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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus käsitleva 2018.–2019. aasta aruande kohta

(2019/2199(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping) ja Euroopa Liidu toimimise lepingut 
(ELi toimimise leping),

– võttes arvesse varasemates raportites sisalduvaid viiteid põhiõiguste olukorrale Euroopa 
Liidus,

– võttes arvesse 13. jaanuaril 2020. aastal Strasbourgis toimunud täiskogu istungit, kus 
arutati kiireloomulisi meetmeid kodutuse probleemi lahendamiseks Euroopas,

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalõiguste samba 19. põhimõtet, mille kohaselt 
„abivajajatele tagatakse juurdepääs kvaliteetsele sotsiaalelamispinnale või 
eluasemetoetusele“,

– võttes arvesse muudetud Euroopa sotsiaalharta artiklit 31 õiguse kohta eluasemele,

– võttes arvesse seisukohti, mille ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
komitee võttis vastu 11. oktoobril 2019. aastal majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
õiguste rahvusvahelise pakti fakultatiivprotokolli alusel teatise nr 37/2018 
(E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán vs. Hispaania) kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikli 34 lõiget 3, 
milles kinnitatakse õigust sotsiaalabile ja eluasemetoetusele, et võidelda sotsiaalse 
tõrjutuse ja vaesuse vastu,

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustiku 2019. aasta aruannet „Palgavaesus 
Euroopas: riikide poliitika uuring“,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 29. juuni 2018. aasta seisukohta 
„Kreeka: kohesed meetmed rändajate inimõiguste kaitsmiseks“,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 11. aprilli 2019. aasta 
resolutsiooni 2280 „Sisserändajate ja pagulaste olukord Kreeka saartel: tuleb teha 
enamat“,

– võttes arvesse oma 4. aprilli 2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) 
kohta1,

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0350. 
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– võttes arvesse muudetud Euroopa sotsiaalharta artiklit 2,

– võttes arvesse ÜRO põhikirja artiklit 31,

– võttes arvesse nõukogu 9. aprilli 2019. aasta soovitust euroala majanduspoliitika kohta2,

– võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni euroala tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika kohta3,

– võttes arvesse ELi noortestrateegiat aastateks 2019–2027,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi 
(EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi 
(EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu 
tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL5,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimkaubandusevastase võitluse eksperdirühma 7. juuli 
2017. aasta aruannet Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsiooni 
rakendamise kohta Iirimaal (GRETA(2017)28),

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2018. aasta teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide 
Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Puhas planeet kõigi jaoks. Euroopa 
pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni“ (COM(2018)0773),

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalõiguste samba 16. põhimõtet, milles rõhutatakse, et 
igaühel on õigus õigeaegsele juurdepääsule taskukohastele, ennetavatele ja kvaliteetsetele 
raviteenustele,

– võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Vahemerel ja 
vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus6,

– võttes arvesse oma 5. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni vanglasüsteemide ja 
kinnipidamistingimuste kohta7,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni põhiõiguste aspekti kohta 
romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemise kohta8,

– võttes arvesse oma 3. mai 2018. aasta resolutsiooni meedia mitmekesisuse ja 

2 ELT C 136, 12.4.2019, lk 1.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0033. 
4 ELT L 186, 11.7.2019, lk 105.
5 ELT L 188, 12.7.2019, lk 79.
6 ELT C 58, 15.2.2018, lk 9.
7 ELT C 346, 27.9.2018, lk 94.
8 ELT C 346, 27.9.2018, lk 171.
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meediavabaduse kohta Euroopa Liidus9,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni, mis käsitleb liikmesriikidele 
määratud suuniseid selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise 
kriminaliseerimist10,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni Facebooki kasutajate andmete 
kasutamise kohta Cambridge Analytica poolt ja selle mõju kohta andmekaitsele11,

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2019. aasta resolutsiooni intersooliste inimeste õiguste 
kohta12,

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2019. aasta resolutsiooni õiguse kohta rahumeelselt 
meelt avaldada ja jõu proportsionaalse kasutamise kohta13,

