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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

edusammude kohta miinivastases tegevuses
(2011/2007(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 3. detsembri 1997. aasta Ottawa konventsiooni jalaväemiinide kasutamise, 
ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise kohta (edaspidi 
„miinide keelustamise leping”), mis jõustus 1. märtsil 1999. aastal;

– võttes arvesse oma hiljutisi käesoleva teemaga seotud resolutsioone: 22. aprilli 
2004. aasta resolutsioon jalaväemiinide kohta1, 7. juuli 2005. aasta resolutsioon 
miinivaba maailma kohta2, 19. jaanuari 2006. aasta resolutsioon puudega inimeste ja 
arengu kohta3 ja 13. detsembri 2007. aasta resolutsioon miinide keelustamise lepingu 
10. aastapäeva kohta4;

– võttes arvesse nõukogu 23. juuli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1725/2001, mis käsitleb 
jalaväemiinide vastast tegevust kolmandates riikides, mis ei ole arengumaad5;

– võttes arvesse 2009. aasta novembris Colombias Cartagenas toimunud teise 
läbivaatamiskonverentsi tulemusi;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa Ühenduse miinivastase tegevuse 
suuniseid aastateks 2008–2013;

– võttes arvesse ÜRO miinivastase tegevuse talituse 2009. aasta aruannet;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et miinivastane tegevus hõlmab jalaväemiinide ja muude sõjast jäänud 
lõhkekehade, sh isetehtud lõhkekehade seiret, avastamist, tähistamist ja eemaldamist, 
miiniohualast teavitustööd, ohvrite abistamist ja varude hävitamist;

B. arvestades, et jalaväemiinide ja isetehtud lõhkekehade säilimine tähendab inimohvreid, 
eriti tsiviilelanike hulgas, kuid on lisaks sellele ka tõsiseks takistuseks asjaomaste riikide 
konfliktijärgsele ülesehitamisele ja need võivad olla lähtematerjaliks isetehtud 
lõhkekehade valmistamisel;

C. arvestades, et 1. detsembriks 2010 oli miinide keelustamise lepinguga ametlikult 
ühinenud 156 riiki;

                                               
1 ELT C 104, 30.4.2004, lk 1075.
2 ELT C 157E, 6.7.2006, lk 473.
3 ELT C 287E, 24.11.2006, lk 336.
4 ELT C 323E, 18.12.2008, lk 485.
5 EÜT C 234, 1.9.2001, lk 6.
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D. arvestades, et 1999. aastal põhjustasid jalaväemiinid, sõjast jäänud lõhkekehad ja 
isetehtud lõhkekehad hinnanguliselt 18 000 ohvrit ja 2009. aastaks oli see arv vähenenud 
vähem kui nelja tuhandeni;

E. arvestades, et hiljuti on ainult ühe riigi, Myanmari valitsus jalaväemiine kasutanud, 
jalaväemiinide eksporti või riikidevahelist üleandmist pole toimunud ja ainult kolm riiki 
arvatakse jätkavat nende tootmist;

F. arvestades, et enamik vastutustundlikest relvajõududest on juba ammu loobunud 
jalaväemiinide kasutamisest, kuid jalaväemiinid ja isetehtud lõhkekehad on endiselt 
mässuliste ja terrorirühmituste ja muude mitteriiklike jõudude eelistatud relvaks;

G. arvestades, et teatud määral mõjutavad jalaväemiinid ja muud sõjast jäänud lõhkekehad 
endiselt rohkem kui 90 riiki;

H. arvestades, et eelkõige pärast konflikti lõppu on esmajoones asjaomaste riikide ülesanne 
tegeleda oma territooriumil jalaväemiinide ja sõjast jäänud lõhkekehade probleemiga;

I. arvestades, et riikides, kus konflikt on lõppenud, kuid kus on alles suured kohalikud 
relvastatud jõud, on demineerimisele suunatud vähe sõjaväelasi;

