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EESSÕNA LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGELT ESINDAJALT / KOMISJONI 
ASEPRESIDENDILT 
Mul on väga hea meel inimõiguste ja demokraatia olukorda maailmas käsitleva ELi 2012. aasta 

aruande avaldamise üle. See aruanne kaardistab meie inimõigustealase töö kõigis ELi välissuhetes 

ja toob esile meie peamised saavutused. Aruanne suunab ka meie edasist tööd, osutades 

valdkondadele, milles tuleb kiiresti edusamme teha. 

 

Inimõigused on läbiv põhiteema kogu meie välistegevuses. EL on pühendunud nende väärtuste 

kaitsmisele liidus ja ülejäänud maailmas. Kuhu ma ka ei läheks, on inimõigused ikka üheks 

vestlusteemaks, kas siis ametlikel kohtumistel valitsustega või kodanikuühiskonna ja valitsusväliste 

organisatsioonidega suheldes. 

 

2012. aasta oli oluline aasta seoses inimõigustega ELi välissuhetes. Liit võttis 25. juunil vastu 

inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku, mis kujutab endast esimest sellelaadset 

põhimõtete ja eesmärkide kogumit, mis koostati eesmärgiga suunata meie tööd inimõiguste 

edendamisel kogu maailmas. 

 

Strateegiline raamistik on seotud tegevuskavaga, tagamaks et meie headel kavatsustel oleksid 

käegakatsutavad tulemused. See võte on toonud juba suurt edu. Näiteks tänu sellele, et 

määratlesime surmanuhtluse prioriteetse küsimusena ja tegime jätkuvalt lobitööd, näiteks 

saavutasime surmanuhtluse suhtes ülemaailmse moratooriumi kehtestamist käsitleva ÜRO 

Peaassamblee resolutsiooni vastuvõtmise. 

 

EL rahastas eelmisel aastal demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist sadu projekte 

nende kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamiseks, kes on pühendunud demokraatia 

edendamisele. Me äratasime samuti ellu Euroopa demokraatia rahastu, et anda paindlikku ja kiiret 

toetust väiksematele valitsusvälistele organisatsioonidele. Selle tulemusena saab nüüd rohkem 

inimesi töötada tulemuslikult põhiõiguste- ja vabaduste kaitsmise nimel kogu maailmas. 
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Me ajakohastame ja parandame pidevalt oma demokraatia edendamise alast tööd, et saavutada 

käegakatsutavamaid tulemusi. Valimisvaatlusmissioonide süstemaatilisem järeltegevus aitab meil 

tagada seda, et meie soovituste põhjal viiakse ellu tegelikke reforme. 

Paljudes riikides eelmisel aastal tehtud edusammud on inspireerinud inimesi kogu maailmas oma 

õiguste eest seisma ja võitlust jätkama. Mul on väga hea meel, et EL on saanud neid toetada. 

Ent me ei saa loorberitele puhkama jääda. Igapäevased lood ja pildid suurtest kannatustest panevad 

meid mõistma, et kiiresti tuleb teha täiendavaid jõupingutusi. Tegevuskava aitab meil kindlustada 

jätkuvaid edusamme. 

ELi pühendumusele kindla kuju andmiseks nimetasin ma eelmisel aastal ametisse inimõiguste 

eriesindaja, Stavros Lambridinise. Ta on väsimatult kandnud ELi sõnumit, soodustades arengut ning 

andes inspiratsiooni ja tuge neile, kes edendavad inimõigusi kogu maailmas. Me oleme saanud oma 

töös kasutada ka valitsusväliste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide ekspertteadmisi ja kohaliku 

olukorra teadmisi ning samuti pühendunud inimeste abi. Inimõigustest rääkides räägime 

üksikisikute vabadustest ning üksikisikud ise on need, kes saavad olukorda muuta. 

 

Liit sai 2012. aastal Nobeli rahupreemia rahu, leppimise, demokraatia ja inimõiguste edendamise 

eest Euroopas. See tunnustus teeb meile kõigile suurt au. Ma usun, et see peaks meid samuti 

innustama suurendama jõupingutusi ja pakkuma abi seda vajavatele rahvastele kogu maailmas. 

 

Käesolev aastaaruanne on aluseks selle ülesande täitmisel. Me saame selle abil kaardistada arengut 

selgel, lihtsalt ja süstemaatilisel viisil ning tuua välja kohad, kus on vaja kõige kiiremini edasi 

liikuda. See on meile innustuseks selle olulise töö tegemisel ning selle tagamisel, et inimõigused, 

põhivabadused ja demokraatia ei oleks mitte ainult väheste privileeg, vaid reaalsus kõigi jaoks, 

nende sünnipaigast olenemata. 
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EESSÕNA 

Inimõiguste peamine jõud tuleneb nende universaalsusest – see on põhitõde, mis kajastub läbiva 

joonena terves käesolevas aruandes inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas. 

Inimõigused kinnitavad meie ühist inimloomust ja muudavad meid kõiki võrdseks. Nad tuletavad 

meile meelde, et ühe inimese võitlus kusagil kaugel on ka meie võitlus. Inimõigusliikumine annab 

meile samal ajal õiguslikud pidepunktid ja vastava keele iga üksikisiku nimel lahingu pidamiseks. 

See on keel, mille vahendusel saame rääkida tõtt võimulolijatele viisil, mis leiab mõistmist igaühe 

poolt ning on seega võimeline ühendama oma missiooni nimel inimesi sõltumata nende 

erakondlikust kuuluvusest, päritolust, usust ja soost. 

 

Tõepoolest, tõelised inimõigustega seotud võitlused ei toimu erinevate kultuuride vahel. Igas 

ühiskonnas esindavad inimõigused vastuolu võimust ilmajäetute universaalsete huvide ja võimu 

omajate relativistliku suhtumise vahel: väärkoheldud abikaasa huvid versus väärkohtlejast abikaasa 

eneseõigustused, mis põhinevad traditsioonilistel perekonnaväärtustel, tagakiusatud aktivisti huvid 

versus repressiivse riigi õigustused seoses julgeolekukaalutlustega. See on võib-olla põhjuseks, 

miks inimõiguste universaalsust seavad nii harva kahtluse alla inimõiguste rikkumiste ohvrid, aga 

vaidlustavad nii sageli nende rikkujad. 

 

Euroopa lisas rohkem kui 60 aastat tagasi siia arutellu ühe põlvkonna traumeeriva kogemuse kahest 

maailmasõjast ning maailma kõige hirmsama genotsiidi, mis panid inimesi järele mõtlema. Euroopa 

ja rahvusvaheline kogukond andsid lubaduse, et ükski riik maailmas ei tohiks kunagi enam sarnast 

julmust kogeda. 
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EL lähtub praegu põhimõttest, et inimõiguste universaalsus saab alguse kodust, jälgides hoolikalt 

Euroopa enda probleeme seoses inimõigustega ja valmisolekut nende kõrvaldamiseks Euroopa 

arvukate mehhanismide abil ning püüdes vältida enesega rahulolu. See toob ühtlasi esiplaanile 

arusaama, et ELi kohustus edendada ja kaitsta inimõigusi laieneb väljapoole ELi piire ning seda 

tuleb seega täita kõigi ELi välispoliitiliste vahendite ja meetmete abil. 

 

Selle eesmärgi saavutamiseks paneb uus inimõiguste strateegiline raamistik ja tegevuskava ELi 

institutsioonidele kohustuse teha omavahel veelgi tihedamat koostööd, et meie poliitikad oleksid 

võimalikult järjepidevad ja sidusad. Me võtame endale kohustuse rakendada kõiki meie 

välispoliitika vahendeid ja hinnata nende mõju, et edendada ja kaitsta inimõigusi nii palju kui 

võimalik. Oma suhetes kahepoolsete partneritega üle maailma püüdleme me selle poole, et 

inimõigused ja demokraatia oleksid meie suhtluses kesksel kohal. Me ei tee seda mitte ainult 

näpuga näitamise abil – mida me peame tegema, kui inimõigusi raskelt rikutakse –, vaid ka 

ühendades käed, et anda konkreetset toetust ja nõu inimõigustealaste kohustuste täitmisel. Me 

võtame endale samuti kohustuse olla aktiivsed ja toetavad partnerid kõigis piirkondlikes ja 

mitmepoolsetes organisatsioonides, kellele on tehtud ülesandeks edendada ja kaitsta inimõigusi. 

Ning me tunnistame, et meie inimõigustealase poliitika keskmes – nii riiklikul, ELi, piirkondlikul ja 

mitmepoolsel tasandil – asub aktiivne kodanikuühiskond, kellel on asendamatu roll olla 

ametiasutustele tasakaalustavaks jõuks, kes harib inimesi nende õiguste osas ja annab neile 

võimaluse nõuda nende õiguste austamist ning kelle hirmuta, kahtlustusteta või tagakiusamiseta 

tegutsemise ruumi tuleb kaitsta. 

 

Käesolev aastaaruanne kaardistab 2012. aastal ELi poolt tehtud välispoliitilise töö laias inimõiguste 

valdkonnas. Mis kõige tähtsam – see aruanne on kompassiks meie järgnevate aastate töös. See 

peaks meid suunama selles, mida tuleb kaitsta, mida tuleb parandada ning mida tuleb muuta selleks, 

et inimõiguste austamine oleks kõikjal reaalne tegelikkus. 
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ELI INIMÕIGUSTE JA DEMOKRAATIA STRATEEGILINE RAAMISTIK 

Ülevaade 

 

EL võttis 25. juunil 2012 esmakordselt vastu inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ja 

tegevuskava. Nendes dokumentides määratletakse ELi visioon seoses tema üleilmse inimõiguste 

poliitikaga eelseisvatel aastatel ning esitatakse üksikasjalik loetelu meetmetest, mida EL kavatseb 

rakendada nende eesmärkide edendamiseks praktikas. Strateegilise raamistiku ja tegevuskava 

vastuvõtmine on eriti tähtis mujal maailmas asuvate ELi partnerite seisukohast, olgu need siis kas 

valitsused või valitsusvälised organisatsioonid, sest sellega kehtestatakse selgelt standardid, mida 

EL kavatseb kindlameelselt propageerida. 

 

Strateegilises raamistikus kinnitatakse taas ELi kindlat tahet tagada, et inimõigused – kas siis 

kodaniku- ja poliitilised õigused või majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused – kehtiksid 

kõigi jaoks, toetades selleks täie jõuga maailmas vabaduse, demokraatia ja inimõiguste kaitsjaid. 

Strateegilises raamistikus rõhutatakse, et ELi eesmärk on edendada inimõigusi eranditult kõigis oma 

välistegevuse valdkondades, nagu kaubanduse, investeeringute, tehnoloogia, interneti ja muude 

elektroonilise side vahendite, energeetika, keskkonna, ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja arengu 

valdkonna poliitikas, ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas ning samuti tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 

ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välismõõtme puhul, sealhulgas terrorismivastase 

võitluse poliitikas. 

 

Raamistikuga sätestatakse ELi peamised prioriteedid, eesmärgid ja meetodid, kusjuures kõigi nende 

eesmärk on suurendada järgmisel kümnel aastal ELi inimõiguste poliitika tulemuslikkust ja 

järjepidevust. Raamistikus rõhutatakse samuti, kuivõrd oluline on, et liikmesriigid, Euroopa 

Parlament, Euroopa Komisjon ja nõukogu teeksid inimõiguste edendamisel ühiselt tööd. Lisaks 

rõhutatakse ka seda, kui oluliseks EL peab oma dialoogi aktiivse ja sõltumatu 

kodanikuühiskonnaga, nii ELis kui ka mujal maailmas. 
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Raamistikku täiendab tegevuskava, milles esitatakse 97 meedet, mille EL rakendab 31. detsembriks 

2014. Need meetmed hõlmavad kõiki inimõiguste aspekte, alates piinamise kaotamisest kuni 

sundabielude sõlmimise lõpetamise ja sõnavabaduse kaitsmiseni. Tegevuskavaga jätkatakse juba 

mõned aastad kestnud tööd, näiteks surmanuhtluse vastast võitlust ja piinamise kaotamise 

kampaaniat, kuid samas nähakse tegevuskavas ette ka ELi algatused uutes valdkondades, näiteks 

kesksem roll arengukoostöö raames inimõiguste edendamises, internetis sõnavabaduse edendamine 

ja kodakondsusetuse ärahoidmine. 

 

Tegevuskavas on ette nähtud, et EL annab tegevuskava eesmärkide rakendamisel tehtud 

edusammudest aru inimõiguste ja demokraatia olukorda maailmas käsitlevas aastaaruandes.1 

Käesoleva aruande ülesehitus on sellega seoses läbi vaadatud, et järgida tegevuskava ülesehitust; 

strateegilist raamistikku ja tegevuskava käsitleva A osa iga jaotis sisaldab kokkuvõtet tegevuskava 

vastava osa senisest rakendamisest. 2012. aasta lõpuks tuli rakendada üheksa tegevuskava meedet2. 

Peaaegu kõigi nende eesmärkide saavutamisel tehti märkimisväärseid edusamme (vt täiendavat 

teavet meetme 3 kohta allpool). 

 

                                                 
1 Meede 3: esitada inimõiguste ja demokraatia olukorda maailmas käsitlevas aastaaruandes 

tulemused selle kohta, mil määral EL on täitnud oma inimõiguste strateegia kohaseid 
eesmärke. 

2 Meetmed 6a, 6d, 7, 14a,16a, 18c, 23a, 25b ja 30b. 
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25. juunil 2012 võttis nõukogu vastu ka ELi inimõiguste eriesindaja mandaadi. Kreeka endine 

välisminister ja Euroopa Parlamendi asepresident Stavros Lambrinidis asus ametisse 2012. aasta 

septembris. ELi inimõiguste eriesindajale (esimene Lissaboni lepingu järgne ELi eriesindaja, kellele 

on antud temaatiline mandaat) on tehtud ülesandeks tagada ELi inimõiguste poliitika järjepidevus, 

tulemuslikkus ja nähtavus. ELi inimõiguste eriesindaja aitab rakendada inimõiguste strateegilist 

raamistikku ja tegevuskava ning muid dokumente, näiteks inimõigusi käsitlevaid ELi suuniseid, 

eesmärgiga anda panus poliitika järjepidevusse. ELi inimõiguste eriesindaja edendab samuti 

dialoogi inimõiguste küsimustes kolmandate riikide valitsuste, rahvusvaheliste ja piirkondlike 

organisatsioonide ning kodanikuühiskonnaga, et suurendada ELi inimõiguste poliitika 

tulemuslikkust ja nähtavust. 2012. aasta viimasel neljal kuul esindas Stavros Lambrinidis ELi 

mitmel olulisel rahvusvahelisel inimõigustealasel kohtumisel, sealhulgas septembris toimunud 

OSCE inimmõõtme rakendamist käsitleval kohtumisel, ÜRO Peaassamblee kolmanda komitee 

67. istungjärgul ja 2012. aasta detsembris peetud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste foorumil. 

Eriesindaja kohtus mitme piirkondliku ja mitmepoolse organisatsiooni (ÜRO, Euroopa Nõukogu, 

OSCE, Araabia Riikide Liiga, Islami Koostöö Organisatsioon, Aafrika Liit) juhi ning oma 

ametivendadega nendes organisatsioonides, et edendada tihedamat koostööd ja ELi 

inimõigustealaste eesmärkide täitmist. Ta oli ka ELi delegatsiooni juht oktoobris peetud kolmandas 

ELi ja Mehhiko vahelises inimõigustealases dialoogis ning üheksandas Aafrika Liidu ja ELi 

vahelises inimõigustealases dialoogis. Stavros Lambrinidis tegi mitu ametlikku riigivisiiti, 

sealhulgas ühe Venemaa Föderatsiooni, kus ta avas oktoobris Peterburis ELi ja Venemaa vahelise 

kodanikuühiskonna foorumi, ning tal oli juhtiv roll ELi ja Egiptuse vahelise rakkerühma esimesel 

kohtumisel, mis leidis aset 14. novembril. Ta suhtles tihedalt ka kohalike ja rahvusvaheliste 

valitsusväliste organisatsioonide ning inimõiguste kaitsjatega Brüsselis ja mujal maailmas. 
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2011. aastal hakkasid ELi delegatsioonid koostama inimõigustealaseid riigistrateegiaid, tehes 

seda tihedas koostöös ELi liikmesriikide esindustega üle maailma; 2012. aastal kinnitas nõukogu 

nendest strateegiatest 48 ja veel 90 strateegiat on lähedal vastuvõtmisele. Strateegiad hõlmavad 

asjaomase riigi inimõiguste olukorra analüüsi ja neis tehakse kindlaks küsimused, mida käsitletakse 

ELi tegevuse seisukohast prioriteetsena. Strateegiad koostati kodanikuühiskonnaga konsulteerides 

ja nad on suunavaks raamistikuks nii ELi poliitilisele tegevusele kui ka kolmandatele riikidele 

finantsabi andmisel; kõigi riikide jaoks inimõigustealaste strateegiate koostamine kujutab seega 

endast suurt sammu eesmärgi suunas viia inimõigused praktilisel ja sihipärasel viisil ELi välissuhete 

keskpunkti. Strateegiate elluviimine on juba alanud ning esimesed sellekohased aruanded peaksid 

laekuma 2013. aasta alguses. 

 

EL võttis kooskõlas strateegilise raamistiku vastuvõtmisega mitu meedet, et muuta oma 

inimõiguste valdkonna töömeetodid tõhusamaks ja süsteemsemaks. Kõigi 140 ELi delegatsiooni 

ja büroo ning 15 ÜJKP missiooni ja operatsiooni juurde on nüüdseks loodud inimõiguste ja 

demokraatia koordinatsioonikeskused. 101 riigis on inimõiguste kaitsjate jaoks ametisse 

nimetatud ka kontaktametnikud. Nõukogu inimõiguste töörühm (COHOM) on suurendanud oma 

koosolekute toimumise sagedust. Euroopa välisteenistust ja komisjoni talitusi kokku toov komisjoni 

inimõigustega tegelev talitustevaheline töörühm kohtus mitmel korral, et teostada järelevalvet 

tegevuskava rakendamise üle. Euroopa Parlament ja Euroopa välisteenistus moodustasid 

2012. aasta aprillis kõrgetasemelise inimõigustealase kontaktrühma, mis peaks toimima 

foorumina, kus parlamendisaadikud ja välisteenistuse vanemametnikud saaksid vahetada 

regulaarselt teavet inimõiguste küsimustes. 
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Kui vaadata laiemas maailmas aset leidnud sündmusi, siis eriti murettekitavaks suundumuseks 

2012. aastal oli kodanikuühiskonna tegutsemisruumi vähenemine paljudes kolmandates riikides, 

mis oli sageli tingitud soovist vältida araabia kevadest inspireeritud revolutsioonide levikut koos 

adumisega, et kasvab interneti võim tekitada repressiivsete režiimide jaoks probleeme. 