– võttes arvesse oma 20. märts 2019. aasta resolutsiooni Aafrika päritolu inimeste 
põhiõiguste kohta Euroopas14,

– võttes arvesse oma 14. novembri 2019. aasta resolutsiooni seksuaalkasvatuse 
kriminaliseerimise kohta Poolas15,

– võttes arvesse oma 26. novembri 2019. aasta resolutsiooni laste õiguste kohta seoses ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäevaga16,

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni LGBTI-inimeste avaliku 
diskrimineerimise ja nende vastu suunatud vaenukõne, sealhulgas LGBTI‑vabade 
piirkondade kohta17, 

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
lõike 1 kohaste Poolat ja Ungarit käsitlevate käimasolevate kuulamiste kohta18,

– võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu 19. detsembri 2017. aasta otsust kohtuasjas 
A.R. ja L.R. vs. Šveits (22338/15), milles kinnitatakse, et põhjalik seksuaalharidus on 
lapse parimates huvides ning kooskõlas õigustatud huviga kaitsta lapsi seksuaalse 
kuritarvitamise eest ja kaitsta rahvatervist, mis tähendab, et vanematel ei pruugi olla 
õigust jätta lapsele seksuaalharidus andmata,

– võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu 13. juuni 2019. aasta otsust kohtuasjas Sh.D. 
ja teised vs. Kreeka, Austria, Horvaatia, Ungari, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Sloveenia 
(141165/16), milles kinnitatakse, et lapse äärmine haavatavus peaks olema ülimuslik 
ebaseadusliku seisundi suhtes, kui nende kaitseks on võetud vajalikke meetmeid, ning et 

9 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0204.
10 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0314.
11 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0433.
12 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0128.
13 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0127.
14 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0239.
15 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0058.
16 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0066.
17 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0101.
18 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0014.
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ametiasutused rikkusid artiklit 5, kohaldades automaatselt hooldusõiguse kaitserežiimi, 
kaalumata alternatiive kinnipidamisele ja võtmata arvesse ELi õiguse kohast nõuet 
hoiduda laste kinnipidamisest,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee 
12. septembri 2019. aasta raportit vägivalla kohta sünnitusabis ja günekoloogias, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikult naiste inimõiguste raskeid rikkumisi tervishoiuteenuste 
osutamisel,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 3. oktoobri 2019. aasta 
resolutsiooni vägivalla kohta sünnitusabis ja günekoloogias (RES 2306), milles 
assamblee kutsub Euroopa Nõukogu liikmesriike üles võitlema vägivalla vastu 
sünnitusabis ja günekoloogias ning annab soovitusi, kuidas seda teha,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 21. mai 2019. aasta aruannet pärast 
4.–8. veebruaril 2019 toimunud visiiti Ungarisse (CommDH(2019)13),

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 28. juuni 2019. aasta 
resolutsiooni tagasisaatmispoliitika ja -tavade kohta Euroopa Nõukogu liikmesriikides 
(RES 2299),

– võttes arvesse riikide ning Euroopa ja rahvusvaheliste vabaühenduste aruandeid,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti, Euroopa Nõukogu ja Veneetsia 
komisjoni tööd,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat,

– võttes arvesse 1. augustil 2011. aastal heaks kiidetud Euroopa Nõukogu naistevastase 
vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli 
konventsioon),

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni, 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning 
petitsioonikomisjoni tööd,

– võttes arvesse komisjoni 2018. aasta aruannet ELi põhiõiguste harta kohaldamise kohta 
(COM(2019)0257),

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. ja 2019. aasta aruandeid,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0000/2020),

A. arvestades, et EL ei ole üksnes rahaliit, vaid ka sotsiaalne liit, nagu on sätestatud hartas, 
Euroopa inimõiguste konventsioonis, Euroopa sotsiaalhartas ja Euroopa sotsiaalõiguste 
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sambas;

