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 ET 

ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud:  

1. märgib, et peamiselt põllumajandustööstuse ning metsanduse, biokütuste ja 

turismitööstuse põhjustatud ulatuslik maa omandamise suurenemine toob sageli kaasa 

inimõiguste rikkumised, muu hulgas näiteks põlisrahvaste sundrände ja nende kontrolli 

kaotamise oma loodusvarade, näiteks vee kasutusõiguste üle;  

2. tuletab meelde Euroopa Liidu lepingu artiklit 21, Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklit 208 ja selle vaesuse kaotamist käsitlevat üldeesmärki, kestliku arengu 

tegevuskava aastani 2030 ja asjaolu, et EL on võtnud kohustuse järgida 

arenguvaldkonnas õigustel põhinevat lähenemisviisi; väljendab heameelt asjaolu üle, et 

EL on aidanud kaasa põlisrahvaste õiguste rahvusvahelisele arengule ja tunnustamisele, 

nagu on sätestatud ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis; on siiski seisukohal, et 

põlisrahvaste õiguste toetamine tuleks paremini integreerida ELi arengumeetmetesse, 

eelkõige kestliku arengu eesmärkide rakendamise kontekstis; tuletab meelde, et 

Euroopa arengukonsensuses keskendutakse eelkõige kõige haavatavamate rühmade, 

sealhulgas põlisrahvaste õiguste edendamisele; 

3. rõhutab kestliku arengu eesmärkide, eriti eesmärgi nr 2 (nälja kaotamine), nr 4.5 

(juurdepääs haridusele) ja nr 5 (sooline võrdõiguslikkus) suurt tähtsust põlisrahvaste 

jaoks; kordab, et põlisrahvad kannatavad kogu maailmas ebaproportsionaalselt suurel 

määral inimõiguste rikkumise, kuritegevuse, rassismi, vägivalla, loodusvarade 

kasutamise, terviseprobleemide ja suure vaesuse tõttu, moodustades vaesuses elavatest 

inimestest 15 %, samas kui nende osakaal maailma elanikkonnast moodustab vaid 5 %; 

rõhutab, et põlisrahvaste juhtidele ja inimõiguste kaitsjatele, kes astuvad ebaõigluse 

vastu välja, tuleb tagada täielik ja põhjalik kaitse; 

4. tuletab meelde, et kestliku arengu tegevuskavas 2030 käsitletakse neid põlisrahvaste 

arenguküsimusi, ja rõhutab, et selle rakendamiseks on vaja teha veel pingutusi; rõhutab 

vajadust tugevdada organisatsiooni Indigenous Peoples Major Group for Sustainable 

Development (IPMG) kui ülemaailmset põlisrahvaste õiguste ja arenguprioriteetide 

edendamise koordineerimise ja püüdluste kooskõlastamise mehhanismi; palub 

komisjonil teha IPMGga tihedamat koostööd ja kaasata see oma kestliku arengu 

eesmärkide rakendamist käsitlevasse sidusrühmade platvormi; 

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa Ülemkogu seadis põlisrahvaste õiguste 

kaitse prioriteediks, nagu on märgitud tema 2017. aasta mai järeldustes; 

6. tuletab meelde, et EL on võtnud kohustuse järgida arenguvaldkonnas õigustel põhinevat 

lähenemisviisi, sealhulgas austada ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis sätestatud 

põlisrahvaste õigusi, ning juhib eritähelepanu vastutuse, osalemise ja 

mittediskrimineerimise põhimõtetele; soovitab tungivalt ELil jätkata tööd selle õigustel 

põhineva lähenemisviisi rakendamisega kõikides arengumeetmetes ja luua sellel 

eesmärgil koos liikmesriikidega rakkerühm; nõuab, et asjaomast rakenduskava 

ajakohastataks selge ajakava ja näitajatega, et mõõta selle edusamme; 
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7. tuletab meelde Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 208 ja poliitikavaldkondade 

