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Igal aastal teevad eurooplased 
Schengeni alal turistidena 1,25 
miljardit reisi.  

"Liikumisvabadus on saavu-
tus, mida meie inimesed Eu-
roopa ühisväärtustest kõige 
enam hindavad," kinnitas sise-
minister Andres Anvelt. "Pä-
rast 2015. aasta rändekriisi on 
Schengeni ühtsusega küll kah-
juks probleeme, kuid ühiste 
jõupingutustega saame neist 
üle," lootis ta. 

Anvelt lisas, et Eesti jaoks 
tähendas kümne aasta eest toi-
munud ühinemine Schengeni-
ga lõplikku vabanemist nõuko-
gude aja taakadest ja raudse 
eesriide kummitustest. 

"See on väärtus, mille pu-
hul me tihtipeale isegi ei mäle-
ta, kuidas see tekkis. Ei maksa 
unustada, et Euroopa on sajan-
deid olnud kriisides, konflikti-
des, sõdades. Veel mõniküm-
mend aastat tagasi oli raske 
uskuda, et vaba liikumine on 
sõdadest räsitud Euroopas või-
malik, aga täna naudib Schen-
genit 400 miljonit inimest ja 
leppega ühinemist ootab veel 
mitu riiki." 

Samas ei saa ministri sõnul 
eirata, et Schengen on praegu 
ühes suuremas kriisis. 

"Arvan, et see ei ole niivõrd 
Schengeni, kuivõrd usaldus-
kriis liikmesriikide vahel ja 
samas ma ei tea ühtegi oma 
kolleegi, kes tahaks, et Schen-
gen kaoks. Peame selle usal-
duskriisi lahendama väljas-

pool inimeste turvalist liiku-
mist." 

Anvelti kinnitusel ei oleks 
piiride kinnipanek lahendus, 
sest teeks liikumise keeruli-
semaks lihtsatele inimestele, 
kuid ei peataks kurikaelu.

"Lahendus on see, et me ot-
sime uusi meetodeid, kuidas 
Schengenit ja meie liikumisva-

badust kaitsta, kasutades sel-
leks 21. sajandile väärilisi õi-
gus- ja piirikaitsemeetmeid." 

Schengeni peatumine po-
leks üksnes Euroopa põhi-
väärtuse − liikumisvabaduse 
lõpp, vaid tähendaks ka tohu-
tut majanduslikku kahju, tä-
hendas minister. 

"Eesti on teinud ajutist piiri-

kontrolli kaks korda: üks kord 
NATO välisministrite kohtu-
misel, teine kord Obama (USA 
endise presidendi Barack Oba-
ma − toim.) visiidi ajal. Üks 
päev ajutist piirikontrolli mak-
sab 100 000 eurot," tõi ta näi-
teks.

Tallinna lennujaama juha-
tuse esimees Piret Mürk-Du-

bout leidis, et lennujaam oli 
Schengen 10 tähistamiseks 
õige koht, sest 2017. aasta jäi 
ajalukku sellega, et lennureisi-
jate arv oli täpselt kaks korda 
suurem kui Eesti elanike arv. 
Seda esimest korda Eesti vaba 
riigi ajaloos. 

"Kui samamoodi jätkub, 
oleme järgmise aasta lõpus 

Mis tunne teil isiklikult oli, 
kui saite esimest korda passi 
näitamata riigipiiri ületada?

Hea tunne, sest selle nimel 
oli nii palju tööd tehtud. 

Ja see polnud mitte ainult 
tehniline protseduur, vaid ka 
väga suur mõttemaailma muu-
tus. Õige pea hakkasime pida-
ma loomulikuks seda, millest 
olime aastakümme tagasi ai-
nult unistanud. See annab mei-
le juurde ühe olulise omaduse 
− suurema väärikuse −, sest 
saame liikuda muretult Eu-
roopa ühest paigast teise na-
gu ükskõik milline teine eu-
rooplane. 

Omal ajal võrreldi Euroo-
pa Liitu astumist ühe ihaldus-
väärse klubi liikmeks saamise-
ga. Kas Schengeniga liitumine 
oli veel samm edasi?

Jah. Pärast Euroopa Liiduga 
liitumist oli see järgmine suur 

projekt, mille me ette võtsime 
ja teostasime. Ja pärast seda 
tuli euro.

