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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas 
käsitleva 2018. aasta aruande kohta
(2019/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja muid ÜRO inimõigustealaseid lepinguid 
ja dokumente,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 8, 21 ja 23,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 207,

– võttes arvesse 28. juunil 2016. aastal tutvustatud Euroopa Liidu üldist välis- ja 
julgeolekupoliitika strateegiat,

– võttes arvesse 20. juulil 2015. aastal nõukogu vastu võetud inimõiguste ja demokraatia 
tegevuskava (2015–2019) ja selle 2017. aasta juuni vahekokkuvõtet,

– võttes arvesse 24. juunil 2013. aastal vastu võetud ELi suuniseid usu- ja 
veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta,

– võttes arvesse ÜRO 17 kestliku arengu eesmärki ja kestliku arengu tegevuskava aastani 
2030,

– võttes arvesse 21. septembril 2015. aastal vastu võetud ELi soolise võrdõiguslikkuse 
teist tegevuskava „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja 
tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“,

– võttes arvesse 11. mai 2011. aasta Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja 
perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (edaspidi Istanbuli 
konventsioon),

– võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste rahvusvahelist konventsiooni,

– võttes arvesse 30. märtsi 2007. aasta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, 

– võttes arvesse 16. juuni 2011. aasta ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

– võttes arvesse 10. ja 11. detsembril 2018. aastal toimunud ÜRO peaassambleel vastu 
võetud ülemaailmset turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkulepet,

– võttes arvesse ÜRO peaassambleel 17. detsembril 2018. aastal vastu võetud üleilmset 
pagulasi käsitlevat kokkulepet,
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)1,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 10. oktoobri 2018. aasta protokolli, millega 
muudetakse isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni, 

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2018. aasta järeldusi ELi prioriteetide kohta Ühinenud 
Rahvaste Organisatsioonis ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 
73. istungjärgul,

– võttes arvesse nõukogu 17. juuli 2018. aasta järeldusi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
kohta Rooma statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva puhul,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja ning 13 ÜROsse kuuluva liikmesriigi välisministri või esindaja 27. 
septembri 2018. aasta ühisavaldust algatuse „Head inimõigustealased lood“ kohta,

– võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 
2018. aastal,

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse 
aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu 
poliitika kohta selles valdkonnas2, ning oma eelmisi resolutsioone varasemate aruannete 
kohta,

– võttes arvesse oma resolutsioone inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi rikkumise 
juhtumite kohta 2018. aastal,

– võttes arvesse Sahharovi auhinda mõttevabaduse eest, mis 2018. aastal anti Ukraina 
filmirežissöörile ja Venemaal poliitvangina kinnipeetavale Oleg Sentsovile,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9‑0000/2019),

A. arvestades, et EL rõhutas 2018. aastal inimõiguste ülddeklaratsiooni 70. aastapäeva 
tähistamise käigus inimõigustel põhineva ülemaailmse korra väljatöötamise poliitilist 
tähtsust ja kinnitas veel kord oma sügavat ja kindlat pühendumist inimõiguste 
edendamisele ja kaitsmisele kogu maailmas; arvestades, et Euroopa Parlament korraldas 
oma esimese inimõiguste nädala novembris 2018, pöörates tähelepanu pärast 
inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmist saavutatud eesmärkidele ja praegustele 
inimõigustega seotud probleemidele;

B. arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsioon kui universaalsete väärtuste, põhimõtete ja 
normide kogum, millest ÜRO liikmesriigid juhinduvad, asetab inimõiguste kaitse hea 
valitsemistava keskmesse; arvestades, et vastavalt inimõiguste ülddeklaratsiooni 
vaimule ja Euroopa Liidu lepingu artiklile 21 on EL inimõigustel põhineva poliitika 

1 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0515.
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esirinnas ning on võtnud alalise kohustuse võidelda inimõiguste rikkumiste vastu;

