EIN) kaudu 

häid tavasid. 13 EINi liiget märkisid siiski, et sooviksid suuremat paindlikkust ELi vahendite 

kasutamisel ja nende kasutamisega seotud halduskoormuse vähendamist. Enamik EINi 

lliikmetest (29 vastanust 20) leidis, et komisjoni praegusi pädevusvaldkondi rändajate 

integreerimisel ei tohiks suurendada. 

RÄNDAJATE INTEGREERIMISE EEST VASTUTAVAD PEAMISELT LIIKMESRIIGID 

39. ELi tegevus on integratsioonipoliitika puhul oluline, kuid riiklikul, piirkondlikul ja 

kohalikul tasandil lasub peamine vastutus siiski liikmesriikidel. Sellega seoses uuris 

kontrollikoda, kuidas kujundab liikmesriikide integratsioonipoliitika rändajate integreerimist, 

sh millised on tulemuste jälgimiseks kasutatavad vahendid ning kuidas on ELi ja riiklikul 

tasandil loodud koordineerimiskord, et tagada eri fondide vaheline koostoime ja täiendavus. 
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Enamikus liikmesriikidest on integratsioonipoliitika kehtestatud 

Ali oli kõik maha jätnud ja hiljuti ELi saabunud. Tal on nõrk kohaliku keele oskus ja ta peab 
kiiresti leidma viisi enda ülalpidamiseks. Seetõttu võttis ta vastu töö, mis ei vastanud tema 
ootustele. Ta tahtis oma keeleoskuse parandamiseks keelekursusele minna, kuid see toimus 
päevasel ajal ja Ali ei saanud sellel osaleda, sest pidi töötama. Kuulutati välja ka üks õhtune 
kursus, kuid korraldaja ootas kursuse rahastamist ega olnud selle algusajas kindel. 

40. Rändajatele suunatud meetmed töötatakse välja erinevate poliitikaraamistike abil. 

Mõnes liikmesriigis on riiklik integratsioonipoliitika, mõned töötavad meetmed välja 

kohalikul või piirkondlikul tasandil ning teised lisavad rändajate integratsiooni poliitikasse, 

mis ei ole rändajate jaoks spetsiaalselt ette nähtud. 2017. aasta lõpus oli rändajatele 

suunatud riiklik/piirkondlik või kohalik integratsioonipoliitika olemas 25 liikmesriigil50. 

Kontrollikoja uuringu kohaselt olid 22 liikmesriiki alates 2014. aastast oma 

integratsioonipoliitikat muutnud. Kuigi konkreetse poliitika puudumine ei tähenda, et ei 

võeta meetmeid rändajate integreerimiseks, võib see põhjustada probleeme sellele 

sihtrühmale tervikliku lähenemisviisi rakendamisel. 

41. Kontrollikoja uuring näitab, et praegu on pagulased see rändajate rühm, kellele valitsuse 

meetmed on kõige sagedamini mõeldud. Paljud liikmesriigid ei võta siiski mõningate 

rändajate rühmade (nt noored rändajad51 võikodakondsuseta isikud, vt joonis 9) või 

teatavate integratsiooni valdkondade (vt joonis 10) suhtes meetmeid. Lisaks märkisid 14 

liikmesriiki, et on alates 2014. aastast ümber hinnanud rändajate vajadused ja 16 liikmesriiki 

teatasid, et on rände sisserände kasvule reageerimiseks suunanud meetmed teistele 

sihtrühmadele. 
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Joonis 9. Paljudel liikmesriikidel ei ole konkreetsete rändajate rühmadega seotud poliitikat 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda uuringu põhjal. 

Joonis 10. Liikmesriigid ei tööta välja integratsioonimeetmeid kõikide valdkondade jaoks 

  Haridus Sotsiaalne 
kaasatus Tööhõive Tervishoid Eluase Kutseõpe 

Meetmeid omavate 
liikmesriikide arv (% koguarvust) 

23 
(82%) 

22 
(79%) 

18 
(64%) 

18 
(64%) 

17 
(61%) 

14 
(50%) 

Märkus: neli liikmesriiki ei vastanud sellele küsimusele. 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda uuringu põhjal. 

42. Kontrollikoja läbivaadatud kõrgeimate kontrolliasutuste aruannetes tõsteti esile 

mitmeid liikmesriikide integratsioonipoliitika kavandamises ja elluviimises esinevaid järgmisi 

puudusi: 

- puudused integratsioonipoliitika kavandamises (11 liikmesriigiga seotud 22 aruannet). 

aruannetes leiti probleeme, mis tulenesid õiguslikest lünkadest või piirangutest, mis 

takistavad meetmete sujuvat rakendamist (12 aruannet), erinevate 

integratsioonimeetmete kavandamises esinevaid puudusi (seitse aruannet) ja kõigi 

asjaomaste sidusrühmade integratsiooniprotsessi kaasamisega seotud probleeme (kolm 

aruannet); 

- rändajate integratsioonimeetmete rakendamisega seotud puudused. Meetmeid peeti 

ebapiisavaks, ebasobivaks või ei kasutatud neid maksimaalselt ära (12 liikmesriigiga 

seotud 19 aruannet). Näiteks takistab osa meetmetest rändajate osalemist, osa ei 
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käsitle täielikult rändajate vajadusi ja osa ei rakendata tulemuslikult. Kõrgeimate 

kontrolliasutuste edastatud näited ebapiisavate või ebasobivate 

integratsioonimeetmete kohta on esitatud 3. selgituses. 

3. selgitus. Kõrgeimate kontrolliasutuste edastatud näited ebasobivate või ebapiisavate 
integratsioonimeetmete kohta 

Ühe liikmesriigi kõrgeim kontrolliasutus teatas, et vähem kui aastaks kaitse alla võetud isikutel oli 
integratsioonimeetmetele juurdepääs ainult pealinnas. Ühes teises liikmesriigis leiti, et kaitse all 
olevate isikute toetamine piirdus põhiliselt rahamaksetega. Neljas liikmesriigis märgiti, et 
keelekoolitus ei olnud riigikeele omandamiseks piisav (nt koolitustundide arv oli ebapiisav, rändajatel 
ei olnud võimalik koolitusel osaleda või ei olnud koolituste rahastamine piisav). 

Kõrgeimate kontrolliasutuste aruannetes rõhutati ka seda, et konkreetsed sihtrühmad ei olnud 
integratsioonimeetmetega süstemaatiliselt hõlmatud. Näiteks ei pakkunud ühe liikmesriigi 33 
omavalitsust individuaalseid toetusmeetmeid kaitse saanud isikutele enne, kui nad selle konkreetse 
omavalitsusüksuse elanikeks said. Veel ühes liikmesriigis ei olnud ette nähtud spetsiaalseid 
integratsioonimeetmeid kaitse alla võetud isikutele esimese viie aasta jooksul pärast nende 
saabumist. 

 
5. sõlmküsimus. Kõikide rändajate toetamine kõikide asjaomaste poliitikavaldkondade 
raames  
Integratsioonipoliitikaga tuleks kõigile rändajatele luua liikmesriigi tasandil põhjalik 
raamistik, mis hõlmab kõiki asjaomaseid poliitikavaldkondi. Integratsioonipoliitika, mis ei 
käsitle kõiki asjaomaseid poliitikavaldkondi kõigi rändajate rühmade jaoks, võib luua vähem 
tõhusa integratsiooni. 

Integratsioonialaseid andmeid on hetkel vähe 

43. Heade andmete kättesaadavus on väga oluline rändajate vajadustele vastava 

integratsioonipoliitika väljatöötamiseks. ELi tasandil määras nõukogu52 2010. aastal kindlaks 

ELi ühiste põhinäitajate kogumi (Zaragoza näitajad), millega hinnatakse rändajate 

integratsiooni tööhõive, hariduse, sotsiaalse kaasatuse ja kodanikuaktiivsuse valdkonnas. 

Nimetatud näitajad on samm ELis tehtava integratsiooni mõistmise suunas. Komisjoni 

arvates on neil siiski piirangud53: rändajaid puudutavad andmed ei ole alati ühtlustatud, 

näitajad ei ole alati usaldusväärsed ja erinevaid rändajate rühmi ei ole võimalik kindlaks 

määrata. Seda peamiselt seetõttu, et Zaragoza näitajates kasutatakse kogu ELi hõlmavatest 

standarditud valikuuringutest54 pärinevat teavet, mis ei hõlma kõiki rändajaid ja milles 

osalevate rändajate arv on tõenäoliselt väike. Umbes pooled kontrollikoja küsitlusele 
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vastanutest märkisid, et nad ei kasuta oma integratsioonipoliitika tulemuste jälgimiseks 

Zaragoza näitajaid. Vastanutest 30% ei kasuta oma integratsioonipoliitika tulemuste 

jälgimiseks ühtegi näitajat. 