arengusidususe põhimõtet; märgib murega, et ELi energia-, põllumajandus-, kaubandus- 

ja investeerimispoliitika on osutunud kolmandates riikides maa hõivamist soodustavaks 

teguriks ning ulatuslik maa omandamine on takistanud põlisrahvaste juurdepääsu maale; 

peab kahetsusväärseks, et taastuvenergia direktiivi käimasoleva läbivaatamise käigus ei 

ole seni kehtestatud sotsiaalseid ja kestlikkuse kriteeriumeid, milles võetakse arvesse 

maa hõivamise ohtu; tuletab meelde, et direktiiv peaks olema kooskõlas rahvusvaheliste 

omandiõiguse normidega; 

8. on mures selle pärast, et teatavate koostööprogrammidega, mida rahastatakse ametliku 

arenguabi vahenditest, eelkõige kliimamuutuste leevendamise ja 

segarahastamisprojektidega, on väidetavalt rikutud põlisrahvaste õigusi; palub 

komisjonil neid väiteid nõuetekohaselt uurida ja tagada, et kõigi ametliku arenguabi 

raames rahastatud projektide puhul kohaldatakse ja järgitakse rangelt õigustel põhinevat 

lähenemisviisi, eriti seoses põlisrahvaste õigustega; peab kahetsusväärseks, et 

programm REDD+ ei ole suutnud tagada kohalike metsakogukondade maaomandiga 

seotud õigusi; juhib tähelepanu sellele, et metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 

metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) algatus, mis on loodud ebaseadusliku 

metsaraie vastu võitlemiseks, võib aidata parandada programmi REDD + metsahalduse 

ja õiguskaitse valdkonnas; väljendab heameelt selle üle, et Pariisi kokkulepe toetab 

põlisrahvaste kaitset; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid 

inimõigustealaste kohustuste, eelkõige põlisrahvaste õiguste lisamist kõigisse 

riigisisestesse ja rahvusvahelistesse kliimamuutuste leevendamise ja nendega 

kohanemise vahenditesse, ning nõuab tõhusate kaebuste esitamise ja 

õiguskaitsemehhanismide kehtestamist; 

9. kutsub ELi delegatsioone üles tihendama dialoogi põlisrahvastega, et teha kindlaks 

inimõiguste rikkumised ja neid ennetada; palub eelkõige komisjonil ja liikmesriikidel 

luua inimõiguste rikkumise ja muu sellise kahjuliku mõju ohvritele, mille on 

põhjustanud ametliku arenguabi vahenditest rahastatud meetmed, tõhusa halduskaebuste 

esitamise mehhanismi uurimis- ja lepitusprotsesside algatamiseks; rõhutab, et see 

mehhanism peaks sisaldama standardmenetlusi, olema halduslikku laadi ja seega 

täiendama kohtumehhanisme; 

10. rõhutab, et FLEGTi tegevuskava ja eelkõige vabatahtlikud partnerluslepingud võiksid 

täita olulisemat osa põlis- ja metsakogukondade mõjuvõimu suurendamisel paljudes 

troopilistes metsastes riikides, ning nõuab tungivalt, et EL ja vabatahtliku 

partnerluslepingu partnerid võimaldaksid neil kogukondadel osaleda suuremal määral 

riigi poliitika kujundamise protsessides; nõuab, et EL annaks partnerriikidele rohkem 

rahalist ja tehnilist abi, et kaitsta, säilitada ja taastada metsa ökosüsteeme, sealhulgas 

juhtimise parandamise kaudu, täpsustada ja tugevdada maaomandi õigust, austada 

inimõigusi, sealhulgas põlisrahvaste õigusi, ning toetada kaitsealasid, millega kaitstakse 

kogukonna õigusi; 

