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HALDUSNÕUKOGU OTSUS 2/2019, 
27. märts 2019, 

millega võetakse vastu Euroopa integreeritud piirihalduse 
tehniline ja tegevusstrateegia

HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrust,1 eriti selle artikli 62 lõike 2 
punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruse artikli 3 lõike 2 alusel kehtestab amet 
tegevdirektori ettepanekul põhineva haldusnõukogu otsusega Euroopa 
integreeritud piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia. 

(2)  Amet võtab põhjendatud juhtudel arvesse liikmesriikide konkreetset olukorda,2 
eelkõige nende geograafilist asukohta.

(3)  Eespool nimetatud strateegia peab olema kooskõlas Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve määruse artikliga 4. Strateegiaga edendatakse ja toetatakse 
Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamist kõikides liikmesriikides.

(4)  Eespool nimetatud strateegia nõuetekohaseks rakendamiseks ja 
koordineerimiseks on vaja luua ameti hallatav integreeritud piirihalduse 
kõrgetasemeline töörühm (edaspidi „töörühm“), mille koosseisu, rolli ja 
ülesandeid on täpsemalt kirjeldatud käesoleva otsuse lisas. Töörühm ei mõjuta 
tulevast mitmeaastast integreeritud piirihalduse poliitikatsüklit ja seda ei tuleks 
käsitada töörühmana haldusnõukogu kodukorra3 artikli 15 lõike 2 tähenduses.

(5)  Tegevdirektoril peaks olema volitus teha Euroopa integreeritud piirihalduse 
tehnilisse ja tegevusstrateegiasse mittesisulisi vormilisi muudatusi. Pärast selliste 
muudatuste tegemist teavitab tegevdirektor neist viivitamata haldusnõukogu,

1 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet (ELT L 251, 
16.9.2016, lk 1).

2 Käesolevas otsuses hõlmab termin „liikmesriigid“ ka riike, kes osalevad Schengeni acquis’ asjakohases 
väljatöötamises Euroopa Liidu toimimise lepingu ja selle protokolli nr 19 (Euroopa Liidu raamistikku 
integreeritud Schengeni acquis’ kohta) tähenduses.

3 Haldusnõukogu 30. märtsi 2017. aasta otsus nr 11/2017, millega võetakse vastu haldusnõukogu 
kodukord.
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ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1 
Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia vastuvõtmine

Käesolevaga võetakse vastu Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja 
tegevusstrateegia, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2 
Tegevdirektori mittesisulised muudatused Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilises ja 

tegevusstrateegias 

1.  Tegevdirektori otsusega võib teha Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilises 
ja tegevusstrateegias mittesisulisi vormilisi muudatusi.

2.  Tegevdirektor teavitab viivitamata haldusnõukogu käesoleva artikli alusel 
tehtud muudatustest.

Artikkel 3 
Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval.

 
Bukarest, 27. märts 2019

Haldusnõukogu nimel

esimees 
Marko Gašperlin

 
Lisa: Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia
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Sissejuhatus

Euroopa Liidu (edaspidi „EL“) tugevdamine ning tema väärtuste toetamine ja 
ülemaailmne edendamine sõltub muu hulgas Euroopa kodanikele ohutuse ja 
turvalisuse usaldusväärsest tagamisest. Hoolimata ülemaailmsest olukorrast, kus 
rahvusvahelise julgeolekukeskkonna dünaamika on muutunud, on lõppeesmärk 
säilitada ohutu ja turvaline vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala. Selle 
eesmärgi täitmine eeldab suutlikkust tulla toime geopoliitilise ebastabiilsusega, mis 
tekitab konflikte, rännet, piiriülese mõõtmega raske organiseeritud kuritegevuse 
ja terrorismi ohtu. Peale selle tuleb tagada valmidus reageerida praegustele 
ja tekkivatele probleemsetele olukordadele piiril, mis on põhjustatud muudest 
teguritest, näiteks demograafiast, majandusest ja keskkonnast1.

Sellega seoses on loodud Euroopa piiri- ja rannikuvalve, et tagada välispiiril 
integreeritud piirihaldus, mis teeb võimalikuks ühtse piirikontrollita ala, st Schengeni 
ala. Liikmesriigid ja Schengeni riigid lasub põhivastutus oma välispiirilõikude 
haldamise eest. Selles kontekstis on välispiiri tõhus kontroll rände haldamise 
vahend ja sisejulgeoleku tähtis element. Samal ajal säilitatakse selle abil isikute 
vaba liikumine ja ohutus, mis on ELi kesksed väärtused. Seega edendatakse 
piisava ja operatiivselt kättesaadava piiri- ja rannikuvalvevõime kaudu ohutust ja 
turvalisust. Ohutust ja turvalisust tõhustatakse ka ELi muude institutsioonide ja 
asutuste, riiklike piiri- ja rändehaldusasutuste koostöö, Schengeni ala õiguskaitse 
ning välisriikides kasutatavate ELi poliitikavahendite abil. Peale selle tugevdatakse 
neid kolmandate riikidega loodud partnerluste kaudu. See kollektiivne tegevus 
moodustab Euroopa integreeritud piirihalduse. See põhineb õigusaktidel, poliitikal 
ja nende rakendamisel riikide ja Euroopa tasandil (joonis 1).

1 Geoloogilistest (laviinid, vulkaanipursked ja maavärinad), hüdroloogilistest (üleujutused, tsunamid 
ja nn siseveekogude plahvatused) ja meteoroloogilistest (lumetormid, tsüklonilised tormid, põuad, 
rahetormid, kuumalained ja tornaadod) sündmustest, metsa- või maastikutulekahjudest ja 
epideemiatest tingitud kriisid.
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Joonis 1. Euroopa integreeritud piirihalduse Euroopa ja riiklik mõõde

Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruse2 artikli  3 kohaselt kehtestab Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) tegevdirektori ettepanekul haldusnõukogu 
otsusega Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia (edaspidi 
„strateegia“). Amet võtab põhjendatud juhtudel arvesse liikmesriikide konkreetset 
olukorda, eelkõige nende vastavat geograafilist asukohta. Strateegia eesmärk on 
Euroopa integreeritud piirihaldust ELi ja riikide tasandil terviklikult ellu viia. Sellega 
püütakse veelgi edendada ELi välispiiri praeguse haldamise tugevaid külgi ja 
vähendada selle haavatavust ning valmistuda samal ajal tulevasteks probleemideks. 
Koondades liikmesriikide ja Schengeni riikide pädevaid asutusi ning Euroopa Piiri- 
ja Rannikuvalve Ametit (Frontex), kes vastutavad ühiselt Euroopa integreeritud 
piirihalduse tõhusa rakendamise eest, on strateegia kavandatud tagama Euroopa 
piiri- ja rannikuvalve kui mitmetasandilise süsteemi pikaajalise tõhususe. See 
võimaldab tulla toime kiiresti muutuva keskkonnaga kogu ELis ja dünaamilise 
olukorraga välispiiril seoses muutuva rändesurve ning kasvava piiriülese kuritegevuse 
paljude eri vormide ja tahkudega.

Se l lest  tu leneva l t  tehakse  s t rateeg iaga  EL i  õ igus- 
j a  p o l i i t i k a r a a m i s t i k e l e  t u g i n e d e s  j ä r g m i s t :
��  kehtestatakse Euroopa piiri- ja rannikuvalve ühine visioon ja missioon ning 

ühised väärtused;
��  antakse ülevaade strateegilisest kontekstist, milles Euroopa integreeritud 

piirihaldust ellu viiakse, võttes arvesse sise- ja välistegevuse seost;
��  kirjeldatakse, kuidas tuleks strateegia rakendamist Euroopa tasandil juhtida;

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määruse (EL) 2016/1624 põhjendus 2 ja 
artikkel 4.

ELi õigusaktid
• ELi õigusaktid, eelkõige 
 (kuid mitte ainult):

- määrus (EL) 1624/2016
- määrus (EL) 399/2016
- määrus (EL) nr 656/2014
- määrus (EL) nr 1052/2013
- määrus (EL) nr 1053/2013
- direktiiv 2008/115/EÜ

• liikmesriikide õigusaktid

ELi poliitika
• nõukogu järeldused
• komisjoni aruanded
• ELi integreeritud
 piirihalduse strateegia
 (Euroopa rände 
 tegevuskava 2018. 
 aasta märtsi eduaruande 
 6. lisa)

Tehniline 
ja operatiivne 
rakendamine
ELi tasandil
• Euroopa integreeritud 
 piirihalduse tehniline
 ja tegevusstrateegia
• olukorrateadlikkus 
 ja riskianalüüs
• ELi 
 võimearendusplaanid 
 ja investeerimiskavad

Tehniline 
ja operatiivne 
rakendamine 
liikmesriikide tasandil
• riiklikud integreeritud 
 piirihalduse strateegiad
• teisese rände 
 tõhus tõkestamine
• hädaolukorra 
 lahendamise plaanid
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��  viiakse Euroopa ja riikide tasandil rakendatavate strateegiliste eesmärkide ja 
erieesmärkide kaudu ellu Euroopa integreeritud piirihalduse ambitsioonitase, 
mille on kehtestanud komisjon ja nõukogu3;
��  pakutakse nende eesmärkide põhjal välja mitu tehnilist ja operatiivmeedet 

ja -tegevust koos nende vastava eeldatava lisaväärtusega, millest Euroopa 
integreeritud piirihalduse rakendamisel Euroopa või riikide tasandil lähtuda. 

Sellega seoses on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) üks põhiroll 
tegutseda pärast strateegia vastuvõtmist selle järelevalvajana, võttes Euroopa 
tasandil ennetavaid meetmeid, et strateegiat edendada ja ajakohastada ning 
abistada riiklikke ametiasutusi selle rakendamisel.

3  Mitmesuguste integreeritud piirihalduses osalevate ELi institutsioonide ja riiklike ametiasutuste 
rollide ja pädevuste austamine.
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Visioon, missioon ja väärtused 

Euroopa piiri- ja rannikuvalve ühine visioon ja missioon on olulised, et viia kooskõlla 
sidusrühmade ootused strateegia tulemuste suhtes. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti (Frontex) toetusel tagavad liikmesriigid ja Schengeni riigid isikute, sealhulgas 
nende transpordivahendite ja nende valduses olevate esemete sujuva ja 
seadusliku liikumise üle ELi ohutu, turvalise ja hästi toimiva välispiiri, et 
toetada Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala. Järgides rangelt 
põhiõigusi ning lähtudes jagatud vastutusest ja läbipaistvuse ja aruandekohustuse 
põhimõtetest, saavutatakse see Euroopa ja riikide tasandi tegevusega, mille eesmärk 
on välispiiri täielikult integreeritud ühine kontrollimine, tehes koostööd piiridel, 
poliitikavaldkondade ja ametiasutuste vahel. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ning 
selle partnerite põhiväärtused Euroopa integreeritud piirihalduse elluviimisel on 
professionaalsus, lugupidamine, koostöö, nõuetelevastavus, läbipaistvus, 
vastutus ja põhiõigused (joonis 2).

Joonis 2. Missioon, visioon ja väärtused 

• inimeste ja kaupade sujuv ja seaduslik liikumine üle ELi ohutu, 
 turvalise ja hästi toimiva välispiiri

• professionaalsus
• lugupidamine
• koostöö
• nõuetelevastavus
• Tläbipaistvus 
 ja aruandlus
• põhiõigused

• Euroopa piiri- ja rannikuvalve kontrollib 
 integreeritult välispiiri

Visioon

Missioon

Väärtused
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Euroopa integreeritud piirihalduse 
strateegiline kontekst

Euroopa integreeritud piirihalduse kontseptsioon

Euroopa integreeritud piirihalduse õigus- ja poliitikaraamistikud on kehtestatud 
mitmes strateegilises dokumendis, mille ELi institutsioonid andsid välja Lissaboni 
lepingu4 artikli  77 alusel. Selle artikli kolmas eesmärk hõlmab erisätet, milles 
nimetatakse meetmeid, mis on vajalikud välispiiride integreeritud piirivalvesüsteemi 
järkjärguliseks kehtestamiseks. 

Enne Lissaboni lepingu artiklit 77  oli integreeritud piirihalduse kontseptsiooni 
kujundamises kaks põhietappi. 

1.  Komisjoni 2002. aasta teatis, millega kehtestati integreeritud piirihalduse kolm 
peamist sammast: ühine õigusaktide kogu, liikmesriikide ja Schengeni riikide 
vaheline operatiivne, praktiline ja tehniline koostöö operatsioonide, väljaõppe, 
ressursside koondamise ja seadmete valdkondades ning rahaline solidaarsus 
ja koormuse jagamine liikmesriikide ja Schengeni riikide vahel. 

2.  Nõukogu 2006. aasta detsembri järeldused, milles määratleti integreeritud 
piirihaldus vastavalt järgmistele põhielementidele: 

 •  piirivalve (kontrollid ning patrull- ja vaatlustegevus) kooskõlas Schengeni 
piirieeskirjade, riskianalüüsi ja kuritegevusteabega; 

 •  piiriüleste kuritegude uurimine kooskõlas õiguskaitseasutustega; 
 •  riiki sissepääsu kontrollimise neljatasandiline mudel; 
 •  asutustevaheline ja rahvusvaheline koostöö (kolmandate riikidega);
 •  liikmesriikide ja Schengeni riikide ning liidu institutsioonide ja muude 

organite tegevuse koordineerimine ja sidususe tagamine. 

Integreeritud piirihalduse esimest kontseptsiooni arvesse võttes peaks strateegia 
hõlmama mitut eesmärki seoses sellega, kuidas liikmesriikide ja Schengeni riikide 
piirihaldusasutustel tuleks ameti koordineeritud ja väljatöötatud tegevuse kaudu 
operatiiv- või tehnilisel tasandil koostööd teha (vertikaalne koostöö).

4 Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid (2016/C 202/01).
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Integreeritud piirihalduse teist kontseptsiooni arvesse võttes peaks strateegia 
hõlmama mitut eesmärki seoses sellega, kuidas amet ja riiklikud piirihaldusasutused 
peaksid tegema operatiiv- ja tehnilisel tasandil koostööd muude avaliku sektori 
asutustega (rändeasutused, toll, rannikuvalve, politsei ning terrorismivastase 
võitluse, kaitse- ja kriisihaldusasutused), aga ka tööstuse, vabaühenduste ja 
rahvusvaheliste partneritega (horisontaalne koostöö).

Kehtivad õigus- ja poliitikaraamistikud

Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruses5 tunnistatakse, et integreeritud piirihaldus 
on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tagamise oluline komponent 
ning seega peaks selle väljatöötamine ja rakendamine toimuma Euroopa ja riikide 
tasandil. Piirikontrolli eeskirjade ja normide ühtne ja ühtlustatud rakendamine 
on oluline, et tõhusalt hallata välispiiri ületamist, tegeleda rändeprobleemidega 
ja toetada ELi julgeolekut, pöörates tähelepanu näiteks raskele piiriülesele 
kuritegevusele ja terrorismile ning järgides ja kaitstes täielikult põhiõigusi käsitlevaid 
norme. Oma 2018. aasta märtsis koostatud Euroopa integreeritud piirihalduse 
strateegia väljatöötamise peamistes elementides6 andis Euroopa Komisjon 
poliitilisi suuniseid Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia 
ning riiklike integreeritud piirihalduse strateegiate väljatöötamiseks, rõhutades 
solidaarsusest ja vastutuse õiglasest jagunemisest lähtudes integreeritud piirihalduse 
aluspõhimõtteid:
�� asutustevaheline koostöö;
�� Euroopa piiri- ja rannikuvalve võimekuse arendamine;
�� põhiõiguste täielik austamine;
�� Euroopa piiri- ja rannikuvalve kõrgetasemeline ametialane pädevus;
�� riskianalüüsil põhinev piirikontroll;
�� Euroopa integreeritud piirihaldust võimaldavate vahendite edasine arendamine, 

näiteks ühtlustamine, igakülgne olukorrateadlikkus ja riskianalüüs ning 
ööpäevaringne reageerimissuutlikkus, sealhulgas kiirreageerimine, hädaolukorra 
lahendamise plaani koostamine, kaitse ja elude päästmine;
�� parem ühilduvus tegevusega Schengeni alal ja sisepiiridel, asjakohased 

tegevuspõhimõtted, tegevus kolmandate riikidega ja ELi olemasolevate rahaliste 
vahendite kasutamine piisavate ressursside tagamiseks.

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määruse (EL) 2016/1624 põhjendus 2 ja 
artikkel 4.

6 Euroopa rände tegevuskava rakendamise eduaruande (COM(2018) 250 final, Brüssel, 14.3.2018) lisa. 
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Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruse7 artiklis 4 on sätestatud Euroopa integreeritud 
piirihalduse alused, määratledes selle 11 strateegilist osa: 
a) piirikontroll;
b)  otsingu- ja päästetööd olukordades, mis võivad tekkida piiril toimuva patrull- 

ja vaatlustegevuse käigus;
c) riskianalüüs;
d)  liikmesriikidevaheline koostöö, mida toetab ja koordineerib amet;
e) asutustevaheline koostöö;
f) koostöö kolmandate riikidega;
g) tehnilised ja operatiivmeetmed Schengeni alal;
h) kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine;
i) tipptasemel tehnoloogia kasutamine;
j) kvaliteedikontrolli mehhanism;
k) solidaarsusmehhanismid, sealhulgas ELi rahalised vahendid.

Koos kolme horisontaalse komponendiga – põhiõigused, koolitus ja väljaõpe 
ning teadustegevus ja innovatsioon – moodustavad need Euroopa integreeritud 
piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia põhielemendid ning loovad aluse strateegia 
osaks olevate strateegiliste ja erieesmärkide väljatöötamiseks. Kõikide nende 
komponentide ja teemade sidusus ja koostoime on oluline Euroopa integreeritud 
piirihalduse tõhusaks ja ühetaoliseks rakendamiseks riiki sissepääsu kontrollimise 
neljatasandilise mudeli eri tasanditel Euroopas ja riikide tasandil.

Sellest tulenevalt rakendatakse strateegilisi ja horisontaalseid komponente riiki 
sissepääsu kontrollimise neljatasandilises mudelis, mis käsitleb meetmeid, mida 
saab võtta ELis, selle välispiiril ja kaugemal.
�� Esimene tasand: kolmandates riikides (ebaseadusliku rände päritolu- ja 

transiidiriigid) võetavad meetmed, sealhulgas teabevahetus ning viisade ja 
asjakohaste ametnike koolitamisega seotud konsulaartegevus, mille eesmärk 
on võidelda ebaseadusliku rände vastu selle lähtepunktis. 
�� Teine tasand: naabruses asuvates kolmandates riikides võetavad meetmed, 

sealhulgas koostöö piirikontrolliasutustega standardmehhanismide ja teabe 
nõuetekohase jagamise kaudu. 
�� Kolmas tasand: piirikontrollimeetmed välispiiril, sealhulgas süstemaatiline 

piirikontroll ja mis tahes kuritegeliku tegevuse avastamine riskianalüüsi põhjal. 
�� Neljas tasand: meetmed Schengeni alal (sealhulgas täiendavad politseikontrollid 

ning koostöö politseiga ja riskianalüüsid, mille mõlema eesmärk on ebaseaduslikku 
rännet ennetada ja selle vastu võidelda) ja tagasisaatmine.

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/1624, mis käsitleb 
Euroopa piiri- ja rannikuvalvet.
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Justiits- ja siseküsimuste nõukogu 2018. aasta juuni järeldustes8 kinnitati komisjoni 
peamised elemendid ning kutsuti Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit (Frontex) 
üles koostama vastavalt nendele põhimõtetele tihedas koostöös liikmesriikide, 
Schengeni riikide ja komisjoniga Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja 
tegevusstrateegia. Lisaks kutsuti järeldustes liikmesriike ja Schengeni riike üles 
koostama või kooskõlastama asjakohaseid riiklikke strateegiaid kuue kuu jooksul 
alates sellest, kui amet on integreeritud piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia 
vastu võtnud. Samuti kutsuti nõukogu järeldustes komisjoni üles kavandama 
2019. ja 2020. aastaks riiklike integreeritud piirihalduse strateegiate temaatiline 
Schengeni hindamine. Peale selle märkis nõukogu, et eesmärk on nii välispiiri 
ületamist tõhusalt hallata kui ka tegeleda rändeprobleemidega ja tulevaste võimalike 
ohtudega välispiiril.

Euroopa välispiiri strateegilisus dünaamilises maailmas

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus tunnistas ühes oma prognoosis9 geopoliitiliste 
probleemide võimalikku olulist edaspidist mõju rahvusvahelisele julgeolekule ja 
tulevastest konfliktidest või looduskatastroofidest põhjustatud rändevoogudele. 
Lisaks juhtis uuringuteenistus tähelepanu, et hoolimata suuremast haavatavusest 
küberrünnakutele tuginetakse jätkuvalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale. 
Samuti rõhutas uuringuteenistus, et tõenäoliselt jätkuvad üksi tegutsevate 
terroristide rünnakud.

Prognoosis tehakse kindlaks maailma üldiselt vananeva rahvastiku ja muutuvate 
üleilmastumismudelite mõju majanduse jätkusuutlikkusele. Eeldatavasti jätkub 
tehnoloogia areng, jõudes võib-olla murrangulise tasemeni, ning kuigi näiteks 
ulatuslikum automatiseerimine, parem ühenduvus, sisseehitatud tehisintellekt 
ja energiatõhusus toovad meile kasu, on valitsustel keeruline sellise arenguga 
kaasas käia ja kohandada poliitikat, õigusakte, valitsemismudeleid ning füüsilist 
ja virtuaalset taristut.

Hoolimata varasematest, praegustest ja tulevastest jõupingutustest muutuvad 
kliimamuutused tõenäoliselt pöördumatuks, mis võib süvendada kliimast tingitud 
kriise, näiteks näljahädad, põuad, kuumalained ja üleujutused.

