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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et inimõiguste austamine, sooline võrdõiguslikkus, hea valitsemistava, õigusriigi 

põhimõte, rahu ja turvalisus on vaesuse ja ebavõrduse kaotamise eeldused ning neil on 

säästva arengu eesmärkide saavutamisel keskne tähtsus; tuletab meelde, et inimõigused on 

universaalsed, võõrandamatud, jagamatud ja vastastikku sõltuvad, ning järelikult ei saa 

kultuurilise mitmekesisusega õigustada seda, et rikutakse inimõigusi, mis on tagatud 

rahvusvahelise õigusega ja põhinevad loomuõigusel; 

2. nõuab tungivalt, et seetõttu tuleks keelustada kahjulikud tavad, nagu naiste suguelundite 

moonutamine, varajane ja sundabielu, soopõhine tapmine, sh tüdrukute tapmine, naissoost 

loote tapmine, aumõrvad ja naiste korralikust haridusest ilmajätmine, ning et selliste 

keeldude rikkujaid tuleks karmilt karistada; mõistab teravalt hukka asjaolu, et naiste ja 

tüdrukute vägistamist kasutatakse ikka veel sõjarelvana; rõhutab, et on vaja võtta rohkem 

meetmeid, et tagada rahvusvahelise õiguse austamine ning konfliktides väärkoheldud 

naiste ja tütarlaste juurdepääs tervishoiule ja psühholoogilisele toele, sealhulgas kõigile 

seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele, mis on sõjaaegsete vägistamiste ohvrite jaoks 

ette nähtud; 

3. rõhutab vajadust tagada, et säästva arengu tegevuskava aastani 2030, selle 

järelevalvemeetmed ja selle rakendamine tulevikus kõigi sidusrühmade, sh 

kodanikuühiskonna ja erasektori poolt, põhineksid inimõigustel ja soolisel 

võrdõiguslikkusel rajaneval lähenemisviisil ning samuti vaesuse kaotamisel, ebavõrdsuse 

ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisel ja majanduse demokratiseerimisel, ning hõlmaksid ka 

naiste õigusi, seksuaal- ja reproduktiivtervishoidu ning seonduvaid õigusi, samuti lesbide, 

geide, biseksuaalide ja transsooliste inimeste (LGTBI-inimeste) õigusi, vähemuste, sh 

seksuaalvähemuste ja puuetega inimeste õigusi, laste õigusi, kodanike aktiivsemat 

poliitilist osalemist, demokraatlikke väärtusi, head valitsemistava, demokraatia 

edendamist, ning võitlust korruptsiooni, karistamatuse, maksudest kõrvalehoidumise, 

maksustamise vältimise ja maksuparadiiside vastu; 

4. rõhutab, et EL peaks tegelema rändekriisi välispoliitilise mõõtmega ning samas ka 

kolmandate riikide vaesuse ja kolmandatest riikidest Euroopasse suunduva rände peamiste 

põhjustega, võttes sealjuures arvesse rände, julgeoleku ja arengu vahelise suhte keerukust 

ja mitmemõõtmelisust, ning teadvustama, et seda ei saa mehaaniliselt lihtsustada seoseni, 

nagu vähendaks suurem arenguabi sisserändajate arvu; tuletab meelde tagasi- ja 

väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ning nõuab tungivalt, et EL ja tema liikmesriigid ei 

teeks koostööd teatud kolmandate riikidega, eelkõige selliste riikidega, kus jätkub 

kodusõda või puudub toimiv või tunnustatud valitsus; rõhutab, et praeguse kriisi ajal on 

eriti kaitsetus olukorras lapsed ja naised; 

5. rõhutab, et Addis Abeba tegevuskavas võeti kohustus luua kõigi jaoks üldised 

sotsiaalkaitse põhialused, üldine tervisekindlustus ja esmase tähtsusega avalikud teenused, 

sh tervishoid ja haridus; 

6. nõuab tungivalt, et EL tugevdaks oma rolli inimõiguste tugeva toetajana maailmas ning 
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kasutaks kooskõlas säästva arengu uue 16. eesmärgiga tõhusalt, järjepidevalt ja 

läbimõeldult kõiki olemasolevaid vahendeid inimõiguste edendamiseks, inimõiguslaste 

kaitsmiseks ja tulemuslikuks arenguabipoliitikaks; soovitab komisjonil jälgida 

õiguspõhise lähenemisviisi vahendite rakendamist ning tagada, et inimõigused ja 

arengukoostöö tugevdaksid kohapeal teineteist; palub ELi inimõiguste aastaaruandes 

pöörata rohkem tähelepanu arengukoostöö rollile;  

7. nõuab, et EL ja tema delegatsioonid tugevdaksid poliitilist dialoogi valitsustega, kes 

rikuvad inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, kaasates sellese dialoogi 

kodanikuühiskonna, ning nõuab tungivalt, et inimõigusi käsitlevas poliitilises dialoogis 