44. Komisjon teeb samuti jõupingutusi selleks, et suurendada andmete kättesaadavust. 

Komisjon asutas 2016. aastal Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) raames rände ja 

demograafia teadmiste keskuse, mille eesmärk on paremini hallata olemasolevat teavet ja 

tugevdada komisjoni suutlikkust reageerida rändega seotud probleemidele. Samuti töötas 

komisjon välja kaks uut näitajat rändajate tervise kohta ja suurendas mõningate 

tööhõivenäitajate katvust, lisades piirkondliku mõõtme ja linnastumise taseme. Komisjon 

kavatseb 2018. aastal koos OECDga avaldada aruande integratsiooninäitajate kohta, et 

võrrelda olukorda ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides55. Komisjon kavatseb 2021. 

aastal56 esitada täiendavat teavet rändajate ja nende otseste järeltulijate tööhõiveolukorra 

kohta (sarnaselt 2014. aastal esitatud andmetele)57. Kahe AMIFi vahendeid saava 

eraorganisatsiooni poolt välja töötatud rändajate integratsioonipoliitika indeks (MIPEX) 

võimaldab samuti võrrelda liikmesriike ja muid riike, andes hinnangu nende 

integratsioonipoliitikale58. 

45. LLäbivaadatud kõrgeimate kontrolliasutuste aruannetes rõhutatakse, et liikmesriikide 

tasandil ei ole integratsioonimeetmete kohta piisavalt teavet. Selle põhjuseks on asjaolu, et 

integratsiooni mõõtmise näitajad puuduvad või on ebapiisavad (kuus aruannet neljas 

liikmesriigis); ning et andmed on ebapiisavad või mittetäielikud (15 aruannet 12 

liikmesriigis). Lisaks leiti linnade tegevuskava algatuse raames59 puudusi linnades tõenditel 

põhineva integratsioonipoliitika kehtestamises60. Kontrollikoja uuringu kohaselt teab enamik 

liikmesriikidest kas osaliselt (18) või ei tea üldse (neli) integratsioonimeetmetega toetatavat 

rändajate arvu ja selleks kulutatud summade suurust. Ükski kontrollikoja uuringule vastanud 

liikmesriik ei suutnud esitada jaotust rändajate rühmade (nt pagulased, perekonna 

taasühinemine jne) lõikes kõigi ELi ja riiklike vahendite kohta. 

46. ELi rahaliste vahendite puhul ei nõuta AMIFi, ESIFi ja FEADi 2014. aasta ELi õiguslikus 

raamistikus, et liikmesriigid jälgiksid konkreetselt rändajate integratsioonimeetmete 

tulemeid (st tulemusi, mõju). Praktikas tähendab see ka seda, et kui AMIF välja arvata, ei ole 
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komisjonil põhjalikku ülevaadet meetmetest, mida liikmesriigid rändajate toetamiseks 

rakendavad. Iga fondi suhtes kohaldatakse järgmist järelevalvekorda:  

- AMIF nõuab liikmesriikidelt, et need koguksid konkreetselt iga-aastast teavet 

toetatavate rändajate arvu kohta, kuid mitte saavutatud integratsiooni ulatuse kohta (nt 

kui on omandatud keel, siis kas leiti töö jne). AMIFi toetatud meetmete tulemusi 

hinnatakse 2023. aasta lõpuks järelhindamise aruannete kaudu61. 2017. aasta lõpus olid 

kulud väikesed (keskmiselt 16% ning kaks liikmesriiki ei olnud üldse kulutusi teinud). 

2017. aasta lõpuks62 oli siiski toetatavate rändajate arvule seatud AMIFi 

integratsioonieesmärkidest saavutatud ligikaudu 30%63, kusjuures neli liikmesriiki olid 

oma 2020. aastaks seatud eesmärgid juba täitnud; 

- ESF/noorte tööhõive algatus hõlmab sihtrühma „rändajad, teise riigi taustaga osalejad, 

vähemused“ (väljundite alane aruandlus) ning sihtrühma „ebasoodsas olukorras 

osalejad“ raames (tulemuste alane aruandlus) rändajaid. Seetõttu ei saa olemasolevad 

näitajad anda teavet konkreetselt rändajatele suunatud meetmete tulemuste kohta. 

Lisaks võivad liikmesriigid isikuandmete kaitse eesmärgil otsustada mitte koguda 

andmeid süstemaatiliselt64; 

- ERFil ning EMKFil ei ole praegu rändajaid käsitlevaid konkreetseid näitajaid. ERFi puhul 

tegi komisjon 2016. aastal ettepaneku lisada rändajate ja pagulaste jaoks uus 

konkreetne investeerimisprioriteet ja uued spetsiaalsed näitajad65, millest osa mõõdab 

konkreetselt toetatavate rändajate arvu. Need algatused peaksid hõlbustama tõenditel 

põhineva poliitika väljatöötamist; 

- EAFRD puhul on alates 2016. aastast palutud liikmesriikidel kindlaks teha juhtumid, kus 

mõni meede võib aidata kaasa rändajate integreerimisele, ning nende kohta aru anda66; 

- FEAD võib hõlmata ka rändajaid (sõltuvalt sellest, kuidas liikmesriik sihtrühma 

määratleb). Siin määratakse andmed kindlaks pigem partnerorganisatsioonide 

hinnangute kui lõppsaajate esitatud teabe põhjal67. 
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47. Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruandes68 teavitati puudustest kahe liikmesriigi 

järelevalvesüsteemides, mida kontrolliti seoses AMIFiga. Seire on ka valdkond, kus 

kõrgeimad kontrolliasutused leiavad kõige rohkem probleeme. Probleemideks on 

puudused järgmistes valdkondades: 

- järelevalvesätted (kaheksa liikmesriigiga seotud kaheksa aruannet); 

- IT-süsteemid (kolme liikmesriigiga seotud kolm aruannet); 

- järelevalvekülastused (kolme liikmesriigiga seotud neli aruannet); 

- meetmete hindamine (kuue liikmesriigiga seotud kaheksa aruannet); 

- tulemusi käsitlev aruandlus (nelja liikmesriigiga seotud neli aruannet); 

- üldine aruandlus (kuue liikmesriigiga seotud kümme aruannet). 

6. sõlmküsimus. Integratsiooni tulemuste tõhus jälgimine, et mõõta tehtud edusamme ja 
vajaduse korral poliitikat kohandada 
Integratsiooni tulemuste jälgimine võimaldab sidusrühmadel mõõta integratsioonipoliitika 
rakendamisel tehtud edusamme, teha kindlaks piirangud ja vajaduse korral kohandada 
poliitikat. Heade andmete puudumine või ebasobiv järelevalve võivad takistada meetmete 
ümbersuunamist ja/või poliitika ümberkujundamist nii, et see käsitleks rändajate tegelikke 
vajadusi. 

Sünergia ja vastastikune täiendavus sõltub ELi ja riikliku koordineerimise tõhususest 

Vabatahtlik tegevus oli innustav, kuid Leila soovis teha enamat. Ta soovis asutada oma 
valitsusvälise organisatsiooni, et aidata suuremal hulgal rändajaid. Eri väljaannete kohaselt 
on olemas mitmeid rahastamisvahendeid, mistõttu ta arvas, et tema ideede rahastamine 
peaks olema lihtne. Peagi ta mõistis, et see nii ei ole. 

ELi fondid ei ole alati üksteist välistavad 

48. Sama liiki meetmeid võib sama sihtrühma puhul rahastada eri ELi fondidest (vt VII lisa). 

ELi fondide vahelise koordineerimise ja täiendavuse tagamiseks nõutakse AMIFi määruses69 

ja ESIFi õigusraamistikus70, et liikmesriigid esitaksid oma programmidokumentides 

üksikasjaliku teabe mehhanismide kohta, mille abil nad kavatsevad erinevaid ELi ja riiklikke 

vahendeid koordineerida. FEADi puhul ei nõuta spetsiaalset koordineerimismehhanismi. 

Kolme liikmesriigi kõrgeimate kontrolliasutuste aruannetes tuvastati kattuvusoht ja ühel 

juhul teatas kõrgeim kontrolliasutus topeltrahastamisest. 
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49. Lisaks seadusandlikule korrale on komisjonil olemas ka asutusesisene koordineerimise 

juhtimisstruktuur. Komisjoni töötajad vaatavad talitustevahelise konsultatsiooniprotsessi 

kaudu kõik ELi programmid läbi enne nende vastuvõtmist. Seoses sisserände kasvuga asutas 

komisjon 2015. aasta novembris veel lisaks talitustevahelise rändajate integratsiooni 

töörühma, kuhu kuulusid komisjoni eri peadirektoraatide töötajad. 

50. Kontrollikoja eelmise auditi käigus leiti, et AMIFi eelkäija – Euroopa integratsioonifondi 

– ja ESFi vahel oli olulisi kattuvusi71. Kontrollikoja aruandes leiti, et kavandamise ja 

rakendamise etappides ei olnud sidusus ja täiendavus ESFiga tulemuslik. Lisaks suuremale 

topeltrahastamise ohule tekitavad kattuvused lisakulusid (nt personalikulu) ja potentsiaalne 

sünergia jääb kasutamata.  

51. Komisjoni sõnul on nende riskide minimeerimiseks praeguse programmiperioodi 2014–

2020 AMIFi õiguslikku alust kohandatud. Lisaks sellele pidas komisjon enne õigusaktide 

vastuvõtmist liikmesriikidega poliitilist dialoogi ja vaatas programmid asutusesiseselt läbi. 