Kuna rahvusvahelise julgeoleku valdkonnas on ka edaspidi probleeme, mille 
põhjustajad on nii valitsused kui ka valitsusvälised osalejad seoses juurdepääsuga 

8 Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2018. aasta kohtumise järeldused, EUCO 9/18.
9 „Global trends to 2035 – Geo-Politics and International Power“ („Ülemaailmsed suundumused 

aastani 2035 – geopoliitika ja rahvusvaheline võim“), Euroopa Parlamendi uuringuteenistus (EPRS), PE 
603.263.
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Põhja-Jäämerele, mehitamata relvastatud süsteemide levikuga, küberturvalisuse 
ja interneti piisava haldamise tagamisega ning hübriidohtudega, on vaja:
�� regulaarselt prognoosida võimalikke alternatiivseid tulevikustsenaariume 

(mitte ainult ühte);
�� jälgida kõige olulisemaid domineerivaid tegureid ja pikaajalisi tõukejõude;
�� mõista realistlikke tingimusi piirihaldustoimingute tegemiseks tulevikus ja 

koostada illustreerivad stsenaariumid;
�� kohandada vastavalt integreeritud piirihalduse suutlikkuse kavandamist.

ELi üldise rolliga laiema maailma suhtes, mis on sätestatud Lissaboni lepingus,10 toetatakse 
rahu, julgeolekut, kestlikku arengut, solidaarsust, vastastikust austust, õiglast 
kaubandust, vaesuse kaotamist ja inimõiguste, eelkõige lapse õiguste kaitset. 
ELi eesmärgid, mis põhinevad kõikide liikmesriikide ja Schengeni riikide ühistel 
väärtustel, mille kohaselt austatakse inimväärikust, vabadust, demokraatiat, 
võrdõiguslikkust, õigusriiki ja inimõigusi, nagu on kehtestatud Lissaboni lepingus, 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 11 ja Euroopa inimõiguste konventsioonis, on 
muu hulgas rahu edendamine, pakkudes oma kodanikele samal ajal vabadust, 
turvalisust ja õigust sisepiirikontrollideta alal.

ELi välispiiri tõhus haldamine on liidu ja eeskätt Schengeni ala toimimise jaoks 
strateegilise tähtsusega. Hästi toimiv välispiir on ELi sise- ja välispoliitika jaoks 
väga väärtuslik ning võimaldab ELil saavutada majanduslik heaolu muu maailmaga 
kauplemise kaudu, kaitstes samal ajal meie vabal liikumisel põhinevat ohutut 
ja turvalist Euroopa ala praeguste ja tekkivate probleemsete olukordade eest 
välispiiril.12 Euroopa integreeritud piirihalduse keskmes on Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve, millega tagatakse dünaamilisest maailmast ümbritsetud ELi välispiiri 
puutumatus (joonis 3).

10 Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid (2016/C 202/01).
11 Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2016/C 202/02).
12 Komisjoni teatis liidu julgeoleku kohta, COM(2017) 779 final; 

komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa julgeoleku tegevuskava“, COM(2015) 185 final; 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa rände tegevuskava“, COM(2015) 240 final; 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse 
kohta; 
„Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika 
strateegia“, juuni 2016.
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ELi välispiiri haldamine on aga keeruline ülesanne. 12 033 kilomeetri pikkune 
maismaapiir ulatub Norra maismaapiirist Venemaaga põhjas Kreeka maismaapiirini 
Türgiga idas ning Hispaania maismaapiirini Marokoga Ceutas ja Melillas lõunas. 
32 719 kilomeetri pikkune merepiir hõlmab merealasid Vahemeres, Atlandi ookeanis, 
La Manche’i väinas, Läänemeres, Põhjameres, Norra meres ja Mustas meres. 
Kokku on välispiiri pikkus 44 752 kilomeetrit. Iga päev on avatud 1863 ametlikku 
piiripunkti, mis jagunevad järgmiselt: välisel maismaapiiril 451 piiripunkti, välisel 
merepiiril 782 piiripunkti ja välisel õhupiiril 630 piiripunkti, millest 230 punkti kaudu 
toimub regulaarne ühendus kolmandate riikidega. Frontexi riskianalüüsi võrgustiku 
andmetel registreeriti ELi välispiiril 2018. aastal kokku 577 228 100 reisijat, keda 
kontrolliti ELi sisenemisel, ja umbes sama arv inimesi, keda kontrolliti lahkumisel. 
Võttes arvesse, et mitte kõik riigid ei esitanud andmeid, on reisijate tegelik arv 
hinnangute kohaselt isegi üle 600 miljoni13.

Rahvusvahelise julgeoleku dünaamikat arvestades kaasneb ELi kaitsmisega 
olemasolevate ja tekkivate probleemsete olukordade eest välispiiril vajadus suuta 
võidelda nii terrorismi ja kuritegevuse kui ka küber-, tervise- ja hübriidohtudega. 
Selles kontekstis on hästi korraldatud ja täielikult toimival Euroopa piiri- ja 
rannikuvalvel tähtis roll. Väga oluline on asutustevaheline koostöö teiste 

13 Frontex; andmed on koostatud haavatavuse hindamise jaoks.

Maailm
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piirihaldus
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keskmes, tagades ELi välispiiride 
kaitse muutuvas maailmas
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integreeritud piirihalduse kontseptsiooni rakendavate ja eriti piiril töötavate 
asutuste ja ametitega. 

�� Piiri- ja rannikuvalveasutused toetavad nii seaduslikku piiriületust ametlikes 
piiripunktides kui ka ebaseadusliku piiriületuse, piiriülese kuritegevuse, 
terroristidest välisvõitlejate, ebaseadusliku kalanduse ja keskkonnaohtude 
avastamist. Peale selle osalevad piiri- ja rannikuvalveasutused liikmesriike ja 
Schengeni riike toetades ka otsingu- ja päästetöödes.
�� Rändeasutused haldavad kõiki ELi suunduva ja ELi-sisese rände tahke, tagades 

eeskätt isikute seadusliku liidus viibimise ning selliste isikute tagasisaatmise ja 
tagasivõtmise, kellel ei ole õigust seaduslikult liidus viibida.
�� Tolliasutused tagavad kaupade seadusliku impordi ja ekspordi. See hõlmab 

võimet avastada relvade, uimastite ja raha ebaseaduslik vedamine üle piiri 
eesmärgiga toetada terroristlike või kuritegelike organisatsioonide tegevust14. 
Toimiv koostöö tolli kui Euroopa piiri- ja rannikuvalve strateegilise partneriga on 
väga oluline. Seepärast tuleks selles kontekstis võimalikult ulatuslikult kasutada 
komisjoni suuniseid piirivalve ja tolli koostöö kohta15. 
�� Riiklikud tervishoiuasutused kaitsevad Schengeni ala kokkupuute eest väliste 

terviseohtudega.
�� Õiguskaitseasutused vastutavad ELi välispiiril ja Schengeni alal avaliku 

julgeoleku tagamise eest, mis hõlmab õiguskaitseasutuste teabevahetuse 
hõlbustamist piiriülese kuritegevuse ennetamiseks ja territooriumil vajalike 
kontrollide tegemist seal ebaseaduslikult viibivate isikute avastamiseks.

Välispiiri haldamine toob lisaks olemasolevate teabesüsteemide käigushoidmisele 
ja arendamisele lähitulevikus kaasa uute täiustatud piiri- ja julgeolekusüsteemide 
kasutuselevõtmise, mis hõlmab Euroopa integreeritud piirihalduse seisukohast 
äärmiselt olulist koostalitlusvõime mõõdet.

Sellest lähtudes võib ELi infosüsteeme käsitada ka osana terviklikust piirisüsteemist, 
millega toetatakse riikide ametiasutusi julgeoleku, piiri- ja rändehalduse, viisade 
menetlemise ja varjupaiga valdkondades, alustades viisainfosüsteemist (VIS) 
Schengeni viisa taotluste menetlemiseks ning tulevasest ELi reisiinfo ja -lubade 
süsteemist (ETIAS) Schengeni alale reisivate viisavabastusega kolmandate riikide 
kodanike reisidokumentide taotluste eelkontrollimiseks. Tulevane riiki sisenemise 
ja riigist lahkumise süsteem (EES) Schengeni alale reisivate ja sealt lahkuvate 
kolmandate riikide kodanike elektrooniliseks registreerimiseks ja viibimisaja 
ületajate tuvastamiseks. Rändehalduse etapis kasutatakse varjupaigataotlejate 

14 Komisjoni suunised piirivalve ja tolli koostöö edasise arendamise kohta, Ares (2018) 6193959, 
detsember 2018.

15 Komisjoni suunised piirivalve ja tolli koostöö edasise arendamise kohta, Ares (2018) 6193959, 
3. detsember 2018.
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ja ebaseaduslike piiriületajate registreerimiseks Eurodac-süsteemi16, mis on ette 
nähtud ka ebaseaduslikult riigis viibijate, sealhulgas nende biograafiliste andmete 
registreerimiseks. 

Kõnealuses süsteemis on kontrollide tegemiseks ette nähtud, et pikaajalise viisa 
ja elamisloa taotlejad registreeritakse süsteemis VIS ning kõik kolmandate riikide 
kodanikud, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus, registreeritakse teise 
põlvkonna Schengeni infosüsteemis. Kõiki neid eri piirisüsteemi menetlusi tuleb 
toetada põhjalike turvakontrollidega arvukates õiguskaitse infosüsteemides.

Eri poliitikavaldkondade ja pädevate asutuste IT-süsteemide kasvanud tähtsus 
nõuab ka kõrgetasemelise küberturvalisuse tagamist. Tunnistades satelliitkujutiste 
üha kasvavat kasulikku panust, eriti piirieelse seire valdkonnas, ning asjaolu, et 
pilvandmetöötlustehnoloogiad ja pilveteenused on üleilmse IT-maastiku ümber 
kujundanud, on vaja kaitsta ka ELi piirihaldushuve seoses kosmosepõhise seire ja 
teabevahetussuutlikkusega. 

Ainus toimiv viis ELi välispiiri üha keerukamaks muutuva haldamisega toime tulla 
on täielikult integreeritud lähenemisviis.

Euroopa piiri- ja rannikuvalve roll Euroopa 
integreeritud piirihalduse rakendamises

Euroopa integreeritud piirihalduse keskmes on Euroopa piiri- ja rannikuvalve, mille 
ülesanne on rakendada Euroopa integreeritud piirihaldust ameti ja piirihalduse eest 
vastutavate riigiasutuste, sealhulgas merepiiril patrull- ja vaatlustegevust ja mis 
tahes muid piirikontrolliülesandeid täitvate rannikuvalveasutuste ühise kohustusena.

Liikmesriigid ja Schengeni riigid tagavad välispiiri haldamise enda ja kõikide 
liikmesriikide huvides kooskõlas liidu õigusega ning amet toetab selle elluviimist, 
tõhustades, hinnates ja koordineerides liikmesriikide ja Schengeni riikide tegevust 
kõnealuste meetmete ja tagasisaatmise rakendamisel. 

Nii tagab Euroopa piiri- ja rannikuvalve riikliku ja rahvusvahelise koordineerimise ja 
koostöö kõikide piirihalduses ja kaubanduse lihtsustamises osalevate asjaomaste 
asutuste ja ametite vahel ELi välispiiril tõhusa, tulemusliku ja integreeritud 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 603/2013, millega luuakse 
sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse 
kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda 
riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) 
tõhusaks kohaldamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi 
sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil.
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piirihalduse loomiseks, et täita eesmärk saavutada avatud, ent põhjalikult 
kontrollitud ja turvaline piir17.

Euroopa Komisjon märkis oma 2018. aasta mai teatises,18 et Euroopa integreeritud 
piirihaldusega toetatakse nii liidu rände- kui ka julgeolekupoliitikat. Kuna kesksel 
kohal on piirikontrolliülesanded, tuleks suurendada suutlikkust võidelda välispiiril 
piiriülese kuritegevuse ja terrorismiga, et avastada kuritegelikke organisatsioone 
ja terroristidest välisvõitlejaid.

Euroopa tasandil tuleks tugevdada tihedat koostööd Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti (Frontex) ning muude ELi asutuste ja institutsioonide, eriti justiits- ja 
siseküsimuste valdkonna ametite ja institutsioonide ning vajaduse korral muude 
piiri- ja julgeoleku haldusega seotud peamiste partnerite vahel. See hõlmab muu 
hulgas koostööd selliste sidusrühmadega nagu: 
�� Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol); 
�� Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO);
�� Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide 

Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA); 
�� Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust); 
�� Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA); 
�� Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL);
�� Euroopa välisteenistus;
�� Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA);
�� Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA);
�� Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon (Interpol). 

Eesmärk on saavutada lisasünergia muude poliitikavaldkondadega, mis käsitlevad 
näiteks välismõõdet, sealhulgas kolmandaid riike, ning mis on seotud Euroopa 
piiri- ja rannikuvalve seisukohast olulise suutlikkuse arendamise ja haldamisega.

Peale selle sõltub Euroopa piiri- ja rannikuvalve tervikuna õigusaktidest, poliitikast ja 
rahalistest vahenditest, mis võimaldavad rakendada Euroopa integreeritud piirihaldust 
Schengeni alal suurema heaolu ja turvalisema ühiskonna saavutamiseks. Samuti 
sõltub see Euroopa piiri- ja rannikuvalve suutlikkusest ja võimest operatiivtegevust 
ellu viia, mille alus on tegutsemisvõimelised töötajad, taristu ja rajatised. Lõpuks 
sõltub see ka põhjalikest suutlikkuse ja investeeringute kavandamise protsessidest, 
et tegeleda nii tegelike vajadustega kui ka teadustegevuse ja innovatsiooniga, 
mille eesmärk on tagada turult asjakohaste seadmete ja tehnoloogiate tarnimine 
(joonis 4).

17 https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en
18 9000/18 FRONT138 SIRIS49 COMIX 258, 28.5.2018.
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Joonis 4. Ülevaade piiri- ja rannikuvalve süsteemi eri elementidest nii riikide kui ka Euroopa 
tasandil, millest igaühega võivad kaasneda võimalused ja piirangud
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Euroopa integreeritud piirihalduse 
toimivuse tagamine – jagatud 
vastutus

Operatiivtegevuse väljavaade ja riskianalüüs 
tulevasteks aastateks

Tunnistades, et on palju võimalikke sündmusi, mis võivad ELi välispiiril põhjalikku ja 
prognoosimatut mõju avaldada, saab täheldada mitut suundumust19. Tõenäoliselt 
jätkub tulevastel aastatel surve ELi välispiiri lõunaosas, mis on tingitud nii 
paljudest jätkuvalt Liibüas viibivatest rändajatest kui ka üldistest poliitilistest, 
keskkonnaalastest, demograafilistest ja majanduslikest probleemidest selles 
piirkonnas. Sellega seoses võib mööda Vahemere lääneosa rändeteed liikuvate 
Lääne-Aafrika riikide kodanike arvu kasv tuua tulevastel aastatel kaasa veelgi 
suurema surve. Seepärast võib suureneda surve Vahemere piirkonnas toimuvale 
patrull- ja vaatlustegevusele ning kõikidele merendusvaldkonna patrull- ja 
vaatlustegevuse seotud aspektidele.

Kuigi olukorda idapoolsel välisel maismaapiiril võib praegu hinnata rahulikuks 
(võrreldes eespool kirjeldatuga), võivad piiritingimused ettenägematu poliitilise 
arengu tõttu naaberriikides siiski kiiresti muutuda, tulenevalt muu hulgas sellest, 
et üha enam esineb hübriidohte. 

Tunnistades täielikult viisanõude kaotamise positiivset mõju inimestevahelistele 
kontaktidele, tuleb sellest hoolimata arvestada ka seda, et tõenäoliselt suureneb 
ebaseadusliku piiri ületamise ja dokumendipettusega seoses avastatud rändajate 
arv, kes väidavad end olevat selliste riikide kodanikud, mille puhul on viisanõue 
kaotatud. Samuti eeldatakse, et üha suurem arv Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast 
pärit rändajaid jätkab liikumist üle õhu- ja/või maapiiri, et püüda ebaseaduslikult 
piiri ületades ELi siseneda.

19  Frontex, „Risk Analysis for 2018“ („2018. aasta riskianalüüs“), ISBN 978-92-9471-099-4.



23/90

Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia

Samal ajal sisenevad paljud rändajad ELi seaduslikult kas viisavabaduse alusel 
või lühiajaliste viisadega ning jäävad riiki lühiajalisest viibimisest kauemaks, 
mistõttu saavad neist ebaseaduslikus olukorras rändajad. Veelgi tuleks täiustada 
meetmeid riskianalüüsi ja riskiprofiilide, ameti ning liikmesriikide ja Schengeni 
riikide vahelise teabevahetuse ning Euroopa piiri- ja rannikuvalve raames tehtava 
koostöö valdkondades, et toetada liikmesriike ja Schengeni riike otsuste tegemise 
protsessis piirikontrolli käigus. 

Üldiselt kasvavad tõenäoliselt haavatavas olukorras olevate inimeste, sealhulgas 
naiste ja laste, inimkaubanduse ohvrite ning konfliktide ja sõdade eest põgenejate 
ja rahvusvahelise kaitse taotlejate vood.

Ka üleilmse liikuvuse üldine suurenemine toob kaasa ELi välispiiri ületavate inimeste 
voogude kasvu. Odavlennuettevõtjate sektori kasvu tõttu muutuvad keerulisemaks 
lennureisidega seotud probleemid. Arvestades tänapäevaste reisidokumentide 
turvaelementide tõusvat taset ja rangemat rändepoliitikat liikmesriikides ja 
Schengeni riikides, hakatakse ehtsate reisidokumentide väärkasutamist tõenäoliselt 
sisenemiseks laialdasemalt kasutama. Peale selle võidakse vastusena tõhusamale 
piirikontrollile, seirele ja rändekontrollile kiirelt muuta tegutsemisviise, vahetada 
marsruute või piiriliike ning püüda vältida avastamist või tuvastamist. Seega kasvab 
eeldatavalt ka teiseses rändes osalevate rändajate arv.

Üldiselt kaasneb ka terrorismiga seotud liikumise oht. Konfliktipiirkonnad, nagu 
Süüria, Iraak ja Liibüa, on ligi meelitanud tuhandeid terroristidest välisvõitlejaid, 
sealhulgas ELi kodanikke, topeltkodakondsusega isikuid ja muid kolmandate 
riikide kodanikke. Võttes arvesse, et islamiäärmuslased on pidanud mitmes 
konfliktipiirkonnas taganema, on oht muutunud detsentraliseeritumaks, mis 
suurendab terroristide liikumise riski. Jätkuvalt püsib risk, et terroristid üritavad 
ebaseaduslikult välispiiri ületada.

Tõhus piiri- ja rändehaldus peab hõlmama ka asjakohaseid mehhanisme 
riigis viibimise õiguseta kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks. Kuigi 
on tehtud esimesed edukad sammud riiklike ametiasutuste (kes vastutavad 
tagasisaatmisotsuste eest) ja ameti (kes pakub tagasisaatmiseelset abi ja toetab 
tagasisaatmist) koostöö tõhustamiseks, tuleb veelgi parandada tagasisaatmise 
määra (nende kolmandate riikide kodanike tagasisaatmist, kelle kohta on tehtud 
tagasisaatmisotsus).
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Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamine 
Euroopa ja riikide tasandil

Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise ja 
tegevusstrateegia koordineerimine ja rakendamine

Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia tulemuslikuks 
rakendamiseks Euroopa ja riikide tasandil on vaja tõhusat koordineerimist, mis 
võimaldaks nõuetekohaselt vahetada kogemusi, parimaid tavasid ning teavet 
tekkivate vajaduste ja uute arengusuundade kohta. 

Tuleb tagada Euroopa ja riikide tasandi vastastikune täiendavus ametisisese 
sihtotstarbelise foorumi kaudu. Tunnistades, et Euroopa integreeritud piirihalduse 
ulatus on lai, hõlmates nii mitme poliitikavaldkonna kui ka mitme ametiasutuse 
pädevusala, on peale selle vaja üldist juhtimist, mis seega täiendaks ka juba 
olemasolevaid foorumeid20. Selles kontekstis võib parima tava näitena esile 
tuua mitu liikmesriiki ja Schengeni riiki, kes on riikliku integreeritud piirihalduse 
koordineerija funktsiooni kaudu integreeritud piirihalduse juba institutsiooniliseks 
muutnud.

Lähtudes jagatud vastutuse põhimõttest Euroopa integreeritud piirihalduse 
rakendamisel, järgides täielikult Euroopa piiri- ja rannikuvalve kontseptsiooni ning 
võimaldades nii Euroopa kui ka riikide tasandil strateegia kavandamise ja toimivuse 
tagamise protsesside struktuurset koordineerimist ja läbivaatamist, moodustatakse 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) hallatav integreeritud piirihalduse 
kõrgetasemeline töörühm. 

Töörühm ei mõjuta tulevast mitmeaastast integreeritud piirihalduse poliitikatsüklit, 
mis pakuti välja läbivaadatud Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruse alusel kui 
Euroopa integreeritud piirihalduse tõhusa rakendamise kõikehõlmav juhtimis- ja 
nõustamismehhanism. Töörühma kuuluvad igast liikmesriigist ja Schengeni riigist 
määratud esindajad, kellel on juhtiv roll riikliku integreeritud piirihalduse ning 
Euroopa Komisjoni ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) tegevuse 
koordineerimises. Selle kaasesimehed on Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
(Frontex) juhtiv töötaja ning liikmesriigi või Schengeni riigi esindaja. Vajaduse 
korral kutsutakse osalema partnerameteid ja rahvusvahelisi sidusrühmi. Töörühm 
täidab oma ülesandeid sihtotstarbelise pädevusraamistiku alusel, mille kinnitab 
haldusnõukogu.

20  Nt Frontexi riskianalüüsi võrgustik, haavatavuse hindamise võrgustik, kõikehõlmavad koosolekud ja 
ühiskasutusvahendite võrgustik.
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Töörühma ülesanded on järgmised (loetelu ei ole ammendav):
�� toetada strateegia toimivuse tagamise koordineerimist Euroopa ja riikide 

tasandil, muu hulgas koostades ühiste meetmete ja tegevuste põhjal strateegia 
tegevuskava, milles on kehtestatud ajakava ja peamiste tulemusnäitajatega 
seotud vahe-eesmärgid ja väljundid ning mille kinnitab haldusnõukogu; 
�� vaadata strateegia täiendavalt läbi ja arendada seda kooskõlas käesolevas 

dokumendis kehtestatud ja töörühma pädevusraamistikus täpsustatud 
läbivaatamisprotsessiga, et toetada tegevdirektorit haldusnõukogule 
vastuvõtmiseks esitatava strateegia läbivaatamises;
�� toetada strateegia arendamise protsessi, vahetades kogemusi strateegia ra-

kendamise kohta Euroopa ja riikide tasandil, arvestades solidaarsuse, koostalit-
lusvõime ja õiglaselt jagatud vastutuse üldpõhimõtteid ning neid põhimõtteid 
integreerides, eesmärgiga veelgi tugevdada Euroopa ja riikide tasandi ühist 
protsessi ning teha ettepanekuid selle edasiseks arendamiseks;
�� panustada strateegia sidusasse ja 

igakülgsesse rakendamisse kogu ELis, 
pakkudes nõuandeid ja toetust tehnilistes 
ja operatiivküsimustes;
�� koostada ja kehtestada ühised suunised 

riiklike integreeritud piirihalduse 
strateegiate koostamiseks ning 
nende kooskõlastamiseks komisjoni 
poliitiliste suuniste ja Euroopa 
integreeritud piirihalduse tehnilise 
ja tegevusstrateegiaga, eesmärgiga 
ühtlustada heade tavade jagamise 
kaudu riiklike integreeritud piirihalduse 
strateegiate rakendamist;
�� tugineda strateegia koostamise ja 

läbivaatamise protsessis Euroopa piiri- 
ja rannikuvalve raamistikus tegutsevatele 
eksperdivõrgustikele.

