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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва, че нарастването на широкомащабното придобиване на земя, главно 

благодарение на секторите на аграрната промишленост, горското стопанство, 

биогоривата и туризма, често води до нарушения на правата на човека, 

включително чрез разселване на коренното население, както и отнемане на 

контрола върху неговите природни ресурси, като например правата му на 

ползване на вода; 

2. припомня член 21 от ДЕС, член 208 от ДФЕС и неговата основна цел за 

изкореняване на бедността, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, както и 

факта, че ЕС е обвързан с основан на правата подход към развитието; приветства 

факта, че ЕС допринесе за напредъка и признаването в международен план на 

правата на коренното население, както са определени в Декларацията на ООН за 

правата на коренното население (UNDRIP); счита обаче, че подкрепата за правата 

на коренното население следва да бъде по-добре интегрирана в сътрудничеството 

за развитие на ЕС, и по-специално в контекста на изпълнението на целите за 

устойчиво развитие (ЦУР); припомня, че Европейският консенсус за развитие 

поставя специален акцент върху насърчаването на правата на най-уязвимите 

групи, включително коренното население; 

3. подчертава голямото значение на ЦУР по отношение на коренното население, по-

специално ЦУР 2 („нулево равнище на глад“), 4.5 (достъп до образование) и 5 

(равенство между половете); отново заявява, че коренното население по света 

страда прекомерно от нарушения на правата на човека, престъпления, расизъм, 

насилие, експлоатация на природните ресурси, здравословни проблеми, както и 

високи равнища на бедност, като на него се падат 15% от живеещите в бедност, 

като в същото време то представлява само 5% от населението на света; 

подчертава, че на местните лидери и защитници на правата на човека, които се 

изразяват открито срещу несправедливостите, трябва да бъде предоставена пълна 

и цялостна защита; 

4. припомня, че програмата до 2030 г. разглежда тези проблеми на коренното 

население във връзка с развитието, и подчертава, че са необходими допълнителни 

усилия за прилагането ѝ; подчертава необходимостта от укрепване на Главната 

група на коренното население за устойчиво развитие (IPMG) в качеството ѝ на 

глобален механизъм за координация и съгласувани усилия за утвърждаване на 

правата и приоритетите за развитие на коренното население; призовава 

Комисията да установи по-добра връзка с IMPG и да я впише в многостранна 

платформа по въпросите на изпълнението на целите за устойчиво развитие; 

5. приветства факта, че Европейският съвет обяви защитата на правата на коренното 

население за приоритет, както е посочено в заключенията на Съвета от май 

2017 г.; 

6. припомня ангажимента на ЕС за възприемане на основан на правата подход към 

развитието, който включва зачитането на правата на коренното население, както е 
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описано в декларацията UNDRIP, и обръща особено внимание на принципите на 

отчетност, участие и недискриминация; силно насърчава ЕС да продължи 

работата по привеждането в действие този основаващ се на правата подход във 

всички дейности за развитие и за тази цел да създаде работна група с участието на 

държавите членки; призовава за актуализирането на съответния план за 

изпълнение с ясни срокове и показатели за измерване на напредъка; 

7. припомня член 208 от ДФЕС и принципа на съгласуваност на политиките за 

развитие; отбелязва със загриженост, че политиките на ЕС в областта на 

енергетиката, селското стопанство, търговията и инвестициите са се доказали като 

двигател за заграбването на земя в трети държави, с мащабни придобивания на 

земя, които оказват отрицателно въздействие върху достъпа до земя на коренното 

население; изразява съжаление, че текущото преразглеждане на Директивата за 

енергията от възобновяеми източници все още не е успяло да въведе социални 

критерии и критерии за устойчивост, които да отчитат риска от заграбването на 

земя; припомня, че директивата следва да бъде съгласувана с международните 

норми за правото на собственост; 

8. изразява тревога във връзка с твърденията, че някои програми за сътрудничество, 

