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Euroopa Parlamendi resolutsioon Colombia rahuleppe viienda aastapäeva kohta
(2021/2643(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 20. jaanuari 2016. aasta 
resolutsiooni Colombia rahuprotsessi toetamise kohta1,

– võttes arvesse kaubanduslepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Colombia ja Peruu vahel2,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja Federica Mogherini 1. oktoobri 2015. aasta avaldust Eamon Gilmoreʼi 
nimetamise kohta Euroopa Liidu eriesindajaks Colombia rahuprotsessis,

– võttes arvesse Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude – rahvaarmee (FARC-EP) ja 
Colombia valitsuse vahelist relvakonflikti lõpetamise ning stabiilse ja püsiva rahu 
tagamise lõppkokkulepet, mis allkirjastati 24. novembril 2016,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri aruandeid ÜRO kontrollimissiooni kohta Colombias ja 
eelkõige 26. märtsi 2021. aasta aruannet,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 10. veebruari 2021. aasta aastaaruannet 
inimõiguste olukorra kohta Colombias, 

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja Josep Borrelli ja volinik Janez Lenarčiči 9. veebruari 2021. aasta 
ühisavaldust Colombia otsuse kohta anda Venezuela sisserändajatele ajutise kaitse 
staatus ning komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja pressiesindaja 26. veebruari 2021. aasta avaldust inimõiguste kaitsjate vastase 
vägivalla kohta Colombias,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Colombia tähistab 2021. aasta novembris viie aasta täitumist päevast, mil 
kirjutati alla Colombia valitsuse ja FARC-EP vahelisele konflikti lõpetamise ning 
stabiilse ja püsiva rahu tagamise lõppkokkuleppele, millega pandi punkt enam kui 50 
aastat kestnud konfliktile ning mis on oluline samm stabiilse ja püsiva rahu 
ülesehitamisel riigis;

B. arvestades, et Colombia konstitutsioonikohtu hinnangul kulub lõppkokkuleppe, ühtse 
tegevuskava kümneaastase kava ja praeguse ligikaudu 11,5 miljardi USA dollari 
suuruse nelja-aastase rahuinvesteeringute kava täitmiseks vähemalt 15 aastat;

C. arvestades, et Colombia on ainus Ladina-Ameerika riik, kes on säilitanud 

1 ELT C 11, 12.1.2018, lk 79.
2 ELT L 354, 21.12.2012, lk 3.
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demokraatlikkuse vaatamata pikkadele erakordse vägivalla perioodidele;

D. arvestades, et ELi ja Colombia vahel kehtib tiheda poliitilise, majandus- ja 
kaubanduskoostöö raamistik, mis seati sisse 2009. aasta novembri vastastikuse 
mõistmise memorandumi ning ühelt poolt Colombia ja Peruu ning teiselt poolt ELi ja 
selle liikmesriikide vahelise kaubanduslepinguga, mille lõppeesmärk ei ole mitte ainult 
tugevdada poolte vahelisi majandus- ja kaubandussuhteid, vaid ka edendada rahu, 
demokraatiat, inimõiguste austamist, säästvat arengut ja kodanike heaolu; arvestades, et 
Colombia on piirkondliku stabiilsuse seisukohalt oluline strateegiline partner;

E. arvestades Colombia presidendi Iván Duque Márquezi tähelepanuväärset otsust näidata 
üles solidaarsust, andes ligikaudu 1 800 000 riigis elavale Venezuela sisserändajale 
ajutise rändeloa, mis võimaldab neil end registreerida ja saada parem juurdepääs 
avalikele teenustele, nagu tervishoid ja haridus, ning mis soodustab sotsiaal-
majanduslikku integratsiooni, vähendades seeläbi nende haavatavust; arvestades, et 
Colombial ja Venezuelal on üle 2000 kilomeetri nõrga valvega ühist piiri; arvestades, et 
Colombia ja Venezuela vaheline piir koosneb peamiselt tiheda metsaga ja raskesti 
läbitavast maastikust, mis soodustab ebaseaduslikku tegevust ja organiseeritud 
kuritegevust, ning et seal tegutsevad kõige jõulisemad FARC-EP-ga saavutatud 
rahuprotsessi õõnestajad, keda varjatult toetavad ja kaitsevad Maduro režiimi sõjalised 
ja julgeolekujõud;