Euroopa integreeritud 
piirihalduse õigus- 
ja poliitikaraamistik

Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline 
ja tegevusstrateegia – integreeritud 

piirihalduse kõrgetasemeline töörühm

Riiklikud integreeritud 
piirihalduse strateegiad

Joonis 5. Piirihalduse kõrgetasemelise töörühma 
ülesanne on hõlbustada Euroopa integreeritud 
piirihalduse õigus- ja poliitikaraamistiku 
järjekindlat rakendamist Euroopa integreeritud 
piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia ning 
riiklike integreeritud piirihalduse strateegiate 
kaudu
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Ühine eesmärk on kõikehõlmav, sidus, ajakohastatud ja dünaamiline Euroopa 
integreeritud piirihalduse kontseptsioon, mis vaadatakse saavutatud tulemuste 
põhjal regulaarselt läbi ning mille puhul kõik osalevad partnerid ühiselt analüüsivad ja 
koondavad oma teadmisi ning teevad kõige kõrgemal tasandil koostööd, eesmärgiga 
hõlbustada seaduslikku piiriliiklust ja võidelda edukalt piiriülese kuritegevuse 
kõikide vormide vastu, säilitades ja kaitstes seega ühist vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajanevat ala.

Euroopa integreeritud piirihalduse toimivuse tagamine strateegiliste 
eesmärkide kaudu 

Euroopa integreeritud piirihalduse toimivuse tagamisel on tähtis võtta arvesse 
üldist strateegilist raamistikku.
�� Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamine tugineb suveräänsetele 

liikmesriikidele ja Schengeni riikidele ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile. 
Neil kõigil on oma koostalitlusvõimeline Euroopa piiri- ja rannikuvalve alane 
suutlikkus ning nad teevad Euroopa piiri- ja rannikuvalvena solidaarselt 
koostööd (joonis 6). Lisaks tugineb see asjaolule, et Euroopa piiri- ja rannikuvalvet 
koordineeritakse partneritega, sealhulgas teiste ametite ja institutsioonidega, 
kes teevad koostööd kolmandate riikidega. Selle tulemuseks on tervik, mis 
on suurem kui selle osade summa – jagatud vastutuse põhimõte, mida 
järgitakse partnerluste kaudu, parandab operatiivtegevuseks kasutatavate 
ressursside kättesaadavust, toetades ELi üldist strateegilist autonoomiat,21 
mis võimaldab Euroopa integreeritud piirihaldust kõikehõlmavalt ja sidusalt 
rakendada (joonis 7). Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamisel on 
eriroll Euroopa Komisjonil, kes koordineerib Schengeni hindamisi ja haldab ELi 
rahalisi vahendeid. 
�� Peale selle jätkub ELi heaolu kasvades aktiivne inimeste ja kaupade liikumine 

üle liidu välispiiri, mistõttu võib piiril tekkida probleemseid olukordi. Seepärast 
tuleb aja jooksul säilitada suutlikkus, mis on praeguse olukorra puhul asjakohane, 
piisavalt paindlik, et kohaneda võimalike tulevaste olukordadega, ning kindel 
vastumeetmete suhtes.
�� Lõpuks peaksid ELi välispiiri integreeritud kontrollimiseks vajaliku suutlikkuse 

keskmes olema tehnilisi seadmeid kasutavad koolitatud töötajad, kes 
tuginevad tehnoloogilise arengu kogupotentsiaalile ja vajalikule logistilisele 
toetusele, organisatsioonis, kus on selge juhtimis- ja kontrollisüsteem ning 
mis saab õigeaegselt piisavat ja täpset teavet, et ohutul, turvalisel ja tervist 
hoidval viisil operatiivselt reageerida.

21 „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa. Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika 
strateegia“, juuni 2016.
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Rajades teed visioonile, mille kohaselt isikud ja kaubad liiguvad sujuvalt ja 
seaduslikust üle ELi ohutu, turvalise ja hästi toimiva välispiiri, tuleks tehnilised 
ja operatiivsed meetmed välja töötada kolme samba ümber, millest igaühte saab 
väljendada strateegilise eesmärgina.

1.  Euroopa piiri- ja rannikuvalve tagab usaldusväärse ja igakülgse 
olukorrateadlikkuse, et toetada probleemsete olukordade vältimist välispiiril, 
püüdes neid enne eelnevalt prognoosida ja ennetada. See saavutatakse teabe 
jagamise teel, et saada kasu varajasest hoiatamisest ja praktilisest luureteabest, 
vähendades seeläbi välispiiri haavatavust probleemsetes olukordades.

 •  Strateegiline eesmärk 1: välispiiri väiksem haavatavus, tuginedes igakülgsele 
olukorrateadlikkusele.

2.  Euroopa piiri- ja rannikuvalve jälgib järjepidevalt piiri ja suudab operatiivtegevuse 
põhjaliku kavandamise, elluviimise ja hindamise teel õigeaegselt, sobivalt ja 
piisavalt reageerida, kui välispiiril tekivad probleemsed olukorrad.

 •  Strateegiline eesmärk  2: ohutu, turvaline ja hästi toimiv ELi välispiir.

3.  Euroopa piiri- ja rannikuvalve säilitab Euroopa integreeritud piirihalduse 
vajaliku suutlikkuse, mis on asjakohane praeguste vajaduste puhul, piisavalt 
paindlik, et kohaneda tulevaste vajadustega, ning kindel vastumeetmete suhtes, 
et tagada igakülgne olukorrateadlikkus, jälgida piiri ja probleemsete olukordade 
tekkides õigeaegselt reageerida.

 •  Strateegiline eesmärk 3: Euroopa piiri- ja rannikuvalve suutlikkuse säilitamine.

Koordineerimine

Suveräänsus

Haavatavused Jagatud 
vastutus

Solidaarsus

Kestlikkus

Partnerlus

Sõltumatus Sõltuvus

Strateegilise 
autonoomia määr

Joonis 6. Jagatud vastutusest juhindumine Euroopa 
integreeritud piirihalduses

Joonis 7. Juhindudes jagatud vastutusest, 
suurendavad partnerlussuhted Euroopa 
piiri- ja rannikuvalve suutlikkuse operatiivset 
kättesaadavust, võimaldades tõhusat 
integreeritud piirhaldust
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Strateegiliste eesmärkide ning riiki sissepääsu kontrollimise neljatasandilises 
mudelis rakendatavate strateegiliste ja horisontaalsete komponentide vaheline 
seos on esitatud joonisel 8.

Järgmises jaos tutvustatakse iga strateegilist eesmärki ja antakse neist ülevaade; 
seejärel on esitatud nende jaotus erieesmärkideks ja järgnevad kavandatud 
meetmed.

Iga kavandatud meetme kohta on tehtud kindlaks näitlikustavate tegevuste kogum 
Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamise protsessi suunamiseks. Nimetatud 
näitlikustavaid tegevusi on kirjeldatud kolmel tasandil.
�� Riikide tasand: seda tegevust viivad ellu pädevad riiklikud ametiasutused 

kooskõlas riigi õigusaktide ja riiklike integreeritud piirihalduse strateegiatega.
�� Euroopa tasand: seda tegevust viivad ellu pädevad ELi institutsioonid, tunnistades 

Euroopa Komisjoni strateegilist rolli ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 
(Frontex) ning teiste institutsiooniliste sidusrühmade tehnilist ja operatiivset rolli, 
millest viimased kaks tegutsevad vastavate määrustega antud pädevuste piires.
�� Riikide ja Euroopa tasand: seda tegevust viiakse ellu nii riikide kui ka Euroopa 

tasandil.

Eritähelepanu pööratakse horisontaalsetele komponentidele – põhiõigustele, 
koolitusele ja väljaõppele ning teadustegevusele ja innovatsioonile, mida kohaldatakse 
põhimõtteliselt kõikide loetletud tegevuste suhtes, kuid mis põhiõiguste ning 
koolituse ja väljaõppe puhul moodustavad ka eraldiseisva erieesmärgi.
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Strateegiline eesmärk 1:  
välispiiri väiksem haavatavus, tuginedes igakülgsele 
olukorrateadlikkusele

Taust

Et vähendada haavatavust kriisidele ja välispiiril toimuvatele sündmustele, on 
vaja üksikasjalikult mõista nii lühi- ja pikaajalisi riske kui ka praegusi haavatavusi. 
Seda võimaldavad nõuetekohane olukorrateadlikkus ja teabe jagamine ning 
süstemaatiline ja regulaarne riskianalüüs ja kvaliteedikontroll. 

Kriiside ja sündmuste tõhusat prognoosimist ja ennetamist võimaldab üksnes 
koostöö ja koostalitlusvõime eri poliitikavaldkondade ja asutustega (riikide ja 
Euroopa tasandil ning kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega) 
Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) täieliku rakendamise ning teabe 
ja luureteabe tõhusama jagamise teel muude asjakohaste kanalite kaudu. Mida 
rohkem teavet ja luureteavet sündmuse varastes etappides kogutakse, seda 
suurem on tõenäosus, et suudetakse võidelda sündmuse põhjustanud kuritegelike 
võrgustikega. Selliste julgeolekuohtude nagu Euroopa vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala vastu suunatud välisterrorismi puhul on piiri kontrollimisel 
luureteabe väärtusahelas oluline roll. See ei anna juurdepääsu teabele mitte ainult 
ühe sündmuse, vaid veelgi olulisemalt võrgustike kavandatud tulevaste sündmuste 
kogu süsteemi kohta (joonis 9).

Joonis 8. Ülevaade näiteks terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega seotud sündmuste 
kavandamise etappidest, mis näitab, kui oluline on jagada teavet riikide ja Euroopa 
tasandi eri poliitikavaldkondade ja ametiasutuste vahel, tehes võimalikult varakult tihedat 
koostööd kolmandate riikidega

1 aasta 1 kuu 1 nädal 1 päev 1 tund 1 tund 1 päev

Sündmus

Strateegiline tasand

Operatiivtasand

Taktikaline tasand

Rahastamine/värbamine/väljaõpe 

Pakkumine/kavandamine  

Rakendamine
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Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia

Nagu Euroopa Komisjon on rõhutanud22, tuleks säilitada usaldusväärne ja igakülgne 
olukorrateadlikkus ning jätkata piiril valitseva olukorra jälgimist, et tagada 
kõrgetasemeline suutlikkus Euroopa ja riikide tasandil piisavaid meetmeid võtta.

Seepärast tehakse riskianalüüs, et toetada strateegilist, operatiivset ja taktikalist 
kavandamist ja otsuste tegemist. Vajalikke andmeid kogutakse ja jagatakse Euroopa 
piiri- ja rannikuvalve raamistikus, eelkõige ameti toetamiseks liikmesriikidele, 
Schengeni riikidele ja peamistele asjakohastele partneritele Euroopa perspektiivist 
lähtuva tsentraliseeritud olukorrateadlikkuse pakkumisel.

Euroopa kvaliteedikontrolli mehhanismi, mis toimib eelkõige komisjoni 
koordineeritud Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi, ameti 
teostatava haavatavuse hindamise ja võimalike riiklike mehhanismide 
kaudu, peetakse äärmiselt oluliseks vahendiks, millega tagada Euroopa 
integreeritud piirihalduse tõhusa rakendamise pidev jälgimine ning 
valmisolek ja valmidus reageerida muutustele välispiiri operatiivolukorras.

Eeldatav lisaväärtus

Käesoleva strateegia raames elluviidavate tegevuste eeldatav lisaväärtus on 
parem ja tõhusam toimetulek rändevoogudega ning piiriülese kuritegevuse, 
terrorismi ja hübriidohtude vastu võitlemine, tugevdades seeläbi ELi välispiiri 
kontrollimist ja suurendades liidu julgeolekut. Suutlikkus ennetavalt reageerida 
(prognoosida ja vältida) saavutatakse järgmiselt:
�� tagades suutlikkuse hinnata igakülgselt riske ja ohte välispiiril ja kaugemal, 

tuginedes ühtsele integreeritud riskianalüüsi mudelile (CIRAM) ja kasutades 
selle täit potentsiaali; see hõlmab ühiseid riskianalüüse naaberriikide piiri- 
ja rannikuvalveasutuste, partnerametite, õiguskaitseasutuste ja tolliga; 
�� kasutades Euroopa kvaliteedikontrolli mehhanismi täit potentsiaali ning 

suurendades Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi ning regulaarsete 
haavatavuse hindamiste ja riiklike kvaliteedikontrolli mehhanismide vahelist 
sünergiat;
�� võttes eesmärgiks igakülgse olukorrateadlikkuse, seire ja ühise Euroopa 

olukorrapildi saavutamise, mille aluseks on EUROSURi rakendamine, tagatakse 
suutlikkus teavet turvaliselt vahetada ja ühildada turvaliste võrgustike kaudu, 
mis põhinevad pideval laiema piirkonna seirel piirieelsel alal  ning suutlikkusel 
töödelda kogutud teavet koos faktide ja eeldustega, et koostada praktikas 
kasutatavat luureinfot ja pakkuda otsuste tegijatele varajast hoiatamist;
�� tagades suutlikkuse töötada väljaspool välispiiri, et teha näiteks riskianalüüsi 

võrgustike kaudu koostööd ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelevate 

22 Euroopa rände tegevuskava rakendamise eduaruande (COM(2018) 250 final, Brüssel, 14.3.2018) lisa. 
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asjakohaste partnerametite ja õiguskaitseasutustega ja neid toetada ning 
teha kahepoolselt ja liidu tasandil koostööd kolmandate riikide asutustega ja 
neid toetada selliste võrgustike kaudu nagu Aafrika ja Frontexi luureorganite 
võrgustik (AFIC), kasutades ELi välist institutsioonilist funktsiooni, sealhulgas 
Frontexi kontaktametnikke, ja koordineerides tegevust ELi välispoliitika 
elluviimise eest vastutavate ELi institutsioonidega.

Erieesmärk 1.1: riskide igakülgne hindamine

Piiril esinevate riskide süstemaatiline jälgimine ja regulaarne süstemaatiline 
analüüsimine tähendab suutlikkust prognoosida võimalikke tulevikusündmusi, 
hallata süstemaatiliselt ja metoodiliselt eri liiki allikatest pärit andmeid, suurendada 
varajase hoiatamise võimet ning tõhustada seeläbi reageerimis- ja otsuste tegemise 
võimet.

Oluline ülesanne on siduda eri komponendid ja luua toimivad seosed ka ELi 
teiste poliitikavaldkondadega (nt sisejulgeolek, varjupaigaküsimused ja meresõidu 
turvalisus), tagades, et riskianalüüs lähtuks operatiivvajadustest ja kindlakstehtud 
ohtudest ning et see edastataks asjakohastele asutustele, et teha riskianalüüsi 
põhjal otsuseid, võtta meetmeid ja viia ellu tegevust.
�� Eesmärk: asjakohaste riskianalüüside, sealhulgas teisest rännet käsitlevate 

riskianalüüside õigeaegne koostamine ja tõhus levitamine kõikidele asjakohastele 
sidusrühmadele otsuste tegemiseks.
�� Näitaja: kõikides liikmesriikides ja Schengeni riikides on rakendatud CIRAM 2.0, 

tagatud institutsiooniline suutlikkus riskide analüüsimiseks ning koostatud 
riskianalüüsid ja neid levitatud.
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KAVANDATUD MEEDE 1.1.1
Piiril esinevate ohtude, haavatavuste ja mõjuga seotud riskide analüüsimine kooskõlas CIRAMiga

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Riskianalüüs peaks kõigi nelja tasandi lõikes 
hõlmama Euroopa integreeritud piirihaldust täies 
ulatuses.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Riskianalüüs 
• Väljaõpe
• Teadustegevus ja innovatsioon

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• CIRAMi täielik rakendamine 

asjakohastes riiklikes ametiasutustes
• Töötajate koolitamine riskianalüüsi 

alal
• Teabe ja andmete hankimine ja 

vahetamine

Riikide tasand
• Riikide tasandil on igakülgselt 

ja põhjalikult analüüsitud riske, 
sealhulgas teisest rännet

• Koolitatud töötajad kasutavad 
täielikult CIRAMit 

• Otsuste tegemise toetamine
• Operatiivse reageerimise 

planeerimise toetamine
• Uue suutlikkuse arendamise 

toetamine

Euroopa tasand
• CIRAMi edasine arendamine
• Riskianalüüsialase ühtlustatud 

koolituse täiendav väljatöötamine ja 
pakkumine

Euroopa tasand
• ELi tasandil on igakülgselt ja 

põhjalikult analüüsitud riske
• Tipptasemel koolitus riskianalüüsi 

valdkonnas

Euroopa ja riikide tasand
• Riskide süstemaatiline ja pidev 

analüüsimine
• Igakülgsete riskianalüüside 

koostamine ning nende regulaarne 
ajakohastamine, läbivaatamine ja 
levitamine

• Riskianalüüside regulaarne 
ajakohastamine ja läbivaatamine 

• Uute riskianalüüside vajaduspõhine 
väljatöötamine

• Riskianalüüside levitamine

Euroopa ja riikide tasand
• Ajakohased riskianalüüsid
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Erieesmärk 1.2:  
täielikult koostalitlusvõimeline ja tõhus Euroopa 
kvaliteedikontrolli mehhanism

Tõhus Euroopa kvaliteedikontrolli mehhanism põhineb komisjoni koordineeritud 
Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi ning ameti tehtavate regulaarsete 
haavatavuse hindamiste vaheliste sünergiate põhjalikult integreeritud 
kasutamisel, arvestades eri õiguslikke aluseid ja kahe mehhanismi ulatust. Euroopa 
kvaliteedikontrolli peaksid täiendama riiklikud kvaliteedikontrolli süsteemid. 
Kvaliteedikontrolli mehhanismid peaksid hõlmama kogu integreeritud piirihalduse 
kontseptsiooni ning Euroopa piiri- ja rannikuvalvet.
�� Eesmärk: põhjalik arusaamine välispiiri toimimisest.
�� Näitaja: kvaliteedikontrolli mehhanismi tulemused.
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KAVANDATUD MEEDE 1.2.1
Integreeritud piirihalduse toimimise ja piirihaldussuutlikkuse võimalike haavatavuste hindamine, 
kasutades haavatavuse hindamise ja Schengeni hindamise täielikku potentsiaali

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Integreeritud piirihalduse kontseptsiooni toimimist 
tuleks hinnata kõikidel tasanditel.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Riskianalüüs 
• Kvaliteedikontroll
• Väljaõpe

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Haavatavuse hindamise täielik 

rakendamine riikide asjakohastes 
ametiasutustes

• Töötajate koolitamine haavatavuse 
hindamise alal

• Riikliku kvaliteedikontrolli 
mehhanismi loomine

Riikide tasand
• Riikide tasandil on igakülgselt ja 

põhjalikult analüüsitud haavatavust

• Välispiiri tugevdatud 
haldamine

• Operatiivse reageerimise 
planeerimise toetamine

• Otsuste tegijate toetamine 
tegevuse ja ressursside 
prioriseerimisel

Euroopa tasand
• Komisjoni koordineeritud Schengeni 

hindamismehhanismi ja Frontexi 
läbiviidava haavatavuse hindamise 
täielik koostalitlusvõime

• Tagamine, et kvaliteedikontroll, 
eeskätt Schengeni hindamise 
ja vajaduse korral haavatavuse 
hindamise kaudu toimuv 
kvaliteedikontroll hõlmab 
integreeritud piirihaldust täies 
ulatuses

• Haavatavuse hindamise ühise 
metoodika, sealhulgas objektiivsete 
kriteeriumite stabiliseerimine ja 
edasine arendamine

• Schengeni hindajatele suunatud 
ja haavatavuse hindamise alase 
ühtlustatud väljaõppe täiendav 
arendamine ja pakkumine

Euroopa tasand
• Põhjalik arusaamine välispiiri 

toimimisest ja võimalikest 
haavatavustest 

• Ühtlustatud väljaõpe Schengeni 
hindamise ja haavatavuse hindamise 
alal

Euroopa ja riikide tasand
• Koostalitlusvõime tagamine 

Schengeni hindamise mehhanismi ja 
haavatavuse hindamise vahel

• Tagamine, et kvaliteedikontroll 
hõlmab kogu Euroopa piiri- ja 
rannikuvalvet ning kõiki selle 
funktsioone

Euroopa ja riikide tasand
• Tõhus ja tulemuslik protsess 

haavatavuse vähendamiseks ning 
Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
edasiseks arendamiseks
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Erieesmärk 1.3:  
tõhus ja kõikehõlmav teabevahetuskeskkond

Teabe jagamine eri poliitikavaldkondade vahel ELi tasandil ja ametiasutuste vahel 
riikide tasandil on oluline, et tagada riikide ja ELi otsustajate täpne ja igakülgne 
olukorrateadlikkus. Selle aluseks on CIRAMi ja EUROSURi täielik rakendamine, 
samuti ühenduvuse, koostalitlusvõime ja andmete ühendamise tagamine.
�� Eesmärk: põhjalik Euroopa olukorrapilt ja varajase hoiatamise süsteem.
�� Näitaja: ühise olukorrapildi geograafiline ulatus.