11. rõhutab vajadust võtta konkreetseid meetmeid, et lahendada konfliktipiirkondadest pärit 

puidu probleem, piirata maakasutuse muutmise tõttu raiutud puidu vooge ja suunata 

investeeringud metsa kahjustavast tegevusest, mis põhjustab kohalike ja 

põliskogukondade sundrännet, mujale; nõuab, et EL võtaks oma uue tegevuskava 

raames, mis käsitleb raadamist, metsade seisundi halvenemist ja metsakogukondade 
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omandiõiguste austamist, täiendavaid meetmeid, et toetada metsa ökosüsteemide ja seal 

elavate kogukondade kaitset ja taastamist ning tagada, et seoses ELi tarneahelatega 

enam metsi ei hävitata; 

12. kutsub arengupartnereid üles viima läbi põhjalikke hindamisi, enne kui muudetakse 

sellise maa kasutust, mis on deklareeritud kui „tühi“, „kesa“ või „kasutamata“, sest see 

võib ohustada põlisrahvaste elatusvahendeid ning nende juurdepääsu maale, metsadele 

või loodusvaradele; tuletab meelde, et põlisrahvaid ei tohiks nende maalt või 

territooriumilt sunniviisiliselt ümber asustada ja kui ümberpaigutamist peetakse 

vajalikuks, peaksid mõjutatud isikud saama õiglast ja võrdset hüvitist; juhib 

eritähelepanu rändkarjakasvatajate konkreetsele juhtumile; 

13. tuletab meelde, et kogu maailma metsadest 80 % on põlisrahvaste traditsioonilised alad 

ja territooriumid; rõhutab põlisrahvaste tähtsust loodusvarade säästval majandamisel ja 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel; tuletab meelde, et ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioonis kutsutakse osalevaid riike üles austama põlisrahvaste teadmisi ja 

õigusi kui programmi REDD + rakendamise tagatisi; nõuab tungivalt, et partnerriigid 

võtaksid meetmeid, et kaasata põlisrahvaid tõhusalt kliimamuutustega kohanemise ja 

nende leevendamise meetmetesse; 

14. kutsub partnerriike üles tagama, et põlisrahvastel oleks üldine juurdepääs riigi 

rahvastikuregistrile, mis on esimene samm nende individuaalsete ja kollektiivsete 

õiguste tunnustamisel; nõuab, et EL toetaks partnerriike perekonnaseisuasutuste 

loomisel ja nende nõuetekohasel haldamisel; 

15. peab kahetsusväärseks, et paljudes riikides, mida mõjutab maa hõivamise probleem, 

takistab põlisrahvaste ja karjakasvatajate tõhusat juurdepääsu õigusemõistmisele ja 

õiguskaitsevahenditele nõrk valitsemine ning asjaolu, et sageli ei tunnustata kohalike 

või riiklike õigusraamistike alusel ametlikult nende maaga seotud õigusi; märgib, et 

näiteks karjatamisõigused ja ühiskarjamaad on tavaõigusel põhinevad traditsioonilised 

maakasutusõigused, mitte omandatud omandiõigus; nõuab tungivalt, et partnerriigid 

tunnustaksid ja kaitseksid karjakasvatajate ja põlisrahvaste õigusi, eelkõige seoses 

nende maa ja loodusvarade tavapärase omandiõiguse ja kontrolliga vastavalt ÜRO 

põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile ja ILO konventsioonile nr 169, st võimaldades 

ühiselt registreerida maakasutust ja kehtestades poliitikameetmed, mille eesmärk on 

tagada võrdne juurdepääs maale; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid toetaksid aktiivselt 

partnerriike nii selles kui ka vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku põhimõtte 

kohaldamisel ulatusliku maa omandamise suhtes, kooskõlas vabatahtlike suunistega 

maaomandi, kalavarude ja metsade vastutustundliku majandamise kohta ning 

rahvusvahelise inimõigustealase õigusega; nõuab, et EL toetaks partnerriike ka nende 

maaomandi õiguse alaste õigusaktide parandamisel, tunnustades naiste üldist õigust 

saada juurdepääsu maale täieõiguslike omanikena;  