J. arvestades, et ohvreid tuleb abistada kaua pärast seda, kui jalaväemiinide oht on kaotatud;

K. arvestades, et rahvusvaheline üldsus on jalaväemiinide tragöödiale väga hästi 
reageerinud, eraldades ajavahemikul 1999–2009 miinivastaseks tegevuseks ligikaudu 
3,9 miljardit USA dollarit;

L. arvestades, et miinide oht näib tihti tegelikust suuremana ja arvutuste kohaselt on 
füüsiliselt, tihti väga kalli hinnaga, demineeritud maa-aladest ainult 2% tegelikult 
jalaväemiinidega või sõjast jäänud lõhkekehadega saastunud;

M. arvestades, et lõhkeainete avastamise võtted ja tehnoloogia pole suurtele 
investeeringutele vaatamata palju edasi arenenud ja isetehtud lõhkekehade järjest 
ulatuslikumat kasutamist arvestades on selle järele tekkinud uus pakiline vajadus,

Miinivastane tegevus kogu maailmas

1. kiidab heaks viimase kümne aasta jooksul tehtud edusammud miinivastases tegevuses, 
kuid rõhutab, et jalaväemiinide ohu kaotamiseks kindla ajavahemiku jooksul tuleb 
jõupingutusi uuesti suunata ja tugevdada;

2. tervitab asjaolu, et miinide keelustamise lepinguga on praeguseks ühinenud 156 riiki, sh 
26 ELi liikmesriiki, kuid avaldab kahetsust, et umbes 37 riiki pole lepingut veel 
allkirjastanud;

4. tunnustab rahvusvaheliste rahastajate, rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsusväliste 
organisatsioonide suurt panust jalaväemiinide probleemiga võitlemisel ja nii 
rahvusvaheliste kui ka kohalike töötajate pühendumust ja ohvrimeelsust;

5. tervitab asjaolu, et 2009. ja 2010. aastal teatas veel seitse riiki oma demineerimistegevuse 



PR\863301ET.doc 5/8 PE458.687v01-00

ET

lõpuleviimisest, viies vastavate riikide koguarvu 16ni;

6. tunnistab, et USA on olnud miinivastase tegevuse juhtiv ülemaailmne rahastaja, toetanud 
suures mahus mineeritud alade puhastamise ja ohvrite abistamise rahvusvahelisi 
programme ning järgib juba praegu enamikku miinide keelustamise lepingu olulistest 
sätetest; kutsub seepärast USAd üles ühinema kõnealuse lepinguga;

7. nõuab tungivalt, et Venemaa ühineks miinide keelustamise lepinguga ning märgib, et 
Venemaa, kes oli varem oluline jalaväemiinide tootja ja pikaaegne kasutaja, eemaldati 
2010. aasta loetelust pärast seda, kui riik oli teatanud maamiinide kasutamise 
lõpetamisest;

8. väljendab muret seoses sellega, et Hiinal ja Venemaal on suurimad jalaväemiinide varud, 
hinnanguliselt vastavalt 100 miljonit ja 24,5 miljonit miini;

Olukord Afganistanis

9. märgib, et jalaväemiinide laialtlevinud ja valimatu kasutamine enam kui kolm 
aastakümmet kestnud konflikti jooksul on kaasa toonud selle, et Afganistan on üks 
maailma enim mineeritud riike, kus Taliban on lisaks sellele kasutanud ka isetehtud
lõhkekehasid;

10. avaldab kahetsust selle pärast, et 1. märtsist 2009 kuni 1. märtsini 2010 olid enam kui 
pooled 508st jalaväemiinide, sõjast jäänud lõhkekehade ja isetehtud lõhkekehade 
ohvritest lapsed;

11. tunnistab, et paljudes piirkondades muudab konflikti jätkumine demineerimise 
erakordselt ohtlikuks; tunnistab samuti, et Taliban on rünnanud nii ÜRO esindusi kui ka 
kohalikke ja rahvusvahelisi töötajaid;

