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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. constată că creșterea numărului de achiziții de terenuri de mari dimensiuni, stimulată, de 

industria agroalimentară, forestieră, a turismului și a biocombustibililor, conduce adesea 

la încălcări ale drepturilor omului, inclusiv prin strămutarea populațiilor indigene și 

deposedarea de controlul asupra resurselor lor naturale, cum ar fi drepturile de a folosi 

apa;  

2. reamintește articolul 21 din TUE, articolul 208 din TFUE, obiectivul prioritar de 

eradicare a sărăciei, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și faptul că UE are o 

obligație privind abordarea dezvoltării bazată pe drepturi; salută faptul că UE a 

contribuit la progresele și la recunoașterea pe plan internațional a drepturilor popoarelor 

indigene, astfel cum au fost stabilite în Declarația ONU privind drepturile popoarelor 

indigene (UNDRIP); consideră însă că sprijinul pentru drepturile popoarelor indigene ar 

trebui să fie mai bine integrat în acțiunile UE în favoarea dezvoltării, mai ales în 

contextul transpunerii în practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD); 

reamintește că în Consensul european privind dezvoltarea se pune un accent special pe 

promovarea drepturilor celor mai vulnerabile grupuri, inclusiv ale popoarelor indigene; 

3. subliniază relevanța deosebită a ODD-urilor pentru popoarele indigene, în special a 

ODD nr. 2 (zero foame), nr. 4.5 (accesul la educație) și nr. 5 (egalitatea de gen); 

reiterează faptul că popoarele indigene din întreaga lume suferă în mod disproporționat 

din cauza încălcărilor drepturilor omului, criminalității, rasismului, violenței, exploatării 

resurselor naturale, problemelor de sănătate și a ratelor ridicate de sărăcie, reprezentând 

15 % dintre persoanele care trăiesc în sărăcie, deși reprezintă doar 5 % din populația 

lumii; subliniază că trebuie instituită o protecție deplină și solidă a liderilor popoarelor 

indigene și a apărătorilor drepturilor omului care critică nedreptățile; 

4. reamintește că Agenda 2030 abordează aceste preocupări ale popoarelor indigene legate 

de dezvoltare și subliniază că sunt necesare mai multe eforturi pentru transpunerea sa în 

practică; subliniază că este necesară consolidarea Grupului major al popoarelor indigene 

pentru dezvoltarea durabilă (IPMG) ca mecanism global de coordonare și de eforturi 

concertate pentru promovarea drepturilor și priorităților în materie de dezvoltare ale 

popoarelor indigene; invită Comisia să coopereze mai bine cu IPMG și să-l includă în 

Platforma sa multipartită referitoare la punerea în aplicare ODD-urilor; 

5. salută faptul că Consiliul European a făcut din protecția popoarelor indigene o 

prioritate, astfel cum se prevede în Concluziile Consiliului din mai 2017; 

6. reamintește angajamentul UE de a urma o abordare a dezvoltării bazată pe drepturi, care 

include respectarea drepturilor popoarelor indigene, astfel cum sunt definite în UNDRIP 

și atrage atenția în special asupra principiilor responsabilității, participării și 

nediscriminării; încurajează ferm UE să își continue activitatea de implementare a 

abordării bazate pe drepturi în toate activitățile de dezvoltare, la nivel operațional și să 

înființeze un grup operativ împreună cu statele membre în acest scop; solicită 

actualizarea planului de implementare aferent, cu un calendar și indicatori clari pentru a 
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putea evalua progresul; 

7. reamintește articolul 208 din TFUE și principiului coerenței politicilor în favoarea 

dezvoltării; ia act cu preocupare de faptul că politicile UE în domeniul energetic, 

agricol, comercial și al investițiilor s-au dovedit a fi factori de stimulare a acaparării 

terenurilor în țările terțe, cu achiziții de terenuri de mari dimensiuni care au un impact 

negativ asupra accesului popoarelor indigene la terenuri; regretă faptul că revizuirea în 

curs a Directivei privind energia din surse regenerabile nu a reușit până în prezent să 

introducă criterii sociale și de sustenabilitate care țin cont de riscurile acaparării 

terenurilor; reamintește că directiva ar trebui să fie în conformitate cu standardele 

internaționale în materie de drepturi funciare; 