C. arvestades, et EL aitas 2018. aastal kahe- ja mitmepoolsel tasandil pidevate meetmete 
abil edendada inimõigusi, eelkõige tugevdades poliitilist dialoogi ELi mittekuuluvate 
riikidega ja sõlmides uusi rahvusvahelisi lepinguid, muu hulgas kaubandus- ja 
majanduspartnerlusi;

D. arvestades, et suurem sidusus nii ELi sise- ja välispoliitika kui ka ELi välispoliitika eri 
valdkondade vahel on ELi eduka ja tõhusa inimõiguste alase poliitika vältimatu eeldus; 
arvestades, et suurem järjepidevus peaks võimaldama ELil reageerida kiiremini 
inimõiguste rikkumiste varajastes etappides;

E. arvestades, et demokraatiale üleminek ning õigusriigi loomine või tugevdamine 
paljudes riikides on pikk ja vaevaline protsess, mille õnnestumiseks on väga oluline 
väljastpoolt tulev, sealhulgas EList pärit pikaajaline toetus;

Inimõigused ja demokraatia: üldised suundumused ja põhiprobleemid

1. väljendab sügavat muret 2018. aastal maailmas toimunud demokraatia ja õigusriigi 
vastu suunatud rünnakute pärast, milles peegeldub autoritaarse poliitika esilekerkimine 
poliitilise projektina, mida iseloomustab inimõiguste ignoreerimine, teisitimõtlejate 
represseerimine, politiseeritud õigusemõistmine ja eelnevalt kindlaks määratud 
tulemustega valimised; on arvamusel, et autoritaarse režiimi alla langevad riigid 
muutuvad ebastabiilsemaks ning konfliktide, korruptsiooni ja vägivaldse ekstremismi 
suhtes kaitsetumaks; väljendab heameelt asjaolu üle, et samal ajal on mitmed riigid 
algatanud rahu- ja demokratiseerimisprotsessid, viinud ellu põhiseaduslikud ja 
kohtureformid ning teinud kodanikuühiskonnaga koostööd avatud ja avalikes aruteludes 
eesmärgiga edendada põhivabadusi ja inimõigusi, sealhulgas surmanuhtluse kaotamist;

2. on seisukohal, et kõik riigid, kes järgivad demokraatia aluseks olevaid põhivabadusi, 
peavad olema esirinnas inimõigustel ja õigusriigil põhineva hea valitsemistava 
levitamisel kogu maailmas ning inimõiguste kaitse alaste rahvusvaheliste õigusaktide 
tugevdamisel; rõhutab probleeme, mis tulenevad demokraatlikku valitsemistava ja 
inimõigustel põhinevaid väärtusi õõnestavatest kahjulikest mõjudest ning takistavad 
seega demokraatlike riikide positiivseid pingutusi;

3. rõhutab probleeme relvastatud konfliktidega, mis põhjustavad jätkuvalt tsiviilohvreid ja 
massilist ümberasumist ning mille puhul näib, et riigid ja valitsusvälised osalejad 
väldivad vastutuse võtmist ja kohustust järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja 
inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust; rõhutab, et sõja- või konfliktipiirkondades 
toimuvad rasked inimõiguste rikkumised, mis on oma olemuselt enneolematud ja mille 
eesmärk on hävitada inimväärikust, ning need teod on laastavad ohvritele ja alandavad 
nende toimepanijatele; toob näiteks seksuaalvägivalla kasutamise sõjarelvana, et 
üksikisikuid, perekondi, kogukondi ja ühiskonda hävitada, destabiliseerida ja 
demoraliseerida;

4. mõistab hukka tagasilöögid mitmepoolsusel ja eeskirjadel põhineva rahvusvahelise 
korra saavutamisel, sest selline vastuseis ohustab tõsiselt inimõigusi kogu maailmas; on 
kindlalt veendunud, et koostöös ja mitmepoolses raamistikus, eelkõige ÜRO organites 
vastu võetud lähenemisviisid ja otsused on kõige tõhusam viis inimkonna huvide 
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teenimiseks, konfliktidele püsivate lahenduste leidmiseks ning inimõiguste valdkonnas 
edusammude saavutamiseks;