12. märgib, et 2009. aastal annetas rahvusvaheline üldsus miinivastaseks tegevuseks 
Afganistanis ligikaudu 80 miljonit USA dollarit;

13. märgib rahuloluga, et miinivastane tegevus Afganistanis on peaaegu täiel määral umbes 
10 000 kohaliku töötaja õlul, keda abistab rahvusvaheline üldsus;

14. väljendab muret Afganistani valitsuse ilmse soovimatuse pärast võtta vastutus 
miinivastase tegevuse eest nii kesk- kui ka provintsivalitsuse tasandil;

Olukord Angolas

15. ligikaudu 30 aastat kestnud konflikt on kaasa toonud selle, et Angola nagu Afganistangi 
on üks jalaväemiinidest enim mõjustatud riike;

16. märgib, et CNIDAH kui riiklik miinivastase tegevuse asutus on hästi üles ehitatud, kuid 
rahastajariikide mõju on väike, ja et valitsusel on juurdepääs märkimisväärselt suurtele, 
eelkõige naftatuludest laekuvatele rahalistele vahenditele;

17. väljendab sügavat muret paljude struktuuriliste probleemide pärast, millele on juhitud 
tähelepanu Euroopa Komisjoni 2009. aasta hindamisaruandes, näiteks 2,7 miljoni euro 
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ebatõhus kulutamine 22 CNIDAHi töötaja kuludeks;

18. avaldab kahetsust, et vaatamata riikliku ülevaate ja suure miinivastase tegevuse 
programmi koostamisele 2007. aastal pole jalaväemiinide ja sõjast jäänud lõhkekehade 
ohu suurus ikkagi täpselt teada ja et praeguse tempo juures kulub riigi miinidest 
puhastamiseks 100 aastat; rõhutab tungivat vajadust muuta valitsuse ja rahvusvaheliste 
rahastajate vahelist suhet, eraldada probleemi lahendamiseks rohkem riiklikke ressursse, 
võtta kasutusele paremad mineeritud alade vähendamise meetodid ja suurendada riigi 
demineerimise alast suutlikkust, selleks et anda maa kiiremini tootlikuks kasutamiseks;

Olukord Bosnias

19. märgib, et vaatamata suuremahulisele rahvusvahelisele rahastamisele ja riiklikele 
jõupingutustele on 16 aastat pärast Bosnia ja Hertsegoviina konflikti lõppu palju 
jalaväemiine ja sõjast jäänud lõhkekehi ikka veel eemaldamata;

20. märgib, et miinivastase tegevuse juhtimine on paranenud seoses Bosnia ja Hertsegoviina 
miinivastase tegevuse keskuse loomisega keskse demineerimiskomisjoni juhtimisel ja 
koostöös rahvusvahelise rahastajate nõukoguga;

21. tunnistab, et vahendite kaasamine on valitsuse jaoks suur probleem ja et seni on vastu 
võtmata miinivastase tegevuse strateegia aastateks 2009–2019, samuti ei ole valitsuse 
demineerimiskomisjon mõne aasta jooksul kohtunud Sarajevos resideeruvate rahastajate 
esindajatega;

22. tunnustab Sloveenias asuvat rahvusvahelist demineerimise ja miiniohvrite abistamise 
sihtfondi selle panuse eest miinivastasesse tegevusse Bosnias ja Hertsegoviinas ning 
rõhutab, et fond peaks kuni probleemi täieliku lahendamiseni keskenduma Bosniale ja 
Hertsegoviinale;

23. märgib, et Bosnias ja Hertsegoviinas tegutseb 33 akrediteeritud 
demineerimisorganisatsiooni, kuid rohkem võiks kasutada sõjaväelasi;