B. arvestades, et eriti ohus on roma naiste õigused ning sageli seisavad nad 
reproduktiivtervishoius silmitsi verbaalse, füüsilise, psühholoogilise ja rassilise 
ahistamise raskete vormidega, nagu on ilmnenud Bulgaarias19; arvestades, et romad on 
selles liikmesriigis kogenud ka etnilist segregatsiooni sünnitushaiglates ja neid on 
paigutatud eraldi ruumidesse, kus on eraldi vannitoad ja söögiruumid20; arvestades, et 
mõnes liikmesriigis, näiteks Slovaki Vabariigis ja Tšehhi Vabariigis, on romasid 
süstemaatiliselt sundsteriliseeritud ja nad ei ole saanud sellest tuleneva inimõiguste 
rikkumise eest piisavat heastamist, sealhulgas hüvitist21;

C. arvestades, et 1. oktoobril 2019 kiitis Euroopa Nõukogu õigusasjade ja inimõiguste 
komitee heaks uurimise üha suuremale hulgale riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi 
poliitikutele esitatud süüdistuste asjus, mis on seotud ametiülesannete täitmisel tehtud 
avaldustega Hispaanias22;

D. arvestades, et kogu ELis teatatakse jätkuvalt paljudest ebaproportsionaalse jõu 
kasutamise juhtudest rahulike meeleavaldajate vastu, sealhulgas nende peksmisest; 
arvestades, et mõne liikmesriigi, näiteks Rumeenia23, Hispaania ja Prantsusmaa24 
õiguskaitseasutused kasutavad meeleavaldajate pidurdamiseks või hajutamiseks üha 
vähem surmavaid relvi, nagu nuiad, pisargaas, käsigranaadid, elektrišokirelvad, 
veekahurid ja kummikuulid; arvestades, et viimastel aastatel on kummikuulide 
kasutamise tõttu meeleavaldustel raskelt vigastatud inimeste arv eriti silmatorkav;

E. arvestades, et müües relvi riikidele, kes viivad läbi jõhkraid sõjakäike ning toetavad 
väliskonfliktide vastaspooli, demokraatlikult valitud juhtide vastu suunatud 
riigipöördeid ja jõhkraid sanktsioone, on EL teravdanud vägivalda niigi ebakindlates 
riikides; arvestades, et ELil on ELi ja rahvusvahelise õiguse kohaselt kohustus aidata 

19 Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe, 
Euroopa Nõukogu, Strasbourg, 2017, lk 42–44; Euroopa sotsiaalõiguste komitee 5. detsembri 2018. aasta otsus, 
Euroopa romade õiguste keskus vs. Bulgaaria, kaebus nr 151/2017; Euroopa romade õiguste keskus, Romani 
woman harassed by racist hospital staff during childbirth wins case, Euroopa romade õiguste keskus, 18. jaanuar 
2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Euroopa sotsiaalõiguste komitee 5. detsembri 2018. aasta otsus, Euroopa romade õiguste keskus vs. Bulgaaria, 
kaebus nr 151/2017.
21 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee, Concluding observations on the third periodic report 
of Slovakia, 18. oktoober 2019, E/C.12/SVK /CO/3, punktid 44–45; rassilise diskrimineerimise likvideerimise 
komitee, Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia, 19. 
september 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, punktid 19–20; rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee, 
Concluding observations on the combined eleventh and twelfth periodic reports of Slovakia, 12. jaanuar 2018, 
CERD/C/CZE/CO/11-12, punktid 23–24; inimõiguste komitee, Concluding observations on the fourth report of 
Slovakia, 22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, punktid 26–27. 
22 Euroopa Nõukogu õigusasjade ja inimõiguste komitee tutvustav memorandum, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of their mandate?, 1. oktoober 2019, AS/Jur (2019) 35. 
23 Euroopa Parlamendi 13. novembri 2018. aasta resolutsioon õigusriigi kohta Rumeenias (Texts adopted, 
P8_TA(2018)0446).
24 Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, Shrinking space for freedom of peaceful assembly, Euroopa Nõukogu, 
Strasbourg, 2019; Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, Memorandum on maintaining public order and freedom 
of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement in France, Euroopa Nõukogu, Strasbourg, 2019; Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik, Protection of the rights to freedom of expression and peaceful assembly during last 
week’s demonstrations in Catalonia, Euroopa Nõukogu, Strasbourg, 2019; 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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neid, kes tulevad ELi varjupaika otsima; arvestades ühtlasi, et ELi mittekuuluvates 
riikides ei tohi tekitada kaost ega selles osaleda;

