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ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. mõistab hukka kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemise nähtuse, mis on osa 

üleilmsest autoritaarsest survest demokraatia ja inimõiguste vastu; mõistab hukka asjaolu, 

et teatavad kolmandad riigid piiravad sageli väljendusvabadust, et vaigistada 

teisitimõtlemist või kriitikat, sealhulgas veebis, blokeerides mobiilset internetti, piirates 

sotsiaalmeediat ja keelates suhtluse välismaiste rühmadega; tuletab meelde, et teatavad 

rühmad, nagu naised, noored, LGBTI-inimesed ja vähemused, näiteks romad, põlisrahvad 

ja puudega inimesed, kannatavad ebaproportsionaalselt nende piirangute all; kutsub 

valitsusi üles uurima nende kodanikuühiskonna organisatsioonide ja üksikute aktivistide 

ahistamis- ja hirmutamisjuhtumeid, kes kasutavad vaid oma väljendus-, kogunemis- ja 

ühinemisvabaduse õigusi; ja tagada nende eest vastutusele võtmine; hoiatab 

julgeolekujõudude tarbetu ja ülemäärase jõu suureneva kasutamise eest kogunemiste maha 

surumiseks, kasutades selleks jälgimist, meelevaldset kinnipidamist, piinamist ja muud 

väärkohtlemist ning määrates surmanuhtlust; väljendab muret ajakirjandusvabaduse 

rangete piirangute pärast teatavates riikides, kes lammutavad sõltumatut meediat 

ahistamise ja repressiivsete õigusaktide abil, sundides ajakirjanikke ja blogipidajaid 

valima enesetsensuuri, ahistamise ja vahistamise ja paguluse vahel; tuletab meelde, et 

ühiskonna pikaajalist stabiilsust, demokraatiat ja vastupanuvõimet on võimalik saavutada 

ja säilitada üksnes siis, kui on tagatud avaliku ruumi autonoomia ning õigus väljendus-, 

arvamus-, rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadusele; märgib, et 

kodanikuühiskonna piirangud ja ähvardused selle aadressil võivad pärineda ka 

valitsusvälistelt osalejatelt, sealhulgas ettevõtlussektorist; mõistab hukka karistamatuse 

tunde, mis valitseb paljudes riikides nende rünnakutes kodanikuühiskonna vastu, ning 

peab kahetsusväärseks, et nimetatud rünnakud teatavate riikide ja ELi vahelisi suhteid 

alati ei mõjuta; 

2. on sügavalt mures kogu maailmas sagenevate rünnakute pärast inimõiguste kaitsjate 

vastu; kutsub ELi ja eelkõige komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles kehtestama poliitikat, mille kohaselt mõistetakse 

süstemaatiliselt ja ühehäälselt hukka inimõiguste kaitsjate tapmine ja kõik katsed kasutada 

nende vastu mis tahes vormis vägivalda, tagakiusamist, ähvardamist, ahistamist, 

sunniviisilist kadumist, vangistamist või meelevaldset arreteerimist, eesmärgiga mõista 

hukka need, kes selliseid metsikusi toime panevad või neid heaks kiidavad, ning tõhustada 

avalikku diplomaatiat inimõiguste kaitsjate avatud ja selgeks toetamiseks; julgustab ELi 

delegatsioone ja liikmesriikide diplomaatilisi esindusi jätkama aktiivselt inimõiguste 

kaitsjate toetamist, eelkõige jälgides süstemaatiliselt kohtuprotsesse, külastades 

inimõiguste kaitsjaid vanglas ja tehes vajaduse korral avaldusi konkreetsete juhtumite 

kohta; 

3. rõhutab, et kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine on ülemaailmne nähtus, mis ei 

piirdu arenguriikidega, vaid ilmneb üha enam ka arenenud demokraatlikes ning keskmiste 

ja suurte sissetulekutega riikides, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriikides ja mõnes liidu 

lähimatest liitlastest; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles näitama eeskuju ja pidama 

rangelt kinni kodanikuühiskonnaga seotud põhiõigustest ning tegelema selle valdkonna 

negatiivsete suundumustega; 
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4. kutsub ELi üles tunnistama vajadust anda suuniseid toetust saavate riikide valitsustele, 

erakondadele, parlamentidele ja haldusasutustele juhiseid arengustrateegiate 

väljatöötamiseks, mille eesmärk on luua asjakohane õigus-, haldus- ja poliitiline 

keskkond, et võimaldada kodanikuühiskonna organisatsioonidel tõhusat tööd teha; 

