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Audiitorid uurivad ELi rände juhtimist 
Euroopa Kontrollikojal on käsil audit ELi rände juhtimise kohta. Eelkõige hindavad audiitorid 
seda, kas Kreekale ja Itaaliale eraldatud toetusele seatud eesmärgid on saavutatud ning kas 
varjupaiga- ja tagasisaatmismenetlused on olnud tõhusad ja kiired. Nad vaatavad läbi 
toetatavad projektid, et teha kindlaks nende asjakohasus, hinnata nende ülesehitust, vaadata, 
kas projektid saavutavad kavandatud tulemused, ning uurida järelmenetlusi, et näha, kas 
tulemused on paranenud. 

Audiitorid avaldasid täna ELi rände juhtimist käsitleva auditi tutvustuse. Audititutvustused (varem 
nimetati neid taustdokumentideks) annavad teavet käimasoleva auditiülesande kohta. 
Tutvustuste eesmärk on anda teavet auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele.  

„Rändeprobleemid tõid välja puudused ELi varjupaiga- ja rändepoliitikas ning välispiiride 
haldamises. Kehtivad kokkulepped sattusid suure surve alla ja kohati tuli nende kehtivus isegi 
ajutiselt peatada. Seega on eluliselt tähtis tagada rände käsitlemiseks vajalike õigete meetmete 
ja õigusliku raamistiku rakendamine,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Leo 
Brincat. 

Rändekriis saavutas haripunkti 2015. aastal, kui ELi üritas jõuda üle miljoni inimese. Ehkki nende 
arv on nüüd langenud kriisieelsele tasemele, rändavad ELi endiselt kümned tuhanded inimesed.  

Kreekat ja Itaaliat mõjutab see nende asukoha tõttu kõige enam. 

EL kavandas kriisi ohjamiseks mitmeid meetmeid, luues sealhulgas esmase vastuvõtu keskusi ja 
võttes kasutusele ümberpaigutamiskavad, mis pidid mõlemad algselt olema ajutised. Auditis 
käsitletakse mõlemat meedet. Esmase vastuvõtu keskuste süsteem näeb ette, et ELi asutused 
abistavad kõige suurema surve all olevaid liikmesriike kohapeal, aidates neid isikute tuvastamisel, 
registreerimisel ja neilt sõrmejälgede võtmisel, et teha kindlaks, millised rändajad vajavad 
rahvusvahelist kaitset, austades seejuures täielikult inimeste põhiõigusi. Nii Kreekas kui ka Itaalias 
on viis esmase vastuvõtu keskust.  

Auditiaruanne on kavas avaldada enne 2019. aasta lõppu. 
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Toimetajatele 

ELi audiitorite aruanne rände juhtimise kohta on neljas rändepoliitika valdkonda käsitlev 
väljaanne. Märtsis 2016 avaldati eriaruanne, milles käsitleti ELi kulutusi välisrändele Vahemere 
lõunaosa ja idanaabruse riikides kuni aastani 2014. aprillis 2017 uuriti esmase vastuvõtu keskuste 
süsteemi ja mais 2018 avaldati infodokument väljastpoolt ELi saabuvate rändajate ühiskonda 
integreerimise kohta. Käesolev audit jätkab esmase vastuvõtu keskuste aruande (2017) 
koostamiseks tehtud tööd.  

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja audititutvustuse põhisõnumid. Dokument 
on inglise keeles tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu. 
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