F. arvestades, et tagasisaatmine kujutab endast ELi ja rahvusvahelise õiguse rikkumist 
ning ei võimalda rändajatel kasutada nimetatud õiguses kindlalt sätestatud õiguslikke 
tagatisi; arvestades, et Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik väljendas sügavat muret 
järjepidevate teadete pärast, mille kohaselt Horvaatia õiguskaitseametnikud saadav 
rändajaid vägivaldselt tagasi25; arvestades, et Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik 
väljendas muret ka Ceuta ja Melilla enklaavides toimunud meelevaldsete 
tagasisaatmiste pärast, millega on seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuasjad N.D. 
vs. Hispaania ja N.T. vs. Hispaania26;

Majanduslikud ja sotsiaalsed õigused

1. tunnistab, et ELil on oluline roll vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel 
liikmesriikides, ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles tegema makromajanduslikke 
otsuseid hartas sätestatud põhiõiguste alusel;

2. rõhutab, et kokkuhoiumeetmed on tugevalt mõjutanud ELi sotsiaalset struktuuri 
paljudes liikmesriikides ja et see mõju jätkub, süvendades juba niigi suurt ebavõrdsust 
ja rikkudes põhiõigusi ning puudutades eriti naisi, rändajaid, romasid, rändlejaid ja teisi 
ebasoodsas seisundis rühmi;

3. rõhutab, et eluase ei ole kaup, vaid vajadus, milleta kodanikud ei saa ühiskonna elus 
täielikult osaleda ega põhiõigusi kasutada; kutsub komisjoni ja liikmesriike arvesse 
võtma Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 23. jaanuari 2020. aasta kommentaari 
„Õigus taskukohasele eluasemele: Euroopa unarusse jäetud kohustus“, eelkõige 
soovitust, et kõik liikmesriigid peaksid viivitamata nõustuma kohustusega järgida 
muudetud Euroopa sotsiaalharta artiklit 31, mis käsitleb õigust eluasemele, ning 
suurendama investeeringuid sotsiaaleluasemetesse ja taskukohastesse eluasemetesse, et 
kaotada kõrgetest eluasemekuludest tulenev koormus, eelkõige ebasoodsas olukorras ja 
haavatavate rühmade seas;

4. rõhutab harta artiklit 37, milles kinnitatakse, et keskkonnakaitsemeetmed tuleb lõimida 
liidu poliitikasse, ning on veendunud, et see peab olema kogu makromajanduspoliitika 
juhtpõhimõte, mis eelneb mis tahes muudele majanduslikele kaalutlustele, et vastata 
kõige suuremale inimkonda ähvardavale ohule ja tagada kõigi inimeste õigus tulevikule;

Õigus võrdsele kohtlemisele

5. toonitab veel kord, et naistel ja tütarlastel peab olema kontroll oma keha ja seksuaalsuse 
üle; palub kõigil liikmesriikidel tagada laiaulatuslik seksuaalharidus ja naiste juurdepääs 
pereplaneerimisele ning täielikule reproduktiiv- ja seksuaaltervise teenuste valikule, 
kaasa arvatud tänapäevased rasestumisvastased vahendid ning ohutu ja seaduslik abort;

25 Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 20. septembri 2018. aasta kiri Horvaatia peaministrile; Euroopa 
Nõukogu inimõiguste volinik, Bosnia and Herzegovina must immediately close the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of migrants in the country, Euroopa Nõukogu, Strasbourg, 2019.
26 Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku kolmanda osapoole sõnavõtt 22. märtsil 2018 kohtuasjas N.D. vs. 
Hispaania ja N.T. vs. Hispaania, CommDH(2018)11.
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6. rõhutab kindlalt, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega seotud 
teenustest ilmajätmine on naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla vorm, ning 
rõhutab, et Euroopa Inimõiguste Kohus on mitmel korral otsustanud, et piiravad 
abordiseadused ja seadusliku abordi võimalusest ilmajätmine rikuvad naiste inimõigusi; 
kordab, et kui meditsiinitöötajad isiklikel põhjustel keelduvad kõigi reproduktiiv- ja 
seksuaaltervise teenuste osutamisest, ei tohi nad sellega rikkuda naiste ja tütarlaste 
õigust reproduktiivtervishoiule;