Kodanikuühiskonna organisatsioonid seisid järjest rohkem silmitsi sõna- ja ühinemisvabaduse 

tõsise piiramisega, mille näiteks võib tuua erakordselt koormavad registreerimis- ja 

aruandlusnõuded, väga piiravad eeskirjad välisrahastamisele, valitsusvälistel organisatsioonidel 

poliitilises tegevuses osalemise või välismaalastega kontaktide omamise keelamine, valitsusväliste 

organisatsioonide sagedane kriminaalkorras karistamine laimu eest või nende tegevuse täielik 

keelustamine. ELile valmistas see suundumus tõsist muret. EL sekkus – kas konfidentsiaalsete 

diplomaatiliste kanalite või avalike avalduste kaudu – suurel arvul juhtumites, kus 

kodanikuühiskonna aktiviste või inimõiguste kaitsjaid hirmutati või karistati. EL toetas jätkuvalt 

aktiivse ja sõltumatu kodanikuühiskonna arengut üle maailma, eelkõige demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) kaudu, millest anti 2012. aastal rahalist 

toetust enam kui 100 riigi inimõiguste kaitsjatele ja kodanikuühiskonna aktivistidele. Komisjon 

võttis 2012. aasta oktoobris vastu teatise „Demokraatia ja säästva arengu juured: Euroopa koostöö 

kodanikuühiskonnaga välissuhete valdkonnas”,1 milles EL võtab endale kohustuse toetada rohkem 

partnerriikide kodanikuühiskonna organisatsioone, nii et nad saaksid osaleda täiel määral 

sotsiaalteenuste, läbipaistvuse, hea valitsemistava ja inimõiguste kaitse tagamisel ning panustada 

poliitika kujundamisse. Suurem toetus kodanikuühiskonnale on ka ELi uuendatud naabruspoliitika 

peamiseks elemendiks. EL lõi sel eesmärgil kodanikuühiskonna rahastamisvahendi, mille raames 

anti 2012. ja 2013. aastal lõunanaabruse kodanikuühiskonna toetamiseks 22 miljonit eurot. 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
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Oktoobris loodi ka Euroopa demokraatia rahastu. See on autonoomne eraõiguslik sihtasutus, 

mille eesmärk on toetada demokraatiameelseid aktiviste, kes tegutsevad demokraatiale ülemineku 

nimel Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikides ja mujal maailmas. Euroopa demokraatia 

rahastu ei ole Euroopa Liidu rahastamisvahend, kuid see täiendab olemasolevaid ELi instrumente, 

sealhulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit, andes kiiret ja paindlikku 

toetust sellistele osalejatele nagu registreerimata valitsusvälised organisatsioonid ja uued 

demokraatiat toetavad osalejad, kellel praegu on ainult piiratud juurdepääs ELi toetusele. 

 

2011. aastal lõunanaabruses demokraatia ja inimõiguste vallas saavutatud olulisele läbimurdele 

järgnes 2012. aastal demokraatlike standarditega kooskõlas olevate valimiste korraldamine mitmes 

riigis, kuid takistused demokraatiale ülemineku protsessi tugevdamisel jäid püsima. Korduvad 

massimeeleavaldused, millega käisid sageli kaasas jõhkrad politsei jõudemonstratsioonid, olid 

tõenduseks inimeste frustratsioonist seoses jätkuva suutmatusega rakendada täielikult kodaniku- ja 

poliitilisi õigusi ning vähese juurdepääsuga majanduslikele ja sotsiaalsetele õigustele, mida 

peegeldab töötuse ja puuduse kõrge tase. Selleks et tugevdada partnerlust ELi ja lõunanaabruse 

riikide ja ühiskondadega, võttis EL 2011. aastal vastu põhimõtte, mille kohaselt saavad rohkem 

toetust need partnerriigid, kes teevad rohkem edusamme, ning mille alusel toetatakse ulatuslikumalt 

tõelise ja kestva demokraatia ülesehitamisega tegelevaid partnerriike. Selle põhimõtte elluviimiseks 

lõi EL 2012. aastal SPRINGi (programm partnerluse, reformi ja kaasava majanduskasvu toetuseks) 

eraldised 390 miljoni euro ulatuses aastateks 2011–2012. EL ja Euroopa Nõukogu võtsid samuti 

vastu ühisprogrammi „Demokraatlike reformide tugevdamine lõunanaabruses”, mis võimaldab 

lõunanaabruse riikidel kasutada Euroopa Nõukogu ekspertteadmisi inimõiguste ja demokraatia 

kaitse vallas. EL lõi Tuneesia, Jordaania ja Egiptusega kõrgetasemelised rakkerühmad, et toetada 

poliitiliselt demokraatiale ülemineku protsessi ja tihedamaid sidemeid inimeste, valitsuste ja arengu 

valdkonna osalejatega nendes riikides. Naiste õigused olid jätkuvalt arvestatavaks probleemiks 

selles piirkonnas; EL lõi sel otstarbel 7 miljoni euro suuruse piirkondliku programmi naiste õiguste 

ja rolli suurendamiseks poliitikas ja majanduses, mille viib ellu ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja 

naiste õiguste edendamise agentuur. 
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Rohkemate edusammude eest rohkema toetuse andmise põhimõtet rakendati ka idanaabruses: 

juunis loodi idapartnerluse integratsiooni ja koostöö programm, mille alusel võimaldatakse 

suuremat rahalist toetust riikidele, kes astuvad samme tõelise ja kestva demokraatia rajamiseks. 

 

EL astus samme eesmärgiga püüda tagada inimõiguste kaitse ja vältida rahvusvahelise 

humanitaarõiguse rikkumist relvastatud konfliktides. Kaks olulisemat näidet on Süüria ja Mali. 

2012. aastal muutus olukord Süürias üha vägivaldsemaks konfliktiks, millega kaasnes 

humanitaarkriis, ning Malis viis riigipööre ja äärmuslike relvastatud rühmituste tegevus inimõiguste 

ränkade rikkumisteni. Vastusena laiaulatuslikule ja süstemaatilisele inimõiguste ja rahvusvahelise 

humanitaarõiguse rikkumisele Süürias peatas EL kahepoolse koostöö ja kehtestas sanktsioonid, mis 

hõlmasid kõigi käimasolevate EIP operatsioonide peatamist riigis, andis ulatuslikku humanitaarabi 

pagulastele ja inimesetele, keda kriis Süürias mõjutas, ning võttis ÜROs juhtiva rolli Süüria režiimi 

poolt toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste hukkamõistmisel. 

EL toonitas, et ta toetab arvatavalt toimepandud inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude 

rahvusvahelist uurimist ning nende juhtumite Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse edasi suunamist, 

kui nendega ei tegeleta korrakohaselt asjaomase riigi tasandil. Malis oli ELi eesmärk suurendada 

oma toetust kodanikuühiskonnale ja jagada ümber arenguabi, et toetada rahuliikumist. EL võttis 

vastu ka mitmeid avaldusi, milles toonitas, kuivõrd oluline on, et jätkuvalt oleks tagatud 

humanitaarabi ligipääs kogu riigile ning et kõik osalised austaksid inimõigusi. 
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EL jätkas inimõiguste universaalsuse propageerimist ning seadis ÜRO Inimõiguste Nõukogus 

jätkuvalt kahtluse alla universaalsuse põhimõttest kinnipidamist kahjustavate kontseptsioonide 

kasutuselevõtu. EL innustab kolmandaid riike ratifitseerima rahvusvahelisi inimõigustealaseid 

lepinguid, rahvusvahelise humanitaarõiguse alaseid lepinguid ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 

Rooma statuuti. 2012. aastal peetud ÜRO kõrgetasemelisel õigusriigi teemalisel konverentsil 

rõhutasid ELi liikmesriigid oma pühendumust inimõiguste universaalsusele, võttes kohustuseks 

kaaluda ühinemist mitme peamise inimõigustealase dokumendiga, näiteks sunniviisilise kadumise 

vältimise konventsiooniga ja piinamisvastase konventsiooni fakultatiivprotokolliga, ning 

aktsepteerida individuaalse kaebuse esitamise õigust mitme ÜRO inimõigustealase konventsiooni 

alusel. Rahvusvahelise humanitaarõigusega seoses võib märkida, et pärast seda, kui kaks 

liikmesriiki ratifitseerisid 2012. aastal jalaväemiinide kasutamise keelustamist nõudva Ottawa 

konventsiooni, on nüüd kõik liikmesriigid selle konventsiooni osalised. 

 

Inimõiguste kaitsjate toetamine kogu maailmas oli 2012. aastal jätkuvalt keskne küsimus. EL tegi 

37 avalikku avaldust, milles väljendas oma toetust vägivallast, hirmutamisest või ahistamisest 

ohustatud inimõiguste kaitsjatele, ja esitas 11 konfidentsiaalset demarši. ELi delegatsioonid andsid 

inimõiguste kaitsjatele praktilist tuge, kontakteerudes riiklike ametiasutustega, et püüda saavutada 

inimõiguslaste vabastamist, kui neid oli ebaõiglaselt kinni peetud, ning jälgides nende 

kohtuistungeid. Mõnes riigis ei lastud aga ELi vaatlejaid korduvalt kohtuistungitele. 2012. aastal 

anti demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist otsest toetust enam kui 300 ohus 

olevale inimõiguste kaitsjale rohkem kui 20 riigis. EL konsulteeris samuti regulaarselt inimõiguste 

kaitsjatega nii Brüsselis kui ka kolmandates riikides seoses olukorraga teatavates riikides ja ELi 

inimõigustealase poliitika arenguga. 

 

ELi inimõigustealase poliitika ja tegevuse raames käsitleti 2012. aastal mitmeid kodaniku- ja 

poliitiliste õigustega seotud probleeme. 
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Sõnavabadusega seoses mõistis EL mitmepoolsetel foorumitel korduvalt hukka sõnavabaduse ja 

internetile juurdepääsu piiramise ning blogijate vahistamise mõnedes kolmandates riikides. Juunis 

oli ELil keskne roll selle tagamisel, et ÜRO inimõiguste nõukogu võttis ühehäälselt vastu Rootsi 

algatatud esimese resolutsiooni sõnavabaduse kaitsmiseks internetis1. Selle algatuse „No 

Disconnect Strategy” kaudu jätkas EL autoritaarsete režiimide all elavate internetikasutajate, 

blogijate ja küberaktivistide toetamist, et neil õnnestuks vältida meelevaldseid katkestusi 

juurdepääsul internetile ja muule elektroonilisele kommunikatsioonitehnoloogiale. 

 

Inimõiguste universaalsus pandi 2012. aastal proovile ka usu- ja veendumusvabaduse valdkonnas. 

ELile valmistasid muret arvukad sallimatuse või diskrimineerimise juhtumid, kas siis konkreetsete 

usukogukonna liikmete vastu toime pandud füüsiliste rünnakute või diskrimineerivate tavade või 

õigusaktide kujul. EL tundis eriti muret katsete pärast töötada välja usundite halvustamise 

kontseptsioon, mis piiraks nii usu- kui ka sõnavabadust ning võib avada ukse usuvähemuste hulka 

kuuluvate inimeste süstemaatilisele ebaõiglasele kohtlemisele. Eelöeldut silmas pidades tegi EL kas 

iseseisvalt või koos teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega mitu avaldust, milles rõhutas 

vajadust austada inimõigusi üldiselt ning usu- ja veendumusvabadust ja sõnavabadust konkreetselt, 

kutsus üles rahule ja sallimisele ning mõistis hukka valitsuste või muude osaliste poolt usulistel 

põhjustel toime pandud vägivallateod, samuti usuviha levitamise ja vägivallale õhutamise. EL tegi 

ÜRO inimõiguste nõukogus ettepaneku usu- ja veendumusvabadust käsitleva resolutsiooni kohta 

ning arutas diplomaatiliste kanalite kaudu seda küsimust mitme riigiga. Tänu Islami Koostöö 

Organisatsiooniga peetud intensiivsetele läbirääkimistele tagas EL, et ei ELi ega Islami Koostöö 

Organisatsiooni vastavasisuline resolutsioon ei sisaldanud ühtegi viidet usundite halvustamise 

kontseptsiooni heakskiitmisele ning et mõlemad resolutsioonid võeti seega ühehäälselt vastu. EL 

tõestab kõnealuse küsimuse olulisust sellega, et võtab 2013. aasta alguses vastu usu- ja 

veendumusvabadust käsitlevad nõukogu suunised. 

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13, „Inimõiguste edendamine, kaitsmine ja kasutamine internetis”, 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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EL jätkas aktiivselt naiste õiguste edendamist. EL rakendas jätkuvalt ELi tegevuskava „Sooline 

võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine arengukoostöös” ning esitas aruande seni 

tehtud edusammude kohta. EL käivitas koos 12 kaasasutajaga septembris toimunud ÜRO 

Peaassamblee kohtumise raames algatuse „Võrdsete tulevike partnerlus”, mille abil edendatakse 

naiste osalemist poliitikas ja nende majandusliku mõjuvõimu suurendamist. ELil oli jätkuvalt juhtiv 

roll naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 rakendamisel, 

võttes sooküsimusi arvesse kõigis ÜJKP missioonides ja operatsioonides. Lisaks propageeris EL 

naiste, rahu ja julgeoleku küsimust enam kui 70 riigis, andes umbes 200 miljonit eurot riiklike 

tegevuskavade väljatöötamiseks ja rakendamiseks, rahastades valitsusväliseid organisatsioone ning 

koolitades valitsusasutusi. 2012. aastal nimetati ametisse Euroopa välisteenistuse sooküsimuste 

nõustaja, kelle ülesanne on tagada meetmete koordineerimine ja tulemuslikkus. 

109 inimõigustealases riigistrateegias on nüüd soolise võrdõiguslikkuse küsimused prioriteediks 

seatud. 

 

EL on samuti pühendunud puuetega inimeste õiguste kaitsmisele. EL on allkirjastanud ja 

ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli. Ta on 

ainuke piirkondlik üksus, kes on seda teinud. EL on loonud selle konventsiooni rakendamiseks 

omaenda koordinatsioonikeskuse ja sõltumatu mehhanismi lisaks koordinatsioonikeskustele ja 

sõltumatutele mehhanismidele ELi liikmesriikides, kellest enamik on nüüdseks ratifitseerinud nii 

konventsiooni kui ka protokolli. 
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Seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemisel 

rõhutas EL, et tema eesmärgiks oli tagada see, et samad inimõigused kehtiksid ilma 

diskrimineerimiseta kõigile inimestele üle maailma. EL võttis vastu nn vahendite kogumi, milles 

määratles kõnealuse valdkonna prioriteedid, mis viiakse 2013. aastal kooskõlla inimõigusi 

käsitlevate suunistega. EL tõstatas korduvalt homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide õiguste küsimuse 

rahvusvahelistel foorumitel, aga ka kahepoolsetes suhetes teatavate kolmandate riikidega. EL andis 

samuti demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu rahalist abi selles valdkonnas 

tegutsevatele kodanikuühiskonna rühmitustele. 

 

EL rõhutas mitmel foorumil, eelkõige kahel olulisel inimõigusi ja terrorismi käsitleval 

rahvusvahelisel konverentsil, kui tähtsaks ta peab inimõiguste täieliku järgimise tagamist 

terrorismivastases võitluses. EL võttis vastu nende riikide ja piirkondade loetelu, kellega 

tugevdada koostööd inimkaubanduse vastases võitluses. 

 

EL jätkas vastuvõetud nõukogu suuniste rakendamist (suunised surmanuhtluse ja piinamise vastu 

ning suunised inimõiguste kaitsjate ja lapse õiguste kohta). 

 

Surmanuhtlusega seoses toetas EL hoogustuvat ülemaailmset surmanuhtluse vastast suundumust, 

tehes arvukalt avalikke avaldusi ja võttes sõna rahvusvahelistel foorumitel. EL tegi ulatuslikku 

lobitööd, et toetada ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 67/176, millega kinnitatakse taas üleskutset 

kehtestada surmanuhtluse suhtes moratoorium ja mis võeti vastu pretsedenditult suure arvu 

poolthäältega. Kõnealusel resolutsioonil oli keskne roll maailmas surmanuhtluse kaotamise 

suundumuse kinnitamisel. EL toetas mitmeid kodanikuühiskonna projekte ja sündmusi üle maailma, 

eesmärgiga suurendada üldsuse toetust surmanuhtluse kaotamisele. EL võttis 2012. aastal vastu 

muudetud piinamisvastased suunised. Muudetud suunistes rõhutatakse vajadust tagada 

rahvusvaheliste seiremehhanismide, näiteks ÜRO piinamisvastase komitee soovituste asjakohane 

rakendamine ning toonitatakse piinamise või väärkohtlemise keelamist terrorismi vastu võitlemise 

käigus. EL tõi otse kolmandate riikidega suheldes esile piinamise üksikjuhtumeid ja andis 

valitsusvälistele organisatsioonidele 16 miljonit eurot piinamisvastase kampaania toetuseks. 
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EL viis 2012. aastal ellu üleilmse lobikampaania, et edendada lapse õiguste konventsiooni kahe 

fakultatiivprotokolli ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni lapsele sobimatut tööd käsitleva 

konventsiooni nr 182 ratifitseerimist. Veel 18 riiki ratifitseerisid need dokumendid. EL rahastas 

ligikaudu 11,1 miljoni euroga lapse õigusi edendavaid projekte enam kui 50 riigis, sealhulgas 

15 lapstööjõu kasutamise vastast projekti. 

 

EL jätkas 2012. aastal maailmas valimisprotsesside toetamist, lähetades valimisvaatlusmissioone ja 

valimisekspertide missioone ning andes valimisabi ja toetades riigisiseseid vaatlejaid. Kokku 

lähetas EL 2012. aastal 13 valimisvaatlusmissiooni ja valimisekspertide missiooni. Need missioonid 

aitasid toetada demokraatiale üleminekut ELi naaberriikides (valimisvaatlusmissioon Alžeerias, 

valimiste hindamise meeskond Liibüas ja valimisekspertide missioon Egiptuses), olid tunnistajaks 

võimu üleminemisele opositsiooni kätte (valimisvaatlusmissioon ja valimisekspertide missioon 

Senegalis ning valimisekspertide missioon Mehhikos) ning aitasid tugevdada konfliktist väljuvat 

demokraatiat (valimisvaatlusmissioon Ida-Timoris ja Sierra Leones). EL suurendas samuti oma 

jõupingutusi selle tagamisel, et ELi valimismissioonide soovitustele võetaks süstemaatilisi 

järelmeetmeid. EL lähetas detsembris nende jõupingutuste ühe osana Malawisse esimese valimiste 

järelmeetmete missiooni, mille ülesanne oli uurida valimisreformidega seoses tehtud edusamme ja 

ELi valimisvaatlusmissiooni soovituste mõju. ELi eesmärk oli samuti intensiivistada oma 

demokraatia toetamise alast tööd vastavalt nõukogu 2009. aasta detsembri järeldustele1. EL andis 

aru demokraatia toetamist käsitlevate tegevuskavade rakendamise kohta üheksas pilootriigis ning 

kasutab saadud õppetunde teise ringi pilootriikide projekti käivitamisel 2013. aasta alguses. 

