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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et humanitaarkriis põhjustab tsiviilisikutele peaaegu alati väga suuri kannatusi, 
sealhulgas rahvusvaheliste inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõigusega seotud 
rikkumised ja ohud; 

B. arvestades, et humanitaarkriisidesse sattunud isikute õiguste kaitse kuulub vastavalt 
rahvusvahelistele inimõigustele ja rahvusvahelisele humanitaarõigusele lahutamatu osana 
humanitaarabi alla, ning seda peetakse üheks peamiseks mureküsimuseks, mida hakatakse 
käsitlema 2016. aasta mais toimuval ülemaailmsel humanitaarabiteemalisel 
tippkohtumisel; 

1. julgustab ülemaailmsele humanitaarabiteemalisele tippkohtumisele kokku kutsutud 
ülemaailmset kogukonda võtma humanitaarmeetmete kohaldamiseks vastu õigustel 
põhineva lähenemisviisi, eesmärgiga leida paremaid viise tsiviilelanike kaitsmiseks, 
ohtude ja haavatavuse kindlaks tegemiseks ning inimõiguste ja rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumiste jälgimiseks, aidates niiviisi tugevdada võitlust karistamatuse 
vastu; on veendunud, et inimõiguste universaalsuse toetamine ning ühise arusaama 
parandamine kõikide humanitaartegevuses osalevate osapoolte hulgas tugevdavad samuti 
humanitaartegevusele keskseid neutraalsuse ja kaasatuse põhimõtted;

2. rõhutab, et eelkõige võib humanitaartegevusel olla pikaleveninud konfliktides ja kriisides, 
milles tsiviilelanikud asustatakse pikemaks ajaks ümber, eluoluline roll kannatavate 
elanike mõjuvõimu suurendamisel, andes neile suurema sõnaõiguse ning tunnustades 
nende õigusi ja suutlikkust, sealhulgas andes kohalikele osapooltele humanitaartegevuses 
aktiivsema rolli;

3. tõstab esile naiste keskse rolli kogukondade ellujäämisel ja vastupidamisel 
humanitaarkriisides, sealhulgas konflikti- ja konfliktijärgsetes olukordades; rõhutab 
vajadust tegeleda naiste ja laste erivajadustega ning tagada nende õigused, kuna nad 
moodustavad enamiku nendest, kes kannatavad humanitaarkriisides ning keda 
humanitaarkriisid tõsisemalt mõjutavad; kutsub ülemaailmset humanitaarabiteemalist 
tippkohtumist üles määrama soolise aspekti keskseks elemendiks tulevases 
humanitaarabisüsteemis, mis luuakse käesoleva konsultatsiooniprotsessi käigus;

4. nõuab, et pöörataks tõsist tähelepanu sellele, et pikaleveninud humanitaarkriisides 
tagatakse tõhusalt õigus haridusele, mille puudumine seab ohtu laste tuleviku;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et ümberasustamine konfliktide, loodusõnnetuste või 
keskkonnaseisundi halvenemise tõttu jätab teatavad elanikkonnarühmad eriti ebasoodsasse 
olukorda; rõhutab, et pagulastele, riigisisestele põgenikele, inimkaubanduse ohvritele ning 
muudele kriisi kätte jäänud rändajatele tuleb pakkuda samaväärset inimõiguste kaitset kui 
kõigile muudele rühmadele; väljendab sügavat muret pagulaste enneolematult suure arvu 
pärast maailmas ning kutsub ülemaailmset kogukonda üles kasutama ülemaailmset 
humanitaarabiteemalist tippkohtumist selleks, et mobiliseerida probleemi lahendamiseks 
vajalikke rahalisi ja tegevuslikke vahendeid; kutsub ELi ja liikmesriike üles seadma 
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tippkohtumisega seotud poliitikapõhimõtetes ja seisukohtades esikohale ülemaailmse 
pagulaskriisi;

6. nõuab, et EL näitaks ülemaailmsel humanitaarabiteemalisel tippkohtumisel eeskuju ning 
nõuaks humanitaarabi andmiseks paindlikumaid viise ning kriiside ärahoidmiseks 
proaktiivseid vahendeid; nõuab, et EL ja muud doonorriigid jääksid kindlaks oma 
finantskohustustele ning arendaksid välja viise, kuidas lühendada finantskohustuste ja 
kohapeal võetavate meetmete vahelist ajalist viivitust; lisaks rõhutab, kui oluline on 
inimõiguste rikkumisest teatamine kui kriiside varajase hoiatamise mehhanism ning 
julgustab ülemaailmset humanitaarabiteemalist tippkohtumist võtma seda asjaolu arvesse, 
kui minnakse reageerivalt lähenemisviisilt üle ennetavale lähenemisviisile; 

7. julgustab kõiki ELi institutsioone ning eelkõige komisjoni humanitaarabi ja 
kodanikukaitse peadirektoraati (DG ECHO) ja liikmesriike uurima, kuidas on ÜRO 
süsteemi raames õnnestunud ühendada inimõigusi puudutavad mureküsimused 
humanitaarabi peamiste meetmetega, ning kutsub ELi üles tugevdama oma rolli selle 
protsessi edendamisel ja parandamisel; rõhutab, kui oluline on tagada ELi humanitaar- ja 
arenguabi vaheliste poliitikameetmete sidusus ja kooskõlastatus uues olukorras, mil EL on 
võtnud arengukoostöös vastu õigustel põhineva lähenemisviisi; peab sellega seoses 
äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon on jätnud ELi humanitaarmeetmed välja 
töövahenditest, mis puudutavad õigustel põhinevat lähenemisviisi arengukoostöö puhul; 
kutsub komisjoni seetõttu üles pühenduma ELi humanitaartegevusega seotud õigustel 
põhineva lähenemisviisi väljatöötamisele ja vastuvõtmisele kui osale oma ülemaailmse 
humanitaarabiteemalise tippkohtumisega seotud tegevusest.