8. este îngrijorat de acuzațiile potrivit cărora unele programe de cooperare finanțate în 

cadrul asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD), în special proiectele de atenuare a 

efectelor schimbărilor climatice și proiectele cu finanțare mixtă, au afectat negativ 

drepturile popoarelor indigene; invită Comisia să investigheze în mod corespunzător 

aceste acuzații și să se asigure că abordarea bazată pe drepturi a fost aplicată cu strictețe 

și respectată în toate proiectele finanțate prin AOD, în special în ceea ce privește 

drepturile popoarelor indigene; regretă faptul că programul REDD+ nu a reușit să obțină 

drepturi de proprietate funciară pentru comunitățile forestiere locale; subliniază că 

inițiativa FLEGT, creată pentru a combate exploatările ilegale, poate contribui la 

îmbunătățirea programului REDD+, în ceea ce privește guvernanța forestieră și 

asigurarea respectării legii; salută faptul că acordul de la Paris sprijină protejarea 

populațiilor indigene; îndeamnă Comisia și statele membre să sprijine includerea 

obligațiilor în materie de drepturi ale omului, în special drepturile populațiilor indigene, 

în toate instrumentele interne și internaționale de atenuare și adaptare și solicită 

instituirea unor mecanisme eficace de introducere a plângerilor și de exercitare a căilor 

de atac; 

9. invită delegațiile UE să consolideze dialogul cu popoarele indigene, pentru a identifica 

și preveni încălcările drepturilor omului; solicită, în special, Comisiei Europene și 

statelor membre să instituie un mecanism administrativ eficace de prezentare a 

plângerilor destinat celor care au fost victime ale încălcărilor drepturilor omului sau au 

suferit alte efecte negative ca urmare a activităților finanțate în cadrul AOD, pentru a 

iniția procese de investigare și reconciliere; subliniază că acest mecanism ar trebui să 

aibă proceduri standardizate, să aibă caracter administrativ și, astfel, să fie 

complementar mecanismelor judiciare; 

10. subliniază că Planul de acțiune FLEGT și, în special acordurile de parteneriat voluntare 

(APV) ar putea juca un rol mai semnificativ în capacitarea comunităților indigene și 

forestiere dintr-o serie de țări cu păduri tropicale și îndeamnă UE și partenerii APV să le 

permită acestor comunități să joace roluri mai importante în procesele politice naționale; 

invită UE să ofere mai multă asistență financiară și tehnică țărilor partenere pentru a 

proteja, a menține și a reface ecosistemele forestiere, inclusiv prin îmbunătățirea 

guvernanței, să clarifice și să consolideze proprietatea funciară și respectarea drepturilor 

omului, inclusiv a drepturilor popoarelor indigene, precum și să sprijine zonele protejate 

care susțin drepturile comunităților; 

11. subliniază că este necesar să se adopte măsuri specifice pentru a aborda problema 
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lemnului provenit din zone de conflict, pentru a opri circulația lemnului provenit din 

conversia forestieră și pentru a evita investițiile în activitățile dăunătoare pădurilor care 

provoacă strămutarea comunităților locale și indigene; invită UE să adopte măsuri 

suplimentare pentru a sprijini protecția și refacerea ecosistemelor forestiere și a 

comunităților lor și să elimine despăduririle din lanțurile de aprovizionare ale UE, ca 

parte a unui nou plan de acțiune al UE privind despăduririle, degradarea pădurilor și 

respectarea drepturilor funciare ale comunităților forestiere; 

12. solicită partenerilor de dezvoltare să efectueze evaluări detaliate înainte de a modifica 

utilizarea terenurilor declarate „virane”, „în paragină” sau „nefolosite”, deoarece acest 

lucru ar putea amenința mijloacele de subzistență ale popoarelor indigene și accesul lor 

la terenuri, păduri sau resurse naturale; reamintește că popoarele indigene nu ar trebui 

strămutate cu forța de pe pământurile sau teritoriile lor și că, în cazul în care relocarea 

este considerată necesară, persoanele afectate ar trebui să primească despăgubiri juste, 

corecte și echitabile; scoate în evidență cazul specific al popoarelor nomade de păstori; 

13. reamintește că 80 % dintre pădurile din întreaga lume constituie terenuri și teritorii 

tradiționale ale popoarelor indigene; subliniază rolul esențial al popoarelor indigene în 

gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și conservarea biodiversității; reamintește 

că în Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) se 

solicită părților să respecte cunoștințele și drepturile popoarelor indigene ca garanții la 

implementarea programului REDD+; îndeamnă țările partenere să adopte măsuri pentru 

a implica efectiv popoarele indigene în măsurile de adaptare la schimbările climatice și 

de atenuare a acestora; 