5. on tõsiselt mures kogu maailmas inimõiguste eest seisvate inimeste, eelkõige 
ajakirjanike, teadlaste, juristide ja kodanikuühiskonna aktivistide, muu hulgas 
keskkonna- ja maakaitsjate vastu toime pandud mõrvajuhtumite, rünnakute ja 
hirmutamisjuhtumite sagenemise pärast peamiselt riikides, kus korruptsioonitase on 
kõrge ning õigusriigi põhimõtte järgimine ja kohtulik järelevalve puudulik;

6. rõhutab, kui oluline on edendada kogu maailmas soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
õigusi; rõhutab, et vaatamata tehtud edusammudele kannatavad naised ja tütarlapsed 
jätkuvalt diskrimineerimise ja vägivalla all; rõhutab, et paljudes ühiskondades on 
endiselt probleeme sellega, et anda naistele ja tütarlastele seadusega võrdsed õigused 
ning võrdne juurdepääs haridusele, tervishoiule, inimväärsele tööle ning poliitilisele ja 
majanduslikule esindatusele;

7. rõhutab, et lapse õiguste austamine ja edendamine, võitlus kõigi laste väärkohtlemise ja 
hooletusse jätmise vormide, lastega kaubitsemise ja laste ekspluateerimise vastu, 
sealhulgas lapssõdurite kasutamise vastu relvastatud konfliktides, ning laste eest 
hoolitsemine ja haridus on inimkonna tuleviku jaoks otsustava tähtsusega;

8. rõhutab puuetega inimeste erivajadustega täielikult arvestamise tähtsust; nõuab, et EL 
lisaks puude alusel diskrimineerimise vastase võitluse oma välistegevust ja arenguabi 
käsitlevatesse poliitikameetmetesse;

9. juhib tähelepanu etnilisel kuuluvusel, rahvusel, klassil, kastikuuluvusel, usutunnistusel, 
veendumustel, keelel, seksuaalsel sättumusel ja vanusel põhinevale tagakiusamisele ja 
diskrimineerimisele, mis on endiselt levinud paljudes riikides ja ühiskondades; tunneb 
suurt muret üha suurema sallimatuse ja vihailmingute pärast nende inimeste vastu, kes 
on langenud selliste inimõiguste rikkumiste ohvriks;

10. märgib, et 2018. aastal ületas kodust põgenema sunnitud isikute arv 70 miljonit, nendest 
26 miljonit olid pagulased3; on seisukohal, et sõjad, konfliktid, poliitiline rõhumine, 
vaesus ja toiduga kindlustamatus, ebavõrdsed majandusliku arengu tingimused ja 
kliimamuutuste kahjulik mõju eelkõige maailma vaeseimates riikides suurendavad uute 
konfliktide tekkimise ja elanikkonna edasise ümberasumise ohtu;

11. rõhutab, et paindlikus demokraatlikus ühiskonnas on sõna- ja väljendusvabadus ning 
meedia mitmekesisus kesksel kohal; nõuab tungivalt, et kehtestataks parimad 
võimalikud kaitsemeetmed väärinfo levitamise kampaaniate ja vaenuliku propaganda 
vastu, töötades selleks nii ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil välja õigusraamistiku 
hübriidohtudega, sealhulgas küber- ja infosõja vastu võitlemiseks;

Inimõiguste valdkonnas ELi välispoliitika tõhusamaks muutmine

12. tuletab meelde ELi lubadust seada inimõigused ja demokraatia oma suhetes ELi 
mittekuuluvate riikidega kesksele kohale; rõhutab seetõttu, et kogu maailmas 
inimõiguste ja demokraatia edendamise eesmärgi täitmine eeldab selle süvalaiendamist 

