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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised soovitused: 

1. rõhutab, et inimõiguste, sealhulgas varaliste, kultuuriliste, sotsiaalsete ja 

keskkonnaõiguste järgimine, toidu kättesaadavus, hea valitsemistava, demokraatlike 

väärtuste, rahu, ja julgeoleku austamine ning õiglase ja tõhusa kohtusüsteemi 

kättesaadavus on vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamise ning aastatuhande 

arengueesmärkide saavutamise eeltingimuseks; on seisukohal, et inimõigused peavad 

olema 2015. aasta järgse tegevuskava kõiki eesmärke, sihte ja näitajaid siduvaks 

märksõnaks; rõhutab lisaks, et tegevuskava täitmine peab põhinema tugevatel 

läbipaistvus- ja vastutusmehhanismidel; märgib, et valitsemise ja inimõiguste valdkonnas 

võetud kohustused on mõõdetavavad ja jätkatavad; 

2. kutsub Euroopa Liitu üles kahekordistama jõupingutusi tagamaks, et eelseisvatel 

valitsustevahelistel läbirääkimistel tunnistatakse inimõigustel põhinev lähenemisviis ja 

ebavõrdsuse vähendamine 2015. aasta järgse ülemaailmse arengu aluspõhimõteteks ning 

kaasatakse konkreetsel kujul vastavatesse eesmärkidesse ja suunistesse; rõhutab vajadust 

tagada, et 2015. aasta järgne tegevuskava hõlmaks muu hulgas selliseid arengut 

soodustavaid keskseid elemente nagu naiste õigused, laste õigused, hea valitsemistava, 

demokraatia ja õigusriik, ühinemis- ja sõnavabadus, üldine tervisekaitse ning seksuaal- ja 

reproduktiivtervishoid ja -õigused; rõhutab, et rände ja arengu seostatus peab olema üks 

2015. aasta järgse tegevuskava olulisi osi; 

3. rõhutab, et üleilmsete arengumeetmete, sealhulgas ELi ja tema välisteenistuse pingutuste 

eesmärk peab olema tagada inimõiguste ja kõigi inimeste võrdse väärikuse austamine;  

4. märgib murelikult, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni andmetel on maailmas umbes 

21 miljonit meest, naist ja last ühel või teisel moel orjastatud; rõhutab vajadust tegeleda 

inimõiguste küsimustega terviklikult ja jagamatult, panna rõhku kodanikuõigustele ja 

poliitilistele õigustele ning majanduslikele, sotsiaalsetele, kultuurilistele ja 

keskkonnaõigustele ning võtta kindel ja siduv kohustus neid õigusi järgida, sest ilma 

nendeta ei ole areng võimalik; rõhutab vajadust võidelda vaesuse algpõhjustega; rõhutab 

kohustust järgida rahvusvahelisi tööalaseid norme kooskõlas Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni inimväärse töö tegevuskavaga ning nõuab üldiste sotsiaalkaitse 

põhialuste rakendamist; on seisukohal, et ELi välissuhetes peaksid sotsiaalsed küsimused 

olema kesksemal kohal; sellega seoses peab kahetsusväärseks, et ELil ei ole standardset 

sotsiaalklauslit, mille saaks võtta kõikidesse väliskaubanduslepingutesse; sellest tulenevalt 

kutsub ELi üles võtma kõikidesse oma väliskaubanduslepingutesse Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni peamisi tööalaseid norme peegeldavad osad – arengut käsitleva 

peatüki ja sotsiaalklausli; 

5. märgib, et 2008. aasta krahhist alates on kogu maailmas halvenev julgeolekuolukord ja 

süvenev finantskriis suurendanud laste tööjõu kasutamist maailma kõige vaesemates 

riikides ning sellel võib olla õiguslik ja mainet kahjustav mõju ettevõtjatele, kes hangivad 

arenguriikidest kaupa; kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja 

komisjoni asepresidenti ning Euroopa välisteenistust üles jätkuvalt edendama 
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rahvusvahelist laste töö likvideerimise programmi, seda eelkõige arenguriikides, kus 

kahetsusväärselt suur hulk lapsi on sunnitud perekonna sissetuleku parandamiseks tööl 

käima; 

6. rõhutab, et vaja on suurendada jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia küsimuste 

integreerimiseks arengukoostöösse; rõhutab, et EL ja selle delegatsioonid peaksid ELi 

programmide ja meetmete ning arenguabi raames antava tehnilise abi puhul rakendama 

inimõigustel põhinevat lähenemisviisi, eelkõige selle uusi vahendeid; samuti soovitab 

liikmesriikidel oma arengupoliitikas ja -abis omaks võtta inimõigustepõhise 

lähenemisviisi, näiteks rõhutades eelarve- ja valdkondliku toetuse alastes dialoogides 

läbipaistvuse, inimõiguste, hea valitsemistava, demokraatia ja poliitilise osaluse tähtsust; 

samal ajal kutsub ELi üles järgima, edendama ja kaitsma demokraatlikku omalust, 

kodanikuühiskonna osalust ja arenguabi läbipaistvust (viimast vastavalt ELi 

läbipaistvusgarantiile); 