Vaevalt olete kokku luge-
nud tunde, mida te isiklikult 
piirideta Euroopas reisides 
säästnud olete, aga ilmselt tu-
leb neid kokku muljet avaldav 
hulk.

Ei julge pakkuda, aga ar-
van, et nädalaid. Arvestades 
seda, kui sage reisija ma olen 
nii Euroopa Liidus sees kui ka 
siit välja.

Ajasäästu ja suuremat vää-
rikust on praeguseks kogenud 
ilmselt lõviosa Eesti elanikest. 
Mullu kevadel tehtud Euro-
baromeetri uuringu kohaselt 
toetab vaba liikumist 94 prot-
senti eestlastest. Kui suur mõ-
ju on Euroopas praegu üles-
kutsetel piirid taastada?

Arvan, et siin tuleb erista-

da kahte olulist aspekti. Esi-
teks neid, kes tahaksid Euroo-
pa Liidu sees taastada püsivalt 
piirikontrolli. Ja kuigi neid ei 
ole väga palju, on see ikkagi 
väga kahetsusväärne, et on pii-
savalt palju inimesi, kes taha-
vad ajas tagasi rännata ja võt-
ta meilt ühe suurema vabadu-
se. See on populism ning vai-
kiv enamus peab röökiva vä-
hemuse vastu välja astuma.

Teine aspekt, millega ma 

nõustun ja mis on meile kõigile 
oluline, on see, et Euroopa Lii-
du välispiir peab hästi toimima. 
Selleks tuleb väga palju tööd te-
ha ja investeerida nii infrast-
ruktuuri kui ka inimestesse. 

Hiljutine migratsioonikriis 
lõi meid natukene ootamatult 
ja meie välispiir just lõuna 
pool ei olnud selleks valmis. 
Aga õnneks on tehtud kõvasti 
tööd ja 1700 piirivalvurit üle 
kogu Euroopa on läinud appi 
Vahemere äärde, et välispiir 
kindlamini peaks. On oluline, 
et me seda koostööd jätkame 
ja välispiiri kindlustame.

Ka Eestil on kohustus kaits-
ta 1100 kilomeetri pikkust Eu-
roopa Liidu välispiiri ning ole-
me alati olnud uhked oma tõ-
husa piirivalve üle. Meie pii-
ri on alati peetud hästi toimi-
vaks ning seetõttu on meil ko-
gemusi, mida võime jagada, ja 
me ka teeme seda.

Eks need populistlikud üles-
kutsed piirid taastada kosta-
vad ikka ja jälle. Populism, 
natsionalism, mis on olnud 
viimastel aastatel tõusuteel, 
võimendavad inimeste hirme 
ja näitavad seda, et üks suu-
remaid hüvesid, mis on meie 

inimestele läbi vaba reisimise 
antud, on hoopis oht. Aga see 
ei ole nii.

Seetõttu on hästi oluline, et 
me ei pea Schengeni lepet ega 
vaba reisimist iseenesestmõis-
tetavaks. See ei ole seda. See on 
olnud võimalik ainult tänu sel-
lele, et me oleme Euroopa Lii-
dus, teeme tihedat koostööd Eu-
roopa riikide vahel ja usaldame 
üksteist. Kui ilmnevad problee-
mid, tuleb neile ka adekvaatselt 
vastata, aga samas hoida seda, 
mis on väärtuslik. 

Tõsist kriisi, mis Schenge-
nit ohustaks, te praegu siiski 
ei näe?

Näen seda, et Schengen oli 
suuremas ohus aasta-kaks ta-
gasi. Praeguseks on olukord 
oluliselt paranenud ning kee-
gi ei sea enam kahtluse alla, et 
toimiv Schengeni lepe ja efek-
tiivne Euroopa Liidu välispiir 
oleksid vajalikud.  