3 ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti aruanne 2018. aasta ülemaailmsete suundumuste kohta (19. juuni 2019).
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kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse, millel on välismõõde;

13. rõhutab, et kaubandus- ja inimõigused tugevdavad üksteist ning äriringkondadel on 
oluline osa positiivsete ajendite pakkumisel, et edendada inimõigusi, demokraatiat ja 
vastutustundlikku ettevõtlust; tuletab komisjonile ja Euroopa välisteenistusele meelde 
vajadust kasutada tulemuslikult inimõigusi käsitlevaid klausleid rahvusvahelistes 
lepingutes, mis põhinevad poliitilisel dialoogil, edusammude korrapärasel hindamisel ja 
konsultatsioonimenetluse kasutamisel poole taotlusel; nõuab, et kehtestataks 
inimõiguste klauslite ranged rakendamis- ja järelevalvemehhanismid, millesse oleksid 
kaasatud Euroopa Parlament, kohalik kodanikuühiskond ja asjaomased rahvusvahelised 
organisatsioonid, ning loodaks kaebuste mehhanism inimõiguste rikkumiste tõttu 
kannatanud kodanikele ja sidusrühmadele;

14. toetab inimõiguste alaseid dialooge ELi mittekuuluvate riikidega kui olulist vahendit 
kahepoolseks osalemiseks inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel; kutsub komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust üles ühendama jõud, et käsitleda inimõigusi ja seonduvaid 
kohustusi kõigis poliitilistes ja majanduslikes küsimustes peetavates dialoogides ja 
läbirääkimistes ELi mittekuuluvate riikide valitsustega, et tugevdada inimõigustealaste 
dialoogide mõju;

15. toetab kindlalt ELi inimõiguste eriesindaja tööd ja jõupingutusi inimõiguste kaitsmisel 
ja edendamisel maailmas; rõhutab ELi eriesindaja volituste raames olulist eesmärki 
suurendada liidu tõhusust selles valdkonnas;

Lahenduste väljatöötamine inimõiguste ja demokraatia edendamiseks ja kaitsmiseks

Demokraatlik valitsemistava ja kodanikuühiskonna tegutsemisruum

16. nõuab, et EL ja liikmesriigid jälgiksid tähelepanelikult arenguid, mis mõjutavad 
negatiivselt valitsemistava ja kodanikuühiskonna võimalusi kogu maailmas, ning 
reageeriksid süstemaatiliselt ja kõiki asjakohaseid vahendeid kasutades autoritaarsete 
valitsuste juhitud poliitikameetmetele ja seadusandlikele muudatustele, mille eesmärk 
on õõnestada demokraatia aluspõhimõtetele toetuvat valitsemistava ja ahendada 
kodanikuühiskonna tegutsemisruumi; on arvamusel, et selles küsimuses tuleks 
tugevdada komisjoni, Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Parlamendi vahelist 
koostoimet;

ELi lähenemisviis konfliktidele ja vastutusele inimõiguste rikkumiste puhul

17. rõhutab seost inimõiguste rikkumiste arvu suurenemise ja ulatusliku karistamatuse ning 
vastutuse puudumise vahel riikides ja piirkondades, mida laastavad konfliktid või 
iseloomustavad poliitiliselt motiveeritud hirmutamine, diskrimineerimine, ahistamine ja 
rünnakud, inimröövid, politseivägivald, meelevaldsed vahistamised ja 
piinamisjuhtumid;

18. tunneb heameelt ELi jõupingutuste üle edendada Rooma statuudi universaalsust 2018. 
aastal, mil tähistati selle statuudi vastuvõtmise 20. aastapäeva, ning kinnitab taas oma 
vankumatut toetust Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule; kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles uurima võimalusi ja tutvustama uusi vahendeid, et aidata kaasa 
rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste 
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ohvritel pääseda juurde rahvusvahelisele kohtumõistmisele ning saada õiguskaitset ja 
hüvitust;