KAVANDATUD MEEDE 1.3.1
Andmeallikate võrgustike ühenduvuse, koostalitlusvõime ja töökindluse tagamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Tuleks luua igakülgne ühenduvus Schengeni alal 
ja võimalikult suures ulatuses valitud kolmandate 
riikidega turvaliseks andmete vahetamiseks.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Meetmed Schengeni alal
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega
• Teadustegevus ja innovatsioon

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa ja riikide tasand
• Luua ühine võrgustik teabe 

turvaliseks jagamiseks Euroopa ja 
riikide tasandil

• Luua võrgustikud teabe turvaliseks 
jagamiseks prioriteetsete 
kolmandate riikidega

• Võtta piisavaid ja ajakohaseid 
küberturvalisuse meetmeid

Euroopa ja riikide tasand
• ELi institutsioone, ELi asutusi 

ja riikide ametiasutusi hõlmav 
võrgustik teabe jagamiseks

• Võrgustikud teabe jagamiseks 
kolmandate riikidega

• Kaitse küberohtude eest

• Suutlikkus jagada turvaliselt 
teavet riikide ametiasutuste 
vahel ja piiriüleselt Schengeni alal

• Suutlikkus jagada turvaliselt 
teavet kolmandate riikidega

• Schengeni acquis’ tõhus 
rakendamine ja suurem 
suutlikkus reageerida muutustele 
tegevuskeskkonnas
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KAVANDATUD MEEDE 1.3.2
Piirieelsel alal pideva laiema piirkonna seire tagamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3
ELi välispiiri läheduses tuleks EUROSURi 
raamistikus teha pidevat piirieelse ala seiret.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Meetmed Schengeni alal
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega
• Teadustegevus ja innovatsioon

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Luua integreeritud piirieelse 

mereseire süsteemid, mis 
hõlmavad varajase hoiatamise 
võimet

• Töötada välja täiustatud vahendid 
ja tehnilised seadmed piirieelse ala 
seire suutlikkuse saavutamiseks

Riikide tasand
• Kulutõhusad ja tõendipõhised 

patrullid
• Reaalajas operatiivse 

reageerimisvõime saavutamine
• Riskide ja ohtude õigeaegne ja 

tõhus kindlakstegemine 

• Reaalajas olukorrapilt piirieelsest 
alast

• ELi välispiiril kiire 
reageerimisvõime tagamine 

Euroopa tasand
• Ühendumine riikide 

seiresüsteemidega 
• Riikide seiresüsteemide vahelise 

koostalitlusvõime saavutamise 
hõlbustamine 

• Piirieelse ala seirevõime tagamine, 
kasutades tipptasemel vahendeid 
ja seadmeid 

Euroopa tasand
• Üldine olukorrapilt alast väljaspool 

ELi välispiiri 
• Teabe tõhusa kogumise ja 

operatiivtegevuses jagamise 
toetamine

Euroopa ja riikide tasand
• Uute piirieelsel alal toimuva seire 

kontseptsioonide väljatöötamine
• Uuenduslike ja traditsiooniliste 

mitmeotstarbeliste 
seireoperatsioonide käivitamine ja 
elluviimine

Euroopa ja riikide tasand
• Seire suurem ulatus
• Reaalajas seireandmed piirieelse 

ala kohta
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KAVANDATUD MEEDE 1.3.3
EUROSURi rakendamine teabe turvalise kogumise ja vahetamise tagamiseks

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
EUROSURi tuleks kasutada kõikidel tasanditel.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Meetmed Schengeni alal
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega
• Väljaõpe
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• EUROSURi võimaluste 

täielik rakendamine riiklike 
koordineerimiskeskuste struktuuri 
raames

• Sidusrühmade teadlikkuse 
suurendamine EUROSURi 
võimalustest 

• EUROSURi vahendite ja võimaluste 
ulatuslikum kasutamine tõhusaks 
koostööks ja teabe jagamiseks 
sidusrühmadega 

• Töötajate koolitamine EUROSURi 
kasutamise alal

• EUROSURi kasutajate rühma loomine  

Riikide tasand
• Tõhus aruandlusvõime
• Parem olukorrapilt riikide 

tasandil 
• Olemas on üldpilt riskide ja 

ohtude praegusest ja tulevasest 
võimalikust tasemest 

• Töötajad on saanud väljaõppe 
süsteemi võimaluste täielikuks 
kasutamiseks 

• Seireandmete süstemaatiline 
ja otsinguid võimaldav 
salvestamine

• Igakülgne olukorrateadlikkus 
parema valmisoleku ning 
kiire ja tõhusa reageerimise 
tagamiseks 

Euroopa tasand
• EUROSURi kontseptsiooni 

täiendav arendamine tõhusa 
ja kasutajasõbraliku süsteemi 
saavutamiseks

• Hindamistulemustel põhinevad 
nõuanded EUROSURi õigusraamistiku 
kohandamise või tugevdamise ja 
süsteemi kasutamise parandamise 
kohta

• Ühendumine olemasolevate 
olukorrateadlikkuse platvormidega

• Koostalitlusvõime tagamine 
olemasolevate aruandlusvahendite ja 
olukorra seire keskustega

Euroopa tasand
• Parem nõuetekohase ja 

õigeaegse aruandluse võime
• Täiustatud ja 

koostalitlusvõimelise 
üleeuroopalise olukorrapildi 
tagamine 

• Operatiivse reageerimise 
pildi õigeaegse ja täpse seire 
tagamine 

Euroopa ja riikide tasand
• EUROSURi aktiivne kasutamine
• Õigusraamistiku ajakohastamine ja 

ühtlustamine 
• Olemasolevate seire- ja 

aruandlusvahendite ja -platvormidega 
koostalitlusvõime haldamine

Euroopa ja riikide tasand
• Ajakohane aruandlus
• Operatiiv- ja olukorrapildi parem 

seire 
• Süsteemi võimaluste täielik 

kasutamine 
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KAVANDATUD MEEDE 1.3.4
Mitmetest andmeallikatest pärit teabe ühildamine ja töötlemine Euroopa tasandil ning faktide ja eelduste esitamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Andmed tuleks ühildada kõigi nelja tasandi lõikes ja 
seejärel töödelda.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Meetmed Schengeni alal
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega
• Väljaõpe
• Teadustegevus ja innovatsioon
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Euroopa ühendteenuste kasutamist 

ja infotöötlust käsitlevate 
eksperditeadmiste jagamine 
asjaomaste sidusrühmade vahel 

• Töötajate koolitamine infotöötluse ja 
Euroopa ühendteenuste kasutamise 
alal 

• Ühend- ja infotöötlusteenuseid 
haldavate ja rakendavate ekspertide 
ja kasutajate rühmade loomine  

Riikide tasand
• Suuremad teabevood ja parem 

reageerimisvõime
• Parem olukorrapilt võimalike 

ohtude ja riskide tõhusamaks 
hindamiseks

• Põhjalikult koolitatud ja 
kvalifitseeritud töötajad, et 
ühendteenuseid ja infotöötlust 
täiel määral kasutada 

• Euroopa olukorrapildi loomise 
hõlbustamine  

• Suurem olukorrateadlikkus 
parema valmisoleku ning 
kiire ja tõhusa reageerimise 
tagamiseks

• Võimalik on analüüsida 
suurandmeid

Euroopa tasand
• Andmete ühendamine ja töötlemine 

Euroopa tasandil
• Üle Euroopa mitmetest allikatest pärit 

andmete ühendamise suutlikkuse 
edasiarendamine

• Institutsiooniliste sidusrühmade 
vaheliste sünergiate kasutamine 
Euroopa tasandil

• Infotöötluse ja Euroopa 
ühendteenuste alase väljaõppe 
täiendav arendamine ja pakkumine

Euroopa tasand
• Suuremad teabevood 
• Ühendatud andmetel põhinev 

olukorrapilt võimalike ohtude ja 
riskide tõhusamaks hindamiseks

• Tagatud on suurandmete 
analüüsimise vahendite 
kättesaadavus 

• Parem aruandlusvõime

Euroopa ja riikide tasand
• Ühendatud andmetest põhjaliku 

ülevaate andmine

Euroopa ja riikide tasand
• Parem teabe jagamise ja 

analüüsidest aruandmise võime
• Ühendatud andmetest põhjaliku 

ülevaate andmine
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KAVANDATUD MEEDE 1.3.5
Otsuste tegemise õigeaegne ja igakülgne toetamine, sealhulgas varajane hoiatamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Otsuste tegemist tuleks toetada kõiki tasandeid 
käsitleva ühise olukorrapildi kaudu, võttes arvesse 
teisest rännet. 

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Meetmed Schengeni alal
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Riiklike koordineerimisstruktuuride 

loomine või tugevdamine ühise 
riikliku olukorrapildi saamiseks

• Riiklike koordineerimisstruktuuride 
ühise olukorrapildi jagamise 
funktsiooni ühtlustamine ja sellealane 
sujuv koostöö

Riikide tasand
• Ühise olukorrapildi jagamisega 

seotud töövoogude 
standardimine

• Teisese rände seire

• Ühise olukorrapildi 
võimaldamine

• Operatiivse 
reageerimistegevuse 
toetamine

Euroopa tasand
• Juba loodud ELi vaatluskeskuste 

tugevdamine ja sidusrühmade 
vahel ühise olukorrapildi 
koostalitlusvõimelise vahetamise 
kehtestamine    

Euroopa tasand
• Ühise olukorrapildi vahetamise 

menetluste standardimine 
ELi asutustevahelise koostöö 
raamistikus   

Euroopa ja riikide tasand
• Ühise olukorrapildi (sh teisese rände 

kohta) loomine koostöös asjaomaste 
asutustega

• Olukorrapildi hindamine ja aruannete 
koostamine

• Tõhusam koostöö politsei ja tolli 
koordineerimiskeskustega

Euroopa ja riikide tasand
• Kõikehõlmavad, õigeaegsed 

ja täpsed aruanded otsuste 
tegemiseks
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Erieesmärk 1.4:  
tõhus koostöö kolmandate riikidega olukorrateadlikkuse ja 
otsuste tegemise toetamiseks

Tihe koostöö ELi poliitika teavitusvahenditega võimaldab võtta täiendavaid 
ennetusmeetmeid välispiirist kaugemal. Algpõhjuste mõju leevendamiseks on vaja 
teha tihedat koostööd riskianalüüsi-, õiguskaitse- ja luurealaste eksperditeadmistega 
riiklike ja ELi asutuste vahel. Ühtlasi on selleks vaja koostööd kolmandate riikidega. 
�� Eesmärk: vähem kriisiolukordi ja sündmusi piiril.
�� Näitaja: hästi toimiv koostöö kolmandate riikidega.
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KAVANDATUD MEEDE 1.4.1
Koostöö kolmandate päritolu- või transiidiriikidega ja naabruses asuvate kolmandate riikidega

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Meetmeid tuleks võtta kõikidel tasanditel.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Koostöö kolmandate riikidega
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Meetmed Schengeni alal
• Väljaõpe
• Teadustegevus ja innovatsioon
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Kolmandate riikide piirikontrolli, 

tagasisaatmise ja piiriülese 
kuritegevuse valdkonna pädevate 
asutustega kahepoolse teabevahetuse 
sisseseadmine ja tugevdamine 

• Kahepoolsete kokkulepete alusel 
kontaktametnike määramine 
erihuvi pakkuvatesse kolmandatesse 
riikidesse

• Erihuvi pakkuvatesse kolmandatesse 
riikidesse määratud kontaktametnike 
kasutamine ja nende tegevuse 
tõhustamine, et hõlbustada suhtlust 
ja teabevahetust pädevate asutuste 
vahel 

Riikide tasand
• Sujuva kahepoolse koostöö 

tegemine asjaomase erihuvi 
pakkuva kolmanda riigiga

• Usalduse suurendamise 
meetmed erihuvi pakkuva 
kolmanda riigiga 

• Varajane hoiatamine
• Operatiivne tõhusus 
• Tagasivõtmise ja 

tagasisaatmise toetamine
• Kolmandate riikidega toimuva 

teabevahetuse ja koostööga 
seotud suutlikkus

• Rändevoogude seire 
kolmandates riikides, et 
paremini prognoosida ELi 
suunduvaid rändevooge

• Suutlikkuse suurendamine 
kolmandates riikides

Euroopa tasand
• Kolmandate riikide asjaomaste 

asutustega heade suhete loomine ja 
edendamine

• Kolmandates riikides juba loodud 
kontaktametnike struktuuride, 
sealhulgas riiklike ja ELi 
kontaktametnike kasutamine 
ja nende tegevuse tõhustamine 
ning kontaktametnike võrgustikes 
parema koordineerimise ja 
koostöö toetamine, näiteks ühiste 
kontaktametnike määramise teel

Euroopa tasand
• Regulaarne teabevahetus 

kolmandate riikide asjaomaste 
asutustega

• Struktureeritud ja tõhus 
teabevahetus erihuvi pakkuvate 
kolmandate riikide asjaomaste 
asutustega 

• Suutlikkuse suurendamise 
projektid

Euroopa ja riikide tasand
• Naabruses asuvate kolmandate 

riikide pädevate piirihaldusasutustega 
vastavate võrgustike ja 
kohtumisfoorumite loomine ja 
käigushoidmine 

Euroopa ja riikide tasand
• Tõhus ja täiustatud koostöö 

erihuvi pakkuvate kolmandate 
riikidega (päritolu-, transiidi- ja 
naaberriigid)
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KAVANDATUD MEEDE 1.4.2
Koostöö kolmandate riikidega tegelevate ELi institutsioonidega

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Schengeni alal ja välispiiril tuleks võtta meetmeid 
kolmandate riikidega suhtlemise hõlbustamiseks.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Koostöö kolmandate riikidega
• Asutustevaheline koostöö
• Väljaõpe
• Teadustegevus ja innovatsioon
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• ELi liikmesriikide 

koordineerimiskeskuste ja eri asutuste 
määratud kolmandates riikides 
tegutsevate riiklike kontaktametnike 
vaheliste sidemete loomine 

Riikide tasand
• Suuremad teabevood huvi 

pakkuvatest kolmandatest 
riikidest 

• Varajane hoiatamine
• Ennetavad meetmed 

ning ohtudele ja riskidele 
reageerimine

• Parem olukorrapilt 
• Parem valmisolek hiljuti 

kindlakstehtud riskide ja 
ohtude esinemise korral Euroopa tasand

• Heade suhete loomine ja edendamine 
teiste ELi institutsioonide ja 
poliitikavaldkondadega, mis tegelevad 
kolmandate riikidega

• ELi institutsioonide ja ametite 
kolmandatesse riikidesse lähetatud 
kontaktametnike vaheliste võrgustike 
loomine

Euroopa tasand
• Sünergiad muude kolmandatele 

riikidele suunatud 
poliitikavaldkondadega

• Teabevahetus ELi 
delegatsioonidega kolmandates 
riikides

Euroopa ja riikide tasand
• Kolmandates riikides tegutsevate 

kontaktametnike olemasolevate 
üksuste omavaheline sidumine 
teaberessursside koondamiseks

• Igakülgse olukorrapildi koostamine 
Frontexi kontaktametnike abil

Euroopa ja riikide tasand
• Sujuv koostöö ELi eri 

tegevusvaldkondade vahel 
kolmandates riikides, tagades 
paremad teabevood
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Strateegiline eesmärk 2:  
ohutu, turvaline ja hästi toimiv ELi välispiir

Taust

Ohutu, turvaline ja hästi toimiv välispiir sõltub suuresti edukast patrull- ja 
vaatlustegevusest ja kontrollist välispiiril. Piirikontrolli reguleeritakse Schengeni 
acquis’ sätetega, eelkõige Schengeni piirieeskirjadega,23 ning tulevikus väljatöötatavate 
liidu õigusaktide ja normidega. Ühetaoliselt rakendatuna hõlbustavad need ühelt 
poolt reisijate sujuvat liikumist üle piiri ning teiselt poolt toetavad ka piiriüleste 
kuritegude, näiteks inimkaubanduse, rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise, 
relvade ja kaupade smugeldamise ning terrorismi ennetamist ja avastamist. Kogu 
tegevus peab kajastama liikmesriikide, Schengeni riikide ja kolmandate poolte 
koostööd ja solidaarsust ning tõhusalt toetama seaduslikku piiriületamist ja ka 
liidu sisejulgeolekut, austades samal ajal täielikult inimeste põhiõigusi.

Lõppkokkuvõttes on piirikontrolli eesmärk võimaldada isikute, nende 
transpordivahendite ja nende valduses olevate esemete sujuvat, seaduslikku, 
ohutut ja turvalist liikumist ametlike piiripunktide kaudu. Piiril valitseva olukorra 
muutudes on peale selle vaja olla suuteline õigeaegselt, nõuetekohaselt ja 
piisavalt reageerida, et leevendada riske, aga ka toetada rändehalduse ahelat, 
saates kolmandate riikide kodanikud pärast liikmesriigis või Schengeni riigis 
tehtud tagasisaatmisotsust kiiresti tagasi. See kõik seab ranged nõuded 
operatiivse reageerimise kavandamisele, struktureerimisele ja elluviimisele. 
Operatiivtegevuse hindamise, kavandamise ja elluviimise peamised sisendid on 
olukorrateadlikkus ja riskianalüüs. Operatiivtegevuse hindamine võimaldab tulevasi 
piirihaldusoperatsioone parandada, hinnata, kavandada ja ellu viia. 

Euroopa integreeritud piirihalduse põhiprioriteet on elude kaitsmine ja päästmine 
välispiiril. Suutlikkus ja operatiivne valmisolek toetada liikmesriike ja Schengeni 
riike otsingu- ja päästeoperatsioonide läbiviimisel on kõikide välisel merepiiril 
toimuvate patrull- ja vaatlusoperatsioonide lahutamatu osa. Samal ajal on 
rändehalduse ahela ja Euroopa integreeritud piirihalduse toimimise lahutamatu 
osa ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine. See 
nõuab tagasisaatmisotsuste valdkonnas pädevate ja vastutavate ning tagasisaatmist 
ellu viivate riiklike ametiasutuste tõhusat ja sujuvat koostoimet. 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/399, mis käsitleb isikute 
üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (kodifitseeritud tekst), ELT L 77, 
23.3.2016, lk 1.
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Nagu Euroopa Komisjon24 oma Euroopa integreeritud piirihalduse strateegia 
väljatöötamise peamistes järeldustes soovitas, peaks Euroopa integreeritud 
piirihaldus toetama piirikontrollieeskirjade ja -normide ühetaolist ja ühtlustatud 
rakendamist kooskõlas Schengeni piirieeskirjade sätete ja liidu piirihalduse 
normidega.

Eeldatav lisaväärtus

Eelduste kohaselt võimaldab Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise ja 
tegevusstrateegia rakendamine piiril esineva rändesurvega paremini toime 
tulla ja parandada operatiivse reageerimise võimet. Sellega hõlbustatakse ja 
tagatakse seaduslikku liikumist ametlike piiripunktide kaudu ning võimaldatakse 
keskenduda liikmesriikide ja Schengeni riikide tavapärase piirikontrollitegevuse 
toetamisele. Sellest hoolimata säilitatakse valmisolek ja valmidus võtta kiirelt ja 
järjepidevalt reageerimismeetmeid, et alati oleks võimalik tulla toime muutustega 
välispiiri tegevuskeskkonnas. See saavutatakse järgmiselt:
�� tagades, et välispiiril toetatakse sujuvat seaduslikku liikumist, rakendades 

teadmistepõhist piirikontrolli ja suurendades saabumiseelse teabe 
kasutamist piirikontrolli süsteemide, näiteks Schengeni infosüsteemi (SIS), 

24 Euroopa rände tegevuskava rakendamise eduaruande (COM(2018) 250 final, Brüssel, 14.3.2018) 6. lisa. 

Hindamine

KavandamineÕppimine

Järelhindamine Rakendamine

Joonis 10. Operatiivse reageerimise tsükkel
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viisainfosüsteemi (VIS), riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES) 
ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) (need süsteemid on täielikult 
koostalitlusvõimelised) tõhusa kasutamise teel isikute ja nende dokumentide 
ühetaolisel kontrollimisel riiki sisenemisel ja riigist lahkumisel (samuti rakendades 
piiriülese kuritegevuse ja terrorismi ennetamise ja avastamisega seotud 
meetmeid, kasutades selles täielikult reisijaid käsitleva eelteabe (API) ja 
broneeringuinfo süsteeme);
�� võttes eesmärgiks avastada võimalikult palju ebaseaduslikke piiriületusi, tehes 

välispiiril kindlaks riskipiirkonnad ja -profiilid, viies operatiivsel ja taktikalisel 
tasandil järjepidevalt läbi patrull- ja vaatlustegevust ning tugevdades 
täiendavalt piiril tehtavat patrull- ja vaatlustegevust asjakohaste tehniliste 
vahendite abil ning tagades järgnevates õiguskaitsemenetlustes pädevate 
asutuste igakülgse toetamise;
�� tagades operatiivtegevuse tõhusate simulatsioonide, õppuste, kavandamise, 

rakendamise, järkjärgulise lõpetamise ja hindamise teel suutlikkuse välispiiri 
olukorra muutumisele õigeaegselt ja tõhusalt reageerida, tuginedes 
riskianalüüsile, ning toetades aktiivselt piiril patrull- ja vaatlusoperatsioonide 
käigus toimuvaid otsingu- ja päästetöid;
�� toetades tõhusalt rändehaldusahelat vastuvõtmise ja tagasisaatmise 

ajal – operatsioonide ja sekkumiste riskianalüüsil põhinevat kavandamist, 
koordineerimist ja elluviimist, pakkudes tagasisaatmiseelset abi, kasutades 
täielikult ebaseadusliku rände haldamise rakenduse (IRMA) kui õigusliku 
aluse kohaldamisalasse jäävatest tagasisaatmisega seotud küsimustest 
laiema ulatusega teabevahetusplatvormi võimalusi –, püüdes samal ajal anda 
kolmandates riikides selget teavet inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku 
ELi toimetamisega kaasnevate ohtude kohta.
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Erieesmärk 2.1:  
sujuv, seaduslik, ohutu ja turvaline piiriületamine 

Piiriületamise tõhusa kontrolli eesmärk peaks olema inimeste ja kaupade sujuv voog. 
Seda võimaldab ka tagamine, et asutused töötavad piiril integreeritult riikide tasandil 
(sealhulgas politsei-, tolli-, veterinaar- ja fütosanitaarkontrolle tegevate asutuste 
töö integreeritus), ELi tasandil (sealhulgas Europoli ja Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti töö integreeritus) ja kolmandate riikidega (asjakohaste kahepoolsete 
kokkulepete ja valitud piirkondadesse kontaktametnike lähetamise kaudu). 