                                                 
1 Nõukogu järeldused, mis käsitlevad demokraatia toetamist ELi välissuhetes – suurema 

sidususe ja tõhususe suunas (16081/09), 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/09/st16/st16081.et09.pdf.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/09/st16/st16081.et09.pdf
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Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused on samuti ELi inimõigustealase 

välispoliitika lahutamatu osa. On selge, et inimõiguste (nii kodaniku- ja poliitiliste kui ka 

majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste) järgimine, säästev areng ja vaesuse kaotamine on 

omavahel seotud. Seda silmas pidades rõhutas EL järjepidevalt vajadust integreerida inimõiguste, 

valitsemise, demokraatia ja õigusriigi küsimused 2015. aasta järgse perioodi aastatuhande 

arengueesmärkide raamistikku. EL tõstatas majanduslike ja sotsiaalsete õiguste küsimuse 

kolmandate riikidega peetavate inimõigustealaste dialoogide käigus, korraldas veega kindlustatuse 

teemal kõrgetasemelise ürituse ÜRO ja Ameerika Ühendriikidega, tegi tihedat koostööd 

majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õigustega tegelevate ÜRO eriraportööridega ning tegi 

ülemaailmse veepäeva puhul ELi avalduse, milles tõi välja ka õiguse veele. Kolmandate riikide 

tähelepanu juhiti regulaarselt vajadusele ratifitseerida ja rakendada Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni konventsioonid, samas kui EL andis märkimisväärset kahepoolset rahalist abi 

projektidele, mille eesmärk on edendada tööstandardeid, näiteks töötingimuste parandamine 

kaevandussektoris. Euroopa välisteenistus tunnistab siiski, et tegevust selles valdkonnas annab 

tõhustada; kooskõlas tegevuskavaga hakati välja töötama viise, kuidas tagada majanduslike, 

sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste suurem hõlmatus. 

 

EL jätkas kõigi tema käsutuses olevate vahendite kasutamist inimõiguste küsimuse tõstatamiseks 

kohtumistel kolmandate riikidega. EL võttis 2012. aastal vastu muutuste kava, milles inimõiguste, 

hea valitsemistava ja demokraatia edendamine asetatakse ELi arengukoostöö keskmesse1. ELi 

arenguvaldkonna toetuste ja laenude ning inimõiguste (sealhulgas majanduslike, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste õiguste) ja demokraatia edendamise vahele luuakse nüüd veelgi tugevamad sidemed. 

2012. aastal vastu võetud programmitöö suunistes nähakse ette, et ELi arenguabi tuleks kohandada 

vastavalt edusammudele, mida kolmandad riigid on teinud inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi 

põhimõtte edendamise valdkonnas võetud kohustuste osas2. Üldist eelarvetoetust antakse juhul, kui 

valitseb vastastikune usaldus ja ollakse kindlad selles, et abi kasutatakse nende põhiväärtuste 

edendamiseks, millele EL ja vastav partnerriik on pühendunud; EL on töötanud välja põhiväärtuste 

hindamise meetodid. 

                                                 
1 Nõukogu järeldused, milles käsitletakse muutuste kava ELi arengupoliitika mõju 

suurendamiseks (nõukogu 3166. istung (välisasjad), Brüssel, 14. mai 2012). 
2 Nõukogu järeldused, milles käsitletakse tulevast lähenemisviisi kolmandatele riikidele 

antavale ELi eelarvetoetusele (nõukogu 3166. istung (välisasjad), Brüssel, 14. mai 2012). 
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Kaubanduspoliitika valdkonnas tugevdas 2012. aasta oktoobris vastu võetud üldiste tariifsete 

soodustuste kava käsitlev muudetud määrus mehhanismi, millega jälgitakse inimõigustega seotud 

kohustuste täitmist kolmandate riikide poolt, kes saavad soodustusi üldiste tariifsete soodustuste 

kava (GSP+) alusel. Muudeti määrust, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on 

võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks, eesmärgiga keelustada 

kauplemine teatavate ainetega, mida kasutatakse surmavate süstide tegemiseks. 

 

EL jätkas 2012. aastal selle tagamist, et inimõigusi käsitlevad klauslid lisataks ühtemoodi nii 

tööstusriikide kui ka arengumaadega sõlmitavatesse poliitilistesse raamlepingutesse, isegi juhul kui 

partnerriigiga ei olnud lihtne kokkuleppele jõuda. 2012. aastal allkirjastati inimõiguste klauslit 

sisaldavad lepingud Iraagi, Vietnami, Kesk-Ameerika ja Filipiinidega. Aasta jooksul peeti 30 

inimõigustealast dialoogi ja konsultatsiooni, mille käigus käsitleti partnerriikidega mureküsimusi. 

Kõik dialoogid peeti vastastikkuse põhimõtte alusel, kusjuures partnerriigid kasutasid võimalust 

tõstatada Euroopa Liiduga põhjalikud inimõigusi puudutavad küsimused. Suurem hulk kolmandaid 

riike väljendas huvi seada ELiga sisse inimõigustealased dialoogid või konsultatsioonid. 

Inimõigustealane dialoog algatati Lõuna-Aafrikaga, Colombiaga peetava dialoogi kohtumisi hakati 

korraldama pealinnades ning Lõuna-Koreaga lepiti kokku inimõigustealastes konsultatsioonides, 

nende esimene voor toimub 2013. aastal. Inimõigustealaste dialoogide suurenevat arvu silmas 

pidades kaalub EL, kuidas ta saaks seda vahendit kõige paremini ära kasutada. Peale 

inimõigustealaste dialoogide peeti ka 12 seminari kodanikuühiskonna esindajatega. Liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja”) või tema pressiesindaja 

tegid 2012. aastal inimõiguste teemal kokku 151 avaldust ning mitmel juhul kasutati 

konfidentsiaalseid demarše. 



 

 
9431/13  asn/sel 23 
LISA DG C   ET 

Mitmepoolsel tasandil etendas EL jätkuvalt juhtivat rolli inimõiguste edendamisel Ühinenud 

Rahvaste Organisatsioonis. EL esitas 2012. aastal kolmel ÜRO inimõiguste nõukogu 

istungjärgul ettepanekud riikide olukordi käsitlevate resolutsioonide kohta (seoses olukorraga 

Süürias, Myanmaris/Birmas, Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis ja Valgevenes) ning usu- ja 

veendumusvabadust ning lapse õigusi käsitlevate temaatiliste resolutsioonide kohta. EL toetas 

paljusid teisi resolutsioone, sealhulgas resolutsioone Sri Lanka, Iraani, Eritrea, Côte d’Ivoire’i ja 

Somaalia kohta. EL algatas Valgevene inimõiguste eriraportööri koha loomise ja toetas Eritrea 

inimõiguste eriraportööri koha loomist. EL toetas kindlalt Süüria olukorda käsitleva komisjoni tööd 

ja aitas kaasa selle volituste pikendamisele. 

 

ÜRO Peaassamblee 67. istungjärgul kiideti kõik ELi algatused ulatusliku toetusega heaks. ELile 

valmistas heameelt, et oli võimalik jõuda üksmeelele Myanmari käsitleva resolutsiooni suhtes, 

milles tunnustatakse tehtud edusamme, kuid tehakse ka kindlaks need valdkonnad, mis valmistavad 

veel inimõiguste seisukohast muret. ELil oli samuti hea meel, et Korea Rahvademokraatlikku 

Vabariiki käsitlev resolutsioon võeti vastu ilma hääletuseta ning et Süüriat käsitlev algatus, mille 

käis välja suur riikide rühm Araabia riikide juhtimisel, pälvis rekordilise toetuse. Lisaks esitati ELi 

toetusel laiahaardeline resolutsioon inimõiguste kohta Iraanis. ELi poolt esitatud iga-aastane ÜRO 

resolutsioon usu- ja veendumusvabaduse kohta võeti taas kord ühehäälselt vastu. ÜRO 

Peaassamblee istungjärgul võeti vastu lapse õigusi käsitlev resolutsioon, milles keskendutakse 

põliselanike lastele, ja esimest korda võeti vastu Aafrika algatatud ja ELi poolt tugevalt toetatud 

resolutsioon, milles kutsutakse üles lõpetama naiste suguelundite moonutamine. 
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EL tegi jätkuvalt tihedat koostööd selliste piirkondlike partneritega nagu Euroopa Julgeoleku- ja 

Koostööorganisatsioon (OSCE), Aafrika Liit, Vaikse ookeani saarte foorumi sekretariaat ja Araabia 

Riikide Liiga. EL tugevdas oma tihedaid suhteid Euroopa Nõukoguga, võttes vastu 

koostööprioriteedid; EL ja Euroopa Nõukogu rakendasid jätkuvalt märkimisväärsel arvul 

ühisprogramme õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste valdkonnas kogumaksumusega ligikaudu 

101 miljonit eurot. EL suhtles ÜRO Peaassambleel ja inimõiguste nõukogus ka sellise temaatilise 

organisatsiooniga nagu Islami Koostöö Organisatsioon. 

 

Norra Nobeli komitee tegi 2012. aasta novembris teatavaks Nobeli rahupreemia andmise ELile 

tunnustamaks ELi tööd leppimise, demokraatia ja inimõiguste edendamise nimel ning rahul ja 

stabiilsusel rajaneva ala laiendamisel üle kontinendi. Preemia võtsid 10. detsembril vastu Euroopa 

Parlamendi president Martin Schultz, Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja 

Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso. EL teatas, et preemiaraha kasutatakse nende 

projektide toetamiseks, mille eesmärk on pakkuda haridust relvastatud konfliktidest mõjutatud 

lastele. 
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I Inimõigused ja demokraatia kõigis ELi poliitikavaldkondades 

1 Inimõiguste teema käsitlemine kõigis mõjuhinnangutes 

 

Euroopa Komisjon 

 

Euroopa Komisjon on alates 2006. aastast koostanud ELi algatuste mõjuhinnanguid, et kaardistada 

algatuste võimalik mõju sotsiaal- ja majandusvaldkonnas ning keskkonnaküsimustes. 

Mõjuhinnanguid tehakse seadusandlike ettepanekute puhul, muude kui seadusandlike ettepanekute 

puhul, kui neil on selge majanduslik, sotsiaalne või keskkonnamõju, ja muude kui seadusandlike 

algatuste, sealhulgas rahvusvaheliste lepingute läbirääkimisjuhiste puhul, milles määratletakse 

tuleviku tegevussuunad. 

 

Kuigi inimõigustele avalduva mõju hindamine ei kuulunud algselt nende punktide hulka, mida 

komisjon algatuste mõjuhinnangutes käsitleb, teatas komisjon 2010. aastal, et põhiõiguste hartale 

vastavuse tagamiseks hindab komisjon ka oma seadusandlike ettepanekute, sealhulgas 

välismõõtmega ettepanekute, näiteks kaubanduslepingute ja abi-eeskirjade mõju põhiõigustele. 

Komisjon kinnitas samuti, et inimõiguste hartat kohaldatakse ELi välispoliitikas1. Komisjon võttis 

2011. aastal vastu põhiõigusi käsitlevad tegevusjuhised,2 milles määratakse kindlaks meetmed, 

mida komisjoni talitused peaksid võtma, et võtta komisjoni mõjuhinnangutes arvesse põhiõigusi. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Tegevusjuhised põhiõiguste arvessevõtmiseks komisjoni mõjuhinnangute koostamisel, 

SEK(2011) 567 (lõplik). 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Komisjoni iga-aastases ELi põhiõiguste harta rakendamist käsitlevas aruandes1 toonitatakse, et 

harta on endiselt aluseks põhiõiguste küsimuse integreerimisele kõigisse ELi õigusaktidesse ja 

liikmesriigid lähtuvad sellest ELi õiguse kohaldamisel. Aruandes antakse samuti ülevaade sellest, 

kuidas ELis arendatakse põhiõiguste kultuuri uute õigusaktide vastuvõtmisega, kui ELil on 

tegutsemiseks pädevus, ning Euroopa Liidu Kohtu praktika kaudu. Igal aastal kõiki ELi põhiõiguste 

harta sätteid käsitledes saab aastaaruannetes teha kindlaks need valdkonnad, kus on tehtud 

edusamme, ning need, kus võib täheldada uusi probleeme. 

 

2012. aastal tugevdati kaubanduslepingute mõjuhinnangute inimõigustealast mõõdet (vt 11. jaotist 

allpool). 

 

Euroopa Parlament 

 

2012. aasta oli esimene tegevusaasta Euroopa Parlamendi mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse 

direktoraadile, mis loodi vastusena Euroopa Parlamendi poolt 8. juunil 2011. aastal vastu võetud 

Niebleri raportile sõltumatute mõjuhinnangute tagamise kohta. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Mõjuhinnangute direktoraadi ülesanne on aidata tugevdada parlamendi institutsioonilist sõltumatust 

ja suutlikkust, aidates määrata kindlaks, kvantifitseerida ja põhjendada parlamendi üldisi 

tegevusprioriteete ning suurendades parlamendi suutlikkust hinnata tulevikku vaatavat poliitikat, 

toetades seeläbi üldist parema õigusloome eesmärki. Parlament võttis selles töös arvesse komisjoni 

mõjuhinnanguid ja koostas mõjuhinnanguid oma sisuliste muudatusettepanekute kohta kooskõlas 

parlamendi poolt 2008. aastal vastu võetud mõjuhinnangute käsiraamatuga. Mõjuhinnangute 

direktoraat koostas 2012. aastal mitmeid ELi välistegevuse suhtes asjakohaseid hinnanguid 1 

 

Kuigi 2008. aasta käsiraamatus inimõigusi ei mainita, hõlmavad parlamendi määratletud 

kriteeriumid ühiskonna haavatavatele rühmadele (sotsiaalne võrdlev hindamine) ja soolisele 

võrdõiguslikkusele avalduva mõju arvesse võtmist. Lisaks kinnitas mõjuhinnangute direktoraat, et 

ta peab inimõigusi oluliseks ning et seda küsimust käsitletakse pidevalt. 

 

                                                 
1 – ELi ja Jaapani vahelise vabakaubanduslepinguga seoses läbirääkimiste alustamiseks volituste andmist käsitleva 

ettepaneku kohta tehtud komisjoni mõjuhinnangu esialgne hindamine. Kriminaalõiguse abil Euroopa Liidu 
finantshuvide kaitsmist käsitleva direktiivi ettepaneku kohta tehtud komisjoni mõjuhinnangu esialgne hindamine. 

– Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimist ELiga käsitleva nõukogu otsuse ettepaneku kohta tehtud 
komisjoni mõjuhinnangu esialgne hindamine. Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse loomist käsitleva 
määruse ettepaneku kohta tehtud komisjoni mõjuhinnangu esialgne hindamine. Enim puudustkannatavate isikute 
Euroopa abifondi käsitleva määruse ettepaneku kohta tehtud komisjoni mõjuhinnangu esialgne hindamine. 
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Euroopa Liidu Nõukogu 

 

Kooskõlas nõukogu 2011. aasta järeldustega mõjuhinnangute kohta andis eesistujariik 

COREPERile aru mõjuhinnangute tegemise seisust nõukogus1. Aruandes esitatakse kõikides 

nõukogu koosseisudes mõjuhinnangute kasutamist käsitleva uuringu tulemused; aruandes 

märgitakse, et mõjuhinnanguid „ei käsitleta tavaliselt nõukogu kahes koosseisus – üldasjade ja 

välissuhete nõukogus”. 

 

Piiravad meetmed 

 

Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames kasutatavate piiravate meetmete 

(sanktsioonide) rakendamise ja hindamise suuniste alusel tuleb ÜVJP raames vastu võetud piiravate 

meetmete mõju inimõigustele hinnata enne meetmete vastuvõtmist ja seejärel igal aastal2. 

 

Suuniste punktis 8 sätestatakse järgmine: „Piiravate meetmete kasutuselevõtmine ja rakendamine 

peab olema alati kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Need peavad austama inimõigusi ja 

põhivabadusi, eelkõige õigust nõuetekohasele menetlusele ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile. 

Kehtestatud meetmed peavad alati olema eesmärgiga proportsionaalsed.” 

 

2012. aastal kohaldati suuniseid seoses iga-aastaste läbivaatamiste ja uute meetmete vastuvõtmisega 

Myanmari/Birma, Iraani, Süüria, Valgevene ja Zimbabwe puhul. 

                                                 
1 Eesistujariigi / nõukogu sekretariaadi aruanne mõjuhinnangute kohta, 21. november 2012, 

16569/12. 
2 11205/12. 
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Eelarvetoetus 

 

Tulenevalt 2012. aasta mais vastu võetud nõukogu järeldustest „Tulevane lähenemisviis 

kolmandatele riikidele antavale ELi eelarvetoetusele” hinnatakse inimõiguste, demokraatia ja 

õigusriigi põhimõtte aspekte selleks, et otsustada, kas partnerriigile eelarvetoetuse andmine on 

asjakohane. EL hindab seega, kas on täidetud partnerriigiga hea valitsemistava ja arengu lepingute 

sõlmimise eeltingimused, st kas austatakse selliseid põhiväärtusi nagu inimõigused, demokraatia ja 

õigusriigi põhimõte ning kas kõnealused lepingud toetavad laiapõhjalisi reforme, mis aitavad 

vähendada vaesust ja parandada valitsemist, andes samal ajal märku vastastikusest ja jagatud 

pühendumusest üleüldistele põhiväärtustele. 

