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Audiitorid teevad kindlaks väljastpoolt ELi saabuvate 
rändajate integreerimisel esinevad probleemid  

Euroopa Kontrollikoda on teinud kindlaks mitmed väljastpoolt ELi saabuvate rändajate 
ühiskonda integreerimisel esinevad probleemid, mille lahendamiseks peab EL meetmeid 
võtma. Probleemid on loetletud uues infodokumendis, milles käsitletakse ELi tegevust ELis 
seaduslikult elavate ELi kodakondsust mitteomavate isikute (nt töö, perekonna taasühinemise 
või teadusuuringute tegemise eesmärgil rändavad inimesed, varjupaigataotlejad ja pagulased) 
integreerimist. Infodokumendis ei käsitleta ELis ebaseaduslikult elavaid isikuid.  

„Hiljutise rändajate sissevoolu pikaajaline mõju sõltub sellest, kui hästi rändajad Euroopa 
ühiskonda integreeritakse. Me oleme kindlaks teinud seitse rändajate integreerimisega seotud 
probleemi, mille liikmesriigid ja EL peavad lahendama,“ ütles infodokumendi koostamise eest 
vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Iliana Ivanova.  

Ehkki rändajate integreerimine on peamiselt liikmesriikide ülesanne, mängivad olulist rolli ELi 
poolne tugi ja stiimulid. Lisaks heade tavade vahetamise edendamisele on EL pakkunud 
rahastamist ja aidanud välja töötada diskrimineerimise vastast poliitikat ja rändepoliitikat. 

Audiitorid tegid integreerimise puhul kindlaks järgmised peamised probleemid: 

Viivitused – mida varem integreerimisega alustatakse, seda tõenäolisemalt see õnnestub. 
Rändajatele kohaldatavad eeskirjad ei ole aga kõikides liikmesriikides samad ning see põhjustab 
rändajate riikidevahelist liikumist ja lükkab integreerimisprotsessi algust edasi. Lisaks kulub 
vahest taotluste menetlemisele palju aega.  

Diskrimineerimine – 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.  

Rahastamine – integratsioonimeetmeid on võimalik rahastada mitmest ELi fondist, kuid 
kasutatud rahastamise kogusumma ei ole teada. Alates 2015. aastast on EL rändajate sissevoolu 
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suurenemisega toimetulemiseks kogunud üle 5 miljardi euro lisarahastamist, millest üle 
100 miljoni euro eraldati integreerimisele. 2017. aastal teatasid liikmesriigid, et vajavad rändajate 
integreerimiseks Rände- ja Integratsioonifondist ligikaudu 450 miljoni eurot lisavahendeid. 
Audiitorite sõnul peaks integratsioonipoliitika põhinema usaldusväärsel vajaduste hindamisel 
ning seda tuleks asjakohaselt rahastada.  

Tahte puudumine – Euroopa Komisjon koostas 2016. aastal tegevuskava, mis sisaldas 52 ELi 
tasandi meedet. 2017. detsembri seisuga ei olnud 23 meedet lõpule viidud. Lisaks julgustatakse 
liikmesriike välja töötama konkreetsetele valdkondadele mõeldud erimeetmeid, kuid komisjon 
nende üle järelevalvet ei tee. Tegevuskavas sisalduvate meetmete elluviimise tulemuslikkus 
sõltub liikmesriikide tahtest. 

Ebatäielik poliitika – enamik liikmesriikidest on erinevates poliitikaraamistikes kehtestanud 
oma integratsioonipoliitika. See ei käsitle aga süstemaatiliselt kõiki rändajate rühmi ega hõlma 
alati kõiki integreerimise tahke. Integratsioonipoliitikaga tuleks kõigile rändajatele luua põhjalik 
raamistik, mis hõlmab kõiki asjaomaseid poliitikavaldkondi.  

Järelevalve puudumine – enamikul liikmesriikidest puudub täielik ülevaade toetatavate 
rändajate arvust ja integratsioonimeetmetele kulutatavatest summadest. Liikmesriigi tasandil on 
järelevalves mitmeid eri puudusi. Komisjon on teinud ettepaneku luua spetsiaalsed näitajad, mis 
võiksid hõlbustada tõenditepõhise poliitikakujundamise väljatöötamist.  

Keerukus – erinevatest ELi fondidest võidakse rahastada sama sihtrühma sama liiki meetmeid. 
Liikmesriikides tegeleb rändajate integreerimise meetmete juhtimisega üle 400 erineva üksuse. 
Enamikul liikmesriikidest on koordineerimisasutus, kuid loodud koordineerimismehhanismid on 
puudulikud.  

Nimetatud probleemide lahendamiseks peavad kõik ELi, liikmesriigi ja piirkondliku tasandi 
partnerid tegema tulemuslikke ja koordineeritud jõupingutusi. 

Toimetajatele 

ELi territooriumil elab seaduslikult üle 21 miljoni inimese, kellel puudub ELi kodakondsus. ELi 
rahvastikust ligikaudu 4% on väljastpoolt ELi saabuvad rändajad. 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 inimesed. 

Euroopa Kontrollikoja infodokument „Väljastpoolt ELi saabuvate rändajate integreerimine“ on 
kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) inglise keeles. 

Eetrikvaliteediga video Euroopa Kontrollikoja liikme Iliana Ivanova avaldusest on kättesaadav 
Euroopa Kontrollikoja YouTube’i kanalil (EUauditors). 
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