F. arvestades, et hea näide Colombia ja ELi vahelisest tihedast koostööst on valmisolek 
pidada ELi ja Euroopa Parlamendiga dialoogi ning teha seda sagedasti ja avatult, millest 
annab tunnistust ka Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vaheline leping, millega 
kehtestatakse raamistik Colombia Vabariigi osalemiseks Euroopa Liidu 
kriisiohjamisoperatsioonides;

G. arvestades, et tihedad suhted laienevad ka rahvusvahelise koostöö valdkondadele ühist 
huvi pakkuvates mitmepoolsetes küsimustes, nagu võitlus rahu eest ning terrorismi ja 
uimastikaubanduse vastu;

H. arvestades, et Colombia president Iván Duque ja erakonna Comunes (endine Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)) esimees Rodrigo Londoño kohtusid 10. 
märtsil 2021, et arutada lõppkokkuleppe rakendamise seisu; arvestades, et mõlemad 
pooled lubasid lõppkokkuleppest kinni pidada ja teha koostööd tegevuskava 
koostamiseks ülejäänud ajaks, mis on leppe täielikuks rakendamiseks ette nähtud, ning 
suurendada oma jõupingutusi endiste võitlejate uuesti ühiskonda lõimimise ja nende 
julgeolekutagatiste tugevdamiseks;

I. arvestades, et lõppkokkuleppes lubasid pooled luua eriotstarbelise rahukohtu ning 
rakendada üldist tõe, õigluse, heastamise ja mittekordumise süsteemi ja ohvritele kahju 
heastamise kokkuleppeid, nagu tõdeti ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle 
Bachelet’ 10. veebruari 2021. aasta aruandes; arvestades, et ülemvoliniku aruandes 
tunnustatakse Colombia riiki ka inimõigusi austavate põhimõtete järgimise eest 
koroonapandeemia ohjamisel ning Venezuela sisserändajate saabumisel ja 
vastuvõtmisel;

J. arvestades, et rahukõnelused on Colombias oluliselt vähendanud hukkunute arvu ja 
vägivalda; arvestades, et rahukõnelused on pakkunud konfliktist kõige enam mõjutatud 
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piirkondadele majanduskasvu ja muid võimalusi, mis kajastuvad nende piirkondade 
elanike koostatud territoriaalsete suunitlusega arengukavades;

K. arvestades, et kõige suuremat hüljatust, vaesust ja vägivalda kogenud 170 
omavalitsusüksuse kogukonna koostatud territoriaalse suunitlusega arengukavadel on 
põhjapanev ja ajalooline roll;

1. kinnitab oma toetust Colombia rahuleppele ning tunneb heameelt Colombia 
dünaamilisuse ja lõppkokkuleppe rakendamisele pühendumise üle, samuti edusammude 
üle sellistes valdkondades nagu maaelu arengu programmid (territoriaalse suunitlusega 
arengukavad), ohvrite õiguste kaitsmine, ebaseaduslike uimastite probleemi 
lahendamine, maa tagastamine ja endiste võitlejate taaslõimimine ühiskonda;

2. tunneb heameelt hiljuti poolte vahel toimunud dialoogi üle; on endiselt valmis jätkama 
kogu võimaliku poliitilise ja rahalise abi andmist, et toetada rahukokkuleppe igakülgset 
rakendamist konfliktijärgses etapis; peab positiivseks kohalike kogukondade ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivset osalemist, mis on oluline, et võtta 
piisavalt arvesse ohvrite väljendatud prioriteete, mis puudutavad tõde, õiglust, kahju 
heastamist ja konflikti mittekordumise tagamist;