7. mõistab teravalt hukka roma naiste etnilise segregatsiooni emade tervishoiuasutustes; 
palub liikmesriikidel viivitamata keelata igasugune etniline segregatsioon 
tervishoiuasutustes, sealhulgas seoses emade tervishoiuga; kutsub liikmesriike üles 
tagama kõigile sundsteriliseerimise ohvritele tõhusad ja õigeaegsed 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas luues tõhusad hüvitusskeemid;

8. mõistab hukka vaenukuriteod ja vaenukõne, mis on ajendatud rassismist, ksenofoobiast, 
usulisest sallimatusest või eelarvamusest inimese puude, seksuaalse sättumuse, 
sooidentiteedi, sootunnuste või vähemuse hulka kuulumise suhtes;

Vabadused

9. mõistab hukka valitsuste püüded vaikima sundida meediaväljaandeid, mis neid 
kritiseerivad, ning kaotada meediavabadus ja -pluralism, sealhulgas varjatud viisil, mis 
tavaliselt ei too kaasa hoiatuse esitamist Euroopa Nõukogu ajakirjanike kaitse ja 
turvalisuse platvormile, näiteks kommertsmeediaväljaannete ostmine valitsuse liikmete 
ja nende käsilaste poolt ning avalik-õiguslike meediaväljaannete kaaperdamine 
erahuvide teenistusse;

10. mõistab hukka õiguskaitseasutuste vägivaldse ja ebaproportsionaalse sekkumise 
protestidesse ja rahumeelsetesse meeleavaldustesse; ergutab riiklikke ametiasutusi 
tagama, et arvatavaid või väidetavaid ebaproportsionaalse jõu kasutamise juhtumeid 
uuritakse läbipaistvalt, erapooletult, sõltumatult ja tulemuslikult; tuletab meelde, et 
õiguskaitseasutused vastutavad täielikult oma ülesannete täitmise ning asjaomase õigus- 
ja tegevusraamistiku järgimise eest;

11. on sügavalt mures sõltumatu kodanikuühiskonna tegutsemisruumi jätkuva ahenemise 
pärast mõnes liikmesriigis; tuletab meelde, kui oluline on tagada piisav rahastamine 
kodanikuühiskonna tegevuse toetamiseks;

Rändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste põhiõigused

12. palub komisjonil ja liikmesriikidel rakendada Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 
2019. aasta juuni soovitust „Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap 
for refugees and migrants in the Mediterranean“ („Elud säästetud. Õigused kaitstud. 
Vahemerel pagulaste ja rändajate kaitsel esinevate lünkade kõrvaldamine“)27;

13. väljendab suurt muret seoses korduvate teadetega, et mitmes liikmesriigis on 
õiguskaitseametnikud sisserändajaid jõuga tagasi pöörduma sundinud; kutsub komisjoni 
ja liikmesriike üles seda küsimust uurima ja võtma sellise poliitika ja tavade 

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87

about:blank


PE646.996v01-00 10/13 PR\1197927ET.docx

ET

kaotamiseks tõhusaid meetmeid, sealhulgas peatades piirivalve jaoks ette nähtud 
vahendite eraldamise ja tagades piirikontrolli sõltumatu järelevalve riiklike 
ombudsmanide ja valitsusväliste organisatsioonide poolt;

Õigusriik ja korruptsioonivastane võitlus

14. kutsub ELi institutsioone ja liikmesriike üles kindlalt võitlema süsteemse korruptsiooni 
vastu ning välja töötama tõhusaid vahendeid korruptsiooni ennetamiseks, selle vastu 
võitlemiseks ja selle eest karistamiseks ning pettuse vastu võitlemiseks, samuti 
korrapäraselt jälgima avalike vahendite kasutamist; palub komisjonil viivitamata uuesti 
alustada iga-aastast korruptsioonivastast järelevalvet ja aruandlust kõigi liikmesriikide 
ja ELi institutsioonide kohta; palub liikmesriikidel täita GRECO28 soovitusi;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.