19. väljendab heameelt esialgsete arutelude üle nõukogus seoses ELi inimõiguste 
sanktsioonide mehhanismi loomisega (nn Magnitski nimekiri), mis võimaldab 
sihipäraseid sanktsioone üksikisikute vastu, kes on kaasosalised rasketes inimõiguste 
rikkumistes;

Inimõiguste kaitsjad

20. rõhutab, et inimõiguste kaitsjad täidavad oma eluga riskides hindamatut ja olulist rolli; 
soovitab tugevdada koostööd ELi institutsioonide ja liikmesriikide vahel, et võimaldada 
neil inimõiguste kaitsjatele pidevat tuge pakkuda; tunnustab mehhanismi 
ProtectDefenders.eu, mis loodi inimõiguslaste kaitsmiseks tõsise ohu eest; kutsub 
nõukogu ja komisjoni üles looma inimõiguste kaitsjatele viisade andmiseks 
eriotstarbelise koordineeritud menetluse; kutsub komisjoni üles kasutama täiel määral 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) finantsvahendeid 
inimõiguste kaitsjate toetamiseks;

Sooline võrdõiguslikkus

21. toetab kindlalt ELi strateegilist pühendumist soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja 
ELi jätkuvaid jõupingutusi naiste ja tütarlaste inimõiguste olukorra parandamiseks 
kooskõlas 21 kestliku arengu eesmärgiga; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust 
üles täiendavalt toetama soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist, 
tehes tihedat koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja ELi mittekuuluvate 
riikidega, et töötada välja ja rakendada uusi õigusraamistikke soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas ning likvideerida naiste ja tütarlaste vastu suunatud kahjulikud tavad, nagu 
laste abielud ja naiste suguelundite moonutamine;

Lapse õigused

22. nõuab uusi ELi algatusi, et ennetada laste väärkohtlemist maailmas ja võidelda selle 
vastu, rehabiliteerida konfliktide tõttu kannatanud lapsi ja luua neile kaitstud keskkond, 
mille keskmes on hoolitsus ja haridus; nõuab, et EL algataks rahvusvahelise liikumise, 
et kaitsta lapse õigusi, korraldades muu hulgas rahvusvahelise konverentsi laste kaitse 
kohta ebakindlas keskkonnas;

Puuetega inimeste õigused 

23. väljendab heameelt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise üle; 
kordab, kui tähtis on selle tõhus rakendamine nii liikmesriikide kui ka ELi 
institutsioonide poolt; rõhutab eelkõige vajadust integreerida üldise juurdepääsu 
põhimõte tõsiseltvõetavalt kõikidesse ELi asjaomastesse poliitikavaldkondadesse ja 
tagada puuetega inimeste õigused kõigis asjaomastes ELi poliitikavaldkondades;

Usu- ja veendumusvabadus

24. nõuab tungivalt, et komisjon, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid kaitseksid 
tõhusamalt usu- ja veendumusvabadust ning käivitaksid religioonidevahelise dialoogi 
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riikide ning kodanikuühiskonna ja usuliste rühmituste esindajatega, et hoida ära 
vägivallaaktid ning isikute diskrimineerimine mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja 
veendumusvabaduse alusel; nõuab, et EL jätkaks liitude loomist ja tugevdaks koostööd 
paljude riikide ja piirkondlike organisatsioonidega, et saavutada usu- ja 
veendumusvabaduse valdkonnas positiivseid muutusi; tuletab nõukogule ja komisjonile 
meelde vajadust toetada piisavalt ELi erisaadiku institutsioonilist mandaati, suutlikkust 
ja kohustusi, et edendada usu- ja veendumusvabadust väljaspool ELi;

Ettevõtlus ja inimõigused

25. kinnitab veel kord, et kõikide, nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt tegutsevate äriühingute 
tegevus peab olema täielikult kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega; 
rõhutab vajadust luua instrument, et reguleerida rahvusvahelises inimõigustealases 
õiguses rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude ettevõtete tegevust; tuletab kõigile 
riikidele meelde ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ning kutsub neid ELi 
liikmesriike, kes ei ole veel vastu võtnud äritegevuse ja inimõiguste riiklikke 
tegevuskavasid, tegema seda võimalikult kiiresti;