3. tunneb heameelt ohvrite seaduse kehtivuse pikendamise üle aastani 2031 ja selle eelarve 
suurendamise üle, sest sellest on kasu enam kui üheksale miljonile inimesele, kes on 
registreeritud ühtses ohvrite registris; on rahul ka FARCi (praeguse nimega erakond 
Comunes) tõhusa osalemisega poliitikas, ligi 14 000 endise võitleja taaslõimimisel 
tehtud edusammudega, nende juurdepääsuga pensionidele, tervishoiule ja haridusele 
ning majandusliku toetuse laiendamisega kokkuleppes ettenähtust kaugemale; tunneb 
heameelt ka 2300 individuaalse ja kollektiivse tootmisprojekti üle, mille kogumaht on 
üle 16 miljoni USA dollari;

4. juhib tähelepanu sellele, et 2974 endist võitlejat ja nende perekonda elavad 24 endises 
väljaõppeks ja taaslõimumiseks ettenähtud alal; väljendab heameelt selle üle, et valitsus 
ostis 24st sellisest endisest alast seitsmel maad, et tagada algselt 2019. aastani kasutuses 
olema kavandatud ajutiste rajatiste püsimajäämine ning maa ja eluaseme kättesaadavus 
endistele võitlejatele, ning nõuab selle meetme toetamist;

5. tunnustab valitsuse jõupingutusi kuritegevuse vastu võitlemisel ning selliste 
organiseeritud relvarühmituste ja muude kuritegelike organisatsioonide ebaseadusliku 
sissetuleku tõkestamisel, kes kannavad endiste võitlejate ründamise eest peamist 
vastutust; juhib tähelepanu julgeolekujõudude kaasamisele endistel väljaõppeks ja 
taaslõimumiseks ettenähtud aladel ja kaitsemeetmetele, mis hõlmavad rohkem kui 13 
000 endist võitlejat; märgib, et 2020. aastal vähenes endiste võitlejate tapmiste arv (–12 
%) ning et 2021. aastal on see 2020. aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud 
märkimisväärselt (50 %); tunneb heameelt riikliku kaitseüksuse ja eriuurimisüksuse 
tugevdamise ning edusammude üle, mida on tehtud endiste võitlejate mõrvade 
uurimisel, millest 78 % on lahendatud;

6. võtab teadmiseks ulatusliku maaelu reformi raames tehtud edusammud, 1 193 257 
hektari lisamise riiklikku maafondi ja asjaolu, et 499 481 hektarit on ametlikult 
vormistatud, selle kohta on tehtud kohtuotsus ja see on kantud mitmeotstarbelisse 
katastrisse, sealhulgas asjaolu, et reformi on hakanud ellu viima ka 30 pärismaalaste 
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reservaati; juhib tähelepanu 129 omavalitsuses jalaväemiinide kahjutustamisel tehtud 
edusammudele ja nende kõrvaldamise tähtaja pikendamisele 2025. aastani;

7. on rahul muudatustega, mille valitsus tegi keelatud põllukultuuride asendamise riiklikus 
programmis (PNIS) ning mis on võimaldanud 99 097 registreeritud perekonnal (kellest 
36,5 % perepea on naine ja 6,7 % kuulub etnilistesse kogukondadesse) programmi 
nõudeid täita, ning programmi rahastamisega 244 miljoni USA dollari ulatuses;

8. tunneb heameelt kõigi eriotstarbelise rahukohtu võetud meetmete üle, mille eesmärk on 
luua tulevik, mille keskmes on rahu kindlustamine ja karistamatuse vastu võitlemine, 
ning kutsub kohut üles jätkama seda tänuväärset tööd, hoolimata arvukatest 
probleemidest;