5. on seisukohal, et EL peab kasutama oma välispoliitika vahendeid, sealhulgas inimõiguste- 

ja arengualaseid õigusakte ning kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid lepinguid, et 

tegeleda kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemise probleemi struktuursete 

algpõhjustega ja töötada välja mitmekülgne lähenemisviis, sest mõned riigid, sealhulgas 

arenguriigid kasutavad piiranguid, nagu meelevaldsed registreerimis- ja aruandlusnõuded, 

moonutatud kriminaalsüüdistused, sealhulgas kuritegelikku laimu käsitlevad seadused, 

haarangud ja auditid, terrorismivastased ja julgeolekumeetmed, reisikeelud, varade 

külmutamine ja vabadusekaotus; väljendab muret, et kui kodanikuühiskonna 

organisatsioonid suudavad seaduslikult saada välisriikidest rahastamisvahendeid, võidakse 

neid pidada nn välisagentideks, häbimärgistades neid ning suurendades oluliselt riske, 

millega nad kokku puutuvad; kutsub ELi üles tugevdama oma vahendeid ja poliitikat, mis 

käsitlevad institutsioonide väljaarendamist ja õigusriigi põhimõtteid, et lisada neisse 

tugevad võrdlusalused vastutuse ja karistamatuse vastu võitlemiseks inimõiguste kaitsjate 

meelevaldse vahistamise, politsei poolse kuritarvitamise, nende piinamise ja muu 

väärkohtlemise puhul, pidades meeles, et naised ja mehed kogevad seda erinevalt; 

6. on seisukohal, et on vaja selgemat seost ELi erinevate välispoliitiliste vahendite vahel, 

näiteks arengukoostöö summade määramisel kolmandatele riikidele tuleb silmas pidada 

selle riigi suundumusi ja olukorda inimõiguste kaitse ja demokraatlike vabaduste vallas 

ning selle riigi välispoliitiliste seisukohtade lähedust ELi omadega; 

7. palub, et komisjon, Euroopa välisteenistus, liikmesriigid, komisjoni asepresident ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Liidu inimõiguste 

eriesindaja oleksid kodanikuühiskonna organisatsioone piiravate seaduste ja tavade kohta 

vastuväidete esitamisel häälekamad, järjekindlamad ja õigeaegsemad ning tõstataksid selle 

küsimuse süstemaatiliselt kõige kõrgema tasandi poliitilistes ja inimõigustealastes 

dialoogides; hoiatab terrorismi ülemäära laia määratluse väärkasutamise eest, et sundida 

ajakirjanikke, inimõiguste kaitsjaid ja poliitilisi teisitimõtlejaid vaikima; on seisukohal, et 

ELi osalejad peaks arenguriikide valitsustele rahalise abi eraldamisel kasutama rohkem 

tingimuslikkust, võttes aluseks kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalused; rõhutab ELi 

delegatsioonide rolli tähtsust ja ergutab nende jätkuvat kaasamist kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ja üksikisikutest aktivistide toetamisse, sealhulgas pakkudes abi 

kohtuprotsesside puhul ja jälgides inimõiguste kaitsjate kohtumenetlusi; leiab, et 

kodanikuühikonna tegevusruumi kiire ja suuremahulise sulgemise juhtudel peaksid ELi 

liikmesriigid tunnustama mõjutatud inimõiguste kaitsega tegelevaid valitsusväliseid 

organisatsioone või üksikisikutest inimõiguste kaitsjaid nende töö eest avalikult kõrgel 

tasemel, näiteks külastades neid ametlike visiitide ajal; 

8. kutsub kõiki ELi osalejaid üles mitmepoolsetel foorumitel tulemuslikumalt toetama 

demokraatia ja inimõiguste aluseks oleva rahvusvahelise õigusraamistiku tugevdamist 

ning muu hulgas tegema selleks koostööd mitmepoolsete organisatsioonidega, näiteks 

ÜROga, sealhulgas ÜRO erimenetluste ja ÜRO inimõiguste olukorra üldise korrapärase 

läbivaatamise mehhanismi raames, ning piirkondlike organisatsioonidega, nagu Ameerika 

Riikide Organisatsioon, Aafrika Liit, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN), 



