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  54 a. väljendab veel kord oma toetust 

inimõigusi käsitlevate klauslite 

sisseviimisele ELi ja kolmandate riikidega 

sõlmitud rahvusvahelistesse lepingutesse; 

juhib sellegipoolest tähelepanu 

suutmatusele viia need klauslid sisse 

kolmandate riikidega sõlmitud 

kaubanduslepingutesse, kuna need 

lepingud on võib-olla isegi põhjustanud 

peamiste majanduslike ja sotsiaalsete 

õiguste rikkumist, sealhulgas asjaomase 

elanikkonna vaesumise ning ressursside 

hõivamise rahvusvaheliste ettevõtete 

kätte; on peale selle seisukohal, et eelneva 

kontrolli mehhanismid, mis sekkuvad 

enne iga raamlepingu sõlmimist ja 

millega kehtestatakse lepingu tingimused 

ja selle põhiomadused, ning järelkontrolli 

mehhanismid võimaldavad nimetatud 

klauslite rikkumise korral võtta 

konkreetseid meetmeid, sealhulgas 

lepingute võimalik peatamine; on 

seisukohal, et lisaks nimetatud klauslitele 

on vaja luua uusi koostöövorme, mis 

võimaldavad edendada kolmandate riikide 

majanduslikku ja sotsiaalset arengut 

vastavalt nende elanikkonna vajadustele; 

Or. fr 
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  57 a. kinnitab, et kolmandates riikides 

tegutsevate ELi ettevõtete tegevus peaks 

vastama täiel määral rahvusvahelistele 

inimõigustealastele standarditele; palub 

liikmesriikidel seetõttu tagada, et nende 

riikliku õiguse alusel tegutsevad 

äriühingud ei eiraks inimõiguste 

austamise ning sotsiaalsete, tervishoiu- ja 

keskkonnanormide järgimise nõudeid, 

mida äriühingud peavad täitma, kui nad 

asuvad kolmandasse riiki või tegelevad 

äritegevusega kolmandas riigis; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel võtta 

vajalikke meetmeid Euroopa ettevõtete 

vastu, kes neid standardeid ei järgi ega 

paku otseselt või kaudselt nende 

vastutusel olevatele inimõiguste 

rikkumiste ohvritele piisavat hüvitust;  
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  63 a. taunib viisi, kuidas finants- ja 

majanduskriis ning võlakriis koos 

kehtestatud eelarvepiirangutega on 

kahjulikult mõjutanud inimeste 

majanduslikke, kodaniku-, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi õigusi, mille tagajärjeks on 

sageli töötuse, vaesuse ja ebakindlate töö- 

ja elamistingimuste, kuid ka tõrjutuse ja 

isolatsiooni suurenemine, eelkõige 

riikides, kus on vastu võetud 

majanduslikud kohandamisprogrammid; 

rõhutab, et ÜRO on korduvalt 

kritiseerinud Euroopa institutsioonide 

viisi hallata võlakriisi ja selle tagajärgi 

inimõigustele; taunib asjaolu, et peaaegu 

mitte ükski liikmesriik ei hääletanud ÜRO 

10. septembri 2015. aasta resolutsiooni 

poolt, millega tunnistatakse iga riigi 

õigust ise oma võlga restruktureerida; 

Or. fr 
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  67 a. võtab teadmiseks Euroopa 

välisteenistuse ja komisjoni koostatud 

ning nõukogu kinnitatud terrorismivastast 

võitlust käsitleva juhenddokumendi; 

taunib asjaolu, et terrorismivastast 

poliitikat kasutatakse ettekäändena 

täielikult repressiivse poliitika 

kehtestamiseks kõigi kodanike suhtes ja 

sellega rikutakse põhiõigusi ja -vabadusi; 

nõuab oluliste ennetavate meetmete 

kasutuselevõtmist ja väljendab muret 

vähese tähelepanu pööramise pärast 

sõltumatutele järelevalvemehhanismidele;  
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  69 a. märgib, et pagulaskriis on 

ülemaailmne probleem ning et ÜRO 

Pagulaste Ülemvoliniku Ameti hinnangul 

on praegu maailmas 60 miljonit pagulast 

ja põgenikku; väljendab oma solidaarsust 

arvukate pagulaste ja rändajatega, kes 

kannatavad seadusetutelt aladelt 

konfliktide ja vaesuse eest põgenedes 

inimõiguste tõsiste rikkumiste tõttu; 

mõistab hukka asjaolu, et nad langevad 

vägivaldsete repressioonide ning 

ebaseadusliku sisserände ja 

inimkaubanduse võrgustike ohvriks, mille 

eest vastutavad otseselt ja kaudselt paljud 

riigiasutused; tuletab meelde, et ELil ja 

tema liikmesriikidel on vastutus pagulaste 

ja rändajate eest, kes püüavad põgeneda 

sõja, kaose, majandusliku viletsuse, nälja 

ja surma eest; väljendab sügavat 

kahetsust selle pärast, et ELis varjupaika 

otsivad inimesed hukkuvad sageli 

traagiliselt; hoiatab liitu ja tema 

liikmesriike tarade ehitamise eest, sest 

need soodustavad inimkaubandust, ning 

peab kahetsusväärseks, et puuduvad 

piisavad võimalused siseneda ELi 

territooriumile ohutult ja seaduslikult; 
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70. toonitab tungivat vajadust võidelda 