Komisjon avaldas 2015. aastal ka kaks teatist72, milles selgitatakse fondide ja liikmesriikide 

vahelisi erinevusi selles, kuidas kõige paremini saavutada vastastikust täiendavust ja 

sünergiat. Komisjon korraldas ka konverentse ja töötubasid73 ning asutas liikmesriikide 

ametiasutustega võrgustikke74, et selgitada fondide kasutamise erinevaid võimalusi. 2018. 

aasta jaanuaris avaldas komisjon ELi fondide kasutamise juhised75. Lisaks nõudis komisjon 

AMIFi vahehindamise raames liikmesriikidelt76, et need annaksid oma hinnangu AMIFi ja 

muude asjaomaste ELi fondide vastastikusele täiendavusele. 2020. aasta järgse perioodi 

ühtekuuluvuspoliitika kohta koostatud nõukogu järeldustes77 nõuti, et komisjon „viiks läbi 

põhjaliku analüüsi ELi vahendite vastastikuse täiendavuse ja kattumise kohta, et valmistada 

ette 2020. aasta järgset perioodi ning tugevdada koostoimet vahendite vahel“, rõhutades, et 

kõik ELi eelarvevahendid peaksid üksteist täiendama. 

Liikmesriigid vastutavad tõhusate koordineerimismehhanismide rakendamise eest 

52. Liikmesriigid otsustavad, milliseid vahendeid kasutada, tagades nende kasutamise 

ühtsel viisil, kasutades ära sünergia ja vältides topeltrahastamist. Kontrollikoja uuringus ütles 

23 liikmesriiki78, et neil on olemas rändajate integratsiooni eest vastutavaid organisatsioone 

koordineeriv asutus. Kontrollikoja läbivaadatud kõrgeimate kontrolliasutuste aruannetes oli 
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siiski 23 liikmesriigist kaheksa koordineerimismehhanismides tuvastatud puudusi. Lisaks 

teatas vaid kolm liikmesriiki, et nad on andnud välja koordineerimise suunised. See näitab 

aga sünergia ja vastastikuse täiendavuse kadumise ohtu isegi juhtudel, kui koordineeriv 

asutus on olemas. 

53. Liikmesriikide tasandi tugev juhtroll on eriti vajalik, võttes arvesse mitmetasandilist 

juhtimisstruktuuri, mida on vaja integratsiooniks kasutatavate eri asutusi ja vastutusalasid 

hõlmavate fondide jaoks. Kontrollikoja arvutuste kohaselt on programmiperioodil 2014–

2020 rändajate integreerimiseks ette nähtud ELi fondidest rahastatavate meetmete 

haldamiseks loodud üle 400 erineva organisatsiooni ja veel lisaks 500 asutust ainult 

Ühtekuuluvuspoliitika raames fondide (ESF / noorte tööhõive algatus, ERF ja ÜF) 

rakendamiseks79. Varasemates kontrollikoja aruannetes80 ja komisjoni uuringutes81 on 

leitud, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ülesehitus ja elluviimismehhanism on 

keerukad. Eesmärgiga ühtlustada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes 

kohaldatavaid eeskirju, tegi komisjon aastateks 2014–2020 ettepaneku vaadata fondide 

määrused läbi ELi mitmeaastase finantsraamistiku lõppemise käigus. 2017. aasta novembris 

kutsus nõukogu komisjoni üles lihtsustama 2020. aasta järgse perioodi 

ühtekuuluvuspoliitikat ja ESIFi77. 

54. Liikmesriigi tasandil tuleks lisaks eri fondidega (sh liikmesriigi vahendid) tegelevate 

organisatsioonide vahelisele koostööle teha koostööd ka rakendamise eri etappides (alates 

liikmesriikide riikliku/piirkondliku tasandi ametiasutustest kuni kohaliku omavalitsuse tasandi 

vahendusasutusteni välja). Linnade tegevuskava raames tehtud analüüs (vt punkt 45) näitab, 

et linnadel üldiselt ei ole juurdepääsu integratsiooni rahastamisele või on juurdepääs sellele 

piiratud, kuna ESIFi või AMIFi vahendeid suunatakse riiklike ja piirkondlike ametiasutuste 

kaudu82. Kõrgeimad kontrolliasutused teatasid ka raskustest rändajate integreerimiseks 

vajalikele vahenditele juurdepääsul (kuue liikmesriigi seitse aruannet). Teised küsitletud 

organisatsioonid teatasid, et rahaliste vahendite jaotus riiklikelt/piirkondlikelt 

omavalitsustelt toetusesaajatele ei ole alati väga läbipaistev. Seda rõhutasid ka kuus 

kõrgeimat kontrolliasutust seitsmes aruandes.  
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7. sõlmküsimus. Rahastamise tõhus koordineerimine ELi ja riiklikul tasandil 
Kui ELi ja liikmesriikide tasandil ei tehta tõhusat koordineerimist, on oht, et 
rahastamismehhanismide keerukus võib kaasa tuua poliitika ebatõhusa rakendamise (vähem 
vastastikust täiendavust, väiksem sünergia, raskused rahalistele vahenditele juurdepääsul, 
topeltrahastamise oht). 

KOKKUVÕTVAD KOMMENTAARID 

55. Integratsioon on dünaamiline, pikaajaline ja pidev kahesuunaline protsess, mis hõlmab 

nii rändajaid kui ka vastuvõtvat ühiskonda. Rändajate integreerimine nende uude ühiskonda 

ELis ei ole lihtne, arvestades eelkõige rändajate arvu märkimisväärset kasvu viimase kümne 

aasta jooksul. Liit on aga võtnud kohustuse selle ülesandega tegeleda ja tulemuslikul 

integratsioonil on mitmeid võimalikke majanduslikke, sotsiaalseid ja majanduslikke eeliseid 

riikide jaoks, kuhu rändajad elama asuvad (vt punkt 6). 

56. Käesolevas dokumendis on kontrollikoda välja toonud peamised rändajate 

integratsiooniga seotud probleemid ning juhtinud tähelepanu seitsmele peamisele 

sõlmküsimusele: 

- integratsiooniprotsessi käivitamist pärssivate viivituste vähendamine; 

- võrdsete õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine; 

- vajaduste ja rahastamise usaldusväärne ja kõikehõlmav hindamine, 

- liikmesriikide tahe tegevuskava ellu viia; 

- kõikide rändajate toetamine kõikides asjaomastes poliitikavaldkondades;  

- integratsiooni tulemuste tõhus jälgimine, et mõõta tehtud edusamme ja vajaduse 

korral poliitikat kohandada; 

- rahastamise tõhus koordineerimine ELi ja liikmesriikide tasandil. 

57. Nimetatud probleemide lahendamiseks peavad tulemuslikke ja koordineeritud 

jõupingutusi tegema kõik osalejad: ELi institutsioonid, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud 

omavalitsused ning muud asutused ja vabatahtlikud organisatsioonid. Sellist tegevust 

vajatakse, et anda tähendus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 2 sõnastusele, milles 
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sätestatakse, et „Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 

demokraatia, võrdsus [---] ja inimõiguste [---] austamine.“ 

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana IVANOVA, võttis käesoleva infodokumendi 

vastu 25. aprilli 2018. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 

 president 

 Klaus-Heiner LEHNE 
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I lisa 

Sõnastik 

Rändealane terminoloogia: rändajad, pagulased ja varjupaigataotlejad ei ole üks ja sama. 

Mõisted rändaja, pagulane ja varjupaigataotleja ei ole sünonüümid. Erinevuste mõistmine on 
esimene samm ELi integratsiooni raamistiku mõistmisel. Täpsem teave rändega seotud 
mõistete kohta on saadaval Euroopa rändevõrgustiku sõnastikus83. 

• Varjupaigataotleja on rändaja, kes taotleb kaitset 1951. aasta Genfi konventsiooni 
alusel84 (rahvusvaheline kaitse) või riikliku pagulasseaduse alusel (riiklik kaitse). 

• Humanitaarabi saaja on rändaja, kellele on siseriiklike õigusaktide alusel tagatud kaitse. 
Euroopa rändevõrgustiku kohaselt on humanitaarabi ELi-välise ühtlustatud kaitse vorm, 
mida tänapäeval tavaliselt vahetatakse täiendava kaitse abil, välja arvatud mõnes 
liikmesriigis. 

• Täiendava kaitse saaja on rändaja, kes ei liigitu pagulaseks Genfi konventsiooni range 
tähenduse alusel (st puudub „hästi põhjendatud kartus tagakiusamishirmu ees“), kellega 
seoses on ilmnenud põhjendatud alus arvata, et asjaomane isik seisaks oma päritoluriiki 
või varasemasse alalisse elukohta tagasipöördumisel silmitsi reaalse ohuga kannatada 
tõsist kahju ja seaks ohtu oma elu ning kes ei saa või kõnealuse ohu tõttu (nt hukkamine, 
piinamine, konflikt või inimõiguste massiline rikkumine) ei taha anda ennast nimetatud 
riigi kaitse alla. 

• Ebaseaduslikult riigis elavad isikud on rändajad, kes ei täida või ei täida enam Schengeni 
piirieeskirjade sätestatud sisenemistingimusi või muid liikmesriiki sisenemise, seal 
viibimise või elamise tingimusi. 

• Väljastpoolt ELi pärit rändaja – vt kolmanda riigi kodanik. 