 

AD\1130377ET.docx 5/7 PE603.109v02-00 

 ET 

Araabia Liiga ning Demokraatiate Ühenduse kodanikuühiskonna toetamise ja kaitsmise 

töörühm; tuletab meelde liidu olulisust kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamise 

abil kõigi partnerriikidega kaasava inimõiguste dialoogi alustamisel; palub nii liidul kui ka 

liikmesriikidel tõhustada oma hea valitsemistava programme kolmandate riikidega ning 

edendama seoses kodanikuühiskonna organisatsioonide otsustusprotsessidesse kaasamise 

ja neis osalemisega heade tavade vahetamist; leiab, et on vaja edendada valitsuste, ELi ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelisi kolmepoolseid dialooge, sealhulgas 

sellistes rasketes küsimustes nagu julgeolek ja ränne; 

9. taotleb nn kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemise seire ja varajase hoiatamise 

mehhanismi loomist, millesse oleks kaasatud asjaomased ELi institutsioonid, kes saaksid 

jälgida kodanikuühiskonna tegevusruumi ja inimõiguste kaitsjate suhtes tehtud ähvardusi 

ja esitada hoiatusteate, kui mõni valitsus valmistab ette uusi tõsiseid piiranguid 

kodanikuühiskonna suhtes või kui valitsus kasutab sõltumatu kodanikuühiskonna 

olemasolu teesklemiseks nn riiklikult organiseeritud valitsusväliseid organisatsioone, et 

EL suudaks reageerida õigeaegsemalt, kooskõlastatult ja konkreetsemalt; 

10. võtab kohustuse koostada igal aastal ja põhjaliku konsulteerimise kaudu asjaomaste 

institutsiooniliste ja valitsusväliste organisatsioonide osalejatega nimekirja riikidest, kus 

kodanikuühiskonna tegevusruum on kõige suuremas ohus, 

11. kutsub komisjoni üles suurendama demokraatia ja inimõiguste Euroopa 

rahastamisvahendi (EIDHR) kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemisega ja 

inimõiguste kaitsjate olukorraga seotud vahendeid; taunib seda, et igal aastal eraldatavad 

summad on mõnes riigis äärmiselt väikesed; palub komisjonil teha kindlaks uusi 

tegevusvorme, mida EIDHRist rahastada, võttes selleks kasutusele põhjalikuma 

lähenemisviisi kodanikuühiskonna organisatsioonide suhtes, ning nägema jätkuvalt vaeva 

selle nimel, et kehtestada paindlikum ja lihtsustatum EIDHRi rahastamisele juurdepääsu 

kord, eriti noorte jaoks, mis muu hulgas hõlmaks rohkem olulisi erandeid erilises ohus 

olevate kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks ning toetust registreerimata 

rühmadele, keda ametivõimud peaksid lõppkokkuvõttes tunnustama; on seisukohal, et 

rohkem tuleks pöörata tähelepanu kohalike rühmade ja osalejate toetamisele, sest 

inimõiguste küsimustega puututakse sageli vahetumalt ja teravamalt kokku kohalikul 

tasandil; rõhutab veel kord EIDHRi tähtsust kiireloomulise otsese rahalise ja materiaalse 

toetuse andmisel ohus olevatele inimõiguste kaitsjatele ning sellise erakorralise fondi 

tähtsust, mis võimaldab ELi delegatsioonidel anda neile sihtotstarbelisi otsetoetusi; 

tunnistab rahvusvaheliste ja riiklike kodanikuühiskonna osalejate koalitsioonide või 

konsortsiumide tähtsust kohalike valitsusväliste organisatsioonide töö lihtsustamisel ja 

kaitsmisel repressiivsete meetmete vastu; kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja 

liikmesriike üles edendama kõigis kolmandates riikides, kus kodanikuühiskond on ohus, 

inimõiguste kaitsjatele suunatud ELi suuniste tulemuslikku, ühist rakendamist, võttes 

nende täielikuks elluviimiseks vastu kohalikud strateegiad; 

12. palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel kehtestada parimad tavad ning töötada ELi 

inimõiguste ja demokraatia tegevuskava ja EIDHRi vahehindamise kontekstis 

konkreetsete edusammude mõõtmiseks välja kodanikuühiskonna tegutsemisvõimaluste 

ahenemisega seotud selged võrdlusalused ja näitajad. 
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