 

Komisjon moodustas 2012. aasta aprillis selliste hindamiste tegemiseks eelarvetoetuse 

juhtimiskomitee; Euroopa välisteenistus on selle liige. Komitee kasutab riskihindamise raamistikku, 

mis põhineb muu hulgas ELi delegatsioonide poliitilisel aruandlusel ja käimasoleval poliitilisel 

dialoogil. 2012. aasta septembris kehtestati ametlikud suunised eelarvetoetuse programmitöö, 

kavandamise ja juhtimise kohta. Suuniste 4. peatükis käsitletakse põhiväärtusi. Selles kirjeldatakse 

järgitavaid põhimõtteid, hindamiste ulatust, põhiväärtuste seost hea valitsemistava ja arengu 

lepingute eri aspektide ning teiste eelarvetoetuse vormidega (valdkondliku reformi lepingud ja riigi 

ülesehitamise lepingud) ning põhiväärtuste hindamise ja seire protsessi. 
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Euroopa Investeerimispank (EIP) 

 

ELi pangana on EIP õiguslikult seotud Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätetega. Vastavalt oma 

avaldusele keskkonda ja ühiskonda puudutavate põhimõtete ja standardite kohta lähtub EIP oma 

hoolsuskohustuse täitmisel inimõigustel põhinevast lähenemisviisist mitmesugustes 

mõjuvaldkondades1. EIP võtab inimõiguste küsimust arvesse projektide sotsiaalse mõju 

hindamistes, nagu on ette nähtud EIP keskkonna ja ühiskonnaga seotud tavade käsiraamatus. EIP 

rahastab üksnes neid projekte, milles austatakse inimõigusi, ning projektid või tegevused, milles 

inimõigustest kinni ei peeta, jäetakse selgelt EIP rahastamistegevusest välja2. 

 

Tulenevalt oma õiguslikult siduvatest kohustustest (ELi leping) ning ÜRO äritegevuse ja 

inimõiguste juhtpõhimõtete heakskiitmisest viis EIP 2012. aastal lõpule inimõiguste valdkonna 

puuduste analüüsi, mille eesmärk on hinnata EIP sotsiaalse mõju hindamise standardeid ELi harta 

ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete valguses. Analüüsi tulemustest lähtudes 

vaadatakse 2012.–2013. aastal läbi EIP ühiskondliku hoolsuskohustuse standardid ning nende 

standardite uuestisõnastamine peaks kujutama endast tähtsat sammu selle suunas, et inimõigustega 

seotud kaalutlused integreeritakse veelgi rohkem EIP rahastamistegevusse. Seda kavatsust käsitleti 

ka 2012. aasta oktoobris, mil EIP korraldas iga-aastase rahvusvahelise sotsiaalvaldkonna ekspertide 

kohtumise, kus arutati viise, kuidas rahvusvahelised finantseerimisasutused saaksid kõige paremini 

integreerida inimõiguste küsimuse oma ühiskondliku hoolsuskohustuse täitmisse, eelkõige 

mõjuhindamistesse. 

 

                                                 
1 Need on sunniviisiline ümberasustamine / majandusliku seisu halvenemine, haavatavate 

elanikkonnarühmade õigused ja huvid, tööstandardid, töötervishoid ja -ohutus ning rahva 
tervis ja ohutus, üldsuse kaasamine ja konsulteerimine üldsusega. Sõltuvalt operatsiooni 
kontekstist võidakse käsitleda ka teisi teemasid seoses valitsemis-, läbipaistvus- ja suutlikkuse 
küsimustega, konfliktipotentsiaali ja -tundlikkusega, mis puudutab ressurssidele juurdepääsu 
või projektitoetuste jagamist, võimendatud ebavõrdsusega ning keeruka institutsioonilise 
keskkonna ja sotsiaalse dünaamikaga. 

2 Mitterahastatavate tegevuste loetelu vaata veebilehelt: 
http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf.  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Samal ajal koostatavat tulemuste hindamise raamistikku peetakse oluliseks osaks EIP tõhustatud 

hoolsuskohustuses ja järelevalves seoses sotsiaalsete aspektide, inimõigustega seotud kaalutluste, 

ettevõtja sotsiaalse vastutuse, inimväärse töö, keskkonnaalaste põhimõtete ja hea valitsemistava 

põhimõttega EIP rahastatud projektides. 

 

Oma iga-aastaste ettevõtja sotsiaalse vastustuse kohustustega seoses teeb EIP globaalse aruandluse 

algatuse raames teatavaks oma tulemusnäitajad keskkonna, ühiskonna ja valitsemise valdkonnas 

ning konkreetselt mitmed ühiskonna ja inimõigustega seotud näitajad. 
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2 Reaalne partnerlus kodanikuühiskonnaga, kaasa arvatud kohalikul tasandil 

EL tugevdas 2012. aastal jätkuvalt oma sidemeid kodanikuühiskonnaga, kes on ühelt poolt peamine 

konsulteeritav partner ELi inimõigustealase poliitika kujundamisel ning teiselt poolt poliitilise ja 

rahalise toetuse sihtrühm, arvestades kodanikuühiskonna asendamatut rolli inimeste toetamisel, et 

nad mõistaksid oma õigusi ja nõuaksid nende austamist, ning avaliku sektori asutuste tegevuse 

vaatlemisel. 

ELi ametnikud on muutnud selle süstemaatiliseks tavaks, et enne inimõigustealaste dialoogide 

pidamist konsulteeritakse Brüsseli ja asjaomase riigi kodanikuühiskonnaga ja et pärast antakse 

neile tulemustest ülevaade. 

Peale selle korraldati 2012. aastal ametlikke kodanikuühiskonna organisatsioonide seminare, kus 

Euroopa ja rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid said kokku asjaomaste riikide 

valitsusväliste organisatsioonidega; see leidis aset Argentina, Bangladeshi, Brasiilia, Colombia, 

Gruusia, Indoneesia, Kõrgõzstani, Mehhiko, Moldova Vabariigi, Palestiina omavalitsuse, 

Tadžikistani ja Tšiiliga peetavate ametlike inimõigustealaste dialoogide raamistikus. 2012. aasta 

novembris peeti Galways inimõigustealane seminar, millel osalesid õiguseksperdid ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad EList ja Hiinast. 

Nendel seminaridel tehtud soovitusi võetakse arvesse asjaomaste riikidega peetavates ELi ametlikes 

inimõigustealastes dialoogides. Kodanikuühiskonna esindajad osalesid parimast tavast juhindudes 

Aafrika Liidu, Mehhiko ja Moldova Vabariigiga peetavates ametlikes inimõigustealastes 

dialoogides, et esitada neid soovitusi. 

Kodanikuühiskonna panust sooviti saada ka inimõigustealaste riigistrateegiate ettevalmistamisel 

ning seda kohalikul tasandil ja/või ELi institutsioonides. 
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Kodanikuühiskonnaga konsulteeriti 2012. aastal seoses mitme poliitikaarenguga, näiteks selleks, et 

arendada edasi inimõiguste paketti, mille välisasjade nõukogu võttis vastu 25. juunil ja mille 

Euroopa Ülemkogu seejärel kinnitas. Kodanikuühiskonna arvamust küsiti ka näiteks usu- ja 

veendumusvabadust ning homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide õigusi käsitlevate ELi suuniste 

koostamisel; mõlemate suuniste ettevalmistamine on veel pooleli. 

Ka ELi rände- ja liikuvusalase välispoliitika üldiseks raamistikuks olevas rände ja liikuvuse suhtes 

võetud üldises lähenemisviisis rõhutatakse kodanikuühiskonna rolli selle rakendamises. Seega 

kaasatakse kodanikuühiskond süstemaatiliselt kõikidesse rännet käsitlevatesse dialoogidesse, samuti 

konkreetsetesse koostööraamistikesse ja liikuvusalastesse partnerlustesse ning kodanikuühiskonda 

võetakse arvesse tulevastes rände- ja liikuvusalastes ühistes kavades. Lisaks rõhutatakse 

inimkaubanduse kaotamist käsitlevas ELi strateegias (2012–2016)1 kodanikuühiskonna rolli selle 

rakendamisel, sealhulgas kodanikuühiskonna osalemist riiklikes ja rahvusvahelistes 

suunamismehhanismides. Täpsemalt nähakse ELi strateegias ette selliste kodanikuühiskonna 

organisatsioonide ja teenuseosutajate ELi platvorm, kes tegelevad liikmesriikides ning teatavates 

kolmandates riikides ohvrite kaitse ja abistamisega. 

Kodanikuühiskonna esindajad suhtlevad regulaarselt nõukogu inimõiguste töörühmaga (COHOM) 

ja neid teavitatakse töörühma järeldustest. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Kodanikuühiskond on jätkuvalt peamine demokraatia ja inimõiguste Euroopa 

rahastamisvahendist1 abi saaja. 2012. aastal toetati neljas järgmises töövaldkonnas peaaegu 500 

uut projekti, mis moodustavad ühe osa kõigist maailmas käimasolevates projektidest (kokku 2500): 

 

• ELi suutlikkus käsitleda kõige keerulisemaid olukordi, reageerida kiiresti inimõigusi 

puudutavatele hädaolukordadele ja kehtestada ELi laiahaardeline mehhanism 

inimõiguste kaitsjate jaoks; 

• elujõuliste kodanikuühiskondade arendamine, tugevdades nende võimet püüelda 

demokraatia ja inimõiguste poole ja neid kaitsta ning kodanikuühiskondade erilist rolli 

positiivsete muutuste toojana; 

• temaatilised kampaaniad, mis ühendavad eesmärkide propageerimise ja kohapealsed 

meetmed. 2012. aastal keskenduti järgmistele küsimustele: surmanuhtlus, karistamatus, 

õiguskaitse kättesaadavus, piinamine ja väärkohtlemine, lapse õigused, naiste õigused, 

sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised õigused, põhivabadused, mittediskrimineerimine 

ja puuded; 

• demokraatia edendamine ja toetamine osalus- ja esindusdemokraatia julgustamise ja 

edendamise kaudu ning kodanikuühiskonna rolli ja kodanikuühiskonna ning üldiste, 

rahvusvaheliste ja piirkondlike demokraatiaalaste mehhanismide vahelise koostoime 

tugevdamine, sealhulgas rahvusvaheliste demokraatiaalaste kohustuste täitmine ja selle 

jälgimine. 2012. aastal lähetati kolmandatesse riikidesse neli ELi 

valimisvaatlusmissiooni, üks valimiste hindamise missioon Liibüasse ning mitu 

valimisekspertide missiooni. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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EL hakkas 2012. aastal samuti rakendama nõukogu järeldusi ja teatist „Demokraatia ja säästva 

arengu juured: Euroopa koostöö kodanikuühiskonnaga välissuhete valdkonnas”1. ELile tehti 

muu hulgas ülesandeks koostada tegevuskavad, mis käsitlevad suhteid kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega partnerriikides. Tegevuskavasid on vaja selleks, et EL saaks luua 

kodanikuühiskonnaga püsivad suhted. Tegevuskavadega tagatakse uue poliitika elluviimine riigi 

tasandil, kusjuures pikaajalisteks eesmärkideks on ELi koostöö kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega, dialoog ja tegevuse toetamine. See tegevus seotakse ELi välisabi (nimelt 

kahepoolse, piirkondliku ja temaatilise koostöö) kavandamisega, tagades seeläbi poliitika sidususe 

ja vahendite vastastikuse täiendavuse. Inimõiguste riigistrateegiad on ka oluline sisend 

kavandamistegevuses. 

 

6.–7. detsembril Brüsselis peetud edukas 14. iga-aastane ELi ja valitsusväliste organisatsioonide 

vaheline inimõigustealane foorum oli rohkem kui kunagi varem ELi (Euroopa välisteenistus ja 

Euroopa Komisjon) ja kodanikuühiskonna (inimõiguste ja demokraatia valdkonna valitsusväliste 

organisatsioonide võrgustik ning Dag Hammarksjöldi sihtasutus) ühistöö tulemus. Sellel osales enam 

kui 200 kodanikuühiskonna esindajat üle maailma, samuti võtsid sellest osa rahvusvaheliste ja 

piirkondlike inimõigustealaste mehhanismide ning ELi institutsioonide ja liikmesriikide esindajad, et 

arutleda teemal „Universaalsuse propageerimine: piirkondlike inimõigustealaste mehhanismide roll 

ja nende koostöö kodanikuühiskonnaga”. Foorumil olid kohal ka piirkondlike organisatsioonide 

inimõiguste küsimusega tegelevate osakondade juhid. 

 

Poliitikaalast foorumit ja dialoogi täiendavad arvukad tehniliste küsimuste kohtumised, mis on 

suunatud kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning mis annavad teavet ja juhiseid juurdepääsu, 

rahastamise ja toetuse kohta, s.o struktuuriline dialoog, EIDHRi foorum, seminaride ettevalmistamise 

kutsed. 

                                                 
1 COM(2012) 492 final; nõukogu järeldused „Demokraatia ja säästva arengu juured: Euroopa 

koostöö kodanikuühiskonnaga välissuhete valdkonnas”; nõukogu 3191. istung (välisasjad), 
Luxembourg, 15. oktoober 2012. 
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3 Rakendamise korrapärane hindamine 

 

Tegevuskavas on ette nähtud, et EL annab maailmas inimõiguste ja demokraatia olukorda käsitlevas 

aastaaruandes aru tegevuskava eesmärkide rakendamisel tehtud edusammudest. Käesoleva aruande 

ülesehitus on sellega seoses läbi vaadatud, et järgida tegevuskava ülesehitust; strateegilist 

raamistikku ja tegevuskava käsitleva A osa iga jaotis sisaldab kokkuvõtet tegevuskava vastava osa 

senisest rakendamisest. Sellise ülesehituse eesmärk on selgus ja lihtsus ning dokumendi hõlpsam 

loetavus ja arusaadavus. 

 

2012. aasta lõpuks tuli rakendada üheksa tegevuskava meedet1. Enamiku nende eesmärkide 

saavutamisel tehti märkimisväärseid edusamme. 

1. 2012. aasta oktoobris võeti üheksas pilootriigis vastu demokraatiat käsitlevad 

vahearuanded, lõpparuanded esitatakse kavakohaselt 2013. aasta alguses ning enamikus 

pilootriikides koostatakse demokraatia tugevdamise tegevuskavad. 

2. Meetmeid võeti ELi valimisvaatlusmissioonide järeltegevuse süstematiseerimiseks, 

kasutades paremini ära missioonijuhtide aruandlust ja ELi abi programmitööd ning 

töötades välja uued suunised valimiste vaatlemise missioonidele ja delegatsioonidele. 

3. 2012. aasta novembris kehtestati nõukogu inimõiguste töörühma alaline paiknemine 

Brüsselis. 

4. 2012. aasta detsembris võeti vastu prioriteetsete riikide ja piirkondade loetelu 

partnerlussuhete loomiseks inimkaubanduse vastases võitluses. 

                                                 
1 Meetmed 6a, 6d, 7, 14a,16a, 18c, 23a, 25b ja 30b. 
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5. EL tegi ulatuslikku lobitööd, et toetada ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 67/206, 

millega kinnitatakse taas üleskutset kehtestada surmanuhtluse suhtes moratoorium ja 

mis võeti vastu pretsedenditult suure arvu poolthäältega. 

6. Iga ELi missiooni raames loodi inimõiguste koordinatsioonikeskused ning määrati 

inimõiguste kaitsjatega tegelevad ELi kontaktametnikud. Märkimisväärset tööd tehti ka 

nende kontaktandmete avaldamise hõlbustamiseks. 

7. Alustati usu- ja veendumusvabadust käsitlevate suuniste väljatöötamist. Konsulteeriti 

kodanikuühiskonnaga ja EL loodab suunised vastu võtta 2013. aasta alguses. 

8. ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete tõhusat rakendamist käsitlevate ELi 

prioriteetide kohta aruande avaldamine lükati edasi 2013. aastasse, selleks et kajastada 

2012. aasta detsembris toimunud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste alasel foorumil 

peetud arutelusid. 

9. Euroopa Komisjon viis 2012. aasta augustis lõpule puuetega inimesi ja arengut käsitleva 

juhise ajakohastamise kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. 
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II Inimõiguste universaalsuse propageerimine 

4 Üldine inimõigustest kinnipidamine 

 

Euroopa Liidu lepingu artikli 21 ning inimõiguste strateegilise raamistiku ja tegevuskavaga 

kooskõlas edendati 2012. aastal inimõigusi jätkuvalt kui ELi ning kolmandate riikide ja piirkondlike 

organisatsioonide vaheliste suhete alust. 

 

EL pööras ÜRO inimõiguste nõukogu 2012. aasta istungjärgul suurt tähelepanu nende algatuste 

sisule, mis võivad õõnestada inimõiguste universaalsuse põhimõtet, ja oli mõnikord selliste 

algatuste vastu (näiteks traditsioonilisi väärtusi ning multikultuursust ja inimõigusi käsitlevad 

algatused). EL väljendas selgelt oma seisukohti avaldustes ja hääletuste selgitustes. 

 

EL julgustas ja jälgis tähelepanelikult ASEANi uue inimõiguste deklaratsiooni sündi 2012. aastal 

ning rõhutas, et see on oluline samm Aasias inimõiguste kaitsmise parandamise suunas. Kõrge 

esindaja Catherine Ashton rõhutas siiski ka vajadust tagada, et deklaratsiooni rakendamisel 

käsitletaks piisavalt mis tahes mittevastavusi rahvusvahelistele standarditele, eeskätt inimõiguste 

ülddeklaratsioonile ja asjaomastele ÜRO inimõigustealastele lepingutele. 

 

ÜRO inimõigustealaste dokumentide ratifitseerimisest sai 2012. aastal suhete, eeskätt 

inimõigustealaste dialoogide tavapärane osa, lähtudes asjaomase kolmanda riigi olukorrast vastavalt 

inimõiguste riigistrateegiates määratletule. 
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Lisaks viis EL 2012. aastal lõpule lapse õiguste konventsiooni kahe fakultatiivprotokolli ja 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni lapsele sobimatut tööd käsitleva konventsiooni nr 182 üleüldise 

ratifitseerimise kampaania. ELi kampaania oli seotud nende dokumentide jõustumise 10. 

aastapäevaga 2012. aasta alguses. ELi kampaanial oli positiivne mõju: relvastatud konfliktidesse 

laste kaasamist käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseeris seitse riiki, laste müümist, laste 

prostitutsiooni ja lapspornot käsitleva fakultatiivprotokolli allkirjastas üks riik ja ratifitseeris kümme 

riiki, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 182 ratifitseeris üks riik. Lühemas kuni 

keskpikas perspektiivis on oodata ratifitseerimist veel ligikaudu 12 riigi poolt, arvestades nende 

positiivset reaktsiooni ELi lobikampaania käigus. Mõnel juhul võib see sõltuda abi 

kättesaadavusest. 

 

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi projekti kaudu seati sisse koostöö Vaikse 

ookeani saarte foorumi sekretariaadiga, et propageerida ÜRO inimõigustealaste dokumentide 

ratifitseerimist Vaikse ookeani saarte foorumis osalevates riikides. 