14. invită țările partenere să garanteze accesul universal al popoarelor indigene la registrele 

lor naționale de evidență a populației ca prim pas spre recunoașterea drepturilor lor 

individuale și colective; solicită UE să sprijine țările partenere în instituirea și în 

administrarea corectă a registrelor lor de stare civilă; 

15. regretă că în multe țări afectate de acapararea terenurilor accesul efectiv la justiție și la 

căile de atac pentru populațiile indigene și de păstori este limitat din cauza slabei 

guvernări și deoarece drepturile lor funciare nu sunt adeseori recunoscute oficial în 

cadrul juridic local sau național; observă, de exemplu, că drepturile de pășunat și 

pășunile comune sunt drepturi tradiționale de utilizare a terenurilor care se întemeiază 

pe dreptul cutumiar și nu pe drepturi de proprietate garantate prin contracte; îndeamnă 

țările partenere să recunoască și să protejeze drepturile populațiilor de păstori și 

indigene, în special dreptul de proprietate cutumiară și control asupra terenurilor și 

resurselor lor naturale, astfel cum se prevede în UNDRIP și Convenția nr. 169 a OIM, 

adică permițând înregistrarea colectivă a utilizării terenurilor și instituind politici pentru 

a asigura un acces mai echitabil la terenuri; solicită UE și statelor sale membre să 

sprijine în mod activ țările partenere în acest sens și în vederea aplicării principiului 

consimțământului liber, prealabil și în cunoștință de cauză (FPIC) în ceea ce privește 

achizițiile funciare de mare anvergură, astfel cum se prevede în Orientările voluntare 

privind guvernanța responsabilă a proprietății funciare, a pescuitului și a pădurilor și în 

conformitate cu dreptul internațional al drepturilor omului; în plus, solicită UE să 

sprijine țările partenere pentru a-și îmbunătăți legislația în materie de drepturi funciare, 

recunoscând dreptul universal al femeilor de a avea acces la terenuri în calitate de 

proprietari deplini;  
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16. subliniază, de asemenea, necesitatea respectării și promovării drepturilor ancestrale ale 

popoarelor indigene și responsabilitatea țărilor partenere în ceea ce privește protejarea 

lor deplină și eficace; regretă lipsa de oportunități a popoarelor indigene în ceea ce 

privește participarea la procesul decizional; subliniază că este necesar să se recunoască 

drepturile sociale și politice ale popoarelor indigene, inclusiv dreptul de a vota și de a 

candida în alegeri; invită țările partenere să se angajeze să elimine discriminarea care 

afectează populațiile indigene și solicită UE să le sprijine în mod activ în acest proces; 

17. solicită comunității internaționale să recunoască și să consolideze formele de 

guvernanță și de reprezentare specifice popoarelor indigene, pentru a stabili un dialog 

constructiv cu autoritățile locale, naționale, regionale și sectorul privat; 

18. observă că între 200 și 500 de milioane de persoane din întreaga lume sunt păstori și că 

păstoritul este esențial pentru strategiile de supraviețuire în zonele aride și muntoase din 

Africa de Est; subliniază că este necesar să se acorde sprijin păstoritului sustenabil 

pentru îndeplinirea ODD-urilor; îndeamnă UE și statele sale membre să sprijine 

arhitectura de guvernanță africană (AGA) și, în special, Tribunalul African al 

Drepturilor Omului și al Drepturilor Popoarelor, pentru a implementa cadrul de politici 

al Uniunii Africane privind păstoritul în Africa și, în sens mai larg, să recunoască 

drepturile păstorilor și ale popoarelor indigene legate de proprietatea comunală asupra 

pământurilor ancestrale, dreptul lor de a dispune liber de resursele lor naturale și 

drepturile lor la cultură și religie; 

19. subliniază discriminarea multiplă cu care se confruntă femeile indigene, care sunt în 

special afectate de lipsa accesului la educație, locuri de muncă și servicii sociale și de 

asistență medicală, și care, prin urmare, riscă în mai mare măsură să devină victime ale 

traficului și violenței; solicită UE și țărilor partenere să promoveze emanciparea 

femeilor indigene, în special prin consolidarea dreptului lor de acces egal la resursele de 

producție, inclusiv dreptul lor la proprietate și la factorii de producție agricolă;  