16. rõhutab samal ajal ka vajadust austada ja edendada põlisrahvaste pärimisõiguste kaitset 

ning partnerriikide kohustust neid täielikult ja tulemuslikult kaitsta; peab 

kahetsusväärseks, et põlisrahvastel puudub võimalus osaleda otsuste tegemises; rõhutab 

vajadust tunnustada põlisrahvaste poliitilisi ja sotsiaalseid õigusi, sealhulgas õigust 

hääletada ja kandideerida valimistel; kutsub partnerriike üles võtma endale kohustuse 

lõpetada see diskrimineerimine, mis on põlisrahvastele kahjulik, ning nõuab, et EL 
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toetaks neid selles protsessis aktiivselt; 

17. kutsub rahvusvahelist üldsust üles tunnustama ja tugevdama põlisrahvastele omaseid 

valitsemise ja esindatuse vorme, et luua sisukas dialoog kohalike, riiklike ja 

piirkondlike ametiasutuste ning erasektoriga; 

18. märgib, et karjakasvatusega tegeleb maailmas 200–500 miljonit inimest ja et see on Ida-

Aafrikas kuivadel aladel ja mägipiirkondades toimetulekustrateegiates kesksel kohal; 

rõhutab, et kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks tuleb soodustada säästvat 

karjakasvatust; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles toetama Aafrika valitsemissüsteemi 

struktuuri ning eelkõige inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika kohut, et rakendada 

Aafrikas Aafrika Liidu karjakasvatust käsitlevat poliitikaraamistikku ja laiemalt 

tunnustada karjakasvatajate ja põlisrahvaste õigusi seoses esivanemate maa 

ühisomandiga, nende õigust kasutada vabalt oma loodusvarasid ning nende õigust 

kultuurile ja usule; 

19. juhib tähelepanu sellele, et põliskogukondade naised kannatavad mitmekordse 

diskrimineerimise all, kuna neil puuduvad eelkõige võimalused saada haridust ja tööd 

ning kasutada meditsiini- ja sotsiaalteenuseid ja seetõttu langevad nad suurema 

tõenäosusega inimkaubanduse ja vägivalla ohvriks; nõuab, et EL ja partnerriigid 

soodustaksid põliskogukondade naiste mõjuvõimu suurendamist, edendades eelkõige 

nende õigust saada võrdset juurdepääsu tootmisressurssidele, sealhulgas nende 

omandiõigust, ja põllumajandussisenditele;  

20. juhib tähelepanu sellele, et põliskogukondade naistel ja noortel on õigus seksuaal- ja 

reproduktiivtervisele; nõuab toetuse andmist kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 

kes nende küsimustega tegelevad; 

21. märgib murega, et inimõigustealased ohud, mis on seotud kaevandamise ning nafta ja 

gaasi tootmisega, langevad ebaproportsionaalselt suurel määral põlisrahvastele; kutsub 

arenguriike üles viima enne mis tahes uut tegevust nendes sektorites läbi kohustuslikud 

inimõigustealase mõju hindamised ja avalikustama nende tulemused; rõhutab vajadust 

tagada, et kontsessiooni andmist reguleerivad õigusaktid sisaldaksid ka vaba, eelneva ja 

teadliku nõusoleku põhimõtet käsitlevaid sätteid; soovitab laiendada mäetööstuse 

läbipaistvuse algatuse standardeid, et lisada neisse kohalike ja põliskogukondade 

inimõiguste kaitse; 

22. palub ELi partneritel era- ja avalikus sektoris esitada täielikku ja ligipääsetavat teavet 

inimõiguste rikkumiste kohta, mida on sageli seostatud kaevandustööstuse või teatavate 

arenguprojektidega ja nendega seoses dokumenteeritud (nt suurenenud seksuaalvägivald 

põliskogukondade naiste ja laste vastu, sealhulgas puuetega naiste ja laste vastu, 

kohtuvälised hukkamised, mulla degradeerumine, vee ja maa saastamine), samuti teavet 