 

Kolmandate riikidega rajatud kahepoolsete inimõigustealaste suhete tavapäraseks osaks on nüüd ka 

ÜRO lepingu alusel loodud organite ja eriraportööride soovituste järgimine ning üldise korrapärase 

läbivaatamise raames riigi enda poolt võetud kohustuste täitmine. EL propageeris oma 

kahepoolsetes kontaktides regulaarselt ka alaliste kutsete esitamist ÜRO eriraportööridele. 

 

EL suhtles 2012. aastal jätkuvalt partnerriikide ja -organisatsioonidega usu- ja veendumusvabaduse 

küsimustes, tagades selle abil jätkuva üksmeele ELi poolt ÜRO inimõiguste nõukogus ja 

Peaassambleel esitatud resolutsioonide suhtes. EL suhtles oma partnerite ja ennekõike Islami 

Koostöö Organisatsiooniga ka usulise sallimatuse vastase võitluse ja vastavate ÜRO resolutsioonide 

vastuvõtmise teemal, eesmärgiga kaitsta inimõigusi usu- ja veendumusvabaduse üldkehtivate 

standardite alusel. 
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5 Inimõiguste ja demokraatia kultuur ELi välistegevuses 

 

Euroopa välisteenistus pakkus kooskõlas ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskavaga 

2012. aasta jooksul koolitusi inimõiguste ja demokraatia alal, eeskätt viies läbi „Inimõiguste 

seeria”, mis koosnes kolmest nädalasest tsüklist (märts, juuni, oktoober 2012). 

 

Lisaks kolmele üldisele tsüklile, milles käsitleti inimõiguste ja demokraatia alast poliitikat ELi 

välissuhetes, korraldati erikoolitusi järgmistel teemadel: mittediskrimineerimine (usu- ja 

veendumusvabadus, puuetega inimesed, homo-, bi-, trans- ja interseksuaalid), sooline 

võrdõiguslikkus, lapse õigused, rahvusvaheline kriminaalõigus, demokraatia toetamine ja valimiste 

vaatlemine, inimõigused ÜRO kontekstis ning Euroopa Nõukogu ja inimõigused. Osa nende 

koolituskursuste jaoks rakendas Euroopa välisteenistus akadeemiliste ringkondade, inimõiguste ja 

demokraatia võrgustikku kuuluvate valitsusväliste organisatsioonide, ÜRO allasutuste ja Euroopa 

Nõukogu ekspertteadmisi. 

 

Koolitustel osalesid Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni töötajad (nii Brüsselist kui ka 

delegatsioonidest), ÜJKP missioonide ja operatsioonide töötajad, liikmesriikide diplomaadid ning 

Euroopa Parlamendi töötajad. Arvestades et koolitustel osales päevas keskmiselt 35 inimest, oli 

nendel oluline roll inimõiguste ja demokraatia teema integreerimisel ELi poliitikavaldkondadesse. 

Koolituskursusi reklaamiti delegatsioonide juures asuvate inimõiguste koordinatsioonikeskuste 

võrgustiku kaudu, mille tulemusena registreerus märkimisväärne arv delegatsioonide töötajaid 

(52 inimest 48 riigist), kes vahetasid omavahel teavet parimate tavade kohta inimõiguste 

küsimustes. 

 

Personali koolitamisele uue tõuke andmiseks algatas Euroopa välisteenistus 2012. aasta septembris 

liikmesriikide pakutavate inimõiguste ja demokraatia valdkonna koolituskursuste kaardistamise, et 

võrrelda parimaid tavasid ja ühendada jõud. Oma kogemustest rääkis seitse liikmesriiki. 
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Inimõiguste ja demokraatia teemal korraldati ka teisi koolituskursusi, mis toimusid 

delegatsioonijuhtide, poliitikaekspertide ja koostöövaldkonna juhtide lähetuseelsete ettevalmistuste 

raames, liikmesriikide diplomaatidele korraldatavate seminaride osana, Euroopa välisteenistuse 

personali algkoolituste seerias, arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid (DEVCO) 

piirkondlike seminaride raames ja vastavalt laekunud sooviavaldustele. Inimõigusi ja demokraatiat 

käsitlev ettekanne on nüüd lisatud kõikide lähetuseelsete koolituste programmi. 

EL jätkas 2012. aastal maailmas inimõigustealaste koolituste toetamist ka mitmesuguste 

rahastamisvahendite kaudu, näiteks demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist. 

Erinevates piirkondades akadeemiliste asutuste ja valitsusväliste organisatsioonide toetatavatel 

projektidel oli palju erinevaid sihtrühmi, alates koolilastest kuni kogukonnaliidrite ja 

politseiasutusteni ning hõlmati ka kõige haavatavamaid rühmi. Euroopa ülikoolidevaheline 

inimõiguste ja demokratiseerimise edendamise keskus ning selle võrgustik, mis hõlmab 

piirkondlikke magistriõppe programme Aafrikas, Aasia Vaikse ookeani piirkonnas, Balkanimaades, 

Kaukasuses ja Ladina-Ameerikas, on näited selle valdkonna edukatest projektidest. Rohkem kui 81 

maailma ülikooli koondades on võrgustik valdkondadevaheliseks tippkeskuseks, mis pakub 

kraadiõppejärgset inimõigustealast koolitust sadadele üliõpilastele, tulevastele juhtidele, 

erasektorile, kodanikuühiskonna organisatsioonidele, avalikule teenistusele ja ELi delegatsioonide 

töötajatele. Keskuse võrgustik alustas 2012. aastal läbirääkimisi piirkondliku magistriõppe 

programmi loomiseks Vahemere lõunapiirkonna jaoks. 

 

Kooskõlas ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskavaga paluti kõigil ELi delegatsioonidel ja 

ÜJKP missioonidel luua inimõiguste koordinatsioonikeskused ning avaldada nende 

kontaktandmed oma veebilehtedel. 2012. aasta lõpuks olid seda teinud kõik 140 delegatsiooni ja 

kõik 15 ÜJKP missiooni. Paljudel juhtudel on moodustatud kaks koordinatsioonikeskust, üks 

poliitika- ja teine operatiivharus (kokku 215 koordinatsioonikeskust). 101 riigis on määratud 

kontaktametnikud, kes tegelevad inimõiguste kaitsjatega. 67 delegatsiooni on inimõiguste 

koordinatsioonikeskuste kontaktandmed oma veebilehtedel juba avaldanud. Kuus delegatsiooni 

otsustasid seda julgeolekukaalutlustel mitte teha. 
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Inimõiguste koordinatsioonikeskustel on keskne roll inimõigustealaste riigistrateegiate kohaliku 

rakendamise koordineerimisel. Nad on peakorteriteks, kus on olemas ekspertteadmised kohaliku 

arengu kohta, nad käsitlevad üksikjuhtumeid, esitavad demarše ning tutvustavad ELi prioriteete 

ÜRO Peaassamblee kolmandas komitees ja ÜRO inimõiguste nõukogus. Koordinatsioonikeskusi 

innustati kõigis nende küsimustes parimaid tavasid jagama. Esimene võimalus selleks on 

inimõiguste koordinatsioonikeskuste esimesel kohtumisel, mis toimub 28. veebruaril 2013 

Brüsselis. 

 

Inimõigustealaste riigistrateegiate koostamine ja rakendamine on loonud inimõiguste valdkonnas 

uue ühistöö vormi ELi delegatsioonide ja liikmesriikide saatkondade vahel. 2012. aastal asutati 

selle tulemusena paljudes kohtades poliitikanõuniku tasandil moodustatud inimõiguste töörühmad 

ning inimõigustealased eksperdid kaasati ELi delegatsioonide ja liikmesriikide saatkondade 

koostöösse. Mitmed kõnealused töörühmad võimaldasid ka paremini koordineerida inimõiguste 

kaitsjaid puudutavat teavet ja tegevust, mille tulemuseks oli tõhus tööjaotus ELi kohalike partnerite 

vahel. Euroopa välisteenistus jätkab parima tavana selliste kohalike inimõigustealaste töörühmade 

toetamist. 
 

 

III JÄRJEKINDLATE POLIITIKA-EESMÄRKIDE POOLE PÜÜDLEMINE, NII LIIDUSISESELT KUI KA 

RAHVUSVAHELISEL TASANDIL 

6 Tõhus toetus demokraatiale 

 

EL jätkas 2012. aastal järjekindlate poliitika-eesmärkide poole püüdlemisel ning ELi lepingu 

artikli 21 kohastest kohustustest lähtudes maailmas demokraatia tugevdamist ja levitamist. 

 

Peamiselt tehti seda järjepidevaid sõnumeid sisaldava poliitilise dialoogi kaudu, aga ka 

valimisvaatlusmissioonide ja arengukoostöö meetmete abil. 
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Järjekindlusele suunatud töö kannab kõige paremini vilja riikide tasandil ning algab poliitilist 

dialoogi hõlmavate ELi töövahendite vahelisest järjepidevusest. Järjekindlust peetakse silmas ka 

ELi ja liikmesriikide vahelises koostöös, mille sõnumeid ja tegevusi viiakse vastavusse ja 

kooskõlastatakse, ning see on täitnud oma eesmärgi, kui toetuses on kokku lepitud ja kui seda 

rakendatakse ühiselt partnerriigiga. Varasemast rohkem keskendutakse kestvate tulemuste 

saavutamisele, sealhulgas demokraatia toetamise vallas. 

 

Peale valimisvaatlusmissioonide, mis on väga nähtavad usaldusväärsete valimisprotsesside 

toetamise vahendid, rakendatakse partnerriikides kodanikuühiskonna organisatsioonidega tehtava 

koostöö raames kodaniku- ja poliitiliste õiguste ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 

õiguste jätkuva edendamise toetamiseks meetmeid demokraatia ja inimõiguste Euroopa 

rahastamisvahendi abil. 
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Demokraatiat toetatakse ka laiemalt, toetades mitmesuguseid avaliku sektori asutusi, et pakkuda 

kodanikele rohkem teenuseid ning edendada majanduslike ja sotsiaalsete õiguste järgimist. 

Toetatakse ka parlamente ja kodanikuühiskonna organisatsioone ning edendatakse 

detsentraliseerimise meetmeid eesmärgiga laiendada poliitilist ruumi, et kodanike hääl oleks kuulda 

ja et nad oleksid esindatud. Suutlikkust suurendatakse ja institutsioone toetatakse peamiselt 

arengukoostöö rahastamisvahendist, Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendist ning Euroopa 

Arengufondist. 

 

Nõukogu 2009. aasta novembri ja 2010. aasta detsembri järelduste rakendamine kuulub nüüd 

strateegilise raamistiku ja tegevuskava alusel võetud demokraatia- ja inimõigustealaste kohustuste 

hulka. 

 

2012. aastal jätkasid ELi delegatsioonid ja liikmesriigid tööd üheksas ülejäänud demokraatia 

toetamise pilootriigis (Benin, Boliivia, Ghana, Indoneesia, Kõrgõzstan, Liibanon, Maldiivid, 

Mongoolia ja Saalomoni saared, mis määrati kindlaks nõukogu 2010. aasta detsembri järeldustes) 

demokraatiaprofiilide koostamise lõpuleviimiseks ja demokraatiaalaste tegevuskavade 

koostamiseks. 2012. aasta oktoobris võeti vastu vahearuanne. 2013. aasta alguses valmib 

kavakohaselt aasta lõpu aruanne ja järeldused pilootriikide esimese etapi kohta. 

 

Kõik pilootriikide delegatsioonid on esitanud kirjeldavad aruanded, st kaardistanud pilootriigis 

demokraatia toetamiseks elluviidavad rahastajate tegevused. Enamik delegatsioone on teinud ka 

vajaduste analüüsi ja on välja töötamas demokraatia toetamise tegevuskavu. 
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2013. aastal töö jätkub ning vormi kavandid vaadatakse laekunud aruannete valguses läbi. Senised 

tulemused näitavad, et demokraatiat käsitlevad aruanded annavad lisateavet institutsioonide 

kvaliteedi ja poliitiliste struktuuride kohta ning sisaldavad hinnangut poliitilistele protsessidele, mis 

kas tugevdavad või õõnestavad demokraatiat. Nendes näidatakse ka vahendite edasiarendamise 

vajadust, nii personali arendamise ja koolitamisega seoses kui ka suuniste ja vormide puhul, mida 

kasutatakse analüüsimisel, meetmete kindlaksmääramisel ning demokraatia toetamise meetmete 

rakendamisel ja hindamisel. 

 

Esimese ringi pilootriikidest saadud õppetundide põhjal käivitatakse pilootriikide teine etapp. 

 

Demokraatiaprofiilide eesmärk on anda ELi hinnang asjaomase riigi demokraatia seisule, 

süstematiseerida põhiaspekte käsitlev teave ning hinnata väljavaateid muutusteks. Ideaalis peaks see 

aset leidma koostöös mõlema kohaliku sidusrühmaga (ametiasutused ja kodanikuühiskond) ja 

rahvusvaheliste sidusrühmadega. Pilootriikide esimese etapi põhjal võib teha esialgse järelduse, et 

kogutud teave on ajakohane suhteliselt pikka aega ning et see on kasulikuks taustamaterjaliks, mida 

saab kasutada poliitilistes dialoogides, arengukoostöö meetmetes ja valimiste vaatlemisel või 

valimisabi andmisel. 
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Demokraatia tegevuskavades tuuakse välja need valdkonnad, mille suhtes on kokku lepitud, et need 

vajavad demokraatia tugevdamiseks ELi / ELi liikmesriikide ja teiste abistajate toetust. Ideaalis 

lepivad nendes valdkondades ühiselt kokku EL / ELi liikmesriigid (ja teised rahastajad) ja 

partnerriik. Eesmärk on suurendada järjekindlust ja meetmete omavastutust ning saavutada kestvaid 

tulemusi. Demokraatiaprofiilid ja tegevuskavad esitatakse nõukogule ning neid kasutatakse 

meetodite edasiarendamiseks. Lõppeesmärk on üleilmselt kohaldatavad vahendid. 

 

Tõelised valimised on toimiva demokraatia põhialus ja kestva arengu põhielement. EL usub, et 

meetmed, millega tagatakse tõelistes valimistes osalemise õigus, saavad anda suure panuse rahu ja 

stabiilsuse saavutamisse ja konfliktide ennetamisse. EL jätkas 2012. aastal maailmas 

valimisprotsesside jõulist toetamist, lähetades ametiasutuste kutsel riikidesse ELi 

valimisvaatlusmissioone ja valimisekspertide missioone, andes taotluse korral valimisabi ja 

toetades riigisiseseid vaatlejaid. 

 

Juunis tehti vahekokkuvõte, et parandada valimisvaatlusmissioonide ja valimisekspertide 

missioonide jaoks ette nähtud vahendite toimimist ja kasutamist. 

 

2012. aastal lähetati valimisvaatlusmissioonid Senegali, Alžeeriasse, Ida-Timorisse ja Sierra 

Leonesse. Konkreetsete julgeolekutingimuste tõttu saadeti Liibüasse valimiste hindamise 

meeskond. Valimisekspertide missioonid saadeti Egiptusesse, Jeemenisse, El Salvadori, Guinea 

Bissausse, Senegali, Mehhikosse, Angolasse ja Ghanasse. 
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EL tugevdas veelgi pikaajalist lähenemisviisi valimisprotsessidele, hakates hindama võimalikult 

paljusid valimistsükli aspekte enne valimisi (näiteks hääletajate registreerimine) ja valimiste järel 

(valimisvaatlusmissioonide soovituste täitmine). Selleks et täita ELi inimõiguste ja demokraatia 

strateegilises raamistikus ning tegevuskavas ette nähtud kohustust, võtsid ELi institutsioonid 

meetmeid, et süstematiseerida ELi valimisvaatlusmissioonidele järgnevat tegevust olemasolevate 

vahendite (näiteks missioonijuhtide regulaarne aruandlus ja ELi abi kavandamine) parema 

kasutamise kaudu ja selliste uute vahendite väljatöötamist nagu delegatsioonidele järelmissioonide 

läbiviimiseks antavad suunised ja juhendid. ELi valimisvaatlusmissioonide mõju suurendamiseks 

algatas EL valimistsükli keskel teostatavate järelmissioonide esimese vooru, et tugevdada eelnevate 

valimiste põhjal tehtud soovituste rakendamist, eesmärgiga parandada järgmiste valimiste 

läbiviimise tingimusi. 2012. aasta detsembris viis EL läbi järelmissiooni Malawis, et uurida 

valimisreformidega seoses tehtud edusamme ja aidata kaasa 2014. aastal toimuvate järgmiste 

valimiste ettevalmistamisele. 2013. aastal ootab ees veel mitu missiooni. 

 

Olles teadlik sellest, et soovituste laad ja formaat on väga oluline nende edukaks elluviimiseks, 

jätkas EL oma vaatlusmissioonidele antavate metoodikaalaste juhiste täiendamist nendes ja muudes 

küsimustes, eeskätt NEEDS-projekti kaudu. 
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NEEDS-projekt 2008–2012 

 

NEEDS (võrgustik valimiste ja demokraatia tõhustatud toetuseks) 2008–2012 oli kolmas projekt, 

mida EL selles valdkonnas rahastas. Projekti eesmärk oli: 

 

1) anda panus nende järjepidevate meetodite tugevdamisse, mida ELi valimisvaatlusmissioonid 

kasutavad kooskõlas demokraatlike valimiste osas kehtivate rahvusvaheliste ja piirkondlike 

standarditega (sealhulgas seos valimisabiga); 

2) suurendada ELi vaatlejate suutlikkust, töötades välja ühise ELi lähenemisviisi vaatlejate 

töölevõtmisele ja koolitamisele; 

3) toetada demokraatlikku protsessi kolmandates riikides, andes piirkondlike partnerite kaudu 

sihipärast toetust riigisisestele vaatlejarühmadele ja muudele asjakohastele kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele; sellega seoses arendada ja edendada ELi valimisvaatlusmissioonide soovituste 

rakendamise strateegiaid, sealhulgas suutlikkuse suurendamist. 

 

Kolmeaastase projekti (pikendati veel üheks aastaks) tulemusena saadi mitmeid kasulikke 

vahendeid ja suuniseid ELi valimisvaatlusmissioonide meetodite kohta, korraldati koolitusi 

sadadele pika- ja lühiajalistele vaatlejatele ja põhimeeskonna liikmetele ning suurendati 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ja piirkondlike võrgustike suutlikkust. 