9. tunnustab Colombia tähelepanuväärset ja erakordset otsust anda kaitsestaatus ligikaudu 
1 800 000 riigis elavale Venezuela sisserändajale, kuna see aitab tagada nende 
inimõiguste teostamise ja kaitse ning vähendada inimkannatusi, pakkudes ühtlasi 
võimalust anda tõhusamat abi, sealhulgas COVID-19 vastase vaktsineerimise, kaitse ja 
ühiskonda sulandumise valdkonnas; kutsub komisjoni ja nõukogu üles Colombiale 
antavat poliitilist ja rahalist toetust oluliselt suurendama, et tõhustada meetmeid ja 
suurendada survet demokraatia taastamiseks Venezuelas; loodab, et ELi algatus toetada 
piirkondlikke jõupingutusi rändekriisiga toimetulekuks toob kaasa tugevama toetuse 
kooskõlas Colombia silmapaistva solidaarsusega, ning kutsub rahvusvahelise üldsuse 
teisi osalisi üles Colombiat selles protsessis toetama;

10. tunnustab jõupingutusi endiste võitlejate ründamise eest peamist vastutust kandvate 
organiseeritud relvarühmituste ja muude organisatsioonide kuritegude tõkestamisel; 
võtab teadmiseks edusammud, mis on tehtud seoses julgeoleku ja kaitse strateegilise 
kava ning ebaseaduslike relvarühmituste likvideerimise poliitikaga;

11. innustab Colombia institutsioone tegutsema ka edaspidi selle nimel, et tagada 
inimõiguste täielik ja pidev järgimine kooskõlas riigi kohustusega tagada oma kodanike 
turvalisus; juhib tähelepanu sellele, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku aruande kohaselt 
vähenes aastatel 2019–2020 tapmiste arv märkimisväärselt (25-lt 23,7-le 100 000 
elaniku kohta); tunnustab valitsuse võetud kohustust kaitsta ühiskonnategelasi, 
inimõiguste kaitsjaid ja endisi võitlejaid ning äärealade kogukondi;

12. mõistab siiski hukka organiseeritud kuritegelike rühmituste toimepandud tapmised ning 
inimõiguste kaitsjate, endiste Colombia Revolutsiooniliste Relvajõudude võitlejate ning 
ühiskonnategelaste ja põlisrahvaste juhtide vastu suunatud vägivalla; peab 
kahetsusväärseks, et vägivald on peamiselt suunatud valdkondadele, kus organiseeritud 
kuritegevus on kõige laiemalt levinud; nõuab kiirete ja põhjalike uurimiste jätkamist 
ning süüdlaste vastutusele võtmist;

13. on mures selle pärast, et vaatamata kohustusele anda teavet uimastikaubanduse 
marsruutide ja rahastamisallikate kohta, millega toetatakse inimõiguste kaitsjaid, 
ühiskonnategelasi ja endisi võitlejaid ründavaid kuritegelikke rühmitusi, ei ole endised 
geriljad seni seda teavet esitanud;

14. peab kahetsusväärseks, et ohvritele hüvitise maksmise eesmärgil endise FARC-EP 
varade üleandmiseks määratud tähtajaks, mis lõppes 31. detsembril 2020, oli üle antud 
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ainult 4 % kokkulepitust; 

15. tõdeb, nagu seda on teinud ka rahvusvaheline üldsus, et neid tegusid panevad toime 
kuritegelikud rühmitused ja ebaseaduslikud relvarühmitused, kes on seotud 
uimastikaubanduse ja ebaseadusliku kaevandamisega; rõhutab, et paljud neist 
rühmitustest tegutsevad Venezuela režiimi varjatud toetusel ja selle kaitse all;

16. ergutab valitsust võtma praeguses majandusolukorras kõik vajalikud meetmed, et 
edendada struktuurimuutusi, mis aitaksid parandada üldist olukorda ja kasutada 
rahukokkulepete täit potentsiaali Colombia inimõiguste olukorra parandamiseks; kutsub 
kodanikuühiskonna organisatsioone üles tegema koostööd leppimisel rajaneva 
kooseksisteerimise taastamiseks Colombias;