финансирани чрез официална помощ за развитие (ОПР), а именно проектите за 

смекчаване на изменението на климата, както и проектите със смесено 

финансиране, са се отразили отрицателно върху правата на коренното население; 

призовава Комисията да проведе надлежно разследване по тези твърдения и да се 

увери, че основаният на правата подход е бил стриктно прилаган и спазван в 

рамките всички финансирани чрез ОПР проекти, особено по отношение на 

правата на коренното население; изразява съжаление, че програмата REDD + не 

успя да осигури права на владение на земя за местните горски общности; посочва, 

че инициативата FLEGT за справяне с незаконната сеч може да помогне за 

подобряване на програмата REDD + по отношение на управлението на горите и 

прилагането на законодателството; приветства факта, че Парижкото споразумение 

подкрепя закрилата на коренното население; настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да подкрепят включването на задължения в областта на правата 

на човека, по-специално правата на коренното население, във всички национални 

и международни инструменти за смекчаване и адаптиране, и призовава за 

установяване на ефективни механизми за подаване на жалби и правна защита; 

9. призовава делегациите на ЕС да засилят диалога с коренното население с цел 

установяване и предотвратяване на нарушения на правата на човека; по-

конкретно отправя искане към Европейската комисия и държавите членки да 

създадат ефективен административен механизъм за подаване на жалби от жертви 

на нарушения на правата на човека и на други вредни въздействия, причинени от 

финансирани чрез ОПР дейности, с оглед започване на разследване и 

помирителни процедури; подчертава, че този механизъм следва да разполага със 

стандартизирани процедури, да бъде от административен характер и по този 

начин да допълва съдебните механизми; 

10. подчертава, че планът за действие за FLEGT, и по-специално споразуменията за 

доброволно партньорство (СДП), биха могли да играят по-значима роля в 

овластяването на коренното население и горските общности в редица държави с 
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тропически гори, и настоятелно призовава ЕС и партньорите от СДП да дадат 

възможност на тези общности да играят по-голяма роля в националните 

политики; призовава ЕС да предостави повече финансова и техническа подкрепа 

на страните партньори с оглед защитата, запазването и възстановяването на 

горските екосистеми, включително чрез подобрено управление, да пояснят и 

укрепят правата на поземлена собственост, да зачитат правата на човека, 

включително правата на коренното население, както и да оказват подкрепа на 

защитените области, отстояващи общностните права; 

11. подчертава необходимостта от приемане на специфични мерки за решаване на 

проблема с произлизащия от конфликтни зони дървен материал, за спиране на 

потока от дървен материал за преобразуване, и за пренасочване на инвестициите 

от увреждащи горите дейности, които водят до разселване на коренното 

население и местните общности; призовава ЕС да приеме допълнителни мерки с 

цел оказване на подкрепа за защитата и възстановяването на горските екосистеми 

и техните общности, както и да изключи обезлесяването от веригите на ЕС за 

доставки, като част от нов план за действие на ЕС във връзка с обезлесяването, 

деградацията на горите и зачитането на правата на владение на горските 

общности; 

12. призовава партньорите в областта на развитието да провеждат задълбочени 

оценки преди всяка промяна в използването на земите, декларирани като 

„празни“, „запуснати“ или „неизползвани“, тъй като това може да застраши 

препитанието на коренното население и достъпа му до земя, гори или природни 

ресурси; припомня, че коренното население не бива да бъде принудително 

разселвано от неговите земи или територии, както и че в случай, че преместването 

му се счита за необходимо, засегнатите лица следва да получават справедливо, 

честно и равноправно обезщетение; обръща особено внимание на специфичния 

случай на номадските скотовъдни общности; 

