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„Kui ma mõtlen Euroopa rändepoliitika tulevikule, lähtun ma meie ühistest
euroopalikest väärtustest ja ajaloolisest vastutusest. Oma kogemuste põhjal võin
öelda, et Euroopa vajab tulevikuks valmistudes rohkem solidaarsust. Euroopa
on ka tulevikus jõukas koht, mis on abivajajatele alati avatud ja kus tegeleme
rändeprobleemide lahendamisega ka edaspidi ühiselt, jätmata kedagi üksi.“
Jean-Claude Juncker, 1. mai 2014

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku tugevdada veelgi Euroopa Liidu Varjupaigaameti valmisolekut, andes talle personali, tööja rahalised vahendid, mis on vajalikud liikmesriikide toetamiseks kogu varjupaigamenetluse jooksul. See aitab liikmesriikidel
varjupaigataotlusi kiiresti läbi vaadata, hoida ära lahendamata juhtumite kuhjumise ja teisese rände. Nii saab amet
pakkuda liikmesriikidele kiiret täisteenust alati, kui nad vajavad täiendavat abi, eelkõige esmase vastuvõtu keskustes ja
kontrollitavates keskustes. Näiteks saab amet olla abiks kõigi varjupaigamenetluse etappide läbiviimisel. Tugevdatud Euroopa
Liidu Varjupaigaamet hakkab töötama Euroopa piiri- ja rannikuvalvet täiendades. Koos on nad nüüd suutelised lähetama igal
ajal rändehalduse tugirühmi, kes saavad pakkuda integreeritud tuge piiri-, varjupaiga- ja tagasisaatmisküsimustes, kui seda
vajatakse.

Suurem abi liikmesriikidele
Ameti personal on valmis pakkuma operatiivset või tehnilist abi kogu varjupaigamenetluse ning Dublini määruse kohase
menetluse jooksul. Ta tegutseb liikmesriikide taotlusel või omal algatusel kokkuleppel liikmesriigiga. Kõik lõplikud otsused
teevad liikmesriigid.

Ameti ülesannete hulka hakkab kuuluma:
Varjupaigataotlejate
kindlakstegemine ja
registreerimine

Taotluse vastuvõetavust
käsitlevate või sisuliste
vestluste läbiviimine või nendes
abistamine

Haldusotsuste ettevalmistamine
rahvusvahelise kaitse taotluste
kohta liikmesriikide pädevatele
ametiasutustele

Logistilise ja muu toe
pakkumine sõltumatutele
edasikaebusi käsitlevatele
organitele

Suulise ja kirjaliku tõlke teenuse
pakkumine

Varjupaigatugirühmade
lähetamine

Dublini menetluse raames: amet aitab välja selgitada, milline liikmesriik vastutab varjupaigataotluse
läbivaatamise ja muude asjaomaste menetluste eest ning aitab ellu viia või koordineerida varjupaigataotlejate
üleandmist või jaotamist liidus.

Rändehalduse tugirühmade lähetamine
Rändehalduse tugirühmad koosnevad rände erinevate aspektide ekspertidest, sh Euroopa Varjupaigaameti
varjupaigaekspertidest ja juristidest, samuti Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalise korpuse operatiivtöötajatest ning Europoli ja
muude ELi asutuste ekspertidest. Tugirühmi võib lähetada, et pakkuda terviklikke tugiteenuseid liikmesriigile, kes seda taotleb.

Liikmesriigid

Euroopa Komisjon

●● esitavad taotluse rändehalduse
tugirühmadelt abi saamiseks

●● koordineerib vajaduste hindamist
ja lähetamist kohapeal

RÄNDEHALDUSE TUGIRÜHMADE LÄHETAMINE

›
›

Rühmade koosseisus on eksperdid:

Euroopa Liidu Varjupaigaametist
Euroopa piiri- ja rannikuvalvest

›
›

Europolist
muudest asjakohastest liidu
asutustest

Liikmesriigid
●● saavad integreeritud tuge piiri-, varjupaigaja tagasisaatmisküsimustes

Suurem rahaline toetus
Komisjoni esialgses ettepanekus Euroopa Liidu Varjupaigaameti kohta nähti ametile aastani 2020 ette 364 miljonit
eurot. Lisaks on tehtud ettepanek eraldada ajavahemikuks 2019–2027 täiendavalt 55 miljonit eurot aastas. Järgmiseks
eelarveperioodiks (2021–2027) tegi komisjon ettepaneku kinnitada ameti eelarveks 1,25 miljardit eurot.
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