• Pagulane on isik, kes on tunnistatud rahvusvahelist kaitset vajavaks isikuks. ELi kontekstis 
on rändaja isik, kellel on rassi, usu, rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse gruppi kuulumise või 
poliitiliste vaadete tõttu põhjendatud tagakiusamishirm, mistõttu ta on väljaspool oma 
kodakondsuse või endise elukoha riiki ning ei saa või, sellise kartuse tõttu keelduda selle 
riigi kaitset kasutamast ja kellele ei kohaldata direktiivi 2011/95/EL (miinimumnõuete 
direktiiv) artiklit 12 (väljaarvamine). 

• Ümberpaigutamine tähendab rahvusvahelise kaitse all oleva isiku (või rahvusvahelise 
kaitse taotleja) üleandmist talle kaitse andnud (või taotluse läbivaatamise eest 
vastutavast) ELi liikmesriigist teise liikmesriiki, kus neile antakse samasugune kaitse (kus 
nende taotlused läbi vaadatakse). 

• Ümberasustamine tähendab ELi kontekstis rändaja üleviimist kolmandast riigist ELi 
liikmesriiki, kus neil on lubatud elada kas pagulasena või neile antakse liikmesriigi ja ELi 
õiguse alusel pagulasseisundiga võrdne staatus, mis annab samad õigused ja hüved. 

• Kodakondsuseta isik on isik, keda mitte ükski riik ei tunnista oma õigussüsteemis 
kodanikuna. Käesolevas infodokumendis käsitletakse neid kolmandate riikide kodanikena. 
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• Kolmanda riigi kodanik on isik, kes ei ole liidu kodanik asutamislepingu artikli 20 lõike 1 
tähenduses, st tal ei ole mõne liikmesriigi kodakondsust (sh kodakondsuseta isikud). 
Käesolevas infodokumendis on kolmandate riikide kodanikud väljastpoolt ELi saabuvad 
rändajad. 

Seetõttu on peale pagulaste mitu erinevat rändajate kategooriat. Kaitset taotlev isik erineb 
selgelt nendest rändajatest, kes rändavad oma töökoha, perekonna taasühinemise, õppimise 
või teadustöö eesmärgil. 

Järgnevalt esitatakse muud kasulikud terminid, mis põhinevad Eurostati andmetel85. 

• Varjupaigataotlusi käsitlev lõplik otsus on varjupaigamenetluse lõppastmes tehtud otsus, 
mis tuleneb varjupaigataotleja esitatud ja menetluse eelmises etapis rahuldamata jäetud 
kaebusest. 

• Esimese astme otsus varjupaigataotluse kohta tähendab otsust, mille on vastuvõtva riigi 
varjupaiga taotlemise menetluse esimese otsusena vastu võtnud vastutav ametiasutus. 
See võib olla kas positiivne (varjupaigataotlus rahuldatakse) või negatiivne (taotlus 
lükatakse tagasi). Negatiivse otsuse korral on varjupaigataotlejatel õigus kaebus esitada. 

• Esmakordne varjupaigataotleja on isik, kes on esitanud asjaomases liikmesriigis 
vaatlusperioodi jooksul esimest korda rahvusvahelise kaitse taotluse, olenemata sellest, 
kui isik on ka mõnes teises liikmesriigis taotluse esitanud. 

• Elamisluba on ELi liikmesriigi ametiasutuste väljastatud vähemalt kolmekuuline luba, mis 
võimaldab rändajal seaduslikult viibida tema territooriumil. 

Muud mõisted 

• Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) edendab rändevoogude tõhusat 
haldamist koostöös päritolu- ja transiidiriikidega ning varjupaiga- ja sisserändeküsimuste 
alase liidu ühise lähenemisviisi rakendamist, tugevdamist ja arendamist. 

• Ühtekuuluvuspoliitika: üks suuremaid ELi eelarvest rahastatavaid poliitikavaldkondi. Selle 
eesmärk on eri piirkondadevaheliste erinevuste vähendamine, taandarenevate 
tööstuspiirkondade ümberkujundamine ja maapiirkondade mitmekesistamine ning 
piiriülese, riikide- ja piirkondadevahelise koostöö arendamine. Ühtekuuluvuspoliitikat 
rahastatakse läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja 
Ühtekuuluvusfondi (ÜF). 

• Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD): EAFRD on liidu rahaline panus 
maaelu arengu programmidesse, mille eesmärk on muuta põllumajandus 
konkurentsivõimelisemaks, tagada loodusvarade ja kliimameetmete kestlikum 
majandamine ning saavutada maapiirkondade majanduse ja kogukondade 
tasakaalustatud territoriaalne areng, sh töökohtade loomine ja säilitamine. 
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• Euroopa integratsioonivõrgustiku (EIN) kaudu edendatakse koostööd riiklike, kohalike ja 
piirkondlike üksuste ning muude ELi tasandi võrgustikega valdkondades, mis on seotud 
rändajate integreerimisega. EIN on üks komisjoni rakendatava integratsiooni tegevuskava 
meetmetest, millega asendatakse riiklike integratsioonialaste kontaktpunktide võrgustik. 

• Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) eesmärk on aidata kaluritel üle minna 
jätkusuutlikule kalapüügile ja rannikualade kogukondadel oma majandustegevust 
mitmekesistada. 

• Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF): Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärk on 
edendada Euroopa Liidu sisest majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades eri 
piirkondade arengutaseme vahelisi erinevusi peamiselt ettevõtetele antava 
finantstoetuse kaudu, millega toetatakse taristu loomist ja tootlikke töökohti loovaid 
investeeringuid. 

• Euroopa Sotsiaalfond (ESF): Euroopa Sotsiaalfondi eesmärk on edendada kõrget tööhõive 
ja töökohtade kvaliteeti, edendada kõigile kõrgetasemelist haridust ja koolitust, võidelda 
vaesuse vastu ja edendada sotsiaalset kaasatust, aidates seeläbi kaasa majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele Euroopa Liidus. 

• Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF): üle poole ELi vahenditest suunatakse 
viie Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi kaudu. Neid haldavad ühiselt Euroopa 
Komisjon ja liikmesriigid. Need fondid on Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa 
Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 
(EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). 

• Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) aitab leevendada 
vaesuse kõige hullemaid vorme, andes enim puudustkannatavatele isikutele mitterahalist 
toetust toidu- ja/või esmase materiaalse abi kaudu, ning sotsiaalse kaasamise meetmeid, 
mille eesmärk on enim puudustkannatavate isikute sotsiaalne integratsioon. 

• Integratsioon/kaasamine: rändajate integreerimise poliitika ühiste aluspõhimõtete 
kohaselt tähendab integratsioon „sisserännanute ja liikmesriikide elanike dünaamilist, 
kahepoolset vastastikust omaksvõtmist“. Integratsiooni ja kaasamist kasutatakse sageli 
sünonüümidena: integratsiooni kasutatakse sagedamini põhiõiguste ja väärtuste 
kaitsmisele suunatud tegevuse kontekstis (nagu kirjeldatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 2) ning kaasamist kasutatakse enamasti sotsiaal-majanduslike meetmete 
kontekstis. 

• Kõrgeimad kontrolliasutused on riiklikud asutused, mille ülesanne on riigi tulude ja 
kulude kontrollimine. Igal ELi liikmesriigil on üks kõrgeim kontrolliasutus ja ELi kõrgeim 
kontrolliasutus on Euroopa Kontrollikoda. 

• ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping 

• Noorte tööhõive algatus Noorte tööhõive algatus on loodud rahalise toetuse andmiseks 
piirkondadele, kus noorte töötuse määr on üle 25%. 
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II lisa 

Rändajate arv liikmesriikides ja nende osakaal elanikkonnas (2017) 

 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Eurostati andmetel (seisuga märts 2018). 
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III lisa. 

Uuring rändajate integratsiooni kohta 

Kontrollikoja uuringule laekus vastuseid ajavahemikul 18. oktoobrist kuni 20. detsembrini 
2017. Vastasid kõik Euroopa integratsioonivõrgustiku liikmed ja kontrollikojale laekus 32 
vastust: neli Belgiast (Brüsseli piirkond, saksakeelne kogukond, Flandria piirkond ja Valloonia 
piirkond), üks vastus igast 27 liikmesriigist ja üks Norrast. 

Allpool esitame kõigi küsimuste vastused. Mitte kõik EINi liikmed ei vastanud kõigile 
küsimustele. Numbrid tähistavad nende EINi liikmete arvu, kes vastasid selle uuringu 
konkreetsele küsimusele; numbrid ei tähista liikmesriikide arvu. 
1. küsimus. Käesoleva uuringu täitnud isiku nimi ja kontaktandmed 

2. küsimus. Kes on teie integratsioonipoliitika sihtrühmad? 

 Märkida, kui 
asjakohane Märkida, kui on erifookus4 

Isik, kes taotleb kaitset või kellele on kaitse antud 
Pagulased 29 20 
Täiendava kaitse saajad 27 17 
Humanitaarkaitse saajad 21 12 
Varjupaigataotlejad 20 6 
Muud rändajad 
Pereliikmed 26 5 
Kõrgelt kvalifitseeritud töötajad 16 4 
Teadlased 15 4 
Õpilased 18 5 
Muud töötajad 20 3 
Kodakondsuseta isikud 19 4 
Lapsrändajad1 25 11 
Naisrändajad 23 7 
Noored rändajad 26 6 
Maapiirkondadesse elama asunud rändajad 20 3 
Äsja saabunud2 rändajad, kellel on elamisluba 
olemas 23 8 

Välismaal sündinud kodanikud3 14 5 
ELi kodanikud3 14 4 

Märkused: 1 Nt saatjaga või saatjata alaealised rändajad. 2 Vähem kui aasta seaduslikult vastuvõtvas riigis 
elamist. 3 Ei loeta väljastpoolt ELi saabunud rändajateks. 4 Märkige, kui tegemist on erimeetmete või 
sihtrühmale antava rahastamise olulise osaga. 
 