13. припомня, че 80% от горите в световен мащаб представляват традиционни земи и 

територии на коренното население; подчертава жизненоважната роля на 

коренното население за устойчивото управление на природните ресурси и 

опазването на биологичното разнообразие; припомня, че Рамковата конвенция на 

ООН по изменение на климата (РКООНИК) приканва държавите да зачитат 

знанията и правата на коренното население като гаранти при прилагане на 

програмата REDD +; настоятелно призовава партньорските държави да приемат 

мерки за ефективно включване на коренното население в мерките за адаптиране 

към изменението на климата и смекчаване на неговите последици; 

14. призовава страните партньори да гарантират, че коренното население има 

универсален достъп до своите национални регистри на населението като първа 

стъпка към признаването на индивидуалните и колективните му права; призовава 

ЕС да подкрепи страните партньори при създаването на граждански регистри и 

ефективното им управление; 

15. изразява съжаление за това, че в много от засегнатите от заграбването на земя 

страни ефективният достъп до правосъдие и средствата за правна защита за 

коренното население и скотовъдците са ограничени поради слабото управление и 
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поради факта, че техните права на собственост върху земята често не са 

официално признати съгласно местните или националните правни рамки; 

отбелязва например, че правото на паша и общите пасища са традиционни права 

за земеползване, които се основават на общото право, а не на придобитите права 

на собственост; приканва държавите партньори да признават и защитават правата 

на скотовъдните общности и коренното население, по-специално във връзка с 

обичайната собственост и контрола върху техните земи и природни ресурси, 

както е посочено в декларацията UNDRIP и в Конвенция № 169 на МОТ, т.е. чрез 

създаване на условия за колективна регистрация на земеползването и чрез 

въвеждането на политики, насочени към осигуряване на по-справедлив достъп до 

земя; призовава ЕС и неговите държави членки активно да подпомагат държавите 

партньори в това и при прилагане на принципа на свободно, предварително и 

информирано съгласие при случаи на широкомащабно придобиване на земя, 

както е посочено в „Доброволните насоки относно отговорното управление на 

правото на владение на земя, рибарството и горите“ и в съответствие с 

международното право в областта на правата на човека; призовава също така ЕС 

да подпомогне партньорските държави в подобряването на законодателството за 

собствеността върху земята, като признаят всеобщото право на жените да имат 

достъп до земя като пълноправни собственици; 

16. подчертава също така необходимостта да се зачитат и насърчават правата на 

коренното население от техните предци, както и отговорността на партньорските 

държави да ги защитават пълноценно и ефективно; изразява съжаление относно 

липсата на възможности за коренното население да участва в процеса на вземане 

на решения; подчертава необходимостта от признаване на политическите и 

социалните права на коренното население, включително правото на глас и 

правото на кандидатиране на изборите; призовава страните партньори да поемат 

ангажимент за прекратяване на дискриминацията, която влияе неблагоприятно 

върху коренното население, и призовава ЕС да им оказва активна подкрепа в този 

процес; 

17. призовава международната общност да признае и консолидира специфичните за 

коренното население форми на управление и представителство, с оглед 

установяването на конструктивен диалог с местните, националните и 

регионалните органи и с частния сектор; 

18. отбелязва, че между 200 и 500 милиона души в целия свят практикуват 

скотовъдство и скотовъдството е от основно значение за поминъка в сухите зони 

и планинските региони на Източна Африка; подчертава необходимостта от 

насърчаване на устойчиво скотовъдство, за да се постигнат целите за устойчиво 

развитие; насърчава ЕС и неговите държави членки да подкрепят Африканска 

архитектура на управление (ААУ), и по-специално на Африканския съд по 

правата на човека и народите, с цел изпълнение на Рамката на политика на 

Африканския съюз в областта на скотовъдството в Африка и, в по-общ план, 

признаване правата на скотовъдните общности и на коренното население, 

свързани с общата собственост върху земята на техните предци, правото им да се 

разпореждат свободно със своите природни ресурси и техните права на културна 

и религиозна принадлежност; 
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19. подчертава многостранната дискриминация, с която се сблъскват жените от 