 

Need eesmärgid jäävad valimiste vaatlemise ja demokraatia toetamise projekti (2013–2017) kaudu 

antava toetuse keskmesse; kõnealust projekti juhivad GIZ ja Eris nende Aafrika, Aasia ja Ladina-

Ameerika piirkondlike ja riiklike partnerite toetusel. 
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EL jätkas juhtrolli täitmist paljude valimisvaatlusmissioonide kohapealse töö koordineerimisel ja oli 

seotud muude piirkondlike organisatsioonide (nt Aafrika Liit ja Araabia Riikide Liiga) suutlikkuse 

suurendamise toetamisega. ELi delegatsioone julgustati täitma OSCE/ODIHRi poolt valimiste 

vaatlemise tulemusena antud soovitusi. 

 

Araabia Riikide Liiga ja ELi vaheline koostöö 

 

2012. aastal korraldati NEEDS-projekti vahendusel 10-päevane teabe jagamist ja tegevusi hõlmav 

programm, mille käigus Araabia Riikide Liiga ja Euroopa Liidu esindajad said rääkida 

valimisvaatlusmissioonidega seotud probleemidest. Üritus toimus ajavahemikul 7.–17. oktoober 

2012; alguses toimusid kohtumised Brüsselis, seejärel läksid Araabia Riikide Liiga esindajad Leetu, 

et jälgida 14. oktoobril sealseid parlamendivalimisi. Araabia Riikide Liiga delegatsiooni kuulus 14 

liiget Araabia Riikide Liiga valimisvaatlusmissioonidega tegelevast peakorterist ning EÜ ja Araabia 

Riikide Liiga Maltas asuva kontaktbüroo esindaja. 

 

Seminar andis Araabia Riikide Liiga ja ELi ametnikele võimaluse jagada teavet kehtivate tavade ja 

lähenemisviiside kohta valimiste vaatlemise ja valimisabi meetoditega seoses. Seminaril osalenud 

ametnikud said seeläbi rohkem teada üksteise kogemustest ja võrdleva ülevaate 

valimisvaatlusrühmi rahastavate mitmesuguste muude rahvusvaheliste ja piirkondlike rühmade 

meetoditest ja strateegiatest. 
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EL toetas paljudes riikides usaldusväärseid riiklike vaatlejate võrgustikke rahastamise ja suutlikkuse 

suurendamise kaudu. EL andis samuti jätkuvalt tehnilist ja materiaalset tuge valimisprotsesside 

jaoks ja eeskätt valimiskomisjonidele, materiaalset tuge hääletus- ja registreerimistoimingute jaoks 

ning senisest rohkem ka teistele peamistele sidusrühmadele peale valimiskomisjonide, et edendada 

kaasatust ja protsessi tunnustamist. See hõlmas kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist 

sellistes valdkondades nagu hääletajate/kodanike harimine; erapooletu ja professionaalse 

meediasektori edendamist, sealhulgas ajakirjanike koolitamist; koolitusi poliitiliste erakondade 

liikmetele ja kandidaatidele, sealhulgas erakonnasisese dialoogi ja soolise võrdõiguslikkuse teemal; 

valimistega seotud vaidluste lahendamiseks usaldusväärsete mehhanismide kehtestamise toetamist 

ja kohtusüsteemi tugevdamist. 

 

EL andis 2012. aastal valimisabi mitmetele riikidele, sealhulgas Burkina Fasole, El Salvadorile, 

Nigeeriale, Pakistanile ja Togole. Oma ülemaailmseid jõupingutusi ja keskendumist vähendamata 

on EL tugevdanud oma toetust Vahemere lõunapiirkonnas ja Lähis-Idas toimuvale 

demokratiseerimise lainele. Toetust anti seega Jordaania ja Liibüa demokraatlike reformiprotsesside 

läbiviimiseks. Kavandatakse abi andmist riikidele, kes on tugevdamas oma demokraatlikke 

institutsioone (näiteks Nepal ja Tansaania), ja kriisi läbi teinud riikidele, kus üleminekuperioodi 

institutsioonid tuleb asendada demokraatlikult valitud institutsioonidega (näiteks Madagaskar). 

 

ELi prioriteedid on jätkuvalt teadmiste ja poliitika arendamine ning koostöö valimisabi valdkonna 

peamiste osalejatega. 2012. aasta märtsis Mombasas Kenyas peetud temaatilisel seminaril 

„Valimised ja IKT” oli üle 200 osaleja paljude arenguriikide valimiskomisjonidest. Seminar 

korraldati koostöös ÜRO Arenguprogrammiga. Seminari kohta koostati põhjalik kokkuvõttev 

aruanne ja selle alusel tehti e-õppe kursus. 
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7 ELi Nõukogu alaline suutlikkus inimõiguste ja demokraatia küsimustes 

 

Nõukogu töörühm, mis tegeleb kõigi inimõigustealaste aspektidega ELi välissuhetes 

(COHOM), koondab enda alla ELi liikmesriigid, Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse. 

COHOMi ülesanne on ELi inimõiguste- ja demokraatiaalase poliitika strateegiline väljatöötamine ja 

rakendamine, hõlmates mitmesugused ELi suunised inimõiguste küsimustes, inimõigustealased 

dialoogid ja konsultatsioonid kolmandate riikidega ning inimõiguste teema käsitlemise ELi 

välistegevuses. 

 

Põhiülesandeks on määrata kindlaks ELi strateegilised prioriteedid mitmepoolsetel 

inimõigustealastel foorumitel, eelkõige ÜRO inimõiguste nõukogus ja ÜRO Peaassamblee 

kolmandas komitees. COHOM oli ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ning 

tegevuskava koostamisel juhtiv jõud ja ta jälgib selle üldist elluviimist. 

 

COHOM vahetab regulaarselt arvamusi Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni esimehe ja 

kodanikuühiskonna esindajatega. Paljud teised kõrgetasemelised külalisesinejad, näiteks ÜRO 

eriraportöörid, kontakteeruvad samuti COHOMiga regulaarselt konkreetsete küsimuste arutamiseks. 

 

ELi inimõigustealase poliitika laienemise tõttu on töörühma töökoormus ja kohtumistele kuluv aeg 

viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud. Näiteks 2012. aasta esimese poole kohtumiste 

üldine kestus oli peaaegu kaks korda nii pikk kui 2010. aastal. Nende uute suundumuste tõttu tuli 

töömeetodeid muuta. 
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Lisaks riikide pealinnades toimuvatele tavapärastele kohtumistele, kus osalevad ELi 

liikmesriikides inimõiguste valdkonna eest vastutajad, toimuvad nüüd ka Brüsselis paikneva 

rühma korrapärased kohtumised pärast rühma asutamist 2012. aasta novembris. Peamine 

eesmärk ei ole mitte ainult tulla toime COHOMi kasvanud töökoormusega, vaid võimaldada ka 

kiiremat reageerimist arengutele ja tagada tihe läbikäimine poliitika- ja julgeolekukomitee ja ka 

teistega, eelkõige nende nõukogu töörühmadega, kes tegelevad geograafiliste piirkondadega. See on 

selge näide ELi otsusekindlusest edendada inimõigusi ja demokraatiat kogu oma välistegevuses. 

 

COHOM on roteeruvate eesistujariikide järgitavale tavale tuginedes moodustanud rakkerühmad, 

kelle ülesanne on toetada COHOMi tööd konkreetsetes prioriteetsetes valdkondades, valmistades 

põhjalikult ette ja arutades mitmeid teemasid, eelkõige ELi suuniste rakendamist inimõiguste 

valdkonnas (näiteks surmanuhtlus, piinamine, lapsed ja relvastatud konflikt, inimõiguste kaitsjad, 

lapse õigused, vägivald naiste ja tüdrukute vastu). Need rakkerühmad on praktiline viis, kuidas tuua 

kokku asjaomased eksperdid Euroopa välisteenistusest, komisjoni talitustest ja liikmesriikidest ning 

jagada ülesandeid mitteametlikus vormis. 

 

Mitteametlik ülesannete jagamise korraldus kehtib praegu ka ÜRO inimõigustealastel foorumitel 

(ÜRO Peaassamblee kolmas komitee ja inimõiguste nõukogu) ja teistes mitmepoolsetes 

organisatsioonides, näiteks Euroopa Nõukogus ja OSCEs. 

 

Tulemuslik ülesannete jagamise korraldus tagab laialdase poliitilise toetuse ja võimaldab ka 

kasutada ekspertteadmisi ja võimeid kõige paremal viisil. Arutelud selle üle, kuidas tõhustada 

veelgi ülesannete jaotust, jätkuvad 2013. aastal. 
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8 Sidusam poliitika 

 

EL on pühendunud inimõigustele kõigis valdkondades. EL ja selle liikmesriigid on pühendunud 

ELis inimõiguste austamise tagamisele. Väljaspool ELi on EL otsustanud edendada inimõigusi ja 

demokraatiat kogu oma välistegevuse kaudu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 21. 

2012. aastal tehti jõupingutusi eesmärgiga pöörata tähelepanu ELi inimõigustealase välis- ja 

sisepoliitika sidususele ja järjepidevusele. 2013. aastal tihendatakse koostööd põhiõiguste, 

kodanikuõiguste ja isikute vaba liikumisega ELis (FREMP) tegeleva töörühma ja inimõigustega 

ELi välissuhetes (COHOM) tegeleva töörühma vahel. 

 

9 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste austamine 

 

Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused on ELi inimõigustealase välispoliitika väga 

oluline osa, peegeldades kindlat pühendumust kõigi inimõiguste universaalsusele ja jagamatusele. 

2012. aastal rakendati nende õiguste edendamiseks, kaitsmiseks ja austamiseks mitmesuguseid 

vahendeid, mille hulka kuuluvad toetus kõrgel tasandil ja avalik diplomaatiline tegevus. 

EL propageeris valitsustevahelistes läbirääkimistes inimõigustealaste standardite rakendamise ning 

säästva arengu ja vaesuse kaotamise vaheliste seoste tunnustamist. Majanduslikke, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi õigusi arutati 2012. aastal osade partneritega ka inimõigustealaste dialoogide käigus. 

Näiteks Colombia, Gruusia, Ukraina ja Vietnamiga 2012. aastal peetud inimõigustealastes 

dialoogides käsitleti majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi mitmest küljest, sealhulgas 

maaga seotud ja tööõigusi. Edaspidi tehakse seda süsteemsemalt, nagu on ette nähtud inimõiguste ja 

demokraatia tegevuskavas. 

 



 

 
9431/13  asn/sel 54 
LISA DG C   ET 

EL toetas kogu aasta jooksul aktiivselt mitut majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õigustega 

tegelevat ÜRO eriraportööri, näiteks eriraportööre, kellel on volitused toidu ja vee kättesaadavuse 

õiguse küsimustes, ja tegi nendega koostööd. 

EL korraldas 2012. aastal peetud ÜRO Peaassamblee ministrite nädala raames koos USA ja ÜRO 

veenõukoguga kõrgetasemelise ürituse, millel käsitleti veega kindlustatust ja selle tähtsust 

toiduga varustatuse ja energiavarustuse ning majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks. Kõrge 

esindaja / komisjoni asepresident Catherine Ashton ja USA riigisekretär Hillary Clinton kõnelesid 

ümarlaua kohtumisel. Osalejad tegid üleskutse koostööks ja kiireks tegutsemiseks, et vältida 

veenappust, ning märkisid, et veevarude majandamist saaks parandada valitsuste, ettevõtjate ja 

haridusasutuste vaheliste partnerluste kaudu. Veega kindlustatuse teemat käsitleti ka septembris 

Küprosel toimunud ELi välisministrite kohtumisel. 

EL kui kõige suurem arenguabi andja maailmas astus konkreetseid samme oma partnerite 

toetamiseks majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste tagamisel. EL võttis EIDHRi 

rakendamise strateegia raames endale kohustuse suurendada oma toetust majanduslikke, 

sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi käsitlevatele algatustele, sealhulgas toetades majanduslike, 

sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti ja selle fakultatiivprotokolli allkirjastamist 

ja ratifitseerimist. 

ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ning tegevuskava meede 9 „majanduslike, 

sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste austamine” näeb ette, et EL peaks a) aitama kaasa majanduslike, 

sotsiaalsete ja kultuuriliste õigustega seotud tegevuse kavandamisele, eritähelepanuga ÜRO 

inimõiguste nõukogule ja tihedas koostöös ÜRO eriraportööridega, kes tegelevad vastavate õiguste 

valdkonnas, ning b) käsitlema konkreetseid majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õigustega 

seotud küsimusi kolmandate riikidega peetavates dialoogides. 

2013. aasta keskpaigaks koostatakse sel eesmärgil töökava. COHOM alustas Portugali 

mitteametliku dokumendi põhjal seonduvate arutelude pidamist 2012. aasta novembris ja need 

jätkuvad 2013. aasta alguses. 

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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Meetme 10 kohaselt on ELi eesmärk inimõiguste edendamine arengukoostöös ning meetme 10c 

kohaselt inimõiguste küsimuse lisamine ELi ülemaailmse arengu poliitikasse ja muude käsitletavate 

ülemaailmsete teemade hulka, eelkõige aastatuhande arengueesmärkide järgsesse tegevusse. Töö 

käib juba selle nimel, et tagada inimõiguste, demokraatia ja hea valitsemistava käsitlemine 

2015. aasta järgses arengualases tegevuskavas. 

 

EL jätkas 2012. aastal tiheda koostöö tegemist Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO). EL viis 

ellu komisjoni 2011. aasta oktoobri teatise „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju 

suurendamiseks”, milles toonitatakse tööhõive ja inimväärse töö tähtsust kaasava majanduskasvu 

raamistiku jaoks, mis võimaldab inimestel osaleda jõukuse ja töökohtade loomisel ning saada sellest 

osa. 

 

Euroopa ülikoolidevaheline inimõiguste ja demokratiseerimise edendamise keskus korraldas 

EIDHRi rahastamise toel 2012. aasta juulis Veneetsias Itaalias diplomaatilise konverentsi „EL ning 

majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused”. Konverentsist võtsid osa asjakohased 

sidusrühmad (akadeemikud ning inimõiguste ja demokratiseerimise valdkonna eksperdid ELi 

asutustest ja liikmesriikidest), et arutada viise, kuidas tõhustada ELi majanduslike, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste õiguste alast poliitikat. 

 

Euroopa välisteenistus korraldas 2012. aasta märtsis majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 

õiguste teemal personalikoolituse. Koolitusest võtsid osa Euroopa välisteenistuse, Euroopa 

Komisjoni ja liikmesriikide välisministeeriumide töötajad. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
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IV INIMÕIGUSED KÕIGIS ELI VÄLISPOLIITIKA VALDKONDADES JA VAHENDITES 

10 Arengukoostöö vallas õigustepõhise lähenemisviisi kujundamine 

 

2012. aastal käivitati mitu poliitikat ja meedet, mille eesmärk on täiustada arengukoostöös 

õigustepõhist lähenemisviisi. „Muutuste kavas”1 ja „eelarvetoetuse suunistes”2 määratletakse 

inimõigused, hea valitsemistava ja demokraatia ELi arengukoostöös prioriteetidena. Euroopa 

Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioon ELi arengupoliitika tulevikku käsitleva 

muutuste kava kohta3 kutsuti komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles „täitma oma inimõigustel 

põhineva lähenemisviisi lubadust kogu arengukoostöö protsessi raames”. 

 

Kaasav majanduskasv ning sotsiaalne ja majanduslik heaolu on inim-, kodaniku- ja poliitiliste 

õigustega lahutamatult seotud. Uute programmitöö juhiste4 kohaselt peaks EL tegema järjest 

enam koostööd partnerriikidega, et edendada demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet. EL 

peaks samuti kohandama oma toetuse (abi kombinatsioon ja tase, meetodid ja korraldus) vastavalt 

riigi enda poolt inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi valdkonnas võetud kohustustele ja riigi 

suutlikkusele viia ellu reforme ning rahuldada oma rahva nõudmisi ja vajadusi. Uutes 

eelarvetoetuse suunistes5 tunnistatakse, et üldist eelarvetoetust tuleks anda juhul, kui ollakse 

kindlad, et abi kasutatakse nende põhiväärtuste edendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks, millega 

seoses on EL ja partnerriigid võtnud endale kohustused. EL on seetõttu töötanud välja põhiväärtuste 

hindamise põhimõtted (eelarvetoetuse suuniste 4. peatükk ja lisa 12), mida tuleks kohaldada 

mitmesuguste lepingute puhul. Hea valitsemistava ja arengu lepingute puhul on pühendumus 

põhiväärtustele nüüd eeltingimuseks. 

                                                 
1 Nõukogu järeldused „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks” (nõukogu 

3166. istung (välisasjad), Brüssel, 14. mai 2012). 
2 Peegeldades nõukogu järeldustes „Tulevane lähenemisviis kolmandatele riikidele antavale 

ELi eelarvetoetusele” kirjeldatud uut poliitikat (nõukogu 3166. istung (välisasjad), Brüssel, 
14. mai 2012). 

3 2012/2002(INI).  
4 Juhised programmitööks 11. Euroopa Arengufondi (EAF) ja arengukoostöö rahastamisvahendi raames (2014–

2020), vastu võetud 15. mail 2012. 
5 Vastu võetud septembris 2012. 
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Lisaks näitavad 2011. aasta detsembris mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) jaoks esitatud 

ettepanekud suundumust inimõigustelt ja demokraatialt kui valdkondadevaheliselt teemalt (mille 

puhul kasutati väga sageli ainult temaatilisi rahastamisvahendeid) valdkondliku lähenemisviisi 

poole. Inimõigusi ja demokraatiat ei peeta seega enam pelgalt lisaküsimuseks, vaid pigem 

järjepidevama ja tulemuslikuma programmitöö aluseks. ELi meetmed on seetõttu erisugused: 

inimõigusi puudutavad eeltingimused üldise eelarvetoetuse saamiseks, paindlikum ja tõhusam 

demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend, tihedam koostöö kodanikuühiskonnaga ja 

selle ulatuslikum kaasamine, kuid ennekõike inimõiguste, demokraatia ja hea valitsemistava 

põhimõtte käsitlemine kõigis geograafilistel piirkondadel põhinevates rahastamisvahendites. EL 

tagab seeläbi, et inimõiguste, demokraatia ja hea valitsemistavaga seotud projektid ei ole suunatud 

mitte üksnes kohtusüsteemi reformimisele või institutsioonide ülesehitamisele, vaid käsitleksid ka 

infrastruktuuri ja keskkonda. Näiteks tagab EL, et mõjutatud inimesed saavad teha oma seisukohad 

ja vajadused teatavaks, st kasutada oma inimõigusi. EL töötab sellest lähtuvalt 2013. aastal välja 

„vahendid, millega arengukoostöö vallas liikuda õigustepõhise lähenemisviisi suunas”1. 