26. väljendab heameelt asjaolu üle, et kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriva 
erikorra (GSP+) soodustuste süsteem loob stiimulid 27 inimõigusi ja tööstandardeid 
käsitleva rahvusvahelise põhikonventsiooni tulemuslikuks rakendamiseks; tõdeb, et 
üleilmsed väärtusahelad aidatavad kaasa rahvusvahelise tööõiguse, keskkonna- ja 
sotsiaalsete standardite tugevdamisele ning kujutavad endast võimalust teha püsivaid 
edusamme, eelkõige arenguriikides;

Uued tehnoloogiad ja inimõigused

27. rõhutab, kui oluline on töötada välja ELi strateegia uute tehnoloogiate, näiteks 
tehisintellekti kasutusele võtmiseks inimeste teenistuses ning tegeleda uute 
tehnoloogiate võimaliku ohuga inimõigustele, sealhulgas massijärelevalve, libauudised, 
väärinfo ja tehisintellekti kuritarvitamine, ning leida õige tasakaal inimõiguste ja muude 
õiguspäraste kaalutluste vahel, nagu julgeolek või võitlus kuritegevuse, terrorismi ja 
äärmusluse vastu;

Sisserändajad ja pagulased

28. rõhutab tungivat vajadust tegeleda selliste rändevoogude algpõhjustega nagu sõjad, 
konfliktid, tagakiusamine, ebaseadusliku rände võrgustikud, inimkaubandus, inimeste 
ebaseaduslik üle piiri toimetamine ja kliimamuutused; kutsub üles tegelema 
pagulaskriisi välismõõtmega, sealhulgas leides konfliktidele jätkusuutlikud lahendused 
asjaomaste kolmandate riikidega koostööd ja partnerlust arendades; rõhutab, et rännet ja 
pagulasi käsitlevate ülemaailmsete kokkulepete rakendamine peab seega käima käsikäes 
ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 rakendamisega, nagu on sätestatud 
strateegilistes arengueesmärkides, ning samuti suurenenud investeeringutega 
arengumaadesse;

Demokraatia toetamine 

29. rõhutab, et EL peaks jätkama demokraatlike ja tõhusate inimõigusinstitutsioonide ja 
kodanikuühiskonna aktiivset toetamist nende püüdlustes edendada demokratiseerimist; 
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märgib sellega seoses positiivsena ära Euroopa demokraatia rahastu järjepideva 
tegevuse ELi ida- ja lõunanaabruses demokraatia edendamise ning põhiõiguste ja 
vabaduste austamise nimel; tuletab meelde, et kogemused ja õppetunnid, mis on saadud 
demokraatiale üleminekust laienemis- ja naabruspoliitika raames, võivad aidata teha 
kindlaks parimad tavad, mida võiks kasutada muude demokratiseerimisprotsesside 
toetamiseks ja tugevdamiseks kõikjal maailmas;

30. kinnitab oma poolehoidu ELi jätkuvale valimisprotsesside toetamisele ning valimistega 
seotud abi osutamisele ja siseriiklike vaatlejate toetamisele; väljendab sellega seoses 
heameelt Euroopa Parlamendi demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise 
rühma töö üle ja toetab seda täielikult; tuletab meelde, kui olulised on 
valimisvaatlusmissiooni aruannete ja soovituste nõuetekohased järelmeetmed, kuna see 
on võimalus suurendada nende mõju ja tugevdada ELi toetust demokraatlikele 
standarditele asjaomastes riikides;

°

° °

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, 
ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile, ÜRO Peaassamblee 74. istungjärgu 
presidendile, ÜRO Inimõiguste Nõukogu presidendile, ÜRO inimõiguste 
ülemvolinikule ning ELi delegatsioonide juhtidele.