Euroopa Liidu liidrid kinni-
tasid oktoobris taas kord, kui-
võrd oluline on taastada täieli-
kult Schengeni toimimine, sest 
kuus Schengeni liikmeriiki ka-
sutavad oma piiridel pistelisi 
ajutisi kontrolle, mis on sisse 

MIDA TÄHENDAB 
SCHENGEN?
Piirikontrolli kaotamist Eu-
roopa Liidu sisepiiridel alus-
tati 1985. aastal, mil Prant-
susmaa, Saksamaa, Belgia, 
Luksemburg ja Holland ot-
sustasid loobuda omavaheli-
sest piirikontrollist. Selle väi-
kese Luksemburgi linna jär-
gi, kus esimesed lepingud 
allkirjastati, sai see territoo-
rium tuntuks Schengeni ni-
me all. 

Alates 2011. aasta 19. 
detsembrist kuulub Schen-
geni alasse 26 riiki ja suures 
osas kattub see Euroopa Lii-
du territooriumiga. 

Suurbritannia, Iirimaa, 
Küpros, Bulgaaria, Rumee-
nia ja Horvaatia, mis on küll 
Euroopa Liidu liikmesriigid, 
ei ole Schengeni lepinguga 
liitunud. Samas ei ole Is-
land, Liechtenstein, Norra ja 
Šveits Euroopa Liidu liikmes-
riigid, kuid on osa Schenge-
ni alast.

Schengeni leppe ja kon-
ventsiooni tulemusel tõhus-
tati kontrolli viisaalale välis-
piiridel ning tihendati koos-
tööd õiguskaitse, politsei ja 
piirivalve valdkondades. Üks 
Schengeni põhimõtteid on 
isikute vaba liikumine. Sc-
hengeni sisepiiridel doku-
mente ei kontrollita. Piiri-
kontroll toimub vaid Schen-
geni ala välispiiridel. 

Allikas: välisministeerium 

Piirideta Euroopa privileeg
Enne jõule tähistati Tal-

linna lennujaamas küm-
ne aasta möödumist Ees-
ti liitumisest Schenge-
ni alaga, mis on muut-
nud reisimise lihtsa-
maks rohkem kui 400 
miljonile eurooplasele.

21. detsembril möödus kümme aastat Eesti liitumisest Schengeni alaga. Selleks puhuks pandi Tallinna lennujaama − õnneks 
ajutiselt − püsti piiripunkt, kust reisijad said kaasa sümboolse templiga viisasid. MATTI KÄMÄRÄ 

"Vaba reisimist ei saa pidada enesestmõistetavaks"
Rändekriisiga kaasnenud üleskutsed taastada pii-

rid pole enam nii häälekad kui varem, aga kindlas-
ti ei saa vaba reisimist pidada enesestmõisteta-
vaks, arvas Euroopa Komisjoni liikuvuse ja trans-
pordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei. 

Henrik Hololei. MATTI KÄMÄRÄ

seatud nende sisejulgeoleku 
vajadustest lähtudes.

See võimalus on olemas 
ja on väga hea, et leping on 
paindlik. Samas on minu arva-
tes hästi oluline, et pöörduksi-
me normaalsuse juurde tagasi 
võimalikult kiiresti. 

Üle piiri ei käi ainult ini-
mesed, vaid ka kaubad. Ja kui 
kõik kaubad hakkaksid taas 
seisma piiridel, siis need pa-
ratamatult kallineksid. Seega 
oleks piirikontrolli taastami-
ne tohutu hoop ka ekspordile 
ja majandusele laiemalt.

Absoluutselt. Kuna see 
puudutab otseselt meid (Ho-
lolei juhitud peadirektoraati − 
toim.) ehk transpordi valdkon-
da ja kaupade liikumist, olime 
migratsioonikriisi tipphetkel 
sunnitud tegema analüüsi, mi-
da piirikontrolli taastamine tä-
hendaks. See läheks maksma 
miljardeid eurosid, mis on seo-
tud kaotatud aja, efektiivsuse 
ja kõige muuga. 

See on hoopis teistsugune 
Euroopa kui see, mida me tä-
na näeme, ja seetõttu me ei to-
hi lubada sellel tekkida.

SIRLE SOMMER-KALDA

ilmselt 3 miljoni reisija len-
nujaam. See on oluline len-
nujaama majandusmõju osas 
Eesti riigile. Praegu anna-
me ligi 3 protsenti Eesti si-
semajanduse kogutoodan-
gust. Usun, et kaudne tulu ja 
kasu Eesti turismitööstuse-
le on märkimisväärne," ütles 
Mürk-Dubout.
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