Ühine eesmärk on tagada piiriületajate ohutus ja turvalisus, olles samal ajal suuteline 
piisavalt reageerima muutustele tegevuskeskkonnas. Riigist lahkumise süsteemi ning 
ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi rakendatakse just nende eesmärkide täitmiseks.
�� Eesmärk: sujuvad reisijatevood piiripunktides ja piisav seire.
�� Näitaja: kvaliteedikontrolli mehhanismi tulemus ja IT-süsteemide 

kasutuselevõtmine.



48/90

KAVANDATUD MEEDE 2.1.1
Sujuvate ja ohutute reisijatevoogude tagamine piiripunktides

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2 ja 3
Välispiiril tuleks võtta meetmeid piiripunktides 
sujuvate reisijatevoogude ja seire tagamiseks.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Piirikontroll
• Riskianalüüs
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö ja koostöö kolmandate 

riikidega
• Tipptasemel tehnoloogia
• Väljaõpe
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Tagamine, et piiripunktid oleksid 

sujuvate reisijatevoogude 
hõlbustamiseks piisavalt kavandatud 
ja varustatud 

• Tagamine, et kehtestatud oleks 
piirikontrollide tõhus standardne 
töökord

• Töötajate piirikontrollialane 
koolitamine

• Suurema arvu piiripunktides 
kontrollidega tegelevate töötajate 
ettenägemine, et tagada igal ajal 
piisav arv töötajaid

• Selle tagamine, et kõik 
piirikontrollimenetlused töötataks 
välja kõikide piiril töötavate 
asjakohaste asutuste koostöös 
(nt ühe kontrollpunkti teenused 
maismaapiiri piiripunktides, et 
hõlbustada piirikontrollide, tolli ja 
sanitaarteenuste eest vastutavate 
asutuste teabevahetust) 

• Piirivalve ja tolli koostöö edasist 
arendamist käsitlevate komisjoni 
suuniste kasutamine

Riikide tasand
• Kogu välispiiril on hästi toimivad 

piiripunktid, mis suudavad 
kohaneda reisijatevoogude 
muutumisega

• Tõhusad protsessid, millega 
hõlbustatakse seaduslikku 
piiriületamist ja võimalikus 
ebaseaduslikus tegevuses 
kahtlustatavate isikute tõhusat 
kontrollimist

• Piisav arv piirikontrolle tegevaid 
koolitatud töötajaid

• Ühetaoliste piirikontrollide 
kõrge kvaliteet 

• Sujuvad seaduslikud 
reisijatevood piiripunktides 

• Operatiivne ja toimiv 
asutustevaheline koostöö 

• Piirikontrollide parem kvaliteet

Euroopa ja riikide tasand
• Uute kontseptsioonide väljatöötamine 

piiril sujuvate reisijatevoogude 
tagamiseks

• Piirikontrollidega seotud 
lähenemisviiside ühtlustamine ja 
vajalik koolitus

• Piiripunktistruktuuride arendamise 
menetluste standardimine 

Euroopa ja riikide tasand
• Piiripunktide tõhususe 

parandamise toetamine
• Üleeuroopaline piirikontrollide 

parim tava
• Sidusrühmade seas 

asutustevahelise koostöö 
hõlbustamine piiripunktides 



Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia

49/90

KAVANDATUD MEEDE 2.1.2
Schengeni infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi (VIS), ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS), riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES) jne tõhusa kasutamise tagamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Välispiiril ja Schengeni alal tuleb võtta meetmeid 
suuremahuliste IT-süsteemide tõhusa ja tulemusliku 
kasutamise tagamiseks.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Piirikontroll
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Tehnilised ja operatiivmeetmed Schengeni alal
• Väljaõpe
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Asutustevaheliste sünergiate laiendamine ja 

pädevate asutuste kaasamine olemasolevate 
identifitseerimis- ja autoriseerimissüsteemide 
kasutamisse (piirivalve, politsei, toll, 
finantskuritegudega tegelevad asutused jne)

• ETIASe paigaldamine ja kasutuselevõtmine
• Töötajate koolitamine ETIASe kasutamise alal
• EESi paigaldamine ja kasutuselevõtmine
• Töötajate koolitamine EESi kasutamise alal
• SISi funktsioonide täielik kasutamine ja tõhus 

teabevahetus SIRENE büroode kaudu

Riikide tasand
• Teabe ulatuslikum ja 

tõhus jagamine reaalajas 
• Andmete salvestamine 

reaalajas
• Suurem suutlikkus 

tuvastada isikud, kellel ei 
ole õigust ELi siseneda / 
ELis viibida

• Suurem suutlikkus 
avastada ja ennetada 
piiriülest kuritegevust ja 
terrorismi

• Olemasolevate 
identifitseerimissüsteemide 
täielik kasutamine 

• Hästi jälgitud ja tugevam 
välispiir

• Piiriülese kuritegevuse 
ja terrorismi vastase 
võitluse toetamine, 
kasutades tõhusalt 
saabumiseelset teavet ja 
tehes teadmistepõhiseid 
piirikontrolle

Euroopa tasand
• Koostalitlusvõime paketi ja SISi ühtse otsingu 

kasutuselevõtmine
• ETIASe arendamine ja rakendamine
• ETIASe kasutamiseks ja käigushoidmiseks 

vajaliku koolituse väljatöötamine ja pakkumine
• Liikmesriikide toetamine EESi väljatöötamisel ja 

rakendamisel
• EESi kasutamiseks ja käigushoidmiseks vajaliku 

koolituse väljatöötamine ja pakkumine
• Võrgustike loomine parimate tavade 

vahetamiseks ja foorumite loomine süsteemide 
kasutajate kogemustevahetuseks reaalajas

Euroopa tasand
• Kõikide asjakohaste 

ELi institutsioonide 
juurdepääs teabele

• ELi tasandi operaatorite 
süsteemide standardsed 
tõhusad funktsioonid 
tunnustatud parimate 
tavade käsiraamatute 
kaudu

Euroopa ja riikide tasand
• SISis sisalduvate andmete süstemaatiline 

võrdlemine ETIASes ja EESis sisalduvate 
andmetega

• Riskianalüüside ja riskiprofiilide koostamine, et 
vältida seaduslike marsruutide väärkasutamist 
seoses viisanõudega või riiki lubatud ajast 
kauemaks jäämisega

• Vajaduse korral muude süsteemide, näiteks VISi, 
broneeringuinfo ja reisijaid käsitleva eelteabe 
süsteemi kasutamine

Euroopa ja riikide tasand
• Praktikas kasutatav 

luureteave
• ELi tasandi operaatorite 

süsteemide standardsed 
tõhusad funktsioonid 
tunnustatud parimate 
tavade käsiraamatute 
kaudu
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KAVANDATUD MEEDE 2.1.3
Koostalitlusvõime tagamine piiril töötavate riiklike, ELi ja kolmandate riikide ametiasutuste vahel

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1 ja 2
Võimaluse korral tuleks meetmeid võtta koos 
kolmandate riikidega.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega 
• Väljaõpe
• Teadustegevus ja innovatsioon
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Selgete eeskirjade ja menetluste 

koostamine sidusrühmadele, 
kes töötavad riiklikus 
koordineerimisstruktuuris 
piirihalduse valdkonnas

• Olemasolevate operatiiv-, 
õiguskaitse- ning piiriülese 
kuritegevuse alase koostöö 
keskuste ja üksuste ühendamine 
riikliku koordineerimiskeskusega 

• Kolmandates riikides tegutsevate 
kontaktametnike sidumine riiklike 
koordineerimiskeskustega

Riikide tasand
• Riiklike operatiivolukorra 

seirekeskuste ning eri 
õiguskaitseasutuste ja 
asjakohaste üksuste 
koostalitlusvõime

• Operatiivressursside parem ja 
koostalitlusvõimeline haldamine

• Mastaabisäästu tagamine 
operatiivressursside kasutamisel

• Sisseseatud kontaktpunktid 
kolmandate riikidega, et 
tagada operatsioonide 
parem planeerimine ja 
piirnevatel piirialadel toimuva 
operatiivtegevuse tõhusamad 
tulemused

• Vastutuse jagamise kultuuri 
loomine ELis ja naabruses 
asuvate kolmandate riikidega

• Koostalitlusvõime loomine 
ja arendamine piiril ühiste 
probleemide lahendamise 
eesmärgil

• Piiriülese kuritegevuse vastu 
võitlemiseks täiustatud 
koostalitlusvõimeliste 
mehhanismide loomine ja 
arendamine 

Euroopa tasand
• ELi ametites asutustevahelise 

koostöö raames väljakujunenud 
sünergiate optimeerimine

• Parimate tavade jagamine 
mitmesuguste ELi ja naabruses 
asuvate kolmandate riikide 
foorumite ja algatustega tehtava 
koostöö ning võrgustike loomise 
raamistikus

• Kolmandate riikidega kohandatud 
võrgustike loomine ja/või nende 
tugevdamine

Euroopa tasand
• Operatiivvõime tõhus ja 

koostalitlusvõimeline haldamine
• Mastaabisäästu saavutamine 

operatiivvõime kasutamisel
• Sisseseatud kontaktpunktid 

kolmandate riikidega, et 
tagada operatsioonide 
parem planeerimine ja 
piirnevatel piirialadel toimuva 
operatiivtegevuse tõhusamad 
tulemused
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KAVANDATUD MEEDE 2.1.3 (jätkub)
Koostalitlusvõime tagamine piiril töötavate riiklike, ELi ja kolmandate riikide ametiasutuste vahel

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1 ja 2
Võimaluse korral tuleks meetmeid võtta koos 
kolmandate riikidega.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega 
• Väljaõpe
• Teadustegevus ja innovatsioon
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa ja riikide tasand
• Kolmandate riikidega ulatuslikumat 

piirihaldusealast koostööd 
käsitlevate kokkulepete 
kehtestamine ja rakendamine

• Kolmandates riikides määratud 
kontaktpunktide kindlakstegemine 
ja nendega suhtlemine

• Koostööraamistike, 
foorumite ja algatuste (nt 
ELi rannikuvalveteenistuse 
foorum, Läänemere piirkonna 
piirikontrollialane koostöö jne) 
standardse töökorra ühtlustamine

Euroopa ja riikide tasand
• Vajaduspõhine ja 

koostalitlusvõimeline koostöö nii 
riikide ja Euroopa tasandil kui ka 
kolmandate riikidega
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Erieesmärk 2.2:  
ebaseadusliku piiriületamise avastamine 

Ebaseadusliku piiriületamise ennetamine ja avastamine nõuab pidevat riskianalüüsi 
ja regulaarselt ajakohastatavat olukorrapilti nii ametlike piiripunktide kui ka 
maismaa- ja merepiiri kohta. Ametlikke piiripunkte saab kontrollida isikute ja 
kaupade voogude vajaliku kontrollimise kaudu, mis võimaldab kasutada selliseid 
menetlusi ja süsteeme nagu SIS, ETIAS ja EES. Maismaa- ja merepiiril on vaja 
ühetaolist ja pidevat patrull- ja vaatlustegevust merelt, õhust ja maismaalt. Samuti 
tähendab see pädevate asutuste toetamist nõuete täitmise tagamisel, võttes 
arvesse vajadust esitada mis tahes järgnevateks kohtumenetlusteks tõendeid, 
sealhulgas isikuandmeid.
�� Eesmärk: põhjalik seire piiril.
�� Näitaja: kvaliteedikontrolli mehhanismi tulemused.

KAVANDATUD MEEDE 2.2.1
Piiril operatiivse ja taktikalise patrull- ja vaatlustegevuse elluviimine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3
Meetmed tuleks võtta välispiiril.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Piirikontroll
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega
• Teadustegevus ja innovatsioon

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Välispiiril operatiivsel ja taktikalisel 

tasandil pideva patrull- ja 
vaatlustegevuse piisava ulatuse 
tagamine

• Riiklike patrull- ja vaatlussüsteemide 
rakendamine

• Patrull- ja vaatlusvõime täiendav 
arendamine välispiiril

• Ebaseaduslike piiriületuste 
avastamine ja neile reageerimine

• Tõendite hankimise teel pädevate 
asutuste toetamine edasistes 
kohtumenetlustes

• Pädevate asutuste vahel 
operatiivressursside kulutõhusa 
kasutamise alase koostöö 
julgustamine ja tagamine 

Riikide tasand
• Olukorrateadlikkus operatiivsel ja 

taktikalisel tasandil
• Asutustevaheline 

operatiivkoostöö 
operatiivressursside ja 
inimdünaamika maksimaalse 
kasutamise teel 

• Operatiivse reageerimise 
juhtimise ja kontrolli alaste 
otsuste tegemise toetamine

• Tõendid kohtumenetluste 
toetamiseks

• Rakendatud on riiklikud patrull- 
ja vaatlussüsteemid

• Välispiiril tehakse põhjalikku 
seiret

• Avastatakse ebaseaduslikke 
piiriületusi

• Piiriülese kuritegevuse riskide 
ja ohtude vastu võitlemise 
suutlikkuse suurendamine
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KAVANDATUD MEEDE 2.2.1 (jätkub)
Piiril operatiivse ja taktikalise patrull- ja vaatlustegevuse elluviimine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3
Meetmed tuleks võtta välispiiril.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Piirikontroll
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega
• Teadustegevus ja innovatsioon

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa tasand
• Patrull- ja vaatlustegevuse toetamine 

ja tugevdamine 
• Patrull- ja vaatlustegevuseks 

täiendavate tipptasemel ressursside 
andmine

• Operatiivsel ja taktikalisel tasandil 
toimuva pideva patrull- ja 
vaatlustegevuse koordineerimine 
tihedas koostöös asjaomaste riiklike 
ametiasutustega

• Patrull- ja vaatlustegevuse 
suutlikkuse ühtlustamise ja 
tõhustamise võimaluste hindamine 

Euroopa tasand
• Igakülgne lähenemisviis 

operatiivsel ja taktikalisel tasandil 
toimuvale pidevale patrull- ja 
vaatlustegevusele

• Igakülgne olukorrateadlikkus 
välispiiri kohta operatiivsel ja 
taktikalisel tasandil

• Riskianalüüsi toetamine

Euroopa ja riikide tasand
• Operatiivvõime, sealhulgas tehniliste 

seadmete ja inimressursside 
täielik kasutamine patrull- 
ja vaatlustegevuse võime 
parandamiseks 

• Asutustevahelise koostöö 
kohandamine vastavalt pideva 
patrull- ja vaatlustegevusega seotud 
vajadustele 

• Välispiiril toimuva patrull- 
ja vaatlustegevuse ühiste 
miinimumnõuete väljatöötamise 
toetamine ja nende pidevasse 
täiustamisse panustamine

Euroopa ja riikide tasand
• Igakülgne olukorrateadlikkus 

välispiiri kohta operatiivsel ja 
taktikalisel tasandil

• Otsuste tegemise ja kõige 
tõhusamate sekkumismeetmete 
ettevalmistamise toetamine 
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Erieesmärk 2.3:  
õigeaegne ja tõhus reageerimine välispiiril toimuvatele 
muutustele

Õigeaegne, asjakohane ja adekvaatne reageerimine eeldab tegevuskeskkonna 
ja muutuste mõistmist, millega asutused võivad silmitsi seista. Selle põhjal saab 
valida sobiva lähenemisviisi, mis võib nõuda mitmeotstarbeliste operatsioonide 
korraldamist koos teiste riiklike ametiasutuste ja poliitikavaldkondade asutustega, 
ELi institutsioonide, kolmandate riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. 
Nimetatud lähenemisviisi alusel kavandatakse operatiivtegevust ja suutlikkusega 
seotud vajadusi. Lisaks eeldab see operatiivmeetmete jätkusuutlikku võtmist 
tegevuspiirkonnas ning ühtlasi ka piirkonda lähetatud personali turvalisuse tagamist. 
Operatiiveesmärkide saavutamise järel võib reageerimistegevuse järk-järgult 
lõpetada, võimaldamaks sujuvat stabiliseerimist.
�� Eesmärk: operatiivse reageerimistegevuse tõhus planeerimine
�� Näitaja: operatiivse reageerimistegevuse hindamine
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KAVANDATUD MEEDE 2.3.1
Operatiivse reageerimistegevuse kavandamine ja rakendamine – korrapärased, kiired ja järjekindlad 
sekkumised

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3
Operatiivtegevuse kavandamine ja rakendamine 
välispiiri muutuvale olukorrale reageerimiseks

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Piirikontroll
• Riskianalüüs
• Väljaõpe
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Asjakohaste koordineerimisstruktuuride 

loomine strateegilisel, operatiivsel ja 
taktikalisel tasandil

• Piisava valmisoleku tagamine, et reageerida 
muutuvatele olukordadele piiridel

• Vajaliku operatiivse reageerimistegevuse 
tüübi ja ulatuse hindamine riskianalüüsi 
põhjal

• Väljaõppe saanud ja piirikontrolli tegevusi 
tundvate operatiivtegevusega seotud 
sidusrühmade võrgustiku haldamine 

• Hädaolukorra lahendamise plaanide 
väljatöötamine, esitades läbipaistval ja selgel 
viisil Frontexi toetuse saamist põhjendavad 
operatiivvajadused, sealhulgas valmisolek 
operatiivtegevuse vastuvõtmiseks ja 
juhtimiseks

Riikide tasand
• Tõhus ja hästi korraldatud 

operatiivne reageerimistegevus
• Lähetatud ressursside ajasäästlik 

ja tõhus rakendamine 
• Abi otsuste tegemisel
• Mitmeotstarbelised paralleelsed 

tegevused ja mastaabisäästu 
saavutamine operatiivressursside 
lähetamisel 

• Kehtestatud ja läbiproovitud 
hädaolukorra lahendamise 
plaanid

• Tõhusad otsingu- ja 
päästeoperatsioonid 

• Kuritegevuse tõhusam 
avastamine ja ennetamine

• Kindel piirihaldus
• Parem 

reageerimisvõime
• Tõhus operatiivtegevus
• Turvalised ja kindlad 

välispiirid
• Olemasolevate 

operatiivressursside 
tulemuslik kasutamine 
ja asutustevaheline 
tõhus koostöö turvaliste 
ja kindlate välispiiride 
tagamisel 

Euroopa tasand
• Liimesriikide või Schengeni riikide toetamine 

operatiivse reageerimise vajaduse 
riskianalüüsipõhisel hindamisel

• Välispiiril kasutatakse olemasolevat reageeri-
misvõimet ja suutlikkust koordineerida ope-
ratiivset reageerimistegevust liikmesriikide 
või Schengeni riikidega, ELi asutuste ja asja-
omaste rahvusvaheliste organisatsioonidega

• Piisava lähetamiseelse väljaõppe arendamine 
ja pakkumine, et osaleda Frontexi 
operatiivtegevuses

Euroopa tasand
• Abi otsuste tegemisel
• Operatiivmeetmete rakendamise 

hõlbustamine 
• Tõhusa ja lisaväärtusega 

operatiivse reageerimise 
toetamine ja tugevdamine 

Euroopa ja riikide tasand
• Operatiivse reageerimise kontseptsioonide 

ja järgnevate operatsiooniplaanide 
väljatöötamine

• Piisava lähetamiseelse väljaõppe tagamine
• Operatiivse reageerimistegevuse alustamine
• Olukorra stabiliseerimine ja operatiivse 

reageerimistegevuse järkjärguline 
lõpetamine vastavalt operatsiooniplaanidele

• Asjakohaste olukorrale vastavalt kohandatud 
õppuste käivitamine

Euroopa ja riikide tasand
• Õigeaegne, piisav ja asjakohane 

operatiivne reageerimine
• Parem kohanemine muutuvate 

olukordade ning mitmesuguste 
ohtude ja riskidega 
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KAVANDATUD MEEDE 2.3.2
Operatiivse reageerimistegevuse hindamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3
Operatiivsest reageerimisvõimest on pidev 
ülevaade.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Piirikontroll
• Riskianalüüs
• Kvaliteedikontrolli mehhanism
• Väljaõpe
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Operatiivtegevuse hindamise 

ettevalmistamine ja läbiviimine, 
sealhulgas piiride koordineerimise 
ja tagasisaatmisstruktuurides 
läbiviidavate õppuste hindamine 
konkreetsete meetmete ja näitajate 
alusel 

• Integreeritud piirihalduse raames 
asjakohase mehhanismi loomine 
käimasolevate operatiivtegevuste 
hindamiseks ja hindamismehhanismi 
enda hindamiseks

• Väljaõppe pakkumine asjaomasele 
personalile, et tagada toimepidevus 

Riikide tasand
• Kõrgetasemeline 

hindamismehhanism 
• Mitmetasandilised objektiivsed 

hindamistulemused 
• Pikaaegne hindamismehhanism 

ja -protsess 
• Operatiivmeetmete tõhustamine

• Olukorra hindamine
• Saadud kogemuste 

hõlmamine tulevastesse 
operatiivtegevuse 
põhimõtetesse ja kavadesse 

Euroopa tasand
• Frontexi raames läbiviidava 

operatiivse reageerimise hindamise 
standardpõhimõtete väljatöötamine ja 
edasiarendamine

• Frontexi raames läbiviidava 
hindamistegevuse tugevdamine ning 
õigel ajal ja õiges kohas piisavate 
ressursside pakkumine 

• Operatiivse reageerimisvõime 
hindamise alusel toimepidevuse 
tagamine 

Euroopa tasand
• Üldkasutatav kõrgetasemeline 

operatiivtegevuse hindamise 
mehhanism ja süsteem 

• Saadud kogemuste põhjal 
operatiivtegevuse järjepidev 
täiustamine 

Euroopa ja riikide tasand
• Frontexi raames läbiviidava operatiivse 

reageerimise kohta hindamisaruannete 
koostamine

• Kasulike kogemuste väljatoomine
• Personali koolitamine 

hindamismeetodite osas
• Hindamisprotsesside täiustamine

Euroopa ja riikide tasand
• Operatiivse reageerimistegevuse 

parema planeerimise toetamine
• Täiustatud teenused tulevase 

operatiivse reageerimise raames 
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Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia

Erieesmärk 2.4:  
tõhusa rändehalduse toetamine 

Minevik ja praegune olukord näitavad, et ulatuslikumate ja keerukate ebaseadusliku 
rände voogude tõttu on vaja tagada pidev valmisolek massilise ebaseadusliku 
sisserände haldamiseks ja rände juhtumise ühtne käsitlus. Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve toetab seda käsitlust, muu hulgas registreerimis-, sõelumis- ja 
küsitlemistegevustega ning pakkudes abi selliste kolmandate riikide kodanike 
kodakondsuse kindlaksmääramisel ja uute dokumentide väljastamisel, kelle 
kohta on tehtud tagasivõtmis- või tagasisaatmisotsus. Kõiki neid ülesandeid 
täidetakse tihedas koostöös muude riiklike ametiasutuste ning ELi institutsioonide 
ja asutustega, mis on samuti esindatud asjaomastes sisenemiskohtades (nt Europol 
ja EASO).