Inimõigustealased riigistrateegiad peaksid olema programmitöös põhielemendiks. 

 

Lisaks programmitööle suurendab EL praegu ka sidusust ja kooskõlastatust Rio+20 järelmeetmete 

ja 2015. aasta järgse arengualase tegevuskava vahel, rõhutades, et 2015. aasta järgne eesmärk 

peaks olema tagada 2030. aastaks „inimväärne elu kõigile”. Demokraatliku juhtimistava, õigusriigi 

põhimõtte ja inimõiguste täieliku teostamisega seotud küsimused on olulised kestva arengu 

saavutamiseks. EL teeb seetõttu tööd selle nimel, et need kesksed küsimused oleksid esindatud 

2015. aasta järgset perioodi käsitlevas arengualases tegevuskavas. 

                                                 
1 ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku tegevuskava meede 10a. 
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11 Inimõiguste edendamine kaubanduse abil 

 

Komisjon võttis 2012. aasta alguses vastu teatise „Kaubandus, majanduskasv ja areng – kaubandus- 

ja investeerimispoliitika kohandamine kõige enam abi vajavate riikide vajadustele”,1 milles 

kinnitati taas, et kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikega 5 ja ELi toimimise lepingu 

artikliga 207 juhivad ELi kaubanduspoliitikat tema enda olemasolu aluseks olevad põhiväärtused, 

sealhulgas inimõiguste austamine ja edendamine ja säästev areng. 

 

25. oktoobril 2012 võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste 

kava kohaldamise kohta, millega asendatakse eelmine üldise soodustuste kava (GSP) määrus. 

Uue GSP määrusega tugevdatakse mehhanismi, mille abil jälgitakse, kas GSP+ soodustuste saajad 

järgivad rahvusvahelisi konventsioone, sealhulgas põhilisi inimõigustealaseid konventsioone. 

Komisjon tõhustab aruandlust konventsioonide rakendamise kohta GSP+ soodustuste saajate poolt, 

andes iga kahe aasta tagant aru nii nõukogule kui ka Euroopa Parlamendile. Neid täiendatud sätteid 

hakatakse kohaldama uute soodustuste jõustumisel 1. jaanuaril 2014. 

                                                 
1 COM (2012)22. 
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ELi vabakaubanduslepingud on sillaklauslite kaudu seotud vastavate poliitiliste raamlepingutega, 

mis sisaldavad inimõigustealaseid klausleid. Kui ühtegi assotsieerimis- või raamlepingut ei ole 

parasjagu jõus, lisatakse eraldi inimõiguste klausel vabakaubanduslepingutesse. Seda lähenemisviisi 

kohaldati Colombia ja Peruuga sõlmitud vabakaubanduslepingus, mis allkirjastati 2012. aasta juunis 

ja millele Euroopa Parlament andis oma nõusoleku detsembris. Enne kui komisjon teeb ettepaneku 

kaubandusläbirääkimiste alustamiseks, teostatakse mõjuhinnang ning läbirääkimiste käigus tehakse 

üksikasjalikumat analüüsi sisaldav kestva mõju hinnang. Mõlema protsessi inimõigustealast mõõdet 

on pärast 2011. aastat, mil võeti vastu tegevusjuhised põhiõiguste arvessevõtmiseks komisjoni 

mõjuhinnangute koostamisel, veelgi täiustatud. Seda lähenemisviisi hakati kohaldama 2012. aastal 

enne Jaapaniga vabakaubanduslepingu üle läbirääkimiste alustamist ning kohaldati samuti Hiinaga 

sõlmitava esimese eraldiseisva kahepoolse investeerimislepingu suhtes (uus ELi pädevus Lissaboni 

lepingu alusel) ning samuti kestva mõju hinnangutes, milles käsitleti Gruusia ja Moldova 

Vabariigiga sõlmitavaid põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid. 

 

Seoses määrusega (EÜ) nr 1236/2005 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on 

võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks), lisas Euroopa Komisjon 

2011. aasta detsembris tiopentaali ja sarnased ained, mida kasutatakse surmava süsti koostises, 

loetellu, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli1 . Reageerides eelkõige Euroopa Parlamendi 

üleskutsetele, alustas komisjon ekspertide rühma abil määruse (EÜ) nr 1236/2005 üldist 

läbivaatamist, mis viiakse kavakohaselt lõpule 2013. aastal. Läbivaatamise käigus hinnatakse, kas 

kontrollitavate kaupade loetelu tuleks veelgi muuta, ning analüüsitakse, kas tuleks teha ettepanekud 

lisameetmete kohta. 

Komisjon on algatanud konsultatsioonid seoses kehtiva ekspordikontrolli määruse (EÜ) 

nr 428/2009 teatavate sätete kohaldamise võimaliku muutmisega, et kontrollida teatavate selliste 

tundlike tehnoloogiate eksporti, mida võidakse kasutada inimõiguste rikkumiseks 

konfliktipiirkondades ja autoritaarsetes režiimides. 

                                                 
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1352/2011, 20. detsember 2011. 
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Näiteks, tulenevalt olukorra pidevast halvenemisest Süürias kehtestati nõukogu määrusega (EL) nr 

36/2012 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias) keeld nende seadmete või tarkavara 

ekspordile, mis olid peamiselt mõeldud interneti- ja telefoniside jälgimiseks või pealtkuulamiseks 

Süüria valitsuse poolt; keeld jõustus ELis 18. jaanuaril 2012. 

 

EL ja selle liikmesriigid väljendasid relvakaubanduslepingut käsitleval ÜRO konverentsil selgelt 

oma veendumust, et relvade üle piiri toimetamist ei tohi lubada, kui on olemas selge oht, et neid 

kasutatakse rahvusvahelise inimõigustealase õiguse või rahvusvahelise humanitaarõiguse raskeks 

rikkumiseks. 

 

12 Inimõiguste arvessevõtmine konfliktide vältimise ja kriisiohje alases tegevuses 

 

EL jätkas inimõigusi ja soolist võrdõiguslikust käsitlevate poliitikate rakendamist ja tõhustamist 

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) raames. Inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

käsitlemine oli jätkuvalt ÜJKP missioonide ja operatsioonide kavandamis-, elluviimis- ja 

hindamisprotsessi üks osa. Euroopa välisteenistus moodustas ÜJKPs inimõiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse käsitlemise eesmärgil sisemise rakkerühma, et tuua regulaarselt kokku 

sidusrühmad kõigist asjaomastest teenistustest. Nõukogu 2010. aasta aruande „Inimõiguste ja 

sooküsimuste integreerimise kogemused ja parimad tavad ÜJKP sõjaliste operatsioonide ja 

tsiviilmissioonide puhul” soovitusi1 kasutati jätkuvalt võrdlusalusena ELi selle valdkonna 

tegevuses, nagu olid selleks ka konkreetsed kohustused, mis tulenesid ELi inimõiguste ja 

demokraatia tegevuskavast. 

 

                                                 
1 Vt täielikku loetelu dokumendis 17138/1/10 REV 1. 
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ÜJKP missioonide ja operatsioonide nõustajad inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse küsimustes 

pidasid 2012. aasta juunis oma iga-aastase kohtumise, mis toimus sel korral koos ELi liikmesriikide 

iga-aastase kohtumisega, millel käsitletakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 

rakendamist. Nõustajad said sellel kohtumisel jagada teavet parimate tavade kohta ja anda praktilisi 

soovitusi selle kohta, kuidas saaks nende tööd paremini toetada. 2012. aastal kuulus 60% 

tsiviilmissioonide ja kõigi operatsioonide personali hulka inimõiguste ja/või soolise 

võrdõiguslikkuse nõustaja või koolitaja (EUTM Somalia). 

 

Koostöös ELi liikmesriikide koolitusasutuste ja kodanikuühiskonna rühmadega arendati edasi 

inimõigusi, lastekaitset ja soolist võrdõiguslikkust käsitlevaid koolitusmooduleid, mis peaksid 

valmis saama 2013. aastal. Need lähetuseelse koolituse moodulid põhinevad standardkoolituse 

elementidel, mille suhtes leppisid liikmesriigid kokku 2010. aastal, ja nende sihtrühmadeks on 

missioonide ja operatsioonide personal. Jätkuvalt ning eelkõige Euroopa Julgeoleku- ja 

Kaitsekolledži ning Euroopa välisteenistuse koolitusprogrammide osana korraldati sihipäraseid 

koolitussessioone, et viia ELi ja liikmesriikide töötajad kurssi ELi inimõigustealaste kohustustega 

ÜJKP valdkonnas. 

 

Euroopa välisteenistus hakkas 2012. aastal kooskõlas tegevuskavaga välja töötama konfliktidest 

varajase hoiatamise süsteemi, kus inimõiguste rikkumised kuuluvad süsteemi indikaatorite hulka. 

Süsteem suurendab Euroopa välisteenistuse suutlikkust teha kindlaks vägivaldsete konfliktide ohud 

ja määratleda ELi varajase tegutsemise viisid. Süsteem lastakse katsena käiku Saheli piirkonnas 

kaheksas riigis 2013. aasta alguses. 

 



 

 
9431/13  asn/sel 62 
LISA DG C   ET 

Mis puudutab rahvusvaheliste organisatsioonidega tehtavat koostööd, siis ELi ja ÜRO 

kriisiohjamise juhtkomitee vahetas 2012. aasta novembris toimunud koosolekul teavet parima tava 

kohta, kuidas viia inimõiguste teema sisse kriisijuhtimisse. 2012. aasta novembris peetud ELi ja 

Aafrika Liidu vahelises dialoogis vahetati samuti selles küsimuses arvamusi. 

 

Kodanikuühiskond oli samuti tihedalt seotud ELi tööga selles valdkonnas, eelkõige osaledes 

inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse nõustajate iga-aastasel kohtumisel ning vahetades 

regulaarselt arvamusi töö tasandil Brüsselis ning missioonide ja operatsioonide toimumiskohtades. 

 

Nõukogu viis 2012. aasta märtsis lõpule 2008. aastal vastu võetud töödokumendi „ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsioonide (naiste, rahu ja julgeoleku kohta) rakendamine ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide raames”1 läbivaatamise. 

                                                 
1 7109/12. Viidatud on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1325, mida on tugevdatud 

resolutsioonidega 1820, 1888, 1889 ja 1960. 
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EUTM Somalia on ELi koolitusmissioon Somaalia sõdurite koolitamiseks Somaalia 

julgeolekusektori reformi protsessi raames. Missioon paikneb Ugandas, selle peakorter on 

Kampalas ja koolituslaager Bihangas. Alates koolitusmissiooni algusest 2010. aastal on EUTM 

Somalia abil koolitust saanud ligikaudu 3000 Somaalia sõdurit, kes teenivad nüüd uues Somaalia 

riiklikes relvajõududes. 
 

Lisaks sõdurite ülesandeid puudutavale koolitusele kuulub programmi alaliselt ka inimõiguste ja 

demokraatia moodul. Selles moodulis käsitletakse järgmisi teemasid: inimõigused seoses sõduri 

ülesannetega, lapse õigused, naiste õigused, perekonna määratlus (eelkõige seoses riigisiseselt 

ümberasustatud isikutega), demokraatlik süsteem ja Somaalia relvajõudude roll demokraatlikus 

Somaalias. Neid teemasid käsitleti kokku 12 koolitussessioonil, millest igaüks kestis kaks tundi. See 

moodul on kohustuslik kõigile koolituses osalejatele, sõltumata auastmest või spetsialiseerumisest. 

Et pakutud koolitus oleks vajadustele vastav, sisaldas viimane õppus inimõiguste rikkumiste 

stsenaariume. 

 

Peale selle, et inimõiguste ja demokraatia koolitusel osalejaid haritakse peamiste põhimõtete osas, 

süstib see koolitus sõduritesse ka uhkus- ja ühtekuuluvustunnet, tänu millele on kaasmaalaste 

kaitsmine sõdurite jaoks nüüd nende peamine ülesanne. Koolitus on samuti aidanud parandada 

sidusust erinevate üksuste vahel, kellel on sageli erinev klannikuuluvuslik taust. EUTM Somalia on 

pühendunud jätkama Somaalia sõduritele inimõiguste- ja demokraatiaalase koolituse andmist ning 

teeb jõupingutusi selleks, et koolituse programm oleks ajakohane, pidades silmas uusimaid 

arengusuundi ning eelkõige neid, mis puudutavad Somaaliat. Järgmiseks sammuks on integreerida 

inimõiguste austamine Somaalia riiklike relvajõudude poliitikatesse ning ehitada üles nende endi 

koolitusvõimekus. Kõik need aspektid on lisatud EUTM Somalia läbivaadatud volituste hulka. 
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13 Inimõiguste arvessevõtmine terrorismivastases võitluses 

 

EL omistab suurt tähtsust inimõiguste ja põhivabaduste täieliku ja tõhusa kaitse tagamisele 

terrorismivastase võitluse kontekstis nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Euroopa Liidu 

terrorismivastases strateegias määratletud strateegiline kohustus on selles osas väga selge: 

„Võidelda terrorismi vastu kogu maailmas, austades inimõigusi, ja muuta Euroopa ohutumaks, 

võimaldades oma kodanikel elada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal.” 

 

ELi institutsioonid ja mitmed liikmesriigid osalesid 2012. aasta juulis Brüsselis ÜRO 

terrorismivastase rakkerühma ja ÜRO inimõiguste büroo poolt korraldatud konverentsil „Õiglane 

kohtulik arutamine ja nõuetekohane menetlus terrorismivastase võitluse kontekstis”. EL 

kinnitas veel kord, kui oluline on inimõiguste austamise tagamine terrorismivastases võitluses. 

 

Eesistujariik Taani korraldas 2012. aasta märtsis Kopenhaagenis terrorismivastase võitluse ja 

inimõiguste teemal õpikoja, eritähelepanuga suutlikkuse suurendamiseks antaval abil. Õpikojaga 

seoses avaldasid Taani välisminister, ELi terrorismivastase võitluse koordinaator ning ÜRO 

eriraportöör terrorismivastase võitluse ja inimõiguste küsimustes ühise artikli „Terrorismivastane 

võitlus ja inimõigused: lahutamatu tervik”. Mitu liikmesriiki tutvustas oma parimaid tavasid, mida 

nad kohaldavad, näiteks Taani Inimõiguste Instituudi suunised terrorismivastase võitluse ja 

inimõiguste kohta ning Ühendkuningriigi inimõigustealased suunised ülemeremaades antava 

julgeoleku ja õiguse valdkonna abi kohta1. 

                                                 
1 Need dokumendid leiab järgmistelt veebiaadressidelt: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; ja 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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EL propageeris jätkuvalt kriminaalõigussüsteemi kasutamist terrorismivastases võitluses ning 

andis abi mitmele riigile, näiteks Pakistanile ja Saheli piirkonna riikidele, eesmärgiga tugevdada 

nende kriminaalõigussüsteeme, et võimaldada terrorismis kahtlustatavate suhtes tõhusat uurimist ja 

süüdistuste esitamist inimõigustest ning õigusriigi põhimõttest kinni pidades. 

 

EL toetas ülemaailmse terrorismivastase foorumi kriminaalõiguse/õigusriigi töörühma. Foorumi 

ministrite kohtumisel 2012. aasta juunis Istanbulis võeti vastu Rabati memorandum, milles 

käsitletakse tõhusa terrorismivastase võitluse häid tavasid kriminaalõiguses. Kõrge esindaja tervitas 

ettepanekut asutada õiguse ja õigusriigi koolitusinstituut, mis hakkab välja töötama 

koolitusprogramme seoses kriminaalõigussüsteemi rakendamisega terrorismi vastu võitlemiseks 

inimõigusi austaval viisil üleminekuriikides, eelkõige Vahemere piirkonnas. 

 

EL andis 2012. aastal kooskõlas komisjoni / kõrge esindaja 2011. aasta ühisteatisega lõunanaabruse 

kohta, milles rõhutatakse, kuivõrd tähtis on ELi toetus tugevale demokraatiale, sealhulgas 

õigusriigi edendamisele ja julgeolekusektori reformile, abi laiaulatuslikuks julgeolekusektori 

reformiks Vahemere lõunapiirkonna riikides. EL analüüsis samuti võimalusi, kuidas arendada 

terrorismivastases võitluses koostööd piirkondlike organisatsioonidega, näiteks Araabia Riikide 

Liigaga. 

 

EL jätkas kaks korda aastas toimuvat üksikasjalikku dialoogi USA välisministeeriumi 

rahvusvahelise õiguse ja terrorismivastase võitluse õigusnõunikuga. 
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Riigikaitse lubamise seaduse vastuvõtmine USA Kongressi poolt 2011. aasta detsembris tekitas 

ELis muret seoses selle vastavusega rahvusvahelisele õigusele, eelkõige mis puudutab teatavate 

terrorismis kahtlustatavate välisriikide kodanike kohustuslikku sõjalist kinnipidamist ning 

terrorismis kahtlustatavate tähtajatut kinnipidamist ilma kohtumõistmiseta. EL ja selle liikmesriigid 

esitasid USA valitsusele 2012. aasta alguses riigikaitse lubamise seaduse rakendusmääruste 

väljatöötamise ajal oma märkused. 

 

Euroopa Parlament võttis 11. septembril 2012. aastal vastu resolutsiooni vangide väidetava 

transpordi ja ebaseadusliku kinnipidamise kohta Euroopa riikides Luure Keskagentuuri 

(LKA) poolt. Euroopa Komisjon rõhutas oma vastuses, et teguviisid, millele viidatakse kui 

väljaandmistele, kujutasid endast mitme põhiõiguse rasket rikkumist ning terrorismivastase 

võitlusega ei saa selliseid vastuvõetamatuid teguviise põhjendada. Komisjon rõhutas, et asjaomaste 

liikmesriikide ülesanne on algatada tõe väljaselgitamiseks üksikasjalikud, sõltumatud ja erapooletud 

uurimised või neid uurimisi jätkata. 
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14 Selle tagamine, et vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välismõõtmega seotud 

tegevuses lähtutakse inimõigustest 

Komisjon võttis 19. juunil 2012 vastu inimkaubanduse kaotamist käsitleva ELi strateegia aastateks 

2012–2016,1 mis täiendab direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja 

sellevastast võitlust. Strateegia rakendamist jälgib Euroopa Komisjon, täpsemalt ELi 

inimkaubanduse vastase koordinaatori büroo. Strateegias pööratakse suurt tähelepanu 

inimkaubanduse välismõõtmele ja kolmandate riikidega tehtava koostöö olulisusele. Selles 

toonitatakse ka kodanikuühiskonna tähtsat rolli, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonide 

osalemist riiklikes ja rahvusvahelistes suunamismehhanismides, ning nähakse ette selliste 

kodanikuühiskonna organisatsioonide ELi platvormi loomine, kes tegelevad liikmesriikides ning 

teatavates kolmandates riikides ohvrite kaitse ja abistamisega. 