3. küsimus. Kuidas aitavad järgmised tegurid kaasa rändajate integratsiooni tulemuslikkusele?1 

 Negatiivne Positiivne Mõju 
puudus 

Majandus- ja poliitiline keskkond 
Majanduskeskkond (tööhõive määr, demograafilised muutused jne) 11 22 3 
Poliitiline keskkond 8 23 3 
Integratsiooni rahastamine 
ELi vahendite kättesaadavus ja neile juurdepääs 1 28 0 
Riiklike/piirkondlike ja/või kohalike vahendite kättesaadavus ja neile 
juurdepääs 2 26 3 

Integratsioonipoliitika 
Integratsioonipoliitika olemasolu riiklikul / piirkondlikul või kohalikul 
tasandil 0 30 1 

Poliitika kujundamise kvaliteet riiklikul /piirkondlikul või kohalikul 
tasandil 0 27 2 

Integratsioonipoliitika süvalaiendamine muudesse asjakohastesse 
poliitikavaldkondadesse 0 27 3 
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Valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmade roll 0 31 0 
Erinevate valitsemistasandite vaheline kooskõlastamine 0 28 2 
Rändajate integratsiooniga tegelevad ametiasutused 0 24 3 
Poliitika järelevalve 0 24 5 
ELi õigusaktid ja poliitikavahendid 2 26 4 
Suhtumine integratsiooni 
Diskrimineerimisvastased meetmed riigis 2 28 1 
Vastuvõtva elanikkonna suhtumine 62 19 3 
Rändajate suhtumine 1 21 5 
Integratsiooni kasulikkuse alase teadlikkuse edendamine 0 24 4 
Kolmandate riikide kodanike seaduslikud õigused 
Juurdepääs tööturule 1 29 0 
Perekonna taasühinemise võimaldamine 1 27 1 
Juurdepääs kodakondsusele/pikaajalisele elukohale 0 26 3 
Juurdepääs sotsiaal- ja tervishoiuteenustele 2 29 0 
Eluaseme kättesaadavus 3 24 2 
Juurdepääs haridusele 0 28 1 
Oskuste õpetamine 
Kolmandate riikide kodanike teadmised vastuvõtva ühiskonna keele 
kohta 4 26 2 

Kvalifikatsioonide tunnustamise kord 4 26 1 
Rändajate haridustase 4 18 8 

Märkus: 1 mõningatel juhtudel tegid vastajad kindlaks rohkem kui üht liiki mõju kindlaksmääratud teguritele. 
Seega võib vastuste koguarv iga teguri kohta olla suurem kui vastajate koguarv. 2 Kaks vastajat märkisid, et 
vastuvõtva elanikkonna suhtumine on nii positiivne kui negatiivne. 

4. küsimus. Kas ELi hiljutine rändeprobleem (alates 2014. aastast) ajendas teie riiki muutma mõnda kehtiva 
integratsioonipoliitika aspekti? 
 Märkida, kui 

asjakohane 
Loodi riiklikud ja/või piirkondlikud ja/või kohalikud strateegiad/tegevuskavad 22 
Muudeti rändajate integreerimiseks ette nähtud vahendite eraldamist 22 
Poliitika mõne konkreetse aspektiga tegelemiseks loodi uus üksus või mõnele 
olemasolevale üksusele anti rohkem funktsioone 

17 

Rändajate vajadused hinnati ümber 14 
Põhiline tähelepanu suunati mõnele teisele sihtrühmale (nt pagulased, noored 
rändajad jne)  

16 

Töötati välja lisameetmed 15 
Töötati välja rohkem näitajaid 7 
Muu (täpsustage) 3 

 

5. küsimus. Kas teie riigi integratsioonipoliitika mõjust rändajate integratsioonile on koostatud uuringuid või 
kogutud tõendeid? 
Jah – 22 Ei – 9 

 

6. küsimus. Milliseid fonde kasutab teie riik rändajate integratsioonimeetmete rakendamiseks? 
ELi fondid 
AMIF Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 30 
SOLID 
programmi 
vahendid 

üldprogramm „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine aastatel 2007–2013“, mis 
koosneb neljast fondist (Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise 
Fond, Euroopa Pagulasfond, Välispiirifond, Euroopa Tagasipöördumisfond) 

23 

EAFRD Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 3 
EMKF Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 0 
ESF Euroopa Sotsiaalfond 23 
ERF Euroopa Regionaalarengu Fond 5 
FEAD Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks 4 
EaSI Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm 1 
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Programm 
„Horisont 
2020“ 

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm 
1 

YEI noorte tööhõive algatus 1 
„ERASMUS+“ ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, 6 
COSME Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

programm 
0 

Programm „Kodanike Euroopa“ 0 
Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm 0 
Õigusprogramm 0 
 
Liikmesriigi vahendid 24 

 
7. küsimus. Kas toetatavate rändajate arv ning vastav ELi ja riiklike fondide toetus (kulukohustused) on teada? 
Jah – 6 Osaliselt – 20 Ei – 5 

 
8. küsimus. Kas toetatavate rändajate arv ning vastavad ELi ja riiklikud vahendid on rühmitatud rändajate 
rühmade kaupa (nt töötajad, pagulased, pereliikmed jne)? 
ELi 
vahendid 

Jah, kõigi vahendite puhul Jah, teatud vahendite puhul Ei 
1 10 18 

Liikmesriigi 
vahendid 

Jah, kõigi vahendite puhul Jah, teatud vahendite puhul Ei 
2 5 16 

 
9. küsimus. Kas rändajate integratsioonimeetmete rakendamise eest vastutavate asutuste vahele on loodud 
koordineerimisasutus? 
Jah – 26 Ei – 5 

 
10. küsimus. Kas erinevate ELi vahenditega toetatakse teie riigis meetmete rakendamisel sama sihtrühma 
sama liiki sekkumisi? 
Jah – 2 Osaliselt – 8 Ei – 19  

 
11. küsimus. Palun esitage rändajate integreerimisega seotud meetmete rakendamise ja järelevalve eest 
vastutavate üksuste koguarv ja vastav jaotus. 
Märkus: sellele küsimusele vastamiseks kasutati erinevaid lähenemisviise. Seetõttu ei ole 
tulemused tähenduslikud ja neid ei esitata. Kokku 

Riiklike vahendite rakendamine  
Ministeeriumide osakonnad  
Muu (täpsustage)  
Muu (täpsustage)  
ELi vahendite rakendamine  
Korraldusasutused  
Vahendusasutused  
Vastutavad asutused  
Volitatud asutused  
Muu (täpsustage)  
Muu (täpsustage)  
KOKKU  

 
12. küsimus. Kas teie riik kasutab Zaragoza näitajaid?  
 Kasutatakse kõiki näitajaid Näitajaid kasutatakse osaliselt Näitajaid ei kasutata 
Tööhõive 1 13 16 
Haridus 1 14 15 
Sotsiaalne kaasatus 3 11 16 
Kodanikuaktiivsus 2 11 17 

 
13. küsimus. Kas teie riik kasutab integratsioonipoliitika arengu jälgimiseks muid näitajaid? 
Jah – 16 Ei – 15  
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14. küsimus. Kas teie liikmesriigil on eeskirju, mis piiravad andmete kogumist rändajate kohta? 

Jah – 10 Ei – 20 
 
15. küsimus. Palun esitage kaks näidet ELi rahastatud projektidest, mida rakendatakse teie riigis ja mis on 
olulised rändajate integreerimiseks (2 erineva integratsioonivaldkonna ja 2014.–2020. aasta programmitöö 
perioodi jaoks). 
 

16. küsimus. Kas teie arvates on Euroopa Komisjoni poolt teie riigis integratsioonipoliitika välja töötamiseks ja 
elluviimiseks pakutav toetus olnud asjakohane? 

Asjakohane – 19 
Osaliselt või mitte 
täielikult 
asjakohane – 8 

Ei ole asjakohane – 
0 Tuge ei pakutud – 2 

 
17. küsimus. Millist komisjoni toetuse aspekti peate kõige väärtuslikumaks? 
 
18. küsimus. Kuidas võiks komisjoni pakutavat tuge parandada? 
 

19. küsimus. Kas teie riik leiab, et ELi pädevust rändajate integratsiooni valdkonnas tuleks suurendada? 
Märkus: numbrid näitavad igale kategooriale antud vastuste arvu 
Jah – 9  Ei – 20  

 
Uuringu lisa – palun märkige integratsiooni valdkonnad, kus rakendatakse meetmeid rändajate 
integreerimiseks programmitöö perioodil 2014–2020. 
 