Ohvrite abistamine

24. tunnistab, et jalaväemiinide, sõjast jäänud lõhkekehade ja isetehtud lõhkekehade ohvrite 
elud ja elatusallikad on igaveseks rikutud, et süütud ohvrid pärinevad tihti mõne kõige 
vaesema riigi vaeseimate elanike hulgast ning vajavad eriomast ja pidevat toetust ning 
abi, mis on vajalik isegi siis, kui tulevikus ohvreid enam ei ole;

25. tervitab asjaolu, et miinivastane tegevus on ohvrite arvu oluliselt vähendanud, kuid 
avaldab kahetsust, et 2009. aastal moodustasid tsiviilisikud 70% kõigist ohvritest; eriti 
suurt kahetsust avaldab lapsohvrite suure osakaalu pärast;

26. avaldab kahetsust selle pärast, et maamiinide ohvrid või nende esindusorganisatsioonid 
osalesid ohvrite abistamisel vähem kui pooltes asjaomastest riikidest, ja kinnitab, et 
ohvrite seisukohti ja õigusi tuleb täielikult austada;

Miinide seire ja avastamise meetodite areng
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27. tunnistab, et mineeritud piirkondades saab kõige paremat esialgset teavet miiniohu 
asukoha kohta kohalikelt elanikelt;

28. märgib, et miinide avastamise tehnoloogia ja meetodid on edasi arenenud, kuid avaldab 
kahetsust selle pärast, et ikkagi pole leitud kiireid, usaldusväärseid ja kulutõhusaid 
lahendusi ja et paratamatult on ulatuslikult kasutuses läbiproovitud, kuid tööjõumahukad, 
aeganõudvad ja ohtlikud võtted miinide avastamiseks käsidetektorite abil;

29. märgib, et kõige tulemuslikumad väljavaated miinide avastamise tehnika arenguks 
peituvad paljude tehnoloogiate koos kasutamises ja sõjalisi operatsioone ohustavate 
isetehtud lõhkekehade ohu vastu võitlemise tehnoloogiate ülevõtmises;

30. tunnistab, et asjakohaselt läbiviidud seire väärtus võrdub sellele järgneva aruandluse 
täpsuse ja tõhususega ja et rahastajad peavad tagama, et nende selleks otstarbeks antud 
raha kulutatakse hästi;

31. nõuab, et Euroopa Komisjon eraldaks täiendavaid rahalisi vahendeid teadusuuringutele, 
et arendada välja miiniseire ja avastamise tehnoloogiad ja meetodid tihedas koostöös 
rahvusvaheliste partneritega;

Jalaväemiinide ohu kaotamine

32. väljendab muret seoses sellega, et mõned jalaväemiinide tõttu kannatavad riigid toetuvad 
miinivastases tegevuses liiga palju rahvusvahelisele rahalisele abile ega kasuta piisavalt 
oma ressursse kas tööjõu või rahaliste vahendite näol;

33. on mures, et ressursse suunatakse selliste alade „demineerimiseks”, kus oht inimestele või 
majandusarengule on väike, või aladele, mis arvatakse olevat ohtlikud, kuid tegelikult ei 
ole, juhtides sellega tähelepanu tegelikult eluohtlikelt piirkondadelt kõrvale; nõuab 
suuremat tähelepanu tegevuse planeerimise ja juhtimise parandamisele ning kahtlusaluste 
alade täpsemat esialgset seiret ja aruandlust selle kohta;

34. usub, et rahvusvaheline üldsus peaks oma tähelepanu keskendama neile riikidele, kes end 
ise kõige vähem suudavad aidata, ning demineerimisele ja ohvrite abistamisele, ja et 
eesmärk peaks olema jõuda kiiremini olukorrani, kus võib ametlikult teatada, et miinid ei 
ohusta riigis enam inimeste elu ja majanduse arengut;

35. nõuab tungivalt, et rahastajad jätkaksid rahastamist koos vahendite tulemuslikuma 
suunamise ja tulemuste hindamisega;