коренното население, които са особено засегнати от липсата на достъп до 

образование, заетост и здравни и социални услуги, и следователно е по-вероятно 

да станат жертва на трафик на хора и насилие; призовава ЕС и страните 

партньори да насърчават овластяването на жените от коренното население, по-

специално чрез укрепване на правото им на равен достъп до средствата за 

производство, включително правото им на собственост и селскостопански 

суровини; 

20. посочва, че жените и младите хора от коренните общности имат право на 

сексуално и репродуктивно здраве; призовава за оказване на подкрепа на 

организациите на гражданското общество, работещи по тези въпроси; 

21. отбелязва със загриженост, че рисковете за правата на човека, свързани с минния 

добив и добива на нефт и газ са непропорционално големи за коренното 

население; призовава развиващите се страни да осъществяват задължителни 

оценки на въздействието върху правата на човека преди всяка нова дейност в тези 

сектори и да оповестяват техните заключения; подчертава необходимостта да се 

гарантира, че законодателството, което урежда предоставянето на концесия 

включва разпоредби относно свободното, предварително и информирано 

съгласие; препоръчва разширяване на стандартите на Инициативата за 

прозрачност на добивната промишленост (ИПДП), така че да бъде включена 

защитата на правата на човека на местните и коренните общности; 

22. призовава партньорите от ЕС в частния и публичния сектор да осигурят пълна и 

достъпна информация относно нарушенията на правата на човека, които често са 

свързвани и документирани във връзка с добивната промишленост или някои 

проекти за развитие (като увеличаване на случаите на сексуално насилие срещу 

жени и деца от коренното население, включително тези с увреждания, 

извънсъдебни убийства, влошаване на качеството на почвата и замърсяване на 

водоизточниците и земята), както и информация за процесите на преместване и 

характеристиките на местата за алтернативно преселване; 

23. подчертава, че двустранните инвестиционни споразумения могат да се отразят 

неблагоприятно на правата на коренното население и да ограничат неговото 

участие в процеса на вземане на решения; припомня правото на правителствата да 

предприемат регулаторни мерки в обществен интерес; припомня също така, че 

международните инвестиционни споразумения трябва да са в съответствие с 

международното право за правата на човека, включително разпоредбите относно 

коренното население, и призовава за по-голяма прозрачност в това отношение, 

особено чрез създаването на подходящи процедури и механизми на консултация в 

сътрудничество с коренното население; призовава финансовите институции в 

областта на развитието, които финансират инвестиции за укрепване на техните 

гаранции за правата на човека, да гарантират, че използването на земята и 

природните ресурси в развиващите се страни не води до нарушения на правата на 

човека, особено по отношение на коренното население; 

24. настоятелно призовава ЕС да гарантира, че всички негови инвестиционни и 

търговски споразумения включват разпоредби за задължителни и независими 
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предварителни и последващи оценки на въздействието върху правата на човека, 

изисквания за надлежна проверка и ефективни механизми за отчетност; 

подчертава необходимостта от разработване на бази данни, които систематично 

да документират и оповестяват сделките със земя в трети държави, включващи 

участници от ЕС, с цел да се гарантира повече прозрачност и, в крайна сметка, 

повече отчетност; 

25. призовава Комисията да направи „Доброволните насоки относно отговорното 

управление на правото на владение на земя, рибарството и горите“ задължителни 

за Плана за външни инвестиции; настоява те да станат задължителни за всички 

финансирани от ОПР външни дейности на ЕС; 

26. припомня, че Европейската конвенция за правата на човека определя задължения 

за държавите по отношение на техните задължения за предоставяне на достъп до 

правни средства за защита на жертвите на нарушения на правата на човека както 

на тяхна територия, така и извън нея; призовава ЕС да предприеме мерки за 

подвеждането под отговорност на дружества за нарушения на правата на човека в 

трети държави и да осигури ефективни правни средства за защита, подаване на 

жалби и налагане на санкции, включително в случаи на участието им при 

заграбването на земи; 