28 Riikide korruptsioonivastane ühendus.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kümnendal aastapäeval on sobiv ja asjakohane 
hinnata, kuhu me oleme jõudnud, et otsustada, kuidas kõige paremini edasi liikuda. Harta on 
liidu tähtis saavutus ja sisaldab olulisi põhiõigusi, mis on hädavajalikud sellise Euroopa 
loomiseks, mis võimaldab kõigil kodanikel saavutada oma täieliku potentsiaali ja 
inimväärikuse. Me peame siiski tunnistama, et oleme nende eesmärkide saavutamisest veel 
kaugel. Paljudes liikmesriikides ja liidus endas on tõsiseid probleeme, alates sellest, et liidu 
majanduslikes ja poliitilistes prioriteetides võetakse hartat väga vähe arvesse, kuni selleni, et 
seadusandjad ja kodanikuühiskond, sealhulgas need, kes saaksid harta sätetest kõige rohkem 
kasu, ei ole sellest kuigivõrd teadlikud.

Isegi suurem mure kui pelgalt teadlikkuse puudumine on õiguste aktiivne kahjustamine kogu 
liidus, rassistlike ja võõravaenulike ideede esilekerkimine koos laialt levinud islamofoobiaga 
ning vägivald pagulaste, varjupaigataotlejate ja rändajate vastu. Lisaks on mõnes liikmesriigis 
toimunud kooskõlastatud rünnakuid ajakirjandus- ja kogunemisvabaduse vastu ja ühiskonna 
kõrgeimal tasandil on aset leidnud tõsised korruptsiooniskandaalid ja õigusriigi põhimõtte 
ohustamine. Liidu ulatuses on suundumused erinevad: mõnes liikmesriigis on naiste ja 
tütarlaste ning LGBTI-kogukonna õigusi märkimisväärselt kindlustatud, entusiastlikult 
toetades abordiõigust ja samasooliste abielu, samas kui teisal neid õigusi tõrjutakse või 
surutakse maha.

Liidul tuleb seega korraga lahendada suur hulk probleeme. Kui käesolevat raportit kasutada 
selleks, et uuesti üles lugeda kõik liidu inimõigusteteemad, ei oleks sellest kuigivõrd kasu ei 
teadlikkuse suurendamiseks ega ka õiguste tagamiseks. Kui kõik on kõige tähtsam, siis ei ole 
miski tähtis. Raportöör lootis koostada sisutiheda ja fokuseeritud raporti, et poliitiline sõnum 
oleks mõjusam. Seetõttu on mõned inimõigustega seotud probleemid kõrvale jäetud. Mitte 
sellepärast, et need ei oleks piisavalt tähtsad, vaid pigem sellepärast, et neid käsitletakse 2020. 
aasta jooksul põhjalikult teistes LIBE-komisjoni raportites. See on võimaldanud raportööril 
olla valivam, keskenduda peamistele mureküsimustele ja juhtida tähelepanu sellele, kuidas 
neid eiratakse või ohustatakse.

Raport sisaldab mitut viidet põhiõiguste hartale. Selle korduva viitamise eesmärk on kutsuda 
kodanikke üles teadvustama oma hartas sätestatud õigusi ning soodustada harta kaasamist 
põhi- ja inimõigusi käsitlevatesse aruteludesse. Kui kodanikud hartat strateegilistes 
kohtuvaidlustes rohkem kasutavad, toob see harta ideed ja selles sätestatud seaduslikud 
õigused kindlamalt arutelu keskmesse ning suurendab dokumendi õiguspärasust. Kui 
kodanikud või kodanikuühiskonna rühmad võtavad õiguslikke meetmeid liikmesriikide 
väidetavate inimõigusterikkumiste vastu, võimaldab see aastaaruandes sellistele juhtumitele 
viidata. Nii saab selliseid kohtuvaidlusi kasutada raportis esitatud nõuete toetuseks. 
Loodetavasti saab sellest koos raporti üldise hoiakuga strateegia, mida tulevastes raportites 
jätkatakse.