ELi fond Integratsioonimeetmed 
Märkida, 
kui 
asjakohane 

ELi fond Integratsioonimeetmed 
Märkida, 
kui 
asjakohane 

AMIF 

Tööhõive 12 

FEAD 

Tööhõive 0 
Haridus 24 Haridus 0 
Kutseõpe 11 Kutseõpe 0 
Eluase 16 Eluase 0 
Tervishoid 16 Tervishoid 0 
Sotsiaalne kaasatus 26 Sotsiaalne kaasatus 4 

ESF/ 
YEI  

Tööhõive 15 

ERF 

Tööhõive 0 
Haridus 8 Haridus 0 
Kutseõpe 13 Kutseõpe 2 
Eluase 2 Eluase 2 
Tervishoid 2 Tervishoid 3 
Sotsiaalne kaasatus 14 Sotsiaalne kaasatus 3 

EAFRD 

Tööhõive 0 

EMKF 

Tööhõive 0 
Haridus 0 Haridus 0 
Kutseõpe 0 Kutseõpe 0 
Eluase 0 Eluase 0 
Tervishoid 0 Tervishoid 0 
Sotsiaalne kaasatus 2 Sotsiaalne kaasatus 0 
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IV lisa. 

Rändajate integreerimise ELi raamistiku ajakava 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

2009

Perioodi 2007–2013 Euroopa integratsioonifondi käivitamine
Toetab liikmesriike ja kodanikuühiskonda integratsioonipoliitika ja meetmete koostamisel, rakendamisel, 
jälgimisel ja hindamisel, ning vahetab integratsioonialaste küsimustega seotud teavet

Integratsiooni käsiraamatu teine väljaanne 

2007

2005

Rändajate sissevoolu suurenemine

Tampere 
programm

(1999–2004)
Programmiga kutsutakse üles 

looma selline ühine 
rändepoliitika, mis hõlmaks 
dünaamilisemat poliitikat 
seaduslikult ELis elavate 

rändajate integreerimiseks
Riiklike integratsiooni kontaktpunktide loomine
Valitsusekspertide võrgustik, mille eesmärk on edendada häid tavasid ja tugevdada riikliku 
integratsioonipoliitika koordineerimist

Haagi programm 
(2005–2009) 

Programmiga kehtestati 
kümme prioriteeti, mis 

rõhutavad 
integratsioonipoliitika 
hindamise olulisust ja 

tervikliku lähenemisviisi 
kasutamist, et hõlbustada ja 

julgustada läbikäimist 
kohaliku ja ELi tasandi vahel

Stockholmi 
programm 

(2010–2014) 
Programmis kutsutakse 

üles jätkama põhinäitajate 
hindamist ja jälgimist

2003

Rändajate integratsiooni poliitika ühised aluspõhimõtted
Mittesiduv aluspõhimõtete juhend, mille alusel liikmesriigid saavad oma jõupingutusi hinnata

Integratsiooni käsiraamatu esimene väljaanne
Poliitikakujundajate ja spetsialistide kogemustel põhinevad õppetunnid ja head tavad

2004

Ühine integratsioonikava 
ELi rändajate integreerimise raamistik
Ühiste aluspõhimõtete kohaldamise raamistik

Lissaboni lepingu jõustumine
Lepingus sätestatakse sõnaselge õiguslik alus ELi algatustele ja toetusele, mis antakse liikmesriikidele 
seaduslikult ELis elavate rändajate integreerimiseks ette nähtud meetmete jaoks

Euroopa integratsioonifoorumi loomine
Kodanikuühiskonna organisatsioonide ja ELi institutsioonide vahelise dialoogi platvorm

Nõukogu algatused Integratsioonivahendid ELi  fondid integratsiooni jaoks

Komis joni meede Asutamisleping
Seletus

Euroopa integratsiooni veebisaidi käivitamine
Zaragoza deklaratsioon (ja Zaragoza näitajad)
Liikmesriigid otsustavad järgida teatud näitajaid, et suurendada andmete võrreldavust, jälgida 
integratsioonipoliitika tulemusi ja analüüsida edaspidist poliitika kavandamist

2010

Rändajate integreerimise Euroopa tegevuskava
Kavas antakse ülevaade ELi algatustest, millega toetatakse rändajate integreerimist

Integratsiooni käsiraamatu kolmas väljaanne

2011

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond aastateks 2014–2020
Edendab rändevoogude tõhusat haldamist ning varjupaiga- ja sisserändeküsimuste alase liidu ühise 
lähenemisviisi rakendamist, tugevdamist ja arendamist.

Rändajate integreerimise moodulid Euroopas
Moodulid on võrreldes juhenditega põhjalikumad ning sisaldavad integratsiooni võrdlusraamistikku

2014

Euroopa rände tegevuskava
Kavas tuuakse välja rände valdkonna vahetud meetmed, millega reageerida hiljutisele rändevoole

Rändajate integreerimise tegevuskava
Kavaga toetatakse liikmesriikide jõupingutusi oma integratsioonipoliitika koostamisel ja tugevdamisel ning 
kirjeldatakse konkreetseid meetmeid, mida komisjon hakkab ellu viima

Euroopa rändefoorumi loomine
Sellega asendatakse integratsioonifoorum 

2015

Järeldused seaduslikult ELis elavate rändajate integreerimise kohta
Euroopa Ülemkogu tunnustab integratsiooni käsitlevat komisjoni tegevuskava ja kutsub liikmesriike üles 
selles aktiivselt osalema

2016

Strateegiasuunised 
2015–2019 
vabadusel, 

turvalisusel ja
õigusel rajanev ala
Suunistes rõhutatakse, et liit
peab toetama liikmesriikide 

jõupingutusi 
integratsioonipoliitika
aktiivsel rakendamisel
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V lisa. 

Rändajate integreerimisele kohaldatavad rännet käsitlevad direktiivid 

Euroopa seadusliku rände poliitika direktiivid 

Direktiiv Eesmärk Seis 
Nõukogu direktiiv 
2003/109/EÜ, 
25. november 2003, 
mida on muudetud 
direktiiviga 
2011/51/EÜ 

Pikaajalised elanikud — kõigile rändajatele, kes elavad 
seaduslikult mõne ELi liikmesriigi territooriumil vähemalt 
viis aastat järjest seaduslikult, antakse pikaajalise elaniku 
staatus. 

Toimivuskontrolli 
(õigusloome kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse programmi 
algatus) käsitlev avalik 
konsultatsioon lõppes 18. 
septembril 2017. 
 
Märkus: õigusloome 
kvaliteedi ja tulemuslikkuse 
programmi algatus on 
protsess, mille raames 
analüüsitakse olemasolevaid 
õigusakte ja meetmeid, et 
tagada ELi õigusest 
tulenevate eeliste 
saavutamine võimalikult 
väikeste kuludega 
sidusrühmadele, kodanikele 
ja haldusasutustele ning 
võimaluse korral vähendada 
reguleerimisega seotud 
kulusid, ilma et see mõjutaks 
asjaomase algatuse 
poliitikaeesmärke. 

Nõukogu direktiiv 
2003/86/EÜ, 
22. september 2003 

Perekonna taasühinemine — kehtestatakse eeskirjad ja 
tingimused, mille alusel võivad ELis seaduslikult elavad 
rändajad tuua oma elukohaks olevasse liikmesriiki oma 
kolmanda riigi kodakondsusega abikaasa, alaealised 
lapsed ja abikaasa lapsed. 

Direktiiv 2011/98/EL, 
13. detsember 2011 

Ühtne luba – liikmesriigis elamist ja töötamist 
võimaldava ühtse loa taotlemise ühtne menetlus ning 
liikmesriigis seaduslikult elavate võõrtöötajate ühised 
õigused. 

Direktiiv 2014/66/EL, 
15. mai 2014 

Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad – rändajate riiki 
sisenemise ja seal elamise tingimused, et lihtsustada 
töötajate ettevõtjasisest üleviimist. 

Direktiiv 2014/36/EL, 
26. veebruar 2014 

Hooajatöötajad – miinimumeeskirjad madala 
kvalifikatsiooniga võõrtöötajate töölevõtmiseks. 

Direktiiv 2016/801, 
11. mai 2016 

Üliõpilased ja teadlased — rändajatest üliõpilaste, 
teadlaste, kooliõpilaste, praktikantide, vabatahtlike ja au 
pair’ide ELi territooriumile sisenemise ja seal elamise 
uued eeskirjad. 

Nõukogu direktiiv 
2009/50/EÜ, 25. mai 
20091 

ELi sinine kaart (läbivaatamisel) – kolmandate riikide 
kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil 
riiki sisenemine ja seal elamise tingimused. 

2018. aasta märtsis on 
läbivaatamisel: Komisjoni 
ettepanek COM(2016) 378 

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi arendamise (CEAS) teist etappi puudutavad direktiivid 

Direktiiv 2013/32/EL, 
26. juuni 2013 (uuesti 
sõnastatud) 

Läbivaadatud varjupaigamenetlused – nende raames 
kehtestatakse rahvusvahelise kaitse andmise ja 
äravõtmise ühised menetlused. 

2018. aasta märtsis on 
läbivaatamisel: Komisjoni 
ettepanek COM(2016) 467 

Direktiiv 2013/33/EL, 
26. juuni 2013 (uuesti 
sõnastatud) 

Muudetud vastuvõtutingimused – nendega 
kehtestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate 
vastuvõtmise nõuded. 