ümberpaigutamise protsesside ja alternatiivsete ümberasustamiste kohta; 

23. rõhutab, et kahepoolsed investeerimislepingud võivad kahjustada põlisrahvaste õigusi ja 

piirata nende osalemist otsuste tegemises; tuletab meelde valitsuste õigust reguleerida 

avalikes huvides; tuletab ühtlasi meelde, et rahvusvahelised investeerimislepingud 

peavad olema kooskõlas rahvusvahelise inimõigustealase õigusega, sealhulgas 

põlisrahvaid käsitlevate sätetega, ja nõuab sellega seoses suurema läbipaistvuse 

tagamist, eelkõige koostöös põlisrahvastega korraldatavate asjakohaste 
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konsulteerimismenetluste ja -mehhanismide loomise kaudu; kutsub investeeringuid 

rahastavaid arenguabi rahastamise asutusi üles tugevdama oma inimõigustealaseid 

tagatisi, tagamaks et maa ja ressursside kasutamine arenguriikides ei too kaasa 

inimõiguste rikkumist ega väärkohtlemist, eriti põlisrahvaste suhtes; 

24. nõuab tungivalt, et EL tagaks, et kõik tema investeerimis- ja kaubanduslepingud 

sisaldavad sätteid, mis käsitlevad kohustuslikku ja sõltumatut inimõigustealase mõju 

eel- ja järelhindamist, hoolsuskohustuse nõudeid ja tõhusaid vastutusmehhanisme; 

rõhutab, et vaja on töötada välja andmebaasid, et süstemaatiliselt registreerida ja 

avalikustada kolmandates riikides toimuvad maatehingud, millesse on kaasatud ELi 

osalised, et tagada suurem läbipaistvus ja lõppkokkuvõttes suurem vastutus; 

25. palub komisjonil muuta vabatahtlikud suunised maaomandi, kalavarude ja metsade 

vastutustundliku majandamise kohta välisinvesteeringute kava suhtes siduvaks; nõuab 

kindlalt, et need muutuksid siduvaks kogu ELi välistegevusele, mida rahastatakse 

ametliku arenguabi vahenditest; 

26. tuletab meelde, et Euroopa inimõiguste konventsioonis on sätestatud riikide nii 

riigisisesed kui ka eksterritoriaalsed kohustused tagada inimõiguste rikkumise ohvritele 

juurdepääs õiguskaitsevahenditele; nõuab, et EL võtaks meetmeid, et võtta Euroopa 

ettevõtjad ja finantsüksused vastutusele kolmandates riikides toime pandud inimõiguste 

rikkumiste eest, ning näeks ette tõhusad õiguskaitsevahendid ning kaebuste esitamise ja 

karistusmehhanismid, sealhulgas nende osalemise korral maa hõivamises;  

27. peab kahetsusväärseks tõsiseid puudusi ÜRO raamistikus „Kaitsta, austada ja heastada“ 

ning äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes põlisrahvaste õiguste ja maaga seotud 

õiguste suhtes; nõuab, et EL osaleks konstruktiivselt ÜRO Inimõiguste Nõukogu töös 

rahvusvahelise õiguslikult siduva vahendi alusel, et reguleerida rahvusvahelise 

inimõigustealase õiguse raames rahvusvaheliste korporatsioonide ja teiste äriühingute 

tegevust; soovitab sellistel korporatsioonidel seni, kuni see protsess on veel pooleli, 

tunnustada äritegevuse käitumisjuhendites või muudes vabatahtlikes raamistikes 

vabatahtlikke suuniseid maaomandi, kalavarude ja metsade vastutustundliku 

majandamise kohta; palub lisaks komisjonil, kelle kavad nõukogu oma 2016. aasta juuni 

järeldustes heaks kiitis, käivitada esimese sammuna ELi vastutustundliku ettevõtluse 

tegevuskava; 