Peale selle toetab Euroopa piiri- ja rannikuvalve tagasisaatmismenetluse kõiki 
etappe, ilma et see piiraks riiklike ametiasutuste otsustuspädevust. Selleks tuleb 
pakkuda asjakohast tagasisaatmiseelset abi, luues omavahel ühendatud IT-
süsteemid, mis tagavad tagasisaatmise haldamiseks vajaliku reageerimisvõime 
tagasisaatmisabi vajaduste ja taotluste rahuldamiseks, ning pakkudes tõhusat ja 
tulemuslikku toetust tagasisaatmisoperatsioonide läbiviimisel.
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KAVANDATUD MEEDE 2.4.1
Tõhusa rändejuhtimise ja vastuvõtumenetluse toetamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE 
TASAND
3
Meetmed tuleks võtta välispiiril.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED KOMPONENDID
• Liikmesriikidevaheline koostöö
• Ametitevaheline koostöö 
• Koostöö kolmandate riikidega ja solidaarsusmehhanism
• Väljaõpe
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Riiklike meetmete kehtestamine, sealhulgas 

suunamismehhanismid tõhusalt toetavaks 
rändejuhtimiseks, mis tagaks sõelumis-, 
küsitlemis-, tuvastus- ja sõrmejälgede 
võtmise võimaluse nii vastuvõtul kui ka 
tagasisaatmisel 

• Sidusrühmade rollide ja kohustuste selge 
määratlemine (sh standardne töökord) 

• Tõhusa rändejuhtimise toetamiseks 
piisavate ressursside pakkumine

• Rände vastuvõtu juhtimisega tegeleva 
personali väljaõpe

Riikide tasand
• Kõrgetasemeline 

hindamismehhanism 
• Mitmetasandilised objektiivsed 

hindamistulemused 
• Pikaaegne hindamismehhanism 

ja -protsess 
• Operatiivmeetmete tõhustamine

• Riskianalüüsi toetamine
• Rändevoogude tõhus 

juhtimine
• Ebaseadusliku rände 

parem haldamine 

Euroopa tasand
• Vastuvõtustruktuuride loomise ja 

säilitamise toetamine 
• Vastuvõtustruktuuride tõhusa toimimise 

väljaõppe väljatöötamine ja pakkumine 
• Selliste tugirühmade ettevalmistamine 

ja pakkumine, mis osaleksid kohapeal 
vastuvõtustruktuuride tõhusas haldamises, 
sealhulgas sõelumisel, küsitlemisel, 
tuvastamisel, sõrmejälgede võtmisel ja 
tagasisaatmisel.

Euroopa tasand
• Menetluste standardimine ja 

ühtlustamine
• Euroopa olukorrapildi 

täiustamine kogutud 
luureandmete põhjal 

• Ühtlustatud lähenemine 
vastuvõtusuutlikkusele ja 
tõhusale rändehaldusele 

Euroopa ja riikide tasand
• Personalile rändejuhtimise olulisi aspekte 

käsitleva väljaõppe pakkumine
• Rändajate registreerimine saabumisel
• Teabe hankimine sõelumise ja küsitlemise 

käigus, teabe hindamine ja edastamine 
PeDRA raames 

• Pädevate asutuste toetamine rände 
juhtimisel

• Koostöö asjaomaste ELi institutsioonide 
ja asutustega esmase vastuvõtu keskuste 
kontseptsiooni täiustamisel

Euroopa ja riikide tasand
• Tervikliku rändehalduse 

toetamine
• Transiidimeetodite ja 

-marsruutide parem mõistmine
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KAVANDATUD MEEDE 2.4.2
Tõhus tagasisaatmine 

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE 
TASAND
4
Tagasisaatmisega seotud meetmed on 
Schengeni ala puhul asjakohased.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED KOMPONENDID
• Kolmandate riikide kodanike tagasisaatmine
• Koostöö kolmandate riikidega
• Väljaõpe
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Riiklike tagasisaatmisotsuste tõhusa 

süsteemi tagamine
• Asjakohase süsteemi loomine Frontexi 

toetuse vajaduse hindamiseks, 
otsustamiseks ja aruandluseks

Riikide tasand
• Selged menetlused ja 

kohustused
• Frontexiga kooskõlastatud 

usaldusväärne otsustamis- ja 
aruandlussüsteem

• Tõhustatud 
koostöö Frontexiga 
tagasisaatmisküsimustes

• Suurem tagasisaatmise määr
• Operatiivse tagasisaatmise 

tõhus juhtimine
• Euroopasse suunatud 

seaduslike liikumisteede 
toetamine 

Euroopa tasand
• Hinnata ennetavalt liikmesriikide ja 

Schengeni riikide vajadusi ning vastata 
nende taotlustele, et toetada tagasisaatmist 
tagasisaatmiseelse abi ja tagasisaatmisabi 
(nt ühiste tagasisaatmisoperatsioonide, 
kriisidele reageerimise operatsioonide, 
regulaarlendude, vabatahtliku 
tagasipöördumise, saabumisjärgse abi jne) 
kaudu

• Ebaseadusliku rände haldamise 
rakenduse (IRMA), kolmandatele 
riikidele suunatud tagasisaatmisalase 
Euroopa integreeritud lähenemisviisi 
(EURINT) ning Euroopa tagasisaatmis- 
ja taasintegreerimisvõrgustiku (ERRIN) 
edasiarendamine 

• Tagasisaatmisega seotud väljaõppe 
väljatöötamine ja pakkumine 

Euroopa tasand
• Koordineeritud operatiivne 

reageerimine tagasisaatmise 
valdkonnas

• Rakenduse IRMA tõhus 
haldamine

Euroopa ja riikide tasand
• Operatsioonide kontseptsioonide 

koostamine (operatsioonide asjakohane 
planeerimine)

• Personali tagasisaatmisega seotud väljaõpe
• Pädevate asutuste operatiivse 

tagasisaatmistegevuse toetamine
• Pädevate asutuste toetamine teabe 

jagamisel kolmandatest riikidest 
Euroopasse viivate seaduslike liikumisteede 
kohta

Euroopa ja riikide tasand
• Tagasisaatmisega seotud 

operatiivmeetmete 
rakendamine

• Tõhusa rändehalduse 
toetamine
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Strateegiline eesmärk 3:  
Euroopa piiri- ja rannikuvalve suutlikkuse säilitamine

Taust 

Pidevalt muutuvas tegevuskeskkonnas on äärmiselt oluline arendada ja hankida uusi 
tehnoloogiaid välispiiri haldamiseks. Nii maal, merel kui ka õhus peab eesmärgiks 
olema vastastikune täiendavus, koostalitlusvõime, omavaheline ühendamine ja 
standardite ühtlustamine. See kehtib ka loodavate suuremahuliste IT-süsteemide 
(EES ja ETIAS) arendamise kohta.

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) ning liikmesriikide ja Schengeni riikide 
tihedas koostöös piiri- ja rannikuvalve suutlikkuse arendamiseks ühtse tervikliku 
raamistiku loomine tagab piirihaldus/ ja tagasisaatmissuutlikkuse lühikeses, 
keskpikas ja pikas perspektiivis. Protsess peaks võimaldama ka teabevahetuse 
jäädvustamist ja kasutamist, st võimaldades nii suutlikkusnõudlust kui ka tehnika 
arengu tõuget piiri- ja rannikuvalve innovatsiooni eesmärgil. See tagab omakorda 
ühtse lähenemisviisi jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse strateegilistele ja 
eetilistele aspektidele. Protsess hõlmab planeerimist,25 programmide ja eelarve 
koostamist, 26 arendustööd27 ja rakendamist (joonis 11).

Kirjeldatud ühtne terviklik piiri- ja rannikuvalve võimearendusplaani (CDP) protsess 
peaks ühtlasi toetama liikmesriikide ametiasutusi, kujundades liikmesriikide või 
Schengeni riikide ja Frontexi tegevusi, ning aitama koordineerida muudest ELi 
vahenditest rahastatavaid tegevusi, vältides seeläbi tarbetut dubleerimist.

Arendustöö ja hangete valdkonnas tuleb Euroopa standardite kehtestamine ja 
järgimine Euroopa piiri- ja rannikuvalve võrgustikus peavoolustada, et vältida 
killustatust ja probleemidele üksiklahenduste väljatöötamist ning tagada võrgustiku 
paindlikkus ja mobiilsus.

25 Tuginemine senistest ja praegustest operatsioonidest saadud kogemustele, strateegilise 
prognoosimise teel tulevikusuundumuste kaardistamisele ning riskianalüüsile, teadusuuringutele ja 
haavatavuse hindamisele, et tuvastada probleeme, võimalusi ja puudujääke 

26 Kooskõlas ELi finantseeskirjadega
27 Arendustegevuse käivitamine eri poliitikavaldkondade ja kontseptsioonide, teaduse, tehnoloogia ja 

innovatsiooni, personali ja väljaõppe, varustuse ja tugiteenuste, taristu ja logistika ning ohutuse ja 
tervishoiu valdkonnas
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Kvaliteedikontrolli mehhanism üksi ei taga piirihalduse valdkonnas liidu õigusaktide 
rakendamist. Peale selle peavad riikide ametiasutused aktiivselt ja järjekindlalt 
mehhanismi tulemusi rakendama ning järelevalvet teostama. Schengeni 
hindamismehhanismid ja haavatavuse hindamised võimaldavad järjepidevalt 
kontrollida Euroopa integreeritud piirihalduse tulemuslikku rakendamist ning püsivat 
valmisolekut reageerida mis tahes probleemidele välispiiril. Kvaliteedikontrolli 
tulemusi tuleb seetõttu arvesse võtta ka ELi vahendite kasutamise prioriseerimisel 
nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil ning samuti Euroopa piiri- ja rannikuvalves 
tuvastatud puuduste kõrvaldamise võime ja suutlikkuse väljaarendamise toetamisel. 

Riskianalüüsi ja kvaliteedikontrolli mehhanismide tulemuste ühendamine 
suutlikkusega prognoosida tulevasi suundumusi ja probleeme võimaldab kindlaks 
teha ja prioriseerida vajadusi ja lünkasid. Operatiivtegevuse, väljaõppevajaduste 
hindamise ja uurimistegevuse tulemusel uute asjaolude väljaselgitamise käigus 
saadud kogemused võimaldavad koostada võimearendusplaane. 

Seejärel saab koostada kogu Euroopa piiri- ja rannikuvalve võrgustiku tegevuste 
programme ja eelarveid ning käivitada tegevusi integreeritult ja sünkroonitult, 
arvestades väljaõpet, teadust, tehnoloogia arengut, varustust, logistikat, ohutust ja 
tervishoidu, et suuta piiridel ilmnevaid raskusi paremini prognoosida ja ennetada, 
neile reageerida ning olukorda stabiliseerida, nagu on näidatud joonisel 11.

Eduka võimearenduse ja lähetamise keskmes on solidaarsuse põhimõte. Euroopa 
Komisjoni hallatav ELi rahastus aitab tõhusalt kaasa riikide suutlikkuse ja 
koostalitlusvõime arendamisele. Frontex toetab riikide jõupingutusi, pakkudes 
ametialast väljaõpet, juurdepääsu teadmustoodetele ja uurimistulemustele. 

Kokkuvõttes tagab võimearenduse planeerimine praeguste probleemide 
lahendamiseks piisava töötajate arvu ja asjakohase suutlikkuse, võimaldades samal 
ajal neid tulevaste vajaduste rahuldamiseks ümber kujundada. Frontexi operatiivseks 
reageerimiseks vajalike ressursside tagamisel on abi ka liikmesriikide ja Schengeni 
riikide ning Frontexi vahelistest iga-aastastest kahepoolsetest läbirääkimistest. 
Ühtlasi töötab Frontex enda operatiivse lähetamissuutlikkuse tagamise nimel.
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Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia

Eeldatav lisaväärtus

Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia tulemusel 
eeldatavasti lisanduv suutlikkus võimaldab vastutustundlikult kohaneda 
rahvusvahelise julgeoleku ja rände dünaamikaga. See saavutatakse järgmiselt:
�� jätkates põhiõiguste täielikku austamist haavatavate rühmade suunamise, 

töötajate põhiõiguste järgimise alase koolitamise ja piisava andmekaitse 
tagamise teel. Frontexi tegevuse puhul tuginetakse tegevdirektori ettepanekul 
haldusnõukogu poolt vastu võetud põhiõiguste strateegiale;
�� luues ja rakendades tulevikusuundumuste tsüklilise prognoosimise protsessi, 

et mõista võimetega seotud vajadusi ja lünkasid ning süstemaatiliselt 
tuvastada arendustegevusi, mille tulemusel koostatakse lühikest, keskpikka 
ja pikka perspektiivi käsitlev regulaarselt uuendatav võimearendusplaan;
��  käivitades arendustegevusi ja ühtlustades nõudeid, hõlmates kõiki 

võimeid, sealhulgas näiteks personali, väljaõpet, teadust, innovatsiooni, 
tehnoloogiat, varustust, logistikat, tervishoidu ja ohutust,  võimaldades 
edasist usaldusväärset mitmeaastast investeeringute kavandamist;
��  arendades riikide suutlikkust kooskõlas Schengeni piirieeskirjadega ja liidu 

piirihalduse ühiste standarditega, tagades välispiiride tõhusa kaitse iga riigi 
osas;
��  tagades pideva täiustamise tulevikuks valmistumise eesmärgil, 

institutsionaliseerides innovatsiooni ja väljavaadete kaardistamise, et 
kasutada ära võimalusi;
��  rakendades uuenduslikke tehnoloogiaid, süsteeme ja meetodeid, kasutades 

tõhusalt ära ELi rahastatud teadusuuringute tulemusi;
��  suutes tõendada uute kontseptsioonide, võimete, süsteemide, ülesehituste, 

koostalitlusvõime ja tehnoloogiate tõhusust;
��  rakendades Euroopa integreeritud piirihalduse strateegia teostamisel head 

valitsemistava, järgides väljakujunenud parimaid tavasid ja põhimõtteid, tagades 
õigusnormide ja eetiliste standardite järgimise ning samal ajal ka täieliku 
läbipaistvuse ja aruandluse;
��  järgides jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse põhimõtteid, aidates seeläbi 

kaasa ELi poliitika asjakohaste eesmärkide saavutamisele ja kontrollides 
kvaliteeti.
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Erieesmärk 3.1:  
Põhiõiguste austamine, kaitse ja edendamine

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigused peavad olema tagatud 
Euroopa piiri- ja rannikuvalve kõigis tegevustes, mistõttu need on asjakohased 
kõigi strateegiliste eesmärkide ja meetmete puhul. Sellest tulenevalt tuleb edasises 
tegevuses lisaks õiguste üldisele austamisele tagada eelkõige haavatavate rühmade, 
eriti laste suunamine ja kaitse, põhiõigustega arvestamine kolmandate riikidega 
seotud tegevuses ning rändevoogude juhtimine õiguste kaitse suhtes tundlikul viisil. 
Lisaks tähendab see, et personali on vaja piirihaldusega seotud operatiivreageerimise 
valdkonnas põhiõiguste austamise teemal järjepidevalt koolitada. Lõpuks on oluline, 
et oleks sisse seatud vajalikud tööprotsessid, et tagada läbipaistvus ja aruandlus 
kõigi operatiivtegevuste, sealhulgas isikuandmete kaitse puhul.
�� Eesmärk: tõhus põhiõiguste strateegia Euroopa piiri- ja rannikuvalve jaoks
�� Näitaja: Põhiõiguste ametniku seire- ja aruandlusvahendid ning riiklikud 

meetmed
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KAVANDATUD MEEDE 3.1.1
Haavatavate rühmade ja eeskätt laste kaitse

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Meetmed tuleks võtta kolmandates riikides, ELi 
naaberriikides, välispiiril ja Schengeni alal.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Põhiõigused
• Piirikontroll
• Väljaõpe
• Asutustevaheline koostöö
• Koostöö kolmandate riikidega
• Meetmed Schengeni alal

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Tõhusa ja tulemusliku 

suunamismehhanismi loomine
• Personali koolitamine haavatavate 

rühmade, eelkõige alaealiste 
kaitse osas

Riikide tasand
• Suuremad teadmised haavatavate 

rühmade suunamismehhanismide ja 
kaitse kohta 

• Haavatavate isikute, eelkõige 
laste tõhus kaitse

• Põhiõiguste edendamine 
ELis, Schengeni riikides ja 
kolmandates riikides

Euroopa ja riikide tasand
• Pühenduda haavatavate rühmade 

ja laste tõhusale tuvastamisele, 
suunamisele ja kaitsele

• Haavatavate rühmade 
ja laste kaitse teemalise 
väljaõppe pakkumine koostöös 
liikmesriikide, Schengeni riikide, 
FRA, põhiõiguste ametniku ja 
UNHCRiga

Euroopa ja riikide tasand
• Põhiõiguste nõuandefoorumi ja 

põhiõiguste ametniku asjakohaste 
järelduste käsitlemine 

• Haavatavate rühmade suunamine
• Parimate tavade jagamine Euroopa 

piiri- ja rannikuvalve võrgustikus 
ning vajaduse korral kolmandate 
riikidega, kellega tehakse koostööd

• Personal on koolitatud põhiõiguste 
põhimõtteid järgima ja rakendama
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KAVANDATUD MEEDE 3.1.2
Personali ning sidusrühmade harimine ja koolitamine põhiõiguste valdkonnas

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Põhiõigustega seotud väljaõpe on asjakohane 
kolmandate riikide, naaberriikide, välispiiri ja 
Schengeni ala puhul.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Põhiõigused
• Väljaõpe
• Asutustevaheline koostöö

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa tasand
• Põhiõigusi käsitlevate 

koolitusprogrammide 
läbivaatamine

• Teadmustoodete laialdase 
kättesaadavuse tagamiseks 
tipptasemel haridus- 
ja koolitusmeetodite 
rakendamine

Euroopa tasand
• Ajakohastatud koolituskontseptsioonides as-

jakohaste uurimistulemuste ja parimate ta-
vade arvessevõtmine

• Koolitajate koolitamise pakkumine
• Koolitajate koolitamine veebimetoodika 

valdkonnas
• Teadmustoodete parem kättesaadavus veebi- 

ja sotsiaalmeedia keskkonnas

• Kõrgetasemeline 
teavitustegevus 

• Põhiõigustega seotud 
põhimõtete ja väärtuste 
tundmine ja tõhus 
rakendamine

• Põhiõiguste edendamine 
ELis, Schengeni riikides ja 
kolmandates riikides

Euroopa ja riikide tasand
• Põhiõigustealase koolituse 

tõhus rakendamine

Euroopa ja riikide tasand
• Põhiõigustealane koolitus on Euroopa piiri- ja 

rannikuvalve põhi- ja eriväljaõppe, sealhulgas 
ühise tuumõppekava lahutamatu osa

• Vajaduse korral toetatakse kolmandaid riike 
asjakohase koolitusega

KAVANDATUD MEEDE 3.1.3
Põhiõiguste austamise tagamine operatiivse reageerimise käigus

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3 ja 4
Põhiõiguste austamine on oluline välispiiril 
toimuvate tegevuste ja Schengeni ala puhul.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Põhiõigused
• Väljaõpe
• Piirikontroll

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa tasand
• Frontexi põhiõiguste 

strateegia toetab 
põhimõtete ühtset 
kohaldamist

Euroopa tasand
• Strateegia rakendamine ja selle rakendamise 

jälgimine
• Strateegia regulaarne läbivaatamine ja 

ajakohastamine

• Operatiivne reageerimine 
on kooskõlas Euroopa 
põhiõiguste hartaga

Euroopa ja riikide tasand
• Põhiõigustega seotud 

põhimõtete rakendatavuse 
jälgimine tegevuspiirkonnas

Euroopa ja riikide tasand
• Põhiõiguste ametniku järelduste regulaarne 

avaldamine ja arvessevõtmine 
• Väljaõppe kohandamine tuvatatud parimate 

tavade alusel ja puuduste kõrvaldamine
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KAVANDATUD MEEDE 3.1.4
Isikuandmete kaitse tagamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3 ja 4
Isikuandmete kaitse tuleb tagada välispiiril ja 
Schengeni alal.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Põhiõigused
• Väljaõpe

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa ja riikide tasand
• Isikuandmete kaitse ühise 

lähenemisviisi edendamine 
• Andmesubjektide õiguste 

kaitse
• Andmekaitsealase väljaõppe 

väljatöötamine ja pakkumine 
ning olemasolevasse 
asjakohasesse väljaõppesse 
andmekaitsesätete 
integreerimine

Euroopa ja riikide tasand
• Suuniste väljaandmine ja tõhus 

rakendamine
• Andmekaitseõigusaktide rakendamine ja 

rakendamise jälgimine
• Andmekaitsekorraga seotud väljaõppe 

kavandamine ja pakkumine andmekaitse 
rakendamist edendades

• Andmekaitsesätete järgimine 
tagab andmesubjektide 
õigused
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Erieesmärk 3.2:  
piisava mõjuga õigeaegseks lähetamiseks on saadaval asjakohane, 
paindlik ja töökindel võimekus

Euroopa piiri- ja rannikuvalvel peab olema piisav võimekus, mis on saadaval õigeaegseks 
lähetamiseks See hõlmab tulevikusuundumuste põhjalikku tsüklilist prognoosimist, mille 
alusel saab analüüsida vajadusi ja lünkasid. Need on usaldusväärse planeerimise, meetmete 
programmide ja eelarvete koostamise olulised eeldused. Nad hõlmavad võimearenduse kogu 
ulatust,28 aidates kulud ja tulud tasakaalus hoida. Ühtlasi tagavad need täieliku koostalitlusvõime 
ja toetavad mitmeotstarbelist operatiivset reageerimist. Lisaks aitavad need vältida võimaluste 
tarbetut dubleerimist kõigi sidusrühmade vahel. See võimaldab tagada Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve võimekuse, mis hõlmab nii Frontexi kui ka liikmesriikide ja Schengeni riikide 
võimekust. Need tehakse iga-aastaste kahepoolsete läbirääkimiste kaudu Frontexi operatiivse 
reageerimistegevuse tarvis ohutult, turvaliselt ja tervist kahjustamata kättesaadavaks.
�� Eesmärk: piisav ja kättesaadav Euroopa piiri- ja rannikuvalve võimekus
�� Näitaja: ulatus ja asjakohasus operatiivvajaduste korral