27. изразява съжаление за сериозните недостатъци на рамката на ООН 

„Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“ и на Ръководните 

принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека във връзка с 

правата на коренното население и правата върху земята; призовава ЕС да се 

включи конструктивно в работата на Съвета по правата на човека на ООН за 

правно обвързващ международен инструмент, който да регулира, в рамките на 

международното право за правата на човека, дейността на транснационалните 

корпорации и други стопански предприятия; насърчава тези корпорации, докато 

този процес продължава, да приемат „Доброволните насоки относно отговорното 

управление на правото на владение на земя, рибарството и горите“ в кодексите на 

поведение на предприятията или в други доброволни рамки; освен това призовава 

Комисията, чиито планове бяха приветствани от Съвета в заключенията му от 

юни 2016 г., да стартира, като първа стъпка, плана за действие на ЕС относно 

отговорното бизнес поведение; 

28. приветства сърдечно започнатата работа по изготвянето на обвързващ договор на 

ООН за бизнеса и правата на човека, за който се счита, че ще повиши 

корпоративната социална отговорност и ще овладее безнаказаността; изразява 

съжаление за всяко евентуално обструктивно поведение във връзка с този процес 

и призовава ЕС и неговите държави членки да участват конструктивно в тези 

преговори; 

29. подчертава, че моделите на потребление в ЕС оказват въздействие върху 

коренното население, например чрез използването на природните ресурси; 

настоява, че ЕС трябва да гарантира последователност и съгласуваност във 

всички свои политики, както и че трябва да действа отговорно в развиващите се 

страни; освен това призовава ЕС системно да оценява въздействието на 

политиките си в сферата на развитието, селското стопанство, търговията и 



 

AD\1151082BG.docx 9/11 PE618.035v02-00 

 BG 

енергетиката върху поминъка на най-уязвимите групи население; 

30. подчертава връзката между правото на храна и поземлените права на коренното 

население; припомня, че според доклада на ООН относно състоянието на 

коренното население по света, насърчаването на нови технологии, като например 

подобрените семена, торове и пестициди, въвеждането на пазарно ориентираното 

култивиране и схемите за мащабни насаждения са причинили влошаване на 

състоянието на околната среда и са унищожили екосистеми, като по този начин са 

оказали въздействие върху много местни общности до степен, че са ги принудили 

да се презаселят другаде; отправя критика във връзка с факта, че неустойчивият 

внос от трети държави, например на соя и на палмово масло, които обикновено 

произхождат от монокултури, често води до изсичане на гори, като по този начин 

унищожават местообитания и водят до разселването на коренното население, 

живеещо там; призовава в тази връзка за въвеждането на критерии за устойчивост 

по отношение на вноса на растителни протеини; 

31. припомня, че Общото събрание на ООН обяви 2019 г. за международна година на 

езиците на коренното население; подчертава, че културата е фактор за развитие; 

32. обръща внимание на ролята, която играе диаспората като посредник и канал за 

знания на коренното население; 

33. изтъква, че ние в ЕС все още има много да учим за устойчивото използване, 

например на горите, от коренното население, което освен това слабо допринася за 

изменението на климата поради своя начин на живот, а бива особено силно 

засегнато от него, например поради суша или опустиняване, — въздействие, което 

засяга по-специално жените; 

34. подчертава, че ЕС и неговите държави членки трябва да поемат сериозни 

ангажименти да включват децата с увреждания от коренното население във 

всички политики, действия и програми, свързани с международното 

сътрудничество и външните отношения; 

35. настоятелно призовава ЕС следва да гарантира, че принципът на свободно, 

предварително и информирано съгласие на хората с увреждания, живеещи в 

коренни общности, се вземат предвид във всички развойни проекти на ЕС 

засягащи коренното население, като гарантира, че хората с увреждания от 

коренното население имат достъп до информация и документация за всеки 

проект, спонсориран или финансиран от ЕС на територии на коренното 

население;  
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