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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. kinnitab veel kord, et üldised inimõigused ja vabadused, mis on sätestatud inimõiguste 
ülddeklaratsioonis, kehtivad iga inimese kohta, sõltumata mis tahes asjaoludest või 
olukorrast, usundist või veendumustest, soost, rassilisest või etnilisest päritolust, vanusest, 
puudest, seksuaalsest sättumusest või soolisest identiteedist;

2. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles täitma oma lubadust rakendada 
inimõigustel põhinevat lähenemisviisi kogu arengukoostöö protsessi raames;

3. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit hoiaks ja austaks oma rolli juhtiva inimõiguste kaitsjana 
maailmas, kasutades selleks tõhusalt, järjepidevalt ja läbimõeldult kõiki olemasolevaid 
vahendeid, et edendada ja kaitsta inimõigusi ning arenguabipoliitika tulemuslikkust;

4. rõhutab poliitikavaldkondade arengusidususe olulisust selle tagamiseks, et Euroopa Liidu 
kõigi valdkondade poliitika võimaldaks üha paremini realiseerida inimõigusi ning et 
Euroopa Liidu üheski poliitikavaldkonnas ei rikutaks inimõigusi;

5. palub komisjonil lõimida inimõigustealased riiklikud strateegiad programmitöö ja 
kolmandatele riikidele abi andmisega ning teha seda samuti strateegiadokumentides ja 
mitmeaastastes näidisprogrammides;

6. nõuab, et Euroopa Liidu riigiabimeetmete ja eelkõige eelarvetoetuse üle otsustamisel 
rakendataks inimõiguste hindamist;

7. nõuab uusi jõupingutusi, et kaitsta ja toetada inimõiguste kaitsjaid kolmandates riikides, 
eriti neid, kes elavad oma veendumuste tõttu ohus või hirmu all; ootab paindlikumaid ja 
eriotstarbelisi meetmeid, mida saaks Euroopa demokraatia rahastu raames inimõiguste 
kaitsjate kaitseks võtta; 

8. tuletab meelde, et areng, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgmine on vajalikud 
tingimused inimõiguste austamiseks, kuid ei tähenda veel iseenesest inimõiguste 
realiseerimist, ning et need on omavahel koostoimes ja tugevdavad vastastikku üksteist, 
kutsub Euroopa Liitu üles toetama demokraatlike ja inimõigustel põhinevate ideaalide 
loomist terves ühiskonnas, pidades eriti silmas soolise võrdõiguslikkuse ja laste õiguste 
edendamist;

9. nõuab täitmisele pööratavate ja mittevaidlustatavate inimõiguste klauslite lisamist 
kõikidesse lepingutesse, mis Euroopa Liit kolmandate riikidega sõlmib;

10. rõhutab, et uus Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja peab võtma arengu aspekti arvesse 
kõigis meetmetes, mis on suunatud inimõiguste edendamisele maailmas; sellega seoses 
loodab tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja selle asjaomaste komisjonidega nimetatud 
valdkonnas;

11. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles – pidades silmas ÜRO lapse õiguste 
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konventsiooni ja vajadust kindlustada selles sätestatud õiguste täielik kaitse ning vältida 
nende õiguste eiramist – avaldama tugevat toetust selleks, et esikohale tõsta laste, nii 
poiste kui ka tüdrukute vajadused seoses erikaitse ja -hooldusega, lähtudes sealjuures 
konventsioonist ja lapse õiguste deklaratsioonist;

12. mõistab teravalt hukka naiste suguelundite moonutamise kui naiste ja tüdrukute füüsilise 
puutumatuse rikkumise ning nõuab tungivalt, et komisjon ja Euroopa välisteenistus 
pööraksid naistevastase vägivallaga võitlemise strateegias sellistele kahjulikele tavadele 
erilist tähelepanu.
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