28 Nt poliitika, kontseptsioonid, teadus, tehnoloogia, innovatsioon, personal, väljaõpe, varustus, toetus, taristu, logistika, 
ohutus ja tervishoid
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KAVANDATUD MEEDE 3.2.1
Tulevikusuundumuste prognoosimise ja suutlikkuse arendamise protsessi väljatöötamine ja 
rakendamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3 ja 4
Suutlikkuse arendamisega seotud tegevused 
on asjakohased välispiiri ja Schengeni ala puhul, 
sealhulgas seoses tagasisaatmisega.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Suutlikkusega seotud tulevaste 

vajaduste määratlemise protsesside 
loomine või täiustamine riikide 
tasandil

• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 
aitavad kaasa võimearenduse 
planeerimisele ELi tasandil

• Suutlikkusega seotud vajaduste ja 
lünkade määratlemine lühikeses, 
keskpikas ja pikas perspektiivis ning 
nende kohta teabe jagamine

Riikide tasand
• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 

jagavad teavet suutlikkusega 
seotud vajaduste ja lünkade 
kohta lühikeses, keskpikas ja 
pikas perspektiivis 

• Kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
ülevaade tulevastest 
suutlikkusega seotud riiklikest 
vajadustest 

• Arendus-, hanke- ja 
rahastamistegevuse 
kvalitatiivsete prioriteetide 
seadmine

• Tulevikusuundumuste ja 
soovitud mõju prognoosimise 
protsessi loomine võimaldab 
Euroopa piiri- ja rannikuvalvel 
integreeritud piirihalduse 
suutlikkust paremini ühiselt 
planeerida ja programmeerida 
nii lühikeses, keskpikas kui ka 
pikas perspektiivis ning tagab 
jõupingutuste kooskõlastatuseEuroopa tasand

• Võimearendusplaanide koostamise 
metoodika väljatöötamine ja 
rakendamine 

• Võimearendusplaanide metoodika ja 
protsesside sünkroonne arendamine 
koostöös liikmesriikide ja Schengeni 
riikidega ning ELi sidusrühmadega, 
tagades võimaluse korral sünergia

Euroopa tasand
• Võimearendusplaanides 

lähtutakse põhjalikust 
suundumuste prognoosist ja 
soovitud operatiivmõjudest

• Kooskõlastamise tagamine 
liikmesriikide ja Schengeni riikide 
ning ELi sidusrühmadega 
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KAVANDATUD MEEDE 3.2.2
Edasise arendustegevuse kooskõlastamine ja rakendamine võimekuste koguulatuses, nt personali, 
väljaõppe, tehnoloogia, varustuse ja logistika valdkonnas

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Võimearendustegevused on asjakohased kõigi 
tasandite suhtes.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 

kooskõlastavad võimearenduse 
riikide tasandil

• Sisejulgeolekufondi erimeetmete 
taotlemisel arvestavad liikmesriigid 
ja Schengeni riigid Frontexi 
väljatöötatud minimaalseid ja 
soovituslikke tehnilisi nõudeid

Riikide tasand
• ELi tasandil lähtutakse võimaluse 

korral riikide mitmeaastastest 
võimearendusplaanidest

• Euroopa piiri- ja rannikuvalvele 
vajaliku võimekuse tagamine 
vastavalt operatiivvajadustele

• ELi vahendite kasutamine 
toetab ressursside 
koostalitlusvõimet

• Võimearendus ja -omandamine 
riikide tasandil on ressursitõhus 
ega hõlma tarbetut topelttööd

Euroopa ja riikide tasand
• Ühise võimearendusplaani 

väljatöötamine prognooside ja 
operatiivvajaduste alusel

• Võimearenduse kooskõlastamine 
ELi institutsioonide ja asutustega, 
et rakendada täielikult Frontexi 
ressursside kasutamise pikaajalist 
strateegiat

Euroopa ja riikide tasand
• Riikide võimearendusplaane 

sünteesiva võimearenduse 
tegevuskava väljatöötamine
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KAVANDATUD MEEDE 3.2.3
ELi rahastatava riikliku ja ELi tasandi võimekuse planeerimise ja arendamise toetamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
ELi rahastatav võimekus on asjakohane kõigil 
tasanditel.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• ELi rahastamisvahendite 

kasutamine on kooskõlastatud 
riiklike integreeritud piirihalduse 
strateegiate ja tegevuskavadega 

• Riiklikul tasandil ELi rahastuse 
kasutamiseks on liidu prioriteetide 
alusel kehtestatud selged ja 
põhjalikult läbitöötatud riiklikud 
prioriteedid 

• Liikmesriigid ja Schengeni 
riigid kasutavad riikide 
ja ELi tasandi võimekuse 
arendamisel olemasolevaid ELi 
rahastamisvahendeid, vältides 
topelttööd ning püüdes luua riiklike 
osalejate vahel sünergiat

• Schengeni hindamismehhanismi ja 
haavatavuse hindamise tulemuste 
arvessevõtmine ELi vahendite riiklikul 
tasandil kasutamise prioriteetide 
määramisel

Riikide tasand
• Riiklik ja ELi rahastamine toetab 

võimearendust järjepideval ja 
kooskõlastatud viisil

• ELi rahastamine toetab ELi 
integreeritud piirihalduse ühtset 
rakendamist

• Euroopa piiri- ja rannikuvalvele 
vajaliku võimekuse 
tagamise toetamine ELi 
rahastamismehhanismide kaudu 

• ELi vahendite kasutamine 
toetab ressursside 
koostalitlusvõimet

• Riikide ja ELi suutlikkus tugineb 
ELi solidaarsusele

Euroopa ja riikide tasand
• Euroopa Komisjon haldab ELi 

rahastamismehhanisme koostöös 
liikmesriikidega ja Schengeni 
riikidega või otse, toetades ELi 
pädevusse kuuluvaid ja ELi õiguses 
määratletud Euroopa integreeritud 
piirihalduse meetmeid Euroopa ja 
riikide tasandil, et saavutada suurim 
võimalik Euroopa lisaväärtus

• Tihe koostöö Euroopa Komisjoni 
ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti vahel, et tagada maksimaalne 
sünergia ameti tegevuse ja muude 
liidu vahenditest rahastatavate 
meetmete vahel ning ühtlasi vältida 
topeltrahastamist

Euroopa ja riikide tasand
• Euroopa Komisjoni juhtimisel ELi 

rahastamise kaudu antav toetus 
on liikmesriikidele (ja Schengeni 
riikidele) kättesaadav asjaomaste 
ELi vahendite, sealhulgas 
suutlikkuse arendamiseks 
mõeldud vahendite kaudu



72/90

KAVANDATUD MEEDE 3.2.4
Võimekuse tagamine ja ühiskasutusse antud võimekuse haldamine, tagades koostalitlusvõime ja 
kvaliteedi

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Suutlikkuse ühiskasutus on asjakohane kõigi 
tasandite suhtes.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Solidaarsusmehhanism
• Väljaõpe
• Kvaliteedikontrolli mehhanism
• Asutustevaheline koostöö

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Liikmesriigid ja Schengeni riigid annavad 

võimekust ühiskasutusse nii riikide kui ka 
ELi tasandil

• ELi vahendite abil omandatud ressursside 
kättesaadavaks tegemine Frontexi 
kooskõlastatud operatsioonide jaoks

• Kehtivate tehniliste ja operatiivstandar-
dite ning ühtlustatud nõuete kehtesta-
mine riikide tasandil

Riikide tasand
• Riikide jätkusuutlik võimekus
• Võimekuse registreerimine 

süsteemides Opera 2.0 ja 
Opera Evolution (kui need on 
kasutusele võetud)

• Riikide võimekus ja 
ühiskasutusse antud 
võimekus on kättesaadav 
riikide sise- ja välispiiril, 
toetades riikide ja ELi 
julgeolekut

• Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve võrgustikus 
jagatud vastutuse 
põhimõttel ühiskasutusse 
antud võimekus on piisav 
ELi operatiivse reageerimise 
tagamiseks välispiiril

• Ühiskasutusse antud 
võimekuse haldamine 
tõhusalt, läbipaistvalt ja 
vastutustundlikult 

• Kogu Euroopa piiri- 
ja rannikuvalve 
võrgustiku ühtlustamine 
tagab ressursside 
koostalitlusvõime

Euroopa tasand
• Frontexi võimekuse ühiskasutusse andmine
• Ühiskasutusse antud võimekuse 

haldamise toetamine piisavate IT-
vahenditega

• Nõuete ühtlustamise juhtimine 
j ä r g m i s t e s  v a l d k o n d a d e s : 

 –  personali väljaõpe ja haridus
 –  piirihaldussuutlikkuse tehnilised 

nõuded, sealhulgas nõuded piirikontrolli 
ning patrull- ja vaatlustegevuse 
tehnilistele seadmetele

Euroopa tasand
• Ühisvõimekuse reservid on 

loodud
• Süsteem Opera Evolution on 

kasutusele võetud

Euroopa ja riikide tasand
• Väljaõppe rakendamine ja korraldamine
• Väljaõppe ühtlustamise nõuete 

rakendamine koostalitlusvõime 
saavutamiseks

Euroopa ja riikide tasand
• Piisava väljaõppe ja hariduse 

pakkumine, eelkõige: 
 –  ühise tuumõppekava alusel
 –  ühise kesktaseme õppekava 

alusel
 – juhtimis- ja halduskoolituse 

programmid, sh 
magistritaseme õppekavad

 – eriväljaõpe, nt lähetamiseelne 
väljaõpe, profiilianalüüs

• Ühtlustatud tehnilised standar-
did on tehtud kättesaadavaks 
(nii õhu-, maismaa- kui ka me-
repiiride puhul), et omandamist 
saaks läbi viia teadlikult, eriti kui 
omandamist rahastab EL.
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KAVANDATUD MEEDE 3.2.5
Ühiskasutusse antud suutlikkuse operatiivtegevuse jaoks kättesaadavaks tegemine ning selle 
lähetamiseks ja säilitamiseks vajalike võimaluste tagamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3 ja 4
Suutlikkuse ühiskasutusse andmisega seotud 
tegevus on asjakohane välispiiride ja Schengeni 
ala puhul.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Piisaval hulgal asjakohase personali ja 

ressursside lähetamine piirikontrolliks 
välispiiril vastavalt Schengeni 
piirieeskirjadele

• Suutlikkuse ühiskasutusse lubamine 
vastavalt iga-aastastele kahepoolsetele 
läbirääkimistele, sealhulgas 
rühmaliikmete lähetamine kutse alusel.

Riikide tasand
• Tõhus, kõrge ja ühtne 

kontrollitase liikmesriikide ja 
Schengeni riikide välispiiridel

• Suutlikkuse ühiskasutusse 
lubamine ja andmine 

• Tegevuse tõhusus on 
tagatud

Euroopa ja riikide tasand
• Oma suutlikkuse ühiskasutusse andmine 

operatiivse reageerimise tegevusteks
• Vastavalt operatiivvajadustele 

liikmesriikide ja Schengeni riikidega iga-
aastaste kahepoolsete läbirääkimiste 
korraldamine ning suunatud kutsete 
esitamine ühissuutlikkuse reservi 
loomiseks

• Ühiskasutusse antud suutlikkuse 
lähetamine ja säilitamine pärast iga-
aastaste kahepoolsete läbirääkimiste 
lõppu vastavalt operatiivvajadustele

• Logistilise toe pakkumine
• Võimekuse lähetamise kooskõlastamine 

ELi sidusrühmadega

Euroopa ja riikide tasand
• Liikmesriikide või Schengeni 

riikide ja Frontexi 
vahelised toetuslepingud 
operatiivtegevuse rahastamiseks

• Võimekuse lähetamine vastavalt 
operatiivvajadustele

• Dubleerimise vältimine 
ELi partnerite võimekuse 
lähetamisel 

• Logistika kulusäästlik ja 
töökindel juhtimine



74/90

KAVANDATUD MEEDE 3.2.6
Reservide sujuva ümberkujundamise tagamine tulevase operatiivtegevuse jaoks

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3 ja 4
Suutlikkuse arendamisega seotud tegevused 
on asjakohased välispiiri ja Schengeni ala puhul, 
sealhulgas seoses tagasisaatmisega.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa tasand
• Tulevikusuundumuste prognoosi põhjal 

määratletakse tulevane vajadus reservide 
järele, võttes arvesse liikmesriikide ja 
Schengeni riikide võimekust ja suutlikkust

Euroopa tasand
• Tulevane vajadus ühiskasutusse 

antud võimekuse järele on 
kindlaks tehtud ja edastatud

• Tulevaste vajaduste 
õigeaegne tuvastamine 
ja vastav planeerimine 
tagab Euroopa piiri- 
ja rannikuvalve 
suutlikkuse kohaneda 
tegevuskeskkonna 
muutustega

Euroopa ja riikide tasand
• Tulevaste operatiivvajaduste rahuldamist 

võimaldava reservide ümberkujundamise 
kavandamine, sealhulgas uuenduslikud 
meetodid suure hulga personali ja 
varustuse tõhusaks ja tulemuslikuks 
lähetamiseks ja säilitamiseks.

Euroopa ja riikide tasand
• Rakendatakse ühist Euroopa 

piiri- ja rannikuvalve 
ümberkujundamise planeerimist

KAVANDATUD MEEDE 3.2.7
Lähetatud personali ohutuse, tervishoiu ja turvalisuse tagamine riikide ja Euroopa tasandil

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Personali ohutuse, turvalisuse ja tervishoiuga 
seotud tegevused on asjakohased kõigil tasanditel.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kvaliteedikontrolli mehhanism
• Väljaõpe

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa ja riikide tasand
• Poliitika ja kontseptsioonide väljatöötamine 

ja rakendamine ohutuse, turvalisuse ja 
tervishoiutingimuste parandamiseks 

• Ohutuse ja tervishoiu tagamiseks uute 
menetluste loomine ja rakendamine või 
olemasolevate menetluste täiustamine

• Taristut, varustust ja isikukaitset käsitlevate 
uute nõuete loomine ja rakendamine või 
olemasolevate täiustamine

• Uute esmaabi- ja ravimenetluste loomine ja 
rakendamine või olemasolevate täiustamine 

• Personali koolitamine ohutuse, turvalisuse ja 
tervishoiuga seotud küsimustes piirihalduse 
valdkonnas

• Ohutuse, turvalisuse ja tervishoiu 
parandusmeetmete rakendamise jälgimine

Euroopa ja riikide tasand
• Suunised on kättesaadavad; 

tagatud kvaliteediga poliitika, 
kontseptsioonid, menetlused ja 
nõuded on otsustega kinnitatud ja 
kättesaadavad

• Koolitatud personal
• Järelevalve tulemuste 

arvessevõtmine edasises 
arendustegevuses

• Ohutud, turvalised 
ja tervist 
mittekahjustavad 
töötingimused 
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Erieesmärk 3.3:  
operatiivsuutlikkuse säilitamine kõrgetasemelise ametialase 
pädevuse abil, rakendades hästi toimivat Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve haridus- ja koolitussüsteemi 

Euroopa integreeritud piirihalduse kontseptsioon nõuab töötajate kõrgetasemelist 
spetsialiseerumist ja ametialast pädevust, mis võimaldaks neil tõhusalt ja 
tulemuslikult tagada liidu piiride julgeolek ning panustada ühise julgeoleku 
tagamisse. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ülesandeid täitvad ametnikud peavad 
olema hea väljaõppega spetsialistid, kellel on kõrged eetilised väärtused. Tuleb 
tagada piisava hulga pädevate ja hea väljaõppega professionaalsete Euroopa piiri- 
ja rannikuvalvurite ning tagasisaatmisega seotud ülesandeid täitvate töötajate 
olemasolu Euroopa piiri- ja rannikuvalve kõikides valdkondades ja tasanditel, nii 
Euroopa kui ka riikide tasandil. 

Seepärast peab valdkonna haridus ja koolitustegevus põhinema väljakujunenud 
ühisel Euroopa piiri- ja rannikuvalve koolituskontseptsioonil, võttes täielikult 
arvesse Euroopa ja riiklikke nõudeid ning kasutades võimalikult hästi 
olemasolevaid koolitusvõimalusi. See kontseptsioon peab põhinema ühtlustatud 
ja kvaliteedikindlatel Euroopa piiri- ja rannikuvalve koolitusstandarditel, võttes 
arvesse operatiivvajadusi ja Euroopa kvaliteedikontrolli tulemusi. 

Haridus- ja koolitustegevus peab edendama tõelist Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
kultuuri, mis põhineb ühistel väärtustel ja kõrgetel eetilistel põhimõtetel. 
�� Eesmärk: Euroopa piiri- ja rannikuvalve ametnikel on oma ülesannete tõhusaks 

täitmiseks vajalikud oskused, teadmised ja pädevus
�� Näitaja: kvaliteedikontrolli mehhanismi tulemused ning rahulolu hariduse ja 

koolitusega
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KAVANDATUD MEEDE 3.3.1
Ühise Euroopa piiri- ja rannikuvalve kontseptsiooni ning strateegia väljatöötamine hariduse ja koolituse 
valdkonnas 

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Euroopa piiri- ja rannikuvalve haridus- ja 
koolituskontseptsiooni konsolideerimine, 
arendamine ja rakendamine ühise Euroopa piiri- 
ja rannikuvalve koolitusstrateegia alusel ning 
kohaldamine kõikidel tasanditel.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Riikliku strateegia väljatöötamine ja 

rakendamine Euroopa standardite alusel

Riikide tasand
• Tõhus riiklik koolitussüsteem

• Euroopa piiri- 
ja rannikuvalve 
koolitustegevuse 
arendamine ja läbiviimine 
kooskõlastatult ning jagatud 
vastutuse põhimõttel

• Piirikontrolli ja 
tagasisaatmisega seotud 
ülesannete kõrge kvaliteet 
ja ühtsed standardid

• Tugevam välispiir

Euroopa ja riikide tasand
• Euroopa piiri- ja rannikuvalve tervikliku 

koolituskontseptsioon loomine
• Ühise Euroopa piiri- ja rannikuvalve 

haridus- ja koolitusstrateegia 
arendamine, mis tagaks Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve personalile elukestva õppe 
võimaluse 

Euroopa ja riikide tasand
• Ühine Euroopa piiri- 

ja rannikuvalve 
koolituskontseptsioon

• Ühine Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve haridus- ja 
koolitusstrateegia 

KAVANDATUD MEEDE 3.3.2
Koolitusvajaduste hindamise menetluse kehtestamine ja rakendamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
4
Koolitusvajaduste süstemaatiline hindamine 
hõlmab Euroopa integreeritud piirihaldust 
tervikuna ja kõiki selle ülesandeid, võttes 
arvesse kvaliteedikontrolli süsteemi tulemusi.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 

arendavad ja rakendavad riiklikku 
koolitusvajaduste hindamist

• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 
panustavad Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve koolitusvajaduste 
hindamisse

Riikide tasand
• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 

jagavad teavet koolitusvajaduste 
ja -lünkade kohta lühikeses, 
keskpikas ja pikas perspektiivis 

• Koolitusvajaduste 
hindamismenetluse 
kehtestamine annab 
Euroopa piiri- ja 
rannikuvalvele aluse otsuste 
tegemiseks ja prioriteetide 
seadmiseks ning võimaluse 
operatiivvajadustele lühikeses, 
keskpikas ja pikas perspektiivis 
paremini reageerida, tagades 
jõupingutuste kooskõlastatuse 

Euroopa tasand
• Töötada välja ja rakendada 

koolitusvajaduste hindamise 
metoodikat

Euroopa tasand
• Koolitusvajaduste kohta 

annavad teavet igakülgse 
riskianalüüsi, haavatavuse 
hindamise ja Schengeni 
hindamise tulemused, 
prognoosid ning soovitav 
operatiivmõju

• Koolitusvajaduste hindamiseks 
andmete kogumisel tagatakse 
kooskõlastamine liikmesriikide 
ja Schengeni riikide ning ELi 
sidusrühmadega
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KAVANDATUD MEEDE 3.3.3
Järjepidev kvaliteedi parandamine tagab tõhusa reageerimise operatiivvajadustele ja kvaliteedikontrolli 
mehhanismi tulemustele

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
4
Süstemaatiline koolituse kvaliteedi tagamine 
mõjutab Euroopa integreeritud piirihaldust 
tervikuna ja kõiki selle ülesandeid.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 

arendavad ja rakendavad kvaliteedi 
tagamise mehhanisme, mis hõlmavad 
järgmist: 

 –  koolituse sisu ja pakkumine
 –  koolitajad
 –  koolitatavad
 –  koolituskeskkond

Riikide tasand
• Riikide tasandi 

kvaliteeditagamise mehhanismid 
tagavad piisava ja võrreldava 
pädevuse

• Koolitustegevuse järjepidev 
hindamine ja täiustamine 
toetab tõhusalt ühiste 
inimressursireservide 
suutlikkust täita oma 
ülesandeid ELi välispiiride 
julgeoleku tagamisel

Euroopa tasand
• Amet jätkab valdkondliku kvalifikatsioo-

niraamistiku edasiarendamist koostöös 
liikmesriikide ja Schengeni riikide ning as-
jaomaste sidusrühmadega

• Amet taotleb ELi tasandil koolituste 
korraldamiseks ISO 9001 sertifikaati.