2018. aasta märtsis on 
läbivaatamisel: Komisjoni 
ettepanek COM(2016) 465 

Direktiiv 2011/95/EL, 
13. detsember 2011 
(uuesti sõnastatud) 

Muudetud kvalifikatsioonidirektiiv – käsitleb nõudeid, 
millele kolmandate riikide kodanikud peavad vastama, et 
kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning 
nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise 
kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile 
ja antava kaitse sisule. 

2018. aasta märtsis on 
läbivaatamisel: Komisjoni 
ettepanek COM(2016) 466 
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Nõukogu direktiiv 
2001/55/EÜ, 20. juuli 
2001 

Ajutine kaitse – miinimumnõuded ajutise kaitse 
andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu 
korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste 
tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning 
selle tagajärgede kandmisel. 

Nimetatud direktiivi ei ole 
seni rakendatud. Komisjonis 
tegi 2016. aastal hindamise. 

Märkus: Taani ei kohalda rände-, viisa- ja varjupaigapoliitikat käsitlevaid ELi üleseid eeskirju. Iirimaa 
ja Ühendkuningriik otsustavad eeskirjade vastuvõtmise juhtumipõhiselt. 
1 Ettepanek sisaldab ka nõukogu direktiivi 2003/109/EÜ muudatusi. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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VI lisa 
ELi rändeõiguses sätestatud integreerimistingimused 
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Varjupaigataotlejad 
Direktiiv 2013/33/EL Ei sisaldu direktiivis 

Hiljemalt 9 kuud pärast 
rahvusvahelise kaitse 

taotluse esitamise kuupäeva 

Alaealistele: sama mis 
kodanikel Ei sisaldu direktiivis 

Vähemalt erakorraline 
ja vältimatu arstiabi 

ning haiguste ja 
raskete vaimsete 

häirete ravi 

Välistatud 
direktiiviga 

2003/86 

Liikmesriigi piires või 
määratud piirkonnas 

Pagulased 
Direktiiv 2011/95/EL 

Minimaalselt 3 aastat, 
pikendatav 

Ainult pärast staatuse 
andmist 

Sama mis kodanikel Lubatud Sama mis teistel 
seaduslikult 

resideeruvatel 
rändajatel 

Täiendava kaitse saajad 
Direktiiv 2011/95/EL 

Vähemalt üks aasta, 
pikendatav Sama mis kodanikel Võib piirduda 

põhitoetusega Sama mis kodanikel 
Välistatud 
direktiiviga 

2003/86 

Pereliikmed 
Direktiiv 2003/86/EÜ 1 aasta, pikendatav 

Sama mis kodanikel, kuid 
liikmesriik võib juurdepääsu 

piirata 
Sama mis kodanikel Ei sisaldu direktiivis Ravikindlustuse tagab 

toetaja E/K Ei sisaldu direktiivis 

Kõrgelt kvalifitseeritud 
töötajad 
Direktiiv 2009/50/EÜ 

1–4 aastat, mida võib 
pikendada vastavalt 

liikmesriigi määratletud 
korrale Kui töölepingu 

pikkus on alla 2 aasta, siis 
töölepingu pikkus + 3 

kuud 

Esimesed 2 aastat on lubatud 
üksnes tegevused, mis 

vastavad 
vastuvõtutingimustele Pärast 
võib liikmesriik lubada sama 

mis kodanikel 

Sama mis kodanikel Lubatud Lubatud 

Hooajatöötajad 
Direktiiv 2014/36/EL 

Mis tahes 12-kuulise 
perioodi jooksul 5–9 kuud 

Üksnes loa alusel lubatud 
konkreetne töösuhe 

Sama mis kodanikel, 
kuid liikmesriik võib 

seda piirata 
Sama mis kodanikel 

Sama mis kodanikel, 
kuid liikmesriik võib 
välja jätta pere- ja 

töötushüvitised 

Ei sisaldu direktiivis 
Välistatud 

direktiivi 2003/86 
artikliga 3 

Lubatud 

Ettevõtjasiseselt üleviidud 
töötaja 
Direktiiv 2014/66/EL 

Juhtidele ja 
spetsialistidele 

maksimaalselt 3 aastat ja 
praktikantidele 1 aasta 

Üksnes loa alusel lubatud 
konkreetne töösuhe Ei sisaldu direktiivis Sama mis kodanikel Ei sisaldu direktiivis 

2014/66/EL Lubatud Lubatud 

Muud võõrtöötajad 
Direktiiv 2011/98/EL Ei sisaldu direktiivis Ainult loal märgitud 

tegevuse jaoks Sama mis kodanikel 
Sama mis kodanikel, 
kuid liikmesriik võib 

seda piirata 
Lubatud Lubatud 
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Teadlased, üliõpilased, 
koolitus, vabatahtlik 
teenistus, õpilasvahetus, 
au pair’ina töötamine 
Direktiiv (EL) 2016/801. 

Tegevusperioodiks 
Teadlaste ja õpilaste 
puhul võib pikendada 

vähemalt veel 9 kuu võrra 

Lubatud teadlastele ja 
õpilastele pärast teadustöö 

või õpingute lõpetamist 

Sama mis kodanikel 
Liikmesriik võib seda 

piirata, kui ei 
kohaldata 

vastastikkuse 
põhimõtet koos 

rändajate 
päritoluriigiga 

Sama mis kodanikel Määratleb liikmesriik 
Riigis viibimise ajal 

nõutav ravikindlustuse 
olemasolu 

Lubatud 
teadlastele Lubatud 

Pikaajaliselt riigis elavad 
rändajad 
Direktiiv 2003/109/EÜ 

Vähemalt 5 aastat ja 
taotluse korral 
pikendatakse 

Sama mis kodanikel Lubatud Lubatud 

Allikas: rännet käsitlevate ELi õigusaktidele tuginedes Euroopa Kontrollikoda. 
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VII lisa 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

ning Euroopa abifondi raames toimuva integreerimisega seotud abikõlblike meetmete 

ülevaade 

Käesolevas lisas on kokku võetud sarnased sekkumised ELi eri fondide vahel, mida hallatakse 
koostöös liikmesriikidega iga AMIFi määruses (määruse 516/2014 artikkel 9) sätestatud 
tegevuse puhul, mis on seotud rändajate integreerimisega. 

 AMIFi prioriteetsed tegevusvaldkonnad FEAD ESF ERF EAFRD EMKF 

In
te

gr
at

sio
on

 

Integratsioonistrateegiate väljatöötamine ja 
arendamine, sealhulgas vajaduste analüüs 
ning näitajate ja hindamise täiustamine 

Ei Jah Ei Ei Ei 

Nõu ja abi andmine sellistes valdkondades 
nagu eluase, elatusvahendid, haldusalane ja 
õiguslik juhendamine, tervisealane ja 
psühholoogiline abi ning sotsiaalhoolekanne, 
lastehoid ja perekonna taasühinemine 

Jah1 Osaliselt Osaliselt5 

Jah 
(peamise

lt 
kogukon

na 
juhitud 
kohalik 
areng / 
LEADERi 
program

m) 

Ei 

Meetmed, millega rändajatele tutvustatakse 
vastuvõtvat ühiskonda ja mis võimaldavad 
neil sellega kohaneda, saada teavet oma 
õigustest ja kohustustest, osaleda 
ühiskondlikus ja kultuurielus ning saada osa 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
väärtustest 

Jah1 Jah4 Ei Ei Ei 

Haridus ja koolitus, sealhulgas keeleõpe, ja 
ettevalmistavad meetmed tööturule 
pääsemise hõlbustamiseks 

Ei Jah Osaliselt5 Jah Jah 

Isikuvastutuse edendamise meetmed, sh 
rändajatele omal jõul toimetuleku 
võimaldamine 

Jah2 Jah4 Osaliselt6 Jah Osaliselt8 

Meetmed, mis toetavad sisukat kontakti ja 
tulemuslikku dialoogi rändajate ja vastuvõtva 
ühiskonna vahel, ning meetmed vastuvõtvas 
ühiskonnas tunnustuse saavutamise 
edendamiseks 

Ei Jah Ei Jah Jah9 

Avalike ja erasektori teenuste tarbimisele 
võrdne juurdepääs ja võrdsed tulemused, sh 
kohanemine rändajatele suunatud teenustega 

Jah1 Jah Jah7 Jah Ei 

Abisaajate suutlikkuse suurendamine Jah3 Jah Jah Ei Ei 
Selgitused: 
1 (II rakenduskava) et aidata neid ühiskonda kaasta. 
2 (II rakenduskava) et aidata neid ühiskonda kaasata (aktiivsete tööturumeetmete hulka 

mittekuuluvad meetmed). 
3 Partnerorganisatsioonidele. 
4 Kui meetmed on osa integreeritud meetmete kogumist, millega aidatakse varjupaigataotlejatel 

tööturule integreeruda. 
5 Kuna ERF saab investeerida rändajate sotsiaalse infrastruktuuri ehitamisse/renoveerimisse. 
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6 Nt ettevõtete asutamise, mikroettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjate toetamise kaudu. 
7 Eelkõige avalike teenuste valdkonna infrastruktuuri arendamisel tehtavad investeeringud. 
8 Kui toetus on seotud starditoetusega. 
9 Ühenduse juhitud kohaliku arengu (CLLD) raames (välja arvatud infrastruktuur). 
Allikas: komisjoni märgukiri, milles käsitletakse sünergiat AMIFi ning muude ELi rahastamisvahendite 
vahel seoses varjupaigataotlejate ja muude rändajate vastuvõtmise ja integreerimisega, ning 
komisjoni talitused. 
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poliitikaalaseid nõuandeid, enne kui nad oma järgmise aasta eelarve kinnitavad. 
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kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks (ELT L 47, 
24.2.2016, lk 6–7), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta otsus (EL) 
2017/342 paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete 
rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks (ELT L 50, 28.2.2017, 
lk 53–54), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta otsus (EL) 2018/8 
paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände, pagulaste sissevoolu ja 
julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste 
eelarvemeetmete rahastamiseks (ELT L 3, 6.1.2018, lk 5–6) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2017. aasta otsus (EL) 2018/51 paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta, et 
eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile (ELT L 7, 12.1.2018, lk 37–38). 