36. usub, et jõupingutused tuleks suunata kohaliku suutlikkuse loomisele ja arendamisele, see 
võib hõlmata kohalike töötajate struktureeritud ja professionaalset erikoolitust või 
humanitaardemineerimise alase eriväljaõppe saanud sõjaväeüksuste ulatuslikumat 
kasutamist konfliktijärgses olukorras;

37. nõuab paremat, headest tavadest lähtuvat riiklikku planeerimist ja miinivastase tegevuse 
rahvusvahelist kooskõlastamist, selleks et tulemuslikumalt suunata ressursse 
piirkondadesse, mis kõige rohkem abi vajavad, hoides ühtlasi bürokraatia mahu kontrolli 
all;
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38. avaldab kahetsust usaldusväärse hinnangu puudumise pärast jalaväemiinide, sõjast jäänud 
lõhkekehade ja isetehtud lõhkekehade ohvrite arvu kohta, nõuab tungivalt sellise 
asjakohase analüüsi läbiviimist, mille alusel saaks ressursse tulemuslikumalt suunata ning 
arvestada rohkem ohvrite ja nende perekondade vajadustega;

39. avaldab kahetsust, et pärast vastava ELi eelarverea kaotamist 2007. aastal on ELil 
puudunud paindlik ja rahvusvaheline rahastamisvahend, mille kaudu sidusalt reageerida 
miinivastase tegevuse prioriteetsetele probleemidele, avaldab samuti kahetsust, et ELi 
miinivastase tegevuse rahastamise läbipaistvus on vähenenud, kutsub seepärast üles 
taastama konkreetsem lähenemisviis ühe eelarvereaga ühe juhtiva direktoraadi juhtimise 
all, mis annaks märku, et EL on jätkuvalt tugevalt pühendunud miinivastasele tegevusele;

40. rõhutab, et miinivastane tegevus saab oluliselt kaasa aidata konfliktijärgsele 
desarmeerimisele, demobiliseerimisele ja rehabilitatsioonile, muu hulgas erikoolituse ja 
töö pakkumise kaudu endistele võitlejatele;

41. nõuab, et rahastajad standardiseeriksid oma miinivastase tegevuse kulutõhususe 
hindamise meetodid, nii et neid oleks riikide kaupa ja miinivastase tegevuse tugirühma 
kaudu lihtsam jälgida ning võrrelda, samuti selleks, et teha kindlaks ja levitada head tava;

42. kutsub Euroopa Komisjoni üles uuendama Euroopa Ühenduse miinivastase tegevuse 
suuniseid aastateks 2008–2013, võttes arvesse institutsioonilise ja rahastamise struktuuri 
väljapakutud muudatused, et tagada rahaliste vahendite kiirem ja paindlikum jaotamine 
ning anda rahastamise kättesaadavuse kohta selged suunised, mis keskenduvad kõige 
pakilisematele probleemidele ja headele tavadele; kehtestama nn abipaketti, millega 
võimaldatakse kõige enam abi vajavatel riikidel täita oma miinide keelustamise lepingu 
järgseid kohustusi; jälgima asjakohaselt ja hindama rahastamise tulemuslikkust;

43. on veendunud, et parema rahvusvahelise kooskõlastamise ja prioriteetide järjestamise, 
parema juhtimise, seire ja demineerimispraktika, parema aruandluse ning arukama ja 
parema rahaliste vahendite kasutamise kaudu on tegelikult võimalik kindlaksmääratud aja 
jooksul saavutada maailmas olukord, kus jalaväemiinid ei ohusta inimeste elu, 
elatusallikaid ja majanduse arengut;

44. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja liikmesriikide 
valitsustele, Euroopa välisteenistusele ja komisjonile, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioonile, Ameerika Ühendriikide presidendile ja USA Kongressile, kõige enam 
miinidest mõjustatud riikide valitsustele ning rahvusvahelistele valitsusvälistele 
organisatsioonidele.