28. peab kiiduväärseks, et on alustatud tööd ÜRO siduva lepingu koostamiseks äritegevuse 

ja inimõiguste kohta, mis peaks aitama suurendada ettevõtjate sotsiaalset vastutust ja 

vähendada karistamatust; peab seda protsessi takistavat käitumist kahetsusväärseks ning 

kutsub ELi ja selle liikmesriike üles läbirääkimistes konstruktiivselt osalema; 

29.  rõhutab, et ELi tarbimisharjumused mõjutavad põlisrahvaid, näiteks loodusvarade 

kasutamise kaudu; nõuab kindlalt, et EL tagaks kõigis oma poliitikameetmetes sidususe 

ja järjepidevuse ning tegutseks arenguriikides vastutustundlikult; nõuab ka seda, et EL 

hindaks süstemaatiliselt oma arengu-, põllumajandus-, kaubandus- ja energiapoliitika 

mõju kõige haavatavamate inimeste elatusvahenditele; 

30. rõhutab, et põlisrahvaste õigus toidule ja maaga seotud õigused on omavahel seotud; 

juhib tähelepanu sellele, et maailma põlisrahvaste olukorda käsitleva ÜRO aruande 

kohaselt on selliste uute meetodite edendamine nagu paremate omadustega seemned, 
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keemilised väetised ja pestitsiidid, kommertskultuuride kasvatamise juurutamine ja 

suured istandike süsteemid põhjustanud keskkonnaseisundi halvenemise ja hävitanud 

ökosüsteeme, mõjutades paljusid põliskogukondi niivõrd, et nad on sunnitud mujale 

elama asuma; kritiseerib asjaolu, et kolmandatest riikidest imporditavad tooted, mis ei 

vasta säästlikkuse põhimõtetele, nagu soja ja palmiõli, mis on tavaliselt monokultuurid, 

toob sageli kaasa metsade raie, hävitades elupaigad ja sundides seal elavaid põlisrahvaid 

mujale elama asuma; nõuab sellega seoses, et taimsete valkude impordile kehtestataks 

säästlikkuse kriteeriumid; 

31. juhib tähelepanu sellele, et ÜRO Peaassamblee on kuulutanud 2019. aasta 

rahvusvaheliseks põlisrahvaste keelte aastaks; rõhutab, et kultuur on arengut soodustav 

tegur; 

32. juhib tähelepanu sellele, et diasporaad täidavad põlisrahvaste jaoks teadmiste 

vahetamise ja edasiandmise rolli; 

33. juhib tähelepanu sellele, et meil on ELis põlisrahvastelt säästva kasutamise, näiteks 

metsade säästva kasutamise kohta ikka veel palju õppida, kusjuures põlisrahvaste mõju 

on kliimamuutustele nende elulaadi tõttu väga väike, kuid kliimamuutused mõjutavad 

neid märkimisväärselt, näiteks põua või kõrbestumise tõttu, mis avaldab mõju iseäranis 

naistele; 

34. rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peavad võtma kindla kohustuse, et kõik 

rahvusvahelise koostöö ja välissuhetega seotud poliitika- ja muud meetmed ning 

programmid hõlmaksid põliskogukondade puuetega lapsi; 

35. nõuab tungivalt, et EL tagaks, et põlisrahvaid käsitlevates ELi arenguprojektides 

võetakse arvesse põliskogukonnas elavate puuetega inimeste vaba, eelneva ja teadliku 

nõusoleku põhimõtet, tagades, et teave ja dokumendid, mis puudutavad ELi sponsitud 

või rahastatavaid projekte põlisrahvaste territooriumidel, oleks põliskogukondade 

puuetega inimestele kättesaadavad.  
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