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta otsus (EL) 2017/339 ettenägemata 
kulude varu kasutusele võtmise kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. 
aasta otsus (EL) 2017/344 ettenägematute kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Nõukogu ja liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused ELis seaduslikult elavate kolmandate 

riikide kodanike integreerimise kohta, 15312/16, 9. detsember 2016. 
49 Kutsekirjelduse koostamise vahend asub siin: www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Vastavalt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta uuringule „ELis koos: rändajate ja nende 

järeltulijate osaluse edendamine“ ei olnud viiel liikmesriigil 2015. aasta lõpuks riikliku või 
piirkondliku tasandi integratsioonipoliitikat loodud. Lõpus teatasid kaks kontrollikoja uuringus 
osalenud liikmesriiki, et on tegevuskava välja töötanud. 

51 Vt ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta aruanne „ELis koos: rändajate ja nende 
järeltulijate osaluse edendamine“. 

52 2010. aasta 15. ja 16. aprillil Zaragozas toimunud Euroopa ministrite integratsioonikonverentsil 
esitatud deklaratsioon, mis kinnitati 3.–4. juunini 2010 toimunud justiits- ja siseküsimuste 
nõukogu istungil. 

53 Vt Eurostati aruanne: „Zaragoza katseprojekt – rändajate integratsiooni näitajad“, märts 2011, ja 
siseasjade peadirektoraadi tellitud aruanne: „Rändajate integratsiooni ELi näitajate kasutamine“, 
märts 2013, Thomas Huddleston, Jan Niessen ja Jasper Dag Tjaden. 

54 ELi tööjõu-uuring (EU-LFS) ning Euroopa Liidu sissetulekut ja elamistingimusi käsitlev statistika 
(EU-SILC). 

55 See on OECD 2015. aasta aruande „Välismaalaste integratsiooni näitajad aastal 2015: 
kohanemine“ järelaruanne, mis asub siin http://www.oecd-
ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2016/1851, 14.6.2016, millega võetakse vastu tööjõu 
valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 ja 2021 (ELT L 284, 20.10.2016, lk 
1–4). 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
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57 Komisjoni 16. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 220/2010, millega võetakse vastu tööjõu 

valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2013–2015 (ELT L 67, 17.3.2010, lk 1–3). 
58 MIPEX on AMIFi kaasrahastatav ELi projekt, mille on välja töötanud rahvusvaheliste asjade ja 

rändepoliitika rühma Barcelona keskus. Sellega hinnatakse riikide suutlikkust pakkuda 
rändajatele tööturul liikuvust, perekonna taasühinemist, haridust, poliitilist osalust, alalist 
elukohta, juurdepääsu kodakondsusele, tervishoiuteenustele ja diskrimineerimisvastastele 
meetmetele. Sellesse on koondatud 167 poliitikanäitajat. Lisateave: http://mipex.eu/. 

59 2016. aasta mais käivitatud ELi linnade tegevuskavaga edendatakse liikmesriikide, linnade, 
Euroopa Komisjoni ja muude sidusrühmade vahelist koostööd, et kasutada ära linnapiirkondade 
kogu potentsiaal ja panus. Tegevuskava eesmärk on leida praktilisi ideid ELi õigusaktide, 
rahastamise ja teadmiste jagamise kohta. Kava koosneb 12 prioriteetsest teemast, millest üks on 
rändajate ja pagulaste kaasamine. Viimatinimetatut analüüsitakse linnade, liikmesriikide ja 
Euroopa institutsioone ühendava partnerluse kaudu, kus käsitletakse rändajate ja pagulaste 
kaasamist. Selles keskendutakse keskmise ja pikemaajalisele integratsioonile ning kohalike 
kogukondade, elamumajanduse, töö ja haridusvaldkonnaga seotud rändajate ja pagulaste 
lõimimisele ning haavatavate rühmade valdkondadevahelisele probleemile. Koordinaatorid on 
Amsterdami linn ning komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraat (kaaskoordinaator). 

60 Vt rändajate ja pagulaste kaasamise partnerluse tegevuskava meede 7 („Tõenditepõhisema 
linnades kohaldatava integratsioonipoliitika suunas: tegevuskava koostamine, võrreldavate 
näitajate uurimine ja heade tavade edastamisvahendite välja töötamine“) 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Määruse (EL) nr 514/2014 artikkel 57. 
62 Arvandmed põhinevad AMIFi 2017. Aasta rakendusaruandel, mille liikmesriigid esitasid 2018. aasta 

märtsis. 4. aprilli 2018. aasta seisuga ei olnud Kreeka 2017. aasta rakendusaruanne kättesaadav. 
Komisjon ei ole neid arvandmeid veel kinnitanud. 

63 See arvutus ei hõlma kahte riiklikku programmi, mida peetakse seatud eesmärkidest 10 korda 
suurema väärtuse saavutamisel võõrväärtusteks. 

64 Määruse (EL) nr 1304/2013 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470–486) I lisa. 
65 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 
1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 
1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL. COM(2016) 605 final, 14.9.2016. 

66 Komisjoni 15. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1997 (ELT L 308, 16.11.2016, lk 
5–7). 

67 Võttes arvesse 5) komisjoni 17. juuli 2014. aasta delegeeritud määrust (EL) 1255/2014, millega 
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa 
abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks, määrates kindlaks rakenduskava elluviimise 
aasta- ja lõpparuannete sisu, sealhulgas ühiste näitajate loetelu (ELT L 337, 25.11.2014, lk 46–
50). 

68 Vt kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta, selgitus 8.3. 
69 Määruse (EL) nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning 

politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted, artikli 14.2 punkt e. 

http://mipex.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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70 Määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 

Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kohta, artikli 15.1 punkt b ja artikli 96.6 punkt a. 

71 Kontrollikoja eriaruanne nr 22/2012: „Kas Euroopa Integratsioonifond ja Euroopa Pagulasfond 
aitavad mõjusalt kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele?“ 

72 „ESFi ja FEADi raames pagulastele antav toetus“ ja „AMIFi ja muude ELi rahastamisvahendite 
vaheline sünergia pagulaste ja teiste rändajate vastuvõtmisel ja integreerimisel“, 2015. 

73 Nt 29. märtsil 2017. aastal Brüsselis toimunud siseasjade peadirektoraadi teabepäev, mis oli 
suunatud liikmesriikidele ning piirkondliku ja kohaliku tasandi osalejatele. 

74 Näiteks asutas komisjon ESFi piiriülese rändajate võrgustiku, mis asub aadressil 
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

75 Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi juhised ELi vahendite kasutamise kohta 
rändetaustaga inimeste lõimimiseks, jaanuar 2018. Kättesaadav aadressil: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 Komisjoni 3. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2017/207, mis käsitleb määrusega 
(EL) nr 514/2014 ette nähtud ühist seire- ja hindamisraamistikku (ELT L 33, 8.2.2017, lk 1). 

77 Nõukogu 15. novembril 2017 toimunud üldasjade 3575. istungil vastu võetud järeldused 2020. 
aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika koostoime ja lihtsustamise kohta, 657/17. 

78 Sh Belgia, mille kolm piirkonda teatasid, et omavad koordineerimisasutust, ning üks, et ei oma. 
79 Arvutused põhinevad komisjoni andmetel asutuste määramise ja vastavate vahendusasutuste 

kohta. Kontrollikoda võttis arvesse ainult need ELi fondid, mida liikmesriigid väitsid ennast 
kasutavat, ja eeldas, et kõik loodud programmid sisaldavad asjaomaseid meetmeid. 

80 Vt kontrollikoja aastaaruande eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta punkt 6.76 (1. soovitus) 
ja kontrollikoja aastaaruande eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta punkt 6.41 (3. soovitus). 

81 Vt nt komisjoni 2016. aasta augusti lõpparuanne ühtekuuluvuspoliitika perioodi 2007–2013 
programmide järelhindamise kohta, milles keskendutakse ERFi, ESFi ja ÜFile“ ja „2020. aasta 
järgse lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma lõppjäreldused ja soovitused“ (juuli 2017). 

82 Vt ELi linnade tegevuskava alla kuuluva rändajate ja pagulaste kaasamise partnerluse 4. meede 
(linnade juudepääsu parandamine integratsioonile suunatud ELi rahastamisele) 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Euroopa rändevõrgustik „Varjupaik ja ränne, sõnastik 3.0“, oktoober 2014. 
84 „Genfi konventsioon“ – 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioon, mida on muudetud 

31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi protokolliga. 
85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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