ELi ja kolmandate riikide vahel võetaks kasutusele mittediskrimineerimise mõiste laiem ja 

kõikehõlmavam määratlus, mis hõlmaks muu hulgas LGBTI-inimeste 

mittediskrimineerimist, ning samuti mittediskrimineerimist usutunnistuse või 

veendumuste, soo, rassilise või etnilise päritolu, vanuse, puude ja seksuaalne sättumuse 

alusel; rõhutab, et eriti nendes riikides, kus inimõiguste väljaarendamise ja nendest 

kinnipidamise olukord on halb, tuleks arenguabi säilitada ja isegi tugevdada, kuid 

eelistatult suunata see abi kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kohalike valitsusväliste 

partnerite kaudu, samuti tuleks olukorda süstemaatiliselt jälgida ning nõuda valitsustelt 

kohustuste võtmist inimõiguste olukorra parandamiseks kohapeal; 

8. tuletab meelde poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte esmatähtsust; nõuab 

seetõttu Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt tungivalt selle tagamist, et 

arenguriikidega sõlmitavate või läbivaadatavate kõigi lepingute pädevusalas oleksid 

inimõigused tõeliselt kaitstud siduvate inimõigusi käsitlevate klauslitega; soovitab 

osapooltele konsultatsioonimenetlust, mille käigus määratakse üksikasjalikult kindlaks 

poliitilised ja õiguslikud mehhanismid, mida kasutada juhul, kui taotletakse kahepoolse 

koostöö peatamist, ning mis sisaldaks samuti hoiatusmehhanismi ning kirjeldamise ja 

hindamise protsessi; nõuab, et komisjon hindaks korrapäraselt kaubandus- ja 

investeerimislepingute mõju inimõigustele, et tagada inimõiguste tõhus kaitse; nõuab 

GSP+ tegelikku jõustamist ja selle rakendamist koos asjakohase läbipaistva 

aruandlusmehhanismi ning kodanikuühiskonna poolse järelevalve rahastamisega; kutsub 

komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles toetama õigusraamistikke ja algatusi, mille 

eesmärk on saavutada kaevandussektoris ja teistes loodusvaradega seotud valdkondades 

läbipaistvus ja hea valitsemistava; 

9. rõhutab vajadust ettevõtja suurema sotsiaalse vastutuse ja läbipaistvuse mehhanismide 

ning ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamise alaste algatuste järele; 

palub komisjonil soovitada liikmesriikidel anda selle rakendamise kohta aru; palub 

komisjonil teha kõik vajalikud algatused, et esitada õiguslikult siduv äritegevust ja 

inimõigusi käsitlev rahvusvaheline õigusakt ÜRO raames; rõhutab eelkõige, et on tarvis 

analüüsida äriühingute tegevuse tagajärgi inimõigustele arenguriikides ja võtta kasutusele 

tõhusad õiguskaitsevahendid nende äriühingute vastu, kes rikuvad inimõigusi, ning 

võimaldada hüvitust selliste rikkumiste tõttu kannatanutele; toonitab kohustust järgida 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni inimväärse töö tegevuskava kohaseid rahvusvahelisi 

tööalaseid standardeid; 

10. rõhutab, et omandiõigused ja kindel maaomand aitavad oluliselt kaitsta 

väikepõllumajandustootjaid ja kohalikke kogukondi riiklike ja valitsuseväliste osalejate, 

sh äriühingute asjakohatute maaomandamiste ning riikide valitsuste alusetute maanõuete 
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eest; nõuab tugevamat omandiõiguste kaitset arenguriikides, kusjuures erilist tähelepanu 

tuleks pöörata nii maaomandi kindlusele kui ka intellektuaalomandi õigustele; 

11. kutsub ELi ja selle delegatsioone üles parandama poliitilist dialoogi valitsustega, kes 

rikuvad inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, ja peatama kõik praegu kehtivad 

ühinemislepingud ja kokkulepped nende riikidega, ning nõuab tungivalt, et ELi ja 

kolmandate riikide vahelises inimõigusi käsitlevas poliitilises dialoogis võetaks kasutusele 

mittediskrimineerimise mõiste laiem ja kõikehõlmavam määratlus, mis hõlmaks muu 

hulgas mittediskrimineerimist usutunnistuse või veendumuste, soo, rassilise või etnilise 

päritolu, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel; kordab, et 

kodanikuühiskonna kaasamine sellesse dialoogi on ülimalt oluline selleks, et edendada 

inimõiguste tegelikku kasutamist ning rõhutab, et ELil võib kodanikuühiskonna tähtsuse 

suurendamisel olla keskne roll; 

12. tunnistab, et inimõigused, nagu usuvabadus, mõtte- ja sõnavabadus edendavad ja 

kaitsevad otseselt kultuurilist mitmekesisust ning pluralistlik ühiskond edendab 

inimõiguste kasutamist. 
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