17. peab positiivseks pandeemiajärgse taastekava tuginemist õiguspärase rahu poliitikale, et 
leevendada pandeemia mõju maaelanikkonnale ja ohvritele, ning usub, et see tugevdab 
rahutagamisprotsessi; kutsub komisjoni üles toetama oma peamisi ettevõtmisi, 
sealhulgas integratsiooniprojekte, et tõsta territoriaalse suunitlusega arengukavadega 
hõlmatud piirkondade konkurentsivõimet, mitmeotstarbelist katastrit, mis aitab 
lahendada katastriüksuste ajakohastamatusest tingitud eriti keerulist olukorda ning 
parandab maa majandamist ja omavalitsuste finantsseisu, ning lepingulise 
põllumajandustootmise programmi, mis kaasab väiketootjad usaldusväärsetesse 
turustamisprotsessidesse;

18. rõhutab veel kord, et vägivald ei ole legitiimne poliitilise võitluse vahend, ja palub 
nendel, kes on pidanud vägivalda õigustatuks, võtta omaks demokraatia koos kõigi selle 
järelmite ja nõudmistega ning kõigepealt loobuda lõplikult relvadest ning kaitsta oma 
ideid ja püüdlusi vastavalt demokraatia reeglitele ja õigusriigi põhimõtetele; kutsub 
sellega seoses Rahvuslikku Vabastusarmeed (ELN) üles lõpetama Colombia 
elanikkonna vastu suunatud inimröövid, kuriteod ja terrorirünnakud ning pühenduma 
viivitamata, kindlalt ja otsustavalt rahu tagamisele Colombias;

19. rõhutab Euroopa Liidu panust, eelkõige Euroopa rahufondi kaudu Colombias, mille 
vahenditega toetatakse peamiselt ulatuslikku maaelu reformi ja ühiskonda lõimumist, 
keskendudes territoriaalse suunitlusega arenguprogrammidele ja maaomandi ametlikule 
vormistamisele; soovitab komisjonil ja liikmesriikidel jätkata järgmisel eelarveperioodil 
uute koostöövahendite kaudu toetuse pakkumist;

20. toob esile erasektori osalemise ohvrite toetamisel, ühiskonda lõimimisel, keelatud 
põllukultuuride asendamisel ja 170 territoriaalse suunitlusega arengukavadega hõlmatud 
omavalitsuse tegevuses; soovitab komisjonil suurendada koostoimet kaubanduslepingu 
ja uute koostöövahendite vahel, mille eesmärk on tagada juurdepääs Euroopa turule, 
kaubavahetusele ja investeeringutele, et kindlustada tulemuslike projektide 
jätkusuutlikkus ja nendest kasu saava elanikkonna sissetulek ning vähendada inimeste 
kaitsetust kuritegevuse ja ebaseadusliku majandustegevuse ees;

21. on seisukohal, et 2016. aasta rahuleppe edukas rakendamine ülemaailmse rahu ja 
stabiilsuse tagamiseks on ka edaspidi kahepoolsete suhete tugevdamise põhiprioriteet, 
nagu kinnitati nõukogu poolt jaanuaris heaks kiidetud vastastikuse mõistmise 
memorandumis; ergutab ühtlasi ELi ja Colombia edasist koostööd, et suurendada nii 
Colombia kui ka ELi kodanike sissetulekut, tõhustades ELi ja Colombia 
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kaubanduspartnerluslepingu ja rahuleppe vahelist koostoimet;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
rotatsiooni korras vahetuvale nõukogu eesistujariigile, komisjoni asepresidendile ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajale, Euroopa – Ladina-Ameerika 
Parlamentaarsele Assambleele ning Colombia valitsusele ja Colombia Kongressile.