7. märgib, et nõrga valitsusega ja suurt abi saavates kolmandates riikides on ka korruptsioon 

suurem, mis omakorda viib arenguabi selle kavandatud eesmärgist kõrvale ning 

nõrgendab inimõiguste arengut; kutsub Euroopa välisteenistust üles toetama kolmandates 

riikides inimõiguste edendamiseks selliseid arenguprogramme, kus humanitaarabi on 

lahutamatult seotud läbipaistvusega; 

8. nõuab, et EL aitaks välispoliitilises tegevuses tugevdada riiklikke, piirkondlikke ja 

rahvusvahelisi vastutusmehhanisme, nagu Rahvusvaheline Kriminaalkohus, riikide 

kohtuasutused ja parlamendid ning inimõigustega tegelevad institutsioonid ja 

kodanikuühiskonna institutsioonid; 

9. peab oluliseks vabaühenduste aktiivset kaasamist inimõigustega seotud normide 

kavandamisse, rakendamisse ja hindamisse, et kindlustada kodanikuühiskonna võimalikult 

laialdane osalemine poliitika kujundamises ja inimõigusnormide toimivuse tagamisel; 

10. kutsub komisjoni üles võitlema jõulisemalt ja järjekindlamalt kõige haavatavamate 

inimrühmade ja nende inimeste diskrimineerimise vastu, keda kõige sagedamini 

diskrimineeritakse ja tõrjutakse rassilise kuuluvuse, puude, migrantide või põlisrahva 

hulka kuulumise, vanuse, seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu; 

11. peab kahetsusväärseks, et ikka veel puudub terviklik arusaam sellest, kuidas ettevõtjad 

peaksid ülemaailmselt järgima inimõigusnorme, ning seetõttu on teatavatel riikidel ja 

ettevõtjatel võimalik selliste reeglite täitmisest mööda hiilida; rõhutab sellega seoses 

vajadust kehtestada siduvad eeskirjad ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta; eelkõige palub 

komisjonil ette näha tulemuslikud meetmed, millega rakendada ÜRO ettevõtluse ja 

inimõiguste eriesindaja John Ruggie koostatud ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 

heastada”; rõhutab ka vajadust võtta tarvitusele tõhusad õiguskaitsevahendid nende 

ettevõtjate vastu, kes on süüdi inimõiguste rikkumistes, ning võimaldada hüvitust selliste 

rikkumiste tõttu kannatanutele; 

12. juhib tähelepanu ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevale ELi strateegiale aastateks 2011–

2014, milles kutsuti liikmesriike üles koostama riiklikke tegevuskavasid ÜRO äritegevuse 

ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamiseks; 



 

AD\1046808ET.doc 5/7 PE541.683v02-00 

 ET 

13. märgib, et ettevõtjad ei tohiks seda käsitada tülika probleemina, vaid võimalusena luua uut 

ettevõtlust piirkondades, kus jätkusuutlikku ja vastutustundlikku investeerimist on kõige 

rohkem vaja, ja nad peaksid seda käsitama ka vahendina, mis soodustab inimõiguste 

järgimist arenguriikides; 

14. rõhutab, kui oluline on poliitikavaldkondade arengusidusus selleks, et saavutada 

inimõiguste järgimine; sellega seoses rõhutab veel kord, et poliitikavaldkondade 

arengusidususe realiseerimiseks liidu ja selle liikmesriikide poliitikavaldkondades, 

eelkõige kaubanduse ja põllumajanduse alal, on vaja tulemuslikult rakendada suuniseid, 

mõjuhindamisi ning järelevalve- ja aruandlusmehhanisme; on seisukohal, et EL peaks 

selles asjas jääma poliitiliselt juhtivaks jõuks; kutsub ELi seetõttu üles tegema kindlate ja 

aktiivsete partnerriikidega koostööd rahvusvaheliste algatuste käivitamiseks (ÜRO ja G20 

raames jm) eesmärgiga muuta poliitikavaldkondade arengusidusus üleüldiseks 

tegevuskavaks;  

15. rõhutab, et on teateid peamiste tööalaste standardite korduvate rikkumiste kohta mitmes 

riigis, mille suhtes kohaldatakse säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleerivat 

erikorda (GSP+ staatus), kuid rikkumised ei ole viinud soodustuste peatamiseni, selline 

olukord on aga vastuolus poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttega; nõuab 

siitpeale GSP+ tegelikku jõustamist ja selle rakendamist koos asjakohase läbipaistva 

aruandlusmehhanismiga ning kodanikuühiskonna poolse järelevalve rahastamist; peab 

samuti kahetsusväärseks, et sooduskaubanduslepingud ei näe ette toimivaid 

rakendusmehhanisme; sellest tulenevalt rõhutab inimõiguste klauslite süstemaatilise 

kaubanduslepingutesse võtmise tähtsust ja vajadust lisada nendesse klauslitesse kaebuste 

esitamise mehhanism; 