Raporti esimeses osas juhitakse tähelepanu parlamendi, komisjoni ja nõukogu ettepanekutele 
ja soovitustele põhiõiguste olukorra kohta ELis. Lisaks juhitakse selles osas tähelepanu 
Euroopa Nõukogu, sealhulgas GRECO tööle ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikale 
ning ELi liikmesriikide suhtes käimasolevatele rikkumismenetlustele. Seda on tehtud selleks, 
et juhtida tähelepanu ELis 2018. ja 2019. aastal aset leidnud tõsistele põhiõiguste 
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rikkumistele. Teatavates riikides aset leidvatele inimõiguste rikkumistele tähelepanu 
juhtimiseks ei ole mingit varjatud põhjust ega tegevuskava. Olgu rõhutatud, et iga ELi 
liikmesriik on mõnel ajajärgul põhiõigusi rikkunud. Peame vältima silmakirjalikkust ja 
viitama inimõiguste rikkumistele kogu liidus, olenemata sellest, kus need aset leiavad. Me 
peame nõudma liikmesriikidelt võrdset vastutust, ilma eelistusteta ja arvestamata nende 
positsiooni liidus. Teatud riikidele ei ole seni soovitud tähelepanu juhtida. Kui me tahame 
väita, et austame põhiõiguste hartat ning muid rahvusvahelisi ja kogu ELi hõlmavaid 
õigusakte, mille eesmärk on kaitsta inimõigusi, ei tohiks see nii olla – põhiõiguste rikkumine 
jääb põhiõiguste rikkumiseks, olenemata sellest, milline riik selle eest vastutab.

Raporti teises osas keskendutakse majanduslikele ja sotsiaalsetele õigustele. Selliseid õigusi 
vaadeldakse lahutamatus seoses kaitsega sotsiaalse tõrjutuse eest, nagu vaesus, kodutus, 
tööhõive ebakindlus, juurdepääs tervishoiule ja keskkonnakaitse. Kui liikmesriigid ja liit 
tervikuna ei võta vastu pikaajalist strateegiat, mis käsitleks neid valdkondi integreeritult, on 
kindel, et kogu ELis täheldatud negatiivsed suundumused süvenevad. Selle kohta antud 
soovitustes kutsutakse ELi ja liikmesriike üles võtma hoiakut, mis rõhutab liidu sotsiaalset 
mõõdet ja liikmesriikide tähtsat rolli vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel. Haavatavate 
rühmade olukorda on rõhutatud nii majanduslike ja sotsiaalsete õiguste valdkonnas kui ka 
kogu raportis. Kui põhiõigusi ohustatakse või lausa rikutakse, tunnevad need rühmad seda 
kõige teravamalt. Põhiõigused on teoorias absoluutsed, aga kui inimestel ei ole kindlat katust 
pea kohal, nad ei saa arstiabi või haridust või rikutakse nende muid majanduslikke põhiõigusi, 
jääb põhiõiguste kaitse üksnes unistuseks. Kui me neid õigusi tõsiselt võtame, siis tuleb nende 
kaitse tagada kõigis otsustes, mida liidus tehakse. See peab hõlmama ka keskkonna ja selle 
kaitsega seotud otsuseid. Sellel tasandil ei ole keskkond abstraktne mõiste, vaid seda tuleb 
vaadelda ja käsitleda kui ühiskondlikku teemat. Niimoodi vaadates kerkivad esile küsimused 
nagu: kellel on juurdepääs puhtale veele ja saastamata õhule, tervislikule toidule, läbimõeldud 
jäätmemajandusele, millised piirkonnad hoitakse puhtana ja millised jäetakse hooletusse. 
Keskkonna ja ühiskonna vahel ei ole piiri. Ühtlasi tuleb keskkonnakaitsepoliitikat kujundada 
nii, et see soodustaks sotsiaalset kaasatust ja ei tekitaks rasket koormust, mida inimesed ei 
suuda kanda ja mis võib neid veelgi suuremasse vaesusse või eraldatusse tõugata.