20. reamintește drepturile la sănătatea sexuală și a reproducerii de care trebuie să 

beneficieze femeile și fetele din comunitățile indigene; solicită acordarea de sprijin 

organizațiilor societății civile active în acest domeniu; 

21. constată cu preocupare că drepturile omului asociate activității exploatațiilor miniere, 

petroliere și de gaze scad dramatic în ceea ce privește popoarele indigene; solicită țărilor 

în curs de dezvoltare să realizeze evaluări obligatorii ale impactului asupra drepturilor 

omului înainte de a demara orice activități noi în aceste sectoare și să facă publice 

constatările; subliniază că este necesar să se asigure că legislația privind acordarea 

concesionărilor include dispoziții privind FPIC; recomandă ca Inițiativa privind 

transparența în industriile extractive (EITI) să își extindă standardele pentru a include 

protecția drepturilor omului în ceea ce privește comunitățile locale și indigene; 

22. invită partenerii UE din sectorul privat și public să furnizeze informații complete și 

accesibile cu privire la încălcările drepturilor omului care au fost adesea asociate 

industriei extractive sau anumitor proiecte de dezvoltare și dovedite în acest context 

(cum ar fi creșterea numărului de cazuri de violență sexuală împotriva femeilor indigene 

și a copiilor indigeni, inclusiv a acelora cu dizabilități, execuțiile extrajudiciare, 

degradarea solului și poluarea surselor de apă și a solului), precum și informații privind 

procesele de relocare și caracteristicile relocărilor alternative; 
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23. subliniază că acordurile bilaterale de investiții ar putea afecta negativ drepturile 

popoarelor indigene și le-ar putea limita participarea la procesul decizional; reamintește 

dreptul guvernelor de a legifera în interes public; reamintește, de asemenea, că 

acordurile internaționale de investiții trebuie să respecte dreptul internațional în materie 

de drepturi ale omului, inclusiv dispozițiile privind popoarele indigene și solicită mai 

multă transparență în acest sens, în special prin instituirea unor proceduri și mecanisme 

de consultare adecvate în cooperare cu popoarele indigene; solicită instituțiilor 

financiare pentru dezvoltare care finanțează investiții să consolideze garanțiile privind 

drepturile omului pentru a asigura că exploatarea terenurilor și resurselor din țările în 

curs de dezvoltare nu duce la încălcări sau abuzuri ale drepturilor omului, mai ales în 

privința popoarelor indigene; 

24. îndeamnă UE să asigure că toate acordurile sale comerciale și de investiții includ 

dispoziții privind evaluări independente obligatorii ex ante și ex post ale impactului 

asupra drepturilor omului, obligații de diligență și mecanisme eficace de asumare a 

răspunderii; subliniază că este necesar să se creeze baze de date pentru a înregistra și a 

face publice în mod sistematic acordurile funciare din țările terțe în care sunt implicați 

actori din UE, în scopul de a asigura mai multă transparență și, în ultimă instanță, mai 

multă responsabilitate; 

25. invită Comisia să ia măsuri prin care orientările voluntare privind guvernanța 

responsabilă a proprietății funciare, a pescuitului și a pădurilor să devină obligatorii 

pentru Planul de investiții externe; insistă ca acestea să devină obligatorii pentru toate 

acțiunile externe ale UE finanțate de AOD; 

26. reamintește că Convenția europeană a drepturilor omului definește atât obligații interne, 

cât și extrateritoriale pentru state în ceea ce privește îndatorirea acestora de a asigura 

accesul la căi de atac pentru victimele încălcărilor drepturilor omului; solicită UE să ia 

măsuri pentru tragerea la răspundere a entităților corporatiste și financiare europene 

pentru încălcările drepturilor omului în țările terțe și să ofere mecanisme eficace pentru 

căi de atac, reclamații și sancțiuni, inclusiv în cazurile în care acestea sunt implicate în 

acaparări de terenuri;  