rändevoogude algpõhjustega ja tegeleda 

seepärast pagulaskriisi välismõõtmega, sh 

leides jätkusuutlikud lahendused 

naabruses esinevatele konfliktidele 

koostöö- ja partnerlussuhete loomise 

kaudu asjaomaste kolmandate riikidega 
ning ELi välispoliitika abil; toonitab 

vajadust rände laiahaardelise inimõigustel 

põhineva käsitlusviisi järele ning palub 

ELil tugevdada koostööd ÜRO, sh ÜRO 

ametite, ning piirkondlike 

organisatsioonide, valitsuste ja 

vabaühendustega, et tegeleda 

rändevoogude algpõhjustega ning 

parandada olukorda konfliktipiirkondade 

lähedal asuvates põgenikelaagrites; 

kordab oma üleskutset ELile tagada, et 

kõigi rände küsimustes tehtavat koostööd 

ja tagasivõttu käsitlevate lepingute puhul 

ELi-väliste riikidega järgitaks 

rahvusvahelist õigust; tuletab meelde, et 

terviklik rändestrateegia – k.a 

humanitaarkoridoride loomine ja 

humanitaarviisade andmine – on tihedalt 

seotud arengu- ja humanitaarpoliitikaga, 

ja ka muu välispoliitikaga; võtab 

teadmiseks Euroopa Liidu juhitavate 

70. toonitab, et praegusele kriisile tuleb 

leida vastused, lähtudes solidaarsuse 

põhimõttest ja üldisest strateegiast, 

millega edendatakse ohutut ja 

seaduslikku rännet ning austatakse 

täielikult inimõigusi ja põhiväärtusi; 

palub Euroopa Liidul ja tema 

liikmesriikidel edendada rahu ja loobuda 

vägivaldsest sekkumisest; toonitab 

vajadust rände laiahaardelise inimõigustel 

põhineva käsitlusviisi järele ning palub 

ELil teha koostööd ÜRO, piirkondlike 

organisatsioonide, valitsuste ja 

vabaühendustega; juhib tähelepanu 

asjaolule, et see laiahaardeline strateegia 

hõlmab ka humanitaarabi ja arenguabi; 
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merevägede Vahemere (EUNAVFOR 

Med) operatsiooni inimsmugeldajate ja 

inimkaubitsejate vastu; rõhutab ühtlasi, et 

liidu tasandil tuleb kiiresti välja töötada 

tugevam poliitika, et tegeleda rändajate ja 

pagulastega seotud tungivate 

probleemidega ning töötada välja tõhus, 

õiglane ja jätkusuutlik mehhanism 

koormuse jagamiseks liikmesriikide 

vahel; toonitab meetmeid, mille kohta tegi 

komisjon 9. septembril 2015 ettepaneku 

eesmärgiga käsitleda pagulaskriisi 

välismõõdet ja milleks on näiteks Dublini 

määruse kavandatud läbivaatamine; 
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71. kutsub ELi ja liikmesriike üles 

suurendama toetust võitlusele 

inimkaubandusega, kasutades selleks oma 

välispoliitikat ning keskendudes eelkõige 

ohvrite ja eriti alaealiste kaitsele; on 

kindlal seisukohal, et EL peaks 

tugevdama koostööd kolmandate riikide ja 

teiste oluliste osalistega, et vahetada häid 

tavasid ning aidata kaasa rahvusvaheliste 

inimkaubanduse võrgustike 

lammutamisele; kordab, et kõik ELi 

liikmesriigid peavad rakendama ELi 

direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse 

inimkaubanduse tõkestamist ja 

sellevastast võitlust
1
 ning inimkaubanduse 

ohvrite kaitset, ja inimkaubanduse 

kaotamist käsitlevat ELi strateegiat 

aastateks 2012–2016
2
; 

 

71. väljendab muret seoses asjaoluga, et 

on sagenenud läbirääkimised 

rändepoliitika valdkonnas, milles 

käsitletakse koos arengut, tagasivõtu- ja 

tagasisaatmislepinguid; mõistab eriti 

hukka käimasolevad läbirääkimised 

avalikult inimõigusi rikkuvate riikidega, 

nagu Türgi, Sudaan ja Eritrea; nõuab 

seega kõigi tagasivõtulepingute peatamist 

riikidega, kus ei järgita põhilisi 

inimõigusi; lükkab tagasi kõik 

migratsioonipoliitika edasiandmise 

katsed, ning sellest tulenevalt mõistab 

hukka liikmesriikide ja komisjoni 

ettepanekud vastuvõtu- või 

kinnipidamiskeskuste loomiseks 

kolmandates riikides; kutsub ELi ja 

liikmesriike üles pidama kinni 

rahvusvahelisest varjupaigataotlejate 

mittetagasisaatmise põhimõttest; nõuab 

tungivalt, et võetaks konkreetseid 

meetmeid haavatavate kogukondade ja 

eelkõige puudega isikute, saatjata laste ja 

noorte naiste kaitsmiseks; 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:et:PDF  

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:et:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN


 

AM\1081337ET.doc  PE573.401v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Or. fr 