Seoses õigusega võrdsele kohtlemisele keskendus raportöör reproduktiivõigustele üldiselt ja 
eelkõige seoses roma naistega. Õigus otsustada oma keha üle on üks tähtsamaid põhiõigusi, 
mis tuleb tagada, kui soovitakse saavutada naiste võrdõiguslikkus. Kui mõnes liikmesriigis on 
abordi küsimuses tehtud olulisi edusamme, siis teistes on juurdepääs sellele veelgi vähenenud. 
Raportöör märkis, et igal aastal mainitakse põhiõiguste aruandes romade üldist 
diskrimineerimist. On selge, et sellel ei ole mingit mõju, sest diskrimineerimine jätkub. 
Leidsime, et parem on seda selgelt esile tõsta, täielikult hukka mõista asjaolu, et veel 2020. 
aastal on roma naised ELi sünnitushaiglates teistest eraldatud ja neil ei lubata kasutada samu 
tualette ega muid ühisruume, mida kasutavad teised naised. Liidus esineb ikka roma naiste 
sunniviisilist steriliseerimist, mis on üks rängemaid näiteid naiste kehalise sõltumatuse 
vastasest vägivallast liidus. Kuidas see saab nii olla, kui me samal ajal võtame vastu ridamisi 
avaldusi romade diskrimineerimise vastu? Kuidas saavad need liikmesriigid väita, et nad 
austavad põhiõigusi? Seda ei tohi lubada. Üldisest jutust ei piisa. Me peame valjusti sõna 
võtma ja selle barbaarsuse välja juurima.

Me peame nimepidi nimetama neid, kes õõnestavad põhivabadusi, nagu õigus meelt avaldada 
ja kodanike õigus organiseeruda, et võimulolijaid vastutusele võtta. Mõnes riigis oleme olnud 
tunnistajaks politsei jõhkrale vägivallale meeleavaldajate vastu ja parlamendiliikmete 
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vangistamisele, kellest mõnele on määratud rohkem kui kümne aasta pikkune karistus, selle 
eest, et nad lubasid demokraatlikul rahvahääletusel toimuda. Miks parlament juhib tähelepanu 
õigusriigi põhimõtete rikkumisele mõnes liikmesriigis, kuid teiste puhul vaikib?

Parlament kulutab palju aega pagulaste, varjupaigataotlejate ja rändajate raske olukorraga 
tegelemisele. Selles valdkonnas on liidu kinnipidamine põhiõigustest kõige tõsisemalt 
proovile pandud ja meie süsteemis on ilmnenud suured vastuolud – oleme osa vastutust üle 
andnud sellistele riikidele nagu Türgi ja Liibüa, ja liidu piiridelt on tulnud teateid inimeste 
vägivaldsest ja ebaseaduslikust tagasitõrjumisest. Nendele seadusliku vastutuse rikkumistele 
tuleb tähelepanu juhtida. Kuid me peame tegema veelgi rohkem. Peame mõistma, kuidas 
liikmesriikide välis- ja keskkonnapoliitika on seotud põhjustega, miks inimestest üldse saavad 
varjupaigataotlejad, näiteks Euroopa hargmaiste ettevõtete röövellik tegevus lõunapoolkeral, 
globaliseerumisest tingitud kliimamuutuste mõju neile maailma piirkondadele ja eelkõige 
liikmesriikide tegevus seaduslike valitsuste vastu suunatud riigipöörete toetamisel ja ränkade 
sanktsioonide kehtestamisel, rääkimata relvamüügist jõhkrate sõdade korraldajatele. Kui me 
ei tegele nende küsimustega ega kaitse kogu maailma inimeste õigust oma maal turvaliselt ja 
jõukalt elada, ei suuda me harta eesmärke kunagi täielikult saavutada.