• Amet jätkab ELi tasandil koolituste 
korraldamiseks sertifitseerimise ja 
akrediteerimise taotlemist

• Amet töötab välja Kirkpatricki 
neljatasemelisel hindamismeetodil 
põhineva hindamismetoodika ja 
rakendab seda kõigi ELi tasandil 
korraldatavate koolituste puhul 

Euroopa ja riikide tasand
• Hästi hallatud valdkondlik 

kvalifikatsiooniraamistik
• ISO 9001 sertifikaat koolituste 

korraldamiseks
• Sertifitseeritud ja akrediteeritud 

koolitustegevus
• Süsteemne ja reguleeritud 

koolituste hindamise metoodika
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KAVANDATUD MEEDE 3.3.4.
Euroopa piiri- ja rannikuvalve väljaõppe ühtlustamiseks ja koostalitlusvõime tagamiseks vajalike 
vahendite pakkumine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
4
Ühtlustamise ja koostalitlusvõimega seotud 
tegevused on asjakohased kõigi tasandite 
ja kõigi Euroopa integreeritud piirihalduse 
ülesannete puhul.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Liikmesriigid ja Schengeni riigid järgivad 

ning rakendavad riikliku koolitustegevuse 
arendamisel valdkondliku 
kvalifikatsiooniraamistiku põhimõtteid

• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 
kooskõlastavad riikliku koolitustegevuse 
Euroopa piiri- ja rannikuvalve (põhi- ja 
kesktaseme) ühiste tuumõppekavadega

Riikide tasand
• Koolitustegevus on 

kooskõlas ühtlustamise ja 
koostalitlusvõime nõuetega

• Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve loob jagatud 
vastutuse põhimõttel ühised 
inimressursi reservid, millel 
on ELi välispiiril operatiivse 
reageerimise tagamiseks 
piisav suutlikkus

• Kogu Euroopa piiri- 
ja rannikuvalve 
võrgustiku ühtlustamine 
tagab ressursside 
koostalitlusvõime

Euroopa tasand
• Amet jätkab valdkondliku 

kvalifikatsiooniraamistiku 
edasiarendamist koostöös liikmesriikide 
ja Schengeni riikide ning asjaomaste 
sidusrühmadega

• Amet haldab ja arendab ühiseid 
tuumõppekavasid koostöös liikmesriikide, 
Schengeni riikide ja asjaomaste 
sidusrühmadega

• Vajaduse korral jagab teadmustooteid 
kolmandate riikidega

Euroopa tasand
• Hästi hallatud valdkondlik 

kvalifikatsiooniraamistik
• Hästi hallatud põhi- 

ja kesktaseme ühised 
tuumõppekavad
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KAVANDATUD MEEDE 3.3.5
Tipptasemel koolitusmeetodite ja -tehnoloogiate rakendamise edendamine elukestva õppe 
saavutamiseks 

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
4
Suutlikkuse ühiskasutusse andmisega seotud 
tegevused on asjakohased kogu Euroopa 
integreeritud piirihalduse kontseptsiooni ja 
Euroopa piiri- ja rannikuvalve suhtes.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Uute õppemeetodite, sealhulgas IKT-l 

põhineva õppe rakendamise edendamine

Riikide tasand
• Väljaõppe parem kättesaadavus 

• Tehnoloogial põhinev 
õpetamine parandab 
väljaõppe kättesaadavust 
suuremale hulgale 
inimestele ning soodustab 
Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve personali 
arengut (sh iseseisvat 
õppimist), tugevdades 
seeläbi kõrgetasemelist 
töösooritust

• Koolitusmeetodid on 
paremini kooskõlas kiiresti 
muutuvate oludega, mis 
nõuavad olemasoleva õppe 
kiiret kohandamist, ja üha 
suureneva vajadusega uute 
koolitustoodete järele

Euroopa tasand
• Uute põimõppe meetodite täiendav 

arendamine ja kaasamine
• IKT-l ja tehnoloogial põhineva õpetamise 

meetodite, nt virtuaalreaalsuse, 
simulatsiooni ja veebiõppe arendamine ja 
kaasamine koolitustesse

• Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
õppekorraldussüsteemi (Virtual Aula) 
haldamine ja edasiarendamine

Euroopa tasand
• Veebiõppe parem kättesaadavus
• Koolitusmeetodid toetavad 

koolituse kiiret arendamist ja 
kättesaadavust 
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Erieesmärk 3.4:  
tulemuslik asutustevaheline koostöö

Euroopa integreeritud piirihalduse keskmes on asutustevaheline koostöö, mis nõuab 
kooskõlastatud tööjaotust, ressursside ühiskasutust toetavate riiklike ja Euroopa 
koostööstruktuuride loomist riikide tasandil, sidekanaleid ja töökorra ühtlustamist. 
Nii Euroopa kui ka riikide tasandil toimuval asutustevahelisel koostööl peab olema 
selge õiguslik alus, mida rakendatakse koostöölepingute ja konkreetsete meetmete 
kaudu. Peamised koostöövaldkonnad on seotud tulemusliku teabevahetuse, ühise 
riskianalüüsi, ühisoperatsioonide ning Euroopa ja riikide võimekuse ühiskasutusega 
vastavalt pädevustele. Piirivalve ja tolli kui strateegiliste partnerite koostööd tuleks 
edasi arendada kõikidel tasanditel kooskõlas komisjoni suunistega29, et parandada 
isikute ja kaupade kontrolli integreerimist, et tagada sujuv ja turvaline piiriületus.
�� Eesmärk: ühtlustatud ja kooskõlastatud asutustevaheline koostöö
�� Näitaja: kvaliteedikontrollimehhanismi tulemused ja võimearendusplaan

29 „Commission Guidelines on Better Development of the Cooperation Between Border Guards 
and Customs“ („Komisjoni suunised piirivalve ja tolli koostöö edasise arendamise kohta“) 
(Ares(2018)6193959, 3.12.2018).
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KAVANDATUD MEEDE 3.4.1
Asutustevaheliste koordineerimisstruktuuride ja ühise standardse töökorra väljatöötamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Asutustevaheline koostöö mõjutab Euroopa 
integreeritud piirihaldust tervikuna

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Asutustevaheliste koostöömehhanismide 

kehtestamine, mis hõlbustaks koostööd 
ja teabevahetust

• Sünergia poole püüdlemine integreeritud 
piirihaldusega seotud valdkondade 
arendamisel

• Riikide võimearenduse planeerimise 
arendamine

• Euroopa esmase vastuvõtu keskuste 
haldamise või toetamise valmisoleku 
arendamine ja säilitamine

Riikide tasand
• Koordineerimismehhanismid ja 

-protsessid 
• Ühised teadmustooted
• Võimearenduse ühine 

planeerimine
• Kooskõlastatud teabevahetus 

riikide ja Euroopa tasandil

• Asutustevaheline 
koordineerimine riikide 
tasandil tagab Euroopa 
integreeritud piirihalduse 
tervikliku, valdkonnaülese, 
sidusa ja kulutõhusa 
rakendamise

• Asutustevaheline koostöö 
Euroopa tasandil tagab 
ressursside tõhusa 
kasutamise ja suurema 
operatiivmõju

• Integreeritud ja 
kooskõlastatud 
reageerimine 
julgeolekuohtudele

• Sujuvad ja turvalised 
piiriületused

Euroopa tasand
• Amet töötab koos peamiste Euroopa 

ja rahvusvaheliste osalejatega välja 
koordineerimismehhanismid, et 
suurendada sünergiat 

• Aasta tegevuskavade väljatöötamine 
ja rakendamine ametite ja 
institutsioonidega, kellega juba tehakse 
koostööd

• Euroopa Komisjoni koordineerimisel 
ja koostöös asjaomaste asutustega 
(Frontex, EASO, Europol, FRA) 
arendatakse pidevat valmisolekut esmase 
vastuvõtu keskuste toetamiseks 

Euroopa tasand
• Aasta tegevuskavad
• Asutustevahelised hanked
• Ühised teadmustooted 
• Kooskõlastatud operatiivne 

reageerimine 

Euroopa ja riikide tasand
• Õiguskaitseasutuste vahel ja 

kaitseasutustega tihedama koostöö 
edendamine

• ELi poliitikatsükli raames seoses 
raskete kuritegude ja organiseeritud 
kuritegevusega tehtava koostöö 
kooskõlastamine, eriti piirihalduse 
valdkonnas

• Tolli ja Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
vahelise koostöö arendamine ning 
tugevdamine

Euroopa ja riikide tasand
• Ühine töökord
• Suurem koostalitlusvõime
• Operatiivtegevuse tulemused 

piiriülese kuritegevuse, 
terrorismi ja ebaseadusliku 
rände vastu võitlemisel

• Inimeste ja kaupade integreeri-
tud kontroll

• Operatiivse reageerimise koos-
talitlusvõime, sealhulgas taristu, 
mis toetab kogu ELi hõlmavaid 
infosüsteeme
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KAVANDATUD MEEDE 3.4.2
Asutustevahelise koordineerimise edasiarendamine, tugevdades rannikuvalve ülesannete täitmist

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Asutustevaheline koostöö mõjutab Euroopa 
integreeritud piirihaldust tervikuna kõigil 
tasanditel

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa tasand
• Koostöö jätkuv tugevdamine ja 

arendamine asjaomaste ELi organitega, 
eelkõige EFCA ja EMSAga 

• Kaitseasutustega tihedama koostöö 
tegemise võimaluste uurimine, 
eelkõige merenduse ja võimearenduse 
valdkonnas (koostööle tuleks luua selge 
õiguslik alus, sõlmida kokkulepped 
ja kehtestada standardne töökord, 
tunnistades, et piirikontrolli ülesannete 
täimist peaks alati juhtima pädevad 
õiguskaitseasutused)

Euroopa tasand
• Ühised teadmustooted
• Integreeritud ja kulutõhus ELi 

operatiivne reageerimistegevus 
• Ühine väljaõpe
• Ühtne võimearendus 
• Kättesaadavate ressursside 

asutustevaheline kasutamine

• Rannikuvalve ülesannete 
integreeritud arendamine 
tagab kooskõlastatud 
operatiivse reageerimise, 
päästes elusid ja võideldes 
ebaseadusliku tegevusega 
merel

Euroopa ja riikide tasand
• Ühistegevuse arendamine, et saavutada 

tõhus olukorrateadlikkus merel
• Koordineeritud reageerimisvõime 

soodustamine
• Frontex ning liikmesriigid ja Schengeni 

riigid koostavad Euroopa rannikuvalve 
alase koostöö praktilise käsiraamatu, et 
suurendada jõupingutuste ühtlustamist 
ja koostalitlusvõimet

Euroopa ja riikide tasand
• Ulatuslikud teadmised olukor-

rast merel
• Kulutõhus ja kooskõlastatud 

võimearendus 
• Tõhus operatiivne reageerimine 

merel
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Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia

Erieesmärk 3.5:  
järjepidev innovatsioon tugeva Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
toetamiseks

Võimalused asuvad valdkonna keskmes, kus kohtuvad suutlikkusnõudlus ja tehnika 
arengu tõuge. Näitlike stsenaariumide koostamine selle kohta, millega piirihaldus 
võib tulevikus strateegilisel, operatiivsel ja taktikalisel tasandil silmitsi seista, 
aitab teadlastel kindlaks teha võimalused piirihaldussuutlikkuse parandamise 
tehnoloogiate arendamiseks. Ühtlasi toetab see innovatsiooni Euroopa integreeritud 
piirihalduse rakendamisel.

ELi operatiivharuna ja piirihalduse ja tagasisaatmisega seotud uute mis tahes 
valdkonna probleemidega toimetulemiseks, peab Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
arenguga sammu pidama. Oluline on leida süstemaatiline viis ELi rahastatud 
teadusuuringute tulemustest kasu saamiseks ning uurida uusi mudeleid, et leida 
parem juurdepääs erasektoris toimuvale innovatsioonile. Lisaks on tehnoloogiate, 
süsteemide ja suutlikkuse tõhususe regulaarne tõendamine äärmiselt oluline 
teadlike otsuste tegemiseks, näiteks tehnilise varustuse hankimise planeerimisel. 
Peale selle suudab Euroopa piiri- ja rannikuvalve paremini operatiiveesmärke täita 
ja vajalikke ressursse eraldada, kui tegutsetakse tõeliselt innovaatiliselt, kasutatakse 
akadeemilisi uurimistulemusi ja kaasatakse neid järjepidevalt tööprotsessidesse.
�� Eesmärk: suurem võimekus
��  Näitaja: võime kohandada võimekust muutuvate operatiivvajadustega
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KAVANDATUD MEEDE 3.5.1
Innovatsiooni institutsionaliseerimine ja stimuleerimine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
3 ja 4
Euroopa piiri- ja rannikuvalve innovatsiooni 
stimuleerimine mõjutab välispiire ja Schengeni 
ala.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Teadustegevus ja innovatsioon
• Tipptasemel tehnoloogia
• Väljaõpe

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Euroopa ja riikide tasand
• Ametliku menetluse kaudu 

innovaatiliste ideede 
tuvastamine, kogumine, 
hindamine ja rakendamine

Euroopa ja riikide tasand
• Institutsionaliseeritud 

innovatsioonimehhanismi loomine ja tööle 
rakendamine

• Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
võrgustiku loomine

• Koolitustegevuse kohandamine keskpikas 
ja pikas perspektiivis vajalike teadmiste, 
oskuste ja pädevuse pakkumiseks 

• Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve võimekuse 
järjepidev arendamine, 
et parandada töö 
tulemuslikkust keskpikas 
perspektiivis ja valmistuda 
tulevikuks

KAVANDATUD MEEDE 3.5.2
Teaduse ja tehnika arengusuundade kaardistamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Väljavaadete kaardistamine teaduse ja tehnika 
valdkonnas on asjakohane kõigi tasandite puhul.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Teadustegevus ja innovatsioon
• Tipptasemel tehnika

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Euroopa piiri- ja rannikuvalve 

teadmuskeskusse panustamine, eriti 
ELi rahastamisel saavutatud tulemusi 
kasutades

• Sidemete tugevdamine riikide teadus- ja 
innovatsiooniasutustega

Riikide tasand
• Innovatsioonivõimalused

• Teadusuuringute, 
innovatsiooni ja 
tehnoloogiaarenduse 
ühiskasutuses tulemused

Euroopa tasand
• Teaduse ja tehnika arengusuundade 

jälgimisele kaasaaitamine ning 
selle koordineerimine ja tulemuste 
kättesaadavaks tegemine liikmesriikidele, 
Schengeni riikidele ja kolmandatele 
riikidele

Euroopa tasand
• Frontex on Euroopa piiri- ja ran-

nikuvalve teadmuskeskus ning 
jälgib piirihalduse valdkonna tea-
dusuuringute, innovatsiooni ja 
tehnoloogiaarenduse tulemusi

• Euroopa piiri- ja rannikuvalve 
teadus- ja innovatsioonivõrgustik 
ühendab ELi ja riikide tasandeid
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KAVANDATUD MEEDE 3.5.3
Piiri- ja rändehalduse valdkonnas uuenduslike tehnoloogiate, süsteemide ja suutlikkuse otsimine ja 
tõendamine ning ELi rahastatud teadusuuringute tulemuste kasutamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
1, 2, 3 ja 4
Uuenduste otsimine ja tõendamine on 
asjakohane kõigi tasandite puhul.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Tipptasemel tehnoloogia
• Teadustegevus ja innovatsioon
• Väljaõpe
• Põhiõigused

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Piiri- ja rändehalduse valdkonnas riikide 

tasandil ning ELi rahastamisel tehtavate 
teadusuuringute toetamine

Riikide tasand
• Liikmesriigid ja Schengeni riigid 

saavad võimearendusel kasu 
riikide ja ELi rahastatavatest 
teadusuuringutest

• Võimekusega seotud 
vajadused annavad hoogu 
tehnoloogia arengule 
ELi ning liikmesriikide 
ja Schengeni riikide 
jõupingutuste ühendamine 
suurendab teadusasutuste 
ja tööstuse võimet pakkuda 
lahendusi, mis toetavad 
tõhusalt Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve operatiivset 
reageerimist

Euroopa tasand
• Välispiiri tulevasi võimekusvajadusi 

näitlikustavate stsenaariumite 
visandamine, et aidata sidusrühmadel 
võimekusvajadusi mõista

• Teadusuuringute vajaduse tuvastamisele 
kaasaaitamine ning teadusuuringute 
läbiviimine ELi vahendite (nt 
programmide „Horisont 2020“ ja 
„Euroopa horisont“) raames.

• Uurimine, kuidas ELi rahastatavate 
teadusuuringute tulemused võivad olla 
Euroopa piiri- ja rannikuvalvele kasulikud

• Kontseptsioonide, võimekuse, 
süsteemide, koostalitlusvõime 
ja tehnoloogiate katsetamine ja 
demonstreerimine

Euroopa tasand
• Näitlikustavad stsenaariumid on 

kättesaadavad teadus- ja töös-
tusringkondadele

• Stsenaariumides võetakse ar-
vesse ELi kestlikkuseesmärke

• ELi rahastatavates teadusuu-
ringutes Euroopa piiri- ja ran-
nikuvalve suutlikkusega seotud 
vajaduste arvessevõtmine 

• ELi rahastatud teadusuuringute 
tulemuste kasutamine

• Demonstratsioonide läbiviimine 
omandamisse, teadusuuringu-
tesse jms investeerimisel tead-
like otsuste tegemiseks

Euroopa ja riikide tasand
• Jõupingutuste ühendamine 

tulevikutehnoloogiate arendamisel

Euroopa ja riikide tasand
• Mastaabisääst
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Erieesmärk 3.6:  
hea valitsemistava ja haldamine

Iga avaliku sektori asutus nii riigi kui ka Euroopa tasandil peab järgima hea 
valitsemis- ja haldustava põhimõtteid. Oluline on aruandluse tagamine tegevuse 
läbipaistvuse, seaduslikkuse ja korrektsuse kaudu ning samuti väärtuste ja eetiliste 
standardite järgimine.

KAVANDATUD MEEDE 3.6.1
Hea valitsemis- ja haldustava põhimõtete ja protsesside kehtestamine ja rakendamine

RIIKI SISSEPÄÄSU KONTROLLIMISE TASAND
4
Hea valitsemistava järgimiseks tuleb võtta 
meetmeid Schengeni alal.

STRATEEGILISED JA HORISONTAALSED 
KOMPONENDID
• Kõik

TEGEVUS VÄLJUND LISAVÄÄRTUS

Riikide tasand
• Riikliku integreeritud piirihalduse 

koordineerimisstruktuuri kehtestamine

Riikide tasand
• Hea valitsemistava ja 

koostalitlusvõime Euroopa 
tasandiga

• Terviklik ja sidus lähenemine 
Euroopa integreeritud 
piirihalduse rakendamisele

Euroopa tasand
• Integreeritud piirihalduse 

kõrgetasemelise töörühma loomine, mis 
tegutseb kokkulepitud pädevusraamistiku 
alusel, et toetada Euroopa integreeritud 
piirihalduse tulemuslikku rakendamist

• ELi kestliku arengu eesmärkide jälgimine
• Kvaliteedi tagamine

Euroopa tasand
• Hea valitsemistava
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Kokkuvõte

Euroopa piiri- ja rannikuvalve eduka toimimise alus on riiklike komponentide (integreeritud 
piirihalduse eest vastutavate või seda teostavate riigiasutuste) ja Euroopa komponendi (eelkõige 
Frontexi) vaheline hästi korraldatud koordineerimis-, teabevahetus- ja planeerimissüsteem. 

Peamine eesmärk on arendada teabe paindlikku ja integreeritud kasutamist, ühtlustada 
võimekuse ning koostalitlusvõimeliste süsteemide ja vahendite kasutamist liidu ja riikide 
tasandil. Sünergia optimaalseks ärakasutamiseks, paralleelse ja dubleeritud tegevuse vältimiseks 
ning luureandmete ja operatiivressursside tõhusaks kasutamiseks peab Euroopa integreeritud 
piirihaldus olema vastastikku seotud muude strateegiatega, luues partnerlusi piirihalduse ja 
tagasisaatmisüksustega.

Frontex koostöös liikmesriikide ja Schengeni riikidega juhib integreeritud piirihalduse valdkonna 
parimate tavade ühtlustamist, integreerimist ja väljatöötamist. 

Selle strateegia põhieesmärk on tugevdada piirihaldussuutlikkust ühtse ja ühise Euroopa 
visiooni raames. 

Euroopa integreeritud piirihalduse tehnilise ja tegevusstrateegia vastuvõtmisega haldusnõukogu 
poolt hakatakse liikuma Euroopa integreeritud piirihalduse täieliku rakendamise suunas. Seda 
hõlbustab integreeritud piirihalduse kõrgetasemelise töörühma loomine, millel on oluline roll 
kavandatud meetmete ja näitlikustava tegevuse arendamisel ning tehnilise ja tegevusstrateegia 
edaspidise uuendamise nõustamisel.

Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia on kehtestatud vastavalt Euroopa 
piiri- ja rannikuvalve määruse30 artiklile 3 ning strateegiliste eesmärkide, meetmete ja tegevuste 
tähtaeg on eelseisva mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 lõpp. Tuleb märkida, et uut 
mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027, uut piiri- ja rannikuvalve määrust mitmeaastase 
poliitikatsükliga, millega määratletakse Euroopa integreeritud piirihalduse juhtimine, uue 
alalise korpuse küsimust ja muid olulisi muudatusi alles arutatakse. Selle töö tulemusel võivad 
osutuda vajalikuks muudatused või parandused, mis töötatakse välja kooskõlas asjakohaste 
õigusnormidega. 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määruse (EL) 2016/1624 põhjendus 2 ja artikkel 4.
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Lühendid ja akronüümid 

ABN iga-aastased kahepoolsed läbirääkimised
AFIC Aafrika ja Frontexi luureteabevõrgustik
API reisijaid käsitlev eelteave
BCP piiripunkt
CDIP suutlikkuse arendus- ja investeerimisplaan
CEPOL Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
CIRAM ühtne integreeritud riskianalüüsi mudel
CVAM haavatavuse hindamise ühine metoodika
EASO Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
EBCGA Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
EBCG Euroopa piiri- ja rannikuvalve
EES riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem
EFCA Euroopa Kalanduskontrolli Amet
EIBM Euroopa integreeritud piirihaldus
EL Euroopa Liit
ELTL Euroopa Liidu toimimise leping (Lissaboni leping)
EMSA Euroopa Meresõiduohutuse Amet
EPRS Euroopa Parlamendi uuringuteenistus
ETIAS ELi reisiinfo ja -lubade süsteem
EU-LISA Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste  

IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
EUROJUST Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus
EUROPOL Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet
EUROSUR Euroopa piiride valvamise süsteem
FLO Frontexi kontaktametnik
FRA Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
FRO põhiõiguste amet
INTERPOL Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon
IRMA ebaseadusliku rände haldamise rakendus
LO kontaktametnik
MS/SAC liikmesriigid ja Schengeni riigid
MS liikmesriik
PNR broneeringuinfo
RAN riskianalüüsivõrgustik
SAR otsingu- ja päästetööd 
SEM Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanism
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SIS Schengeni infosüsteem
TC kolmas riik
THB inimkaubandus
TO EIBM Euroopa integreeritud piirihalduse tehniline ja tegevusstrateegia
UNHCR ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet
VA haavatavuse hindamine
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