16. nõuab ELilt kontsentreeritud jõupingutusi maa hõivamise takistamiseks asjakohaste 

kaitsemeetmete edendamise abil, et takistada maa hõivamist riikides, kus seda esineb, ja 

nende ELi ja teiste Euroopa riikide ettevõtjate poolt, kes nendes riikides tegutsevad; 

nõuab, et hinnataks ELi kaubanduspoliitika mõju maa hõivamisele, nõuab riikliku toiduga 

kindlustatuse raames maaomandi, kalavarude ja metsade vastutustundliku majandamise 

ülemaailmsete vabatahtlike suuniste rakendamist ning siduvate suuniste kehtestamist maa 

hõivamise ärahoidmiseks; kutsub ELi üles vastavalt õigusega toidule tegeleva ÜRO 

eriraportööri soovitustele täielikult üle minema agroökoloogiale, mis oleks üks moodus, 

millega tagada õigus toidule; 

17. märgib sügava murega, et loodusvarade kaevandamisega seotud inimõiguste rikkumised 

puudutavad eelkõige põlisrahvaste kogukondi; kutsub Euroopa välisteenistust üles 

toetama rangeid õigusraamistikke ja algatusi, mille eesmärk on saavutada 

kaevandussektoris ja teistes loodusvaradega seotud valdkondades läbipaistvus ja hea 

valitsemistava, kus järgitaks kohalike inimeste vabatahtlikku, eelnevat ja teadliku 

nõusolekut ning ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni sätteid; 

18. märgib sügava murega, et keskkonnaseisundi halvenemisega kaasnevad inimõiguste 

rikkumised puudutavad eelkõige kergesti haavatavaid inimrühmi, kuna monokultuursete 

istanduste, raiete, gaasi- ja naftatootmise infrastruktuuri ja tugimeetmete, biokütuste, 

kaevandamise ja suures mahus hüdroenergia tootmise üha ulatuslikum levik põhjustavad 

raadamist ja halvendavad metsade seisundit; kutsub komisjoni üles täitma seitsmendat 
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keskkonnaalast tegevusprogrammi ning rakendama terviklikku kava, et takistada 

raadamist ja metsade seisundi halvenemist ning selle tagajärgi keskkonnale, 

sotsiaalsfäärile ja inimõigustele;  

19. on seisukohal, et EL, sealhulgas selle delegatsioonid, peaksid välja selgitama 

potentsiaalsetele konfliktidele ja humanitaarkatastroofidele viitavad varajased hoiatavad 

signaalid, näiteks vähemuste represseerimise ja inimõiguste rikkumised; kutsub ELi üles 

kujundama häid tavasid, et katastroofi- ja konfliktijärgsetes olukordades edendada ja 

kaitsta inimõigusi, pöörates erilist tähelepanu puudega inimestele ja muudele 

haavatavatele rühmadele, esitades andmeid ja võttes vajalikke meetmeid, kusjuures tuleb 

arvesse võtta konkreetseid viiteid puudega inimestele, puudega inimesi hõlmavate 

katastroofiohu vähendamise kavade olemasolu, kõikide asjaomaste teenindavate töötajate 

koolitust ning kättesaadavate ajutiste ulualuste ja katastroofiabi kohtade määra, pannes 

erilist rõhku inimõiguste järgimisele pääste-, taastamis- ja ülesehitusmeetmete puhul, 

respekteerides selliseid humanitaarpõhimõtteid nagu humaansus, erapooletus, neutraalsus 

ja sõltumatus, samuti vajadustepõhist lähenemisviisi humanitaarabile; 

20. kordab, et on tähtis teha lõpp igasugusele naiste ja tütarlaste diskrimineerimisele ja nende 

vastasele vägivallale; nõuab, et EL võtaks oma välisteenistuse kõige tähtsamate ülesannete 

hulka igasuguse vägivalla, sealhulgas koduvägivalla, inimkaubanduse, seksuaalse 

ärakasutamise ja seksuaalse ahistamise kõrvaldamise, samuti kahjulike tavade, nagu 

lapsabielud, varajased ja sunniviisilised abielud ning naiste suguelundite moonutamine, 

kõrvaldamise; 

21. rõhutab, et oluline on siduda omavahel julgeolek, areng ja inimõigused; sellega seoses 

mõistab teravalt hukka relvakonfliktide ajal valdavalt naiste ja laste vastu kasutatava 

seksuaalse vägivalla, mida jätkuvalt esineb teatud ebakindlates arenguriikides, näiteks 

Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja eelkõige selle idaprovintsides, ning mida on juba 

aastaid tauninud ÜRO, kohalikud võimud ja valitsusvälised organisatsioonid ning 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta Sahharovi auhinna laureaat dr Denis Mukwege; kutsub 

ELi ja liikmesriike üles tagama, et nende varjupaiga-, rände- ja piirikontrolli poliitikat 

rakendataks vastavalt inimõiguste kohta kehtivale rahvusvahelisele õigusele; 

22. seoses Euroopa Liidu aastaaruandega märgib kahetsusega, et selle 153-leheküljeline 

üldosa ei sisalda eraldi peatükki arengu kohta, vaid konkreetselt sellele teemale on 

pühendatud kõigest kaks poolikut lehekülge. 
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