27. regretă deficiențele grave ale cadrului ONU „Protecție, respect și măsuri reparatorii” și 

ale Principiilor directoare privind afacerile și drepturile omului în ceea ce privește 

drepturile și drepturile funciare ale popoarelor indigene; solicită UE să se implice 

constructiv în activitatea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pentru elaborarea 

unui instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu care să reglementeze, în 

dreptul internațional al drepturilor omului, activitățile corporațiilor transnaționale și ale 

altor întreprinderi; pe parcursul acestui proces, încurajează corporațiile în cauză să 

recunoască orientările voluntare privind guvernanța responsabilă a proprietății funciare, 

a pescuitului și a pădurilor în coduri de conduită în afaceri sau în alte cadre voluntare; 

invită, în plus, Comisia, ale cărei planuri au fost salutate de Consiliu în concluziile sale 

din iunie 2016, să lanseze, ca prim pas, Planul de acțiune al UE privind comportamentul 

responsabil în afaceri; 

28. salută călduros activitățile inițiate cu scopul de a pregăti adoptarea unui tratat ONU cu 

efecte obligatorii privind societățile comerciale și drepturile omului, care, potrivit 

estimărilor, va consolida responsabilitatea socială a întreprinderilor și va limita 
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impunitatea; regretă orice comportament obstrucționist legat de acest proces și invită 

UE și statele membre să se angajeze în mod constructiv în aceste negocieri; 

29.  subliniază că modelele de consum ale UE afectează popoarele indigene, de exemplu 

prin exploatarea resurselor naturale; insistă asupra faptului că UE trebuie să asigure 

coerența și consecvența în toate politicile sale și că trebuie să acționeze în mod 

responsabil în țările în curs de dezvoltare; solicită, de asemenea, UE să evalueze 

sistematic impactul politicilor sale în domeniile dezvoltării, agriculturii, comerțului și 

energiei asupra mijloacelor de subzistență ale celor mai vulnerabile grupuri; 

30. subliniază legătura dintre dreptul la hrană și drepturile funciare ale popoarelor indigene; 

subliniază că, potrivit Raportului ONU privind situația popoarelor indigene din lume, 

promovarea noilor tehnologii cum sunt semințele îmbunătățite, îngrășămintele chimice 

și pesticidele, introducerea culturilor pentru profit și a exploatațiilor de mari dimensiuni 

au cauzat degradarea mediului și au distrus ecosisteme, afectând numeroase comunități 

indigene și forțându-le chiar să se stabilească în altă parte; critică faptul că importurile 

nesustenabile din țările terțe, cum sunt cele de soia și ulei de palmier, provenite de 

obicei din monoculturi, provoacă adeseori despăduriri, distrugând astfel habitate și 

strămutând populațiile indigene care locuiesc acolo; solicită, în acest sens, introducerea 

unor criterii de sustenabilitate pentru importul proteaginoaselor; 

31. reamintește că Adunarea Generală a ONU a proclamat anul 2019 „Anul internațional al 

limbilor indigene”; subliniază că cultura este un vector de dezvoltare; 

32. reamintește rolul de interfață și de transfer de cunoștințe al diasporei către popoarele 

indigene; 

33. subliniază că noi, în UE, avem în continuare multe de învățat despre utilizarea 

sustenabilă, de pildă cea a pădurilor, de la popoarele indigene, care, în plus, contribuie 

în măsură foarte redusă la schimbările climatice datorită modului lor de viață, dar sunt 

extrem de afectate de acestea, din cauza secetei și a deșertificării, de exemplu, un 

impact care le afectează îndeosebi pe femei; 

34. subliniază că UE și statele sale membre trebuie să își asume angajamente ferme privind 

includerea copiilor indigeni cu dizabilități în toate politicile, acțiunile și programele din 

domeniul cooperării internaționale și al relațiilor externe; 

35. îndeamnă UE să se asigure că în orice proiect de dezvoltare al UE privind popoarele 

indigene se ține cont de consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză al 

persoanelor cu handicap care trăiesc în comunități indigene, garantându-se faptul că 

informațiile și documentația referitoare la orice proiect sponsorizat sau finanțat de UE 

pe teritoriile indigene sunt accesibile persoanelor indigene cu handicap.  



 

AD\1151082RO.docx 9/10 PE618.035v02-00 

 RO 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 24.4.2018    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

14 

0 

8 

Membri titulari prezenți la votul final Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian 

Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent 

Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, 

Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna 

Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Pál Csáky, Monika Vana 

 
  



 

PE618.035v02-00 10/10 AD\1151082RO.docx 

RO 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

14 + 

ALDE Paavo Väyrynen 

ECR Eleni Theocharous 

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein 

VERTS/ALE Maria Heubuch, Monika Vana 

 

0 - 

  

 

8 0 

ECR Nirj Deva 

PPE Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, 

Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko 

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 