 

2012. aasta oktoobris võttis Euroopa Nõukogu vastu järeldused,2 milles väljendati heameelt 

strateegia üle ja kinnitati taas liikmesriikide otsusekindlust inimkaubanduse vastu võitlemisel. 

 

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu võttis 6. detsembril 2012 vastu teise rakendamisaruande 

2009. aasta meetmedokumendi (ELi välismõõtme tugevdamise kohta inimkaubanduse vastaste 

meetmete alal) alusel. See aruanne sisaldab nende riikide ja piirkondade loetelu, kellega EL peaks 

välja arendama konkreetsemad partnerlused ning määrama kindlaks konkreetsed 

koostöövaldkonnad. Prioriteetsete riikidega tehtava koostöö eesmärk on suutlikkuse suurendamine, 

sealhulgas koolituse ja hariduse andmine, ning koostöös võetakse arvesse inimõiguste olukorda 

asjaomases riigis. Prioriteetsete riikide ja piirkondade loetelu ajakohastatakse regulaarselt. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15 Inimõiguste edendamise tagamine tööhõive- ja sotsiaalpoliitika välismõõtmes 

 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peamised tööstandardid sisalduvad selle kaheksas 

põhikonventsioonis. EL toetab nende konventsioonide ratifitseerimist ja tõhusat rakendamist, 

tehes selleks ILOga koostööd, sealhulgas osaledes tööstandardite üle peetavates aruteludes ja ILO 

järelevalveorganite töös. Samas propageerib EL oma tööhõive- ja sotsiaalpoliitika välismõõtme 

raamistikus oma suhetes partnerriikidega ka inimväärse töö põhimõtet, sealhulgas ILO 

põhikonventsioonide järgimist, pidades kahepoolseid ja piirkondlikke poliitikalaseid dialooge ning 

viies ellu arenguabi projekte. 

Ühised jõupingutused, mida ILO ja rahvusvaheline kogukond, sealhulgas EL, on viimastel aastatel 

teinud, on aidanud tuua Myanmaris/Birmas kaasa muutuse seoses ILO sunniviisilise töö 

konventsiooni (nr 29) rakendamisega. 2012. aasta juunis peetud rahvusvahelisel töökonverentsil 

tunnustati riigi edusamme selles vallas. 

Üleilmsel tasandil rõhutasid 2012. aasta juunis Los Caboses Mehhikos kohtunud G20 riikide 

juhid, et struktuurireformidel, milles võetakse täielikult arvesse tööalaseid põhiõigusi ja 

aluspõhimõtteid, võib olla oluline osa majanduskasvu, tööhõive ja liikuvuse edendamisel. 

Piirkondlikul tasandil arutati ILO põhilisi tööstandardeid 15.–16. oktoobril 2012 Argentinas 

toimunud ELi ja CELACi (Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riigid) sotsiaalse 

ühtekuuluvuse foorumil ning 25.–26. oktoobril 2012 Hanois Vietnamis toimunud 4. ASEMi töö- ja 

tööhõiveministrite kohtumisel. 
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EL arutas 2012. aastal tööõigusi ja juba ratifitseeritud ILO põhikonventsioonide tõhusat 

rakendamist selliste riikidega nagu Colombia, Gruusia (mõlemal juhul ühinemisvabadust käsitlev 

konventsioon nr 87 ning kollektiivse tegutsemise õigust käsitlev konventsioon nr 98) ja Usbekistan 

(lapsele sobimatut tööd käsitlev konventsioon nr 182). 

Euroopa naabruspoliitika raames rõhutati vajadust rohkemate jõupingutuste järele ILO 

põhikonventsioonide ratifitseerimisel ja/või tõhusal rakendamisel. Seda kajastati 2012. aastal kokku 

lepitud uue põlvkonna Euroopa naabruspoliitika tegevuskavades, näiteks suhetes Maroko, Tuneesia 

ja Jordaaniaga (Jordaaniaga kokku lepitud tegevuskava jõustus 2012. aasta oktoobris). 

EL osaleb ka aktiivselt Rio+20 protsessis ja selle järeltegevuses, toetades inimväärse töö tagamist 

kõigi jaoks, sealhulgas töökohtade loomist, töötajate õiguste kaitstust, sotsiaalkaitset ja sotsiaalset 

dialoogi. EL on samuti uurinud seda, kuidas kõige paremini integreerida ELi arengupoliitika 

oluliseks osaks olev sotsiaalkaitse 2015. aasta järgsesse arengualasesse tegevuskavva. 

Lisaks toetati arenguriikides inimväärse töö indikaatorite, sotsiaalkaitse, töötervishoiu ja -ohutuse 

ning tööhõivele kaubanduse poolt avaldatava mõju teemadel poliitikaalase dialoogi pidamist, 

sõlmides 2012. aasta lõpus / 2013. aasta alguses neli ühist juhtimisprojekti. Need hõlmasid 

poliitikaalase dialoogi platvormide toetamist ning valitsustasandi sidusrühmade ja sotsiaalpartnerite 

suutlikkuse suurendamist. 

ILO põhikonventsioonide tõhusat rakendamist on edendatud ka arenguabi kaudu. 2010. aastal 

kuulutati arengukoostöö rahastamisvahendi temaatilise programmi „Investeerimine inimestesse” 

alusel välja projektikonkurss „Võitlemine lapstööjõu kasutamise vastu”, mille eesmärk oli anda 

rahalisi vahendeid näiteks järgmiste tegevuste jaoks: 
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– edendada tõhusat poliitikaalast dialoogi, mille eesmärk on lõpetada lapstööjõu 

kasutamine, tuua ohvrid tagasi täisajaga õppevormi süsteemi ning integreerida nad taas 

ühiskonda; 

– toetada partnerlusi ja suhete loomist põhiliste sidusrühmade, eelkõige valitsusväliste 

osalejate ja erasektori vahel; 12 partneriigist valiti välja 15 projekti, mida rahastatakse 

kokku 11 miljoni euroga. Peale selle rahastati Bangladeshis hariduse toetamise ja 

lapstööjõu kasutamise lõpetamise kontekstis kahte kahepoolset programmi kokku 

20 miljoni euroga. 

ILO põhiliste tööjõustandardite edendamine on eesmärgiks ka teistes kahepoolse abi 

projektides, mis algatati mitmesuguste rahastamisvahendite raames. Nendeks on: 

– arengukoostöö rahastamisvahendist 10 miljonit eurot saanud projekt, mille eesmärk on 

rahastada sotsiaalseid algatusi Boliivia kaevandussektoris. Projekti asjakohased 

tegevused on naiste töötingimuste parandamine, naiste aitamine võimaluste leidmisel 

oma perekondade ülalpidamiseks ning lapstööjõu kasutamise vältimine 

kaevandussektoris. Hõlmatud on ka suutlikkuse suurendamine ning koolitus 

õigusraamistiku ja tööjõustandardite osas; 

– Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendist 35 miljonit eurot eelarvetoetust saanud 

projekt soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks Marokos. Projekti üks osa käsitleb 

õiglast töölevõtmise korda ja naiste kaasamist tööhõivesse avaliku sektori asutuste 

poolt. 
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V ELI INIMÕIGUSTEALASTE PRIORITEETIDE ELLUVIIMINE 

 

16 Surmanuhtluse kaotamine 

 

EL on kindlalt ja põhimõtteliselt surmanuhtluse vastu ning on juhtiv osaleja maailmas 

surmanuhtluse keelustamist propageerivas kampaanias. EL usub, et surmanuhtluse kaotamine aitaks 

kaasa inimväärikuse suuremale austamisele ja inimõiguste järkjärgulisele arendamisele. 

Kolmandates riikides elluviidava süsteemse tegevuse oluliseks vahendiks on endiselt 

surmanuhtlust käsitlevad ELi suunised, mis vaadati läbi 2008. aastal ning mida uuendatakse 

2013. aastal. 

 

EL jätkas 2012. aastal surmanuhtlusele vastuseisu väljendamist ning rakendas kõiki võimalikke 

diplomaatilisi vahendeid, et toetada selle keelustamist. Surmanuhtluse ülemaailmse keelustamise 

suunas liikumine on inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ning tegevuskava üks 

olulisemaid prioriteete. 

 

Surmanuhtluse vastase Euroopa päeva ja ülemaailmse surmanuhtluse vastase päeva 

tähistamiseks 10. oktoobril tegid EL ja Euroopa Nõukogu ühisavalduse, milles nad kinnitasid taas 

oma vastuseisu surmanuhtluse kasutamisele mis tahes asjaoludel ning oma pühendumust 

surmanuhtluse kaotamisele kogu maailmas. Kõrge esindaja avaldas pressiteate, milles lausus 

järgmist: „Surmanuhtlus ei saa tagasi pöörata kuritegu, mille eest surmanuhtlus peaks karistama, 

ega vähendada ohvri kannatatud kahju. See karistusviis peaks jääma minevikku.” ELi 

delegatsioonid üle maailma tähistasid surmanuhtluse vastast päeva seminaride, pressikonverentside, 

näituste ja ürituste korraldamisega (Genfis, Indias, Jaapanis, Taiwanis, Guatemalas, Kenyas, 

Jordaanias, Gambias, Hong Kongis, Kasahstanis, Kongo Vabariigis, Valgevenes, Etioopias jne). 
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EL tervitas 25. aprillil 2012 laekunud teadet surmanuhtluse kaotamise kohta USA Connecticuti 

osariigis. Surmanuhtluse on nüüdseks kaotanud 17 USA osariiki. EL tervitas samuti kodaniku- ja 

poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivprotokolli ratifitseerimist Mongoolia 

parlamendi poolt (13. jaanuaril 2012) ning Benini valitsuse ühinemist sama dokumendiga (12. juulil 

2012). Teisest küljest mõistis EL hukka surmanuhtluse jätkuva kasutamise mõnedes teistes USA 

osariikides ja maailma piirkondades. Eelkõige pöörati tähelepanu Iraanile, Iraagile, Hiinale ja USA-

le, kuid ka paljude teiste riikide suhtes tehti avaldusi ja demarše, võttes aluseks rahvusvahelises 

õiguses ja surmanuhtlust käsitlevates ELi suunistes kindlaksmääratud miinimumstandardid. EL 

taunis ka hukkamiste uuesti kasutusele võttu Jaapanis, Indias ja Taiwanis. 

 

EL jätkas vastuseisu väljendamist surmanuhtlusele kõigil asjaomastel foorumitel, eelkõige ÜROs, 

OSCEs ja Euroopa Nõukogus. EL ja selle liikmesriigid ning nende seisukohti jagavad riigid 

osalesid ulatusliku lobitöö ja teavitustegevuse kaudu aktiivselt piirkondadeüleses liidus, 

propageerides ÜRO Peaassamblee (20. detsembri 2012. aasta) resolutsiooni nr 67/176, milles 

kutsutakse üles kehtestama moratoorium surmanuhtluse kasutamisele. Resolutsioon võeti vastu 

pretsedenditult suure arvu poolthäältega (111), mis on parem tulemus kui samalaadsete 

resolutsioonide vastuvõtmisel 2007., 2008. ja 2010. aastal (41 vastuhäält ja 34 hääletamisest 

hoidumist). Inimõiguste ja demokraatia tegevuskava meede 16a on seega saavutatud. 

 

EL tegi 2012. aastal OSCE alalises nõukogus kokku kaheksa avaldust. Viis nendest puudutas 

konkreetseid surmanuhtluse juhtumeid USAs, millega seoses EL väljendas sügavat kahetsust selle 

üle, et surmanuhtlus oli kavas täide viia või see oli juba täide viidud. EL kutsus samuti kõiki OSCE 

osalisriike üles toetama ÜRO Peaassamblee resolutsiooni, milles kutsutakse üles kehtestama 

maailmas moratoorium surmanuhtluse kasutamisele. 10. oktoobril 2012 tähistatud Euroopa ja 

ülemaailmsel surmanuhtluse vastasel päeval tegi EL avalduse, milles ta tõi esile veel kaks 

kavandatavat surmanuhtluse täideviimist USAs. 
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EL on demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) kaudu peamine kogu 

maailma kodanikuühiskonna organisatsioonide toetaja nende töös, mis on suunatud surmanuhtluse 

kaotamise saavutamisele. Surmanuhtluse kaotamine on EIDHRi eesmärgi nr 3 temaatiline 

prioriteet. Alates 2007. aastast on EIDHRist eraldatud ligi 20 miljonit eurot 35 projektile, mille 

eesmärk on olnud surmanuhtluse kasutamise piiramine, selle suhtes moratooriumi kehtestamine 

ning surmanuhtluse kaotamine. Praegu saab EIDHRist toetust 16 surmanuhtluse kaotamise projekti. 

Need projektid on valitud välja selleks, et saavutada tegevuste tasakaal erinevate piirkondade puhul, 

kus surmanuhtlust veel kasutatakse, näiteks USA, mõned Aafrika riigid, Hiina, India ja Taiwan. 

Veebilehel www.eidhr.eu/library avaldatud aruanne „Surmanuhtluse vastu võitlemine” (Delivering 

on Death Penalty) annab põhjaliku ülevaate EIDHRi kaudu kogu maailmas rahastatud meetmetest 

surmanuhtluse vastu võitlemiseks. 

 

Euroopa Komisjon muutis 2011. aasta detsembris kaupade loetelu, mille suhtes kohaldatakse 

määruses (EÜ) nr 1236/2005 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik 

kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks) sätestatud ekspordikontrolli, et loetelu 

hõlmaks tiopentaali ja sarnaseid aineid, mida kasutatakse surmava süsti koostises. Lisaks 

vaadatakse määrust (EÜ) nr 1236/2005 praegu läbi, et hinnata, kas on vaja kehtestada uusi 

meetmeid, et tagada, et ELi ettevõtjad hoiduksid kauplemisest, mis edendaks või hõlbustaks muul 

viisil surmanuhtluse kasutamist välisriikides. 
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EL on jälginud tähelepanelikult juhtumit, milles USA kodanik Daniel Cook mõisteti 1988. aastal 

Arizona osariigis surma. Daniel Cook mõisteti süüdi oma kolleegide Kevin Swaney ja Carlos Cruz-

Ramose tapmise eest. EL sekkus 6. juulil 2012 ja palus Arizona ametivõimudel muuta Cooki 

karistust, kuna tal diagnoositi vaimuhaigus. 

Cook hukati 8. augustil 2012. Kõrge esindaja / komisjoni asepresident Catherine Ashton tegi 

avalduse, milles ta väljendas oma sügavat kahetsust hukkamise üle ning tuletas meelde, et EL oli 

teinud üleskutse Cooki karistuse muutmiseks, lähtudes tõenditest, et Cook põdes rasket 

vaimuhaigust. 

 

 

17 Piinamise ning muu julma, ebainimliku ja inimväärikust alandava kohtlemise või 

karistamise likvideerimine 

 

Euroopa Liit on kooskõlas piinamist käsitlevate ELi suunistega kindlalt pühendunud inimeste 

piinamise ning nende julma, ebainimliku ja inimväärikust alandava kohtlemise täieliku 

keelustamise toetamisele. EL kasutab piinamise kaotamiseks kõiki võimalikke diplomaatilisi 

vahendeid ja koostööabi vorme ning annab rahalist toetust kogu maailma kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele, kes töötavad piinamise tõkestamise nimel ja abistavad piinamisohvreid. 

2012. aastal jätkas EL mitmes riigis üksikjuhtumitega seoses kas avalikult või konfidentsiaalselt 

sekkumist. EL tõstatas järjepidevalt piinamise ja väärkohtlemise küsimuse oma korrapärastel 

inimõigustealastel dialoogidel kolmandate riikidega. EL tegi mitu piinamist käsitlevat avaldust, 

sealhulgas sellistel mitmepoolsetel foorumitel nagu ÜRO ja OSCE, ning kaalus viise ja vahendeid 

paremaks kooskõlastamiseks ÜRO piinamisvastase komitee ja ÜRO piinamise tõkestamise 

allkomiteega. 
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Oma rahvusvahelisele piinamisohvrite toetamise päevale pühendatud avalduses 26. juunil 2012 

kutsus EL riike üles kehtestama täieliku ja tingimusteta keelu piinamisele ning rõhutas vajadust 

võtta piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise 

vastu võitlemisel omaks sootundlik lähenemisviis, pöörates erilist tähelepanu soolisele vägivallale. 

EL kutsus kõiki riike tungivalt üles ühinema ÜRO piinamisvastase konventsiooni ja selle 

fakultatiivprotokolliga. Laos, Nauru ja Araabia Ühendemiraadid allkirjastasid 2012. aastal 

fakultatiivprotokolli. EL rõhutas ka oma avalduses, kuivõrd tähtsaks ta peab ÜRO, Euroopa 

Nõukogu ja OSCE rolli piinamise vastu võitlemisel ja ohvrite toetamisel ning avaldas tunnustust 

paljude valitsusväliste organisatsioonide ja üksikisikute väsimatutele jõupingutustele, mida nad 

teevad piinamise tõkestamiseks ja ohvrite kannatuste leevendamiseks. 

 

ÜRO Peaassamblee 67. istungjärgul olid ELi liikmesriigid kaassponsoriks resolutsioonile, millega 

mõistetakse hukka igasugune piinamine ning muu julm, ebainimlik ja inimväärikust alandav 

kohtlemine või karistamine, sealhulgas hirmutamine. Resolutsiooni esitas Taani ning see kiideti 

ühehäälselt heaks. ÜRO Peaassamblee mõistis seega hukka mis tahes katsed, mille eesmärk on 

piinamise seadustamine, selle lubamine või sellega nõustumine olenemata asjaoludest, sealhulgas 

riikliku julgeoleku kaalutlustel või kohtuotsuste kaudu, ning kutsus riike tungivalt üles tagama 

vastutusele võtmine kõigi niisuguste tegude eest. 
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Nõukogu võttis 2012. aasta märtsis vastu piinamist ning muud julma, ebainimlikku ja 

inimväärikust alandavat kohtlemist või karistamist käsitlevad ajakohastatud ELi suunised. 

Muudetud tekstis rõhutatakse nende suuniste ja muude ELi inimõigustealaste suuniste vahelist 

seost. Korduvalt rõhutatakse toetust asjakohastele rahvusvahelistele ja piirkondlikele 

mehhanismidele, sealhulgas nende raames antud soovituste tegelikule täitmisele, mis hõlmaks kõiki 

olulisi aspekte – tõkestamist, rehabiliteerimist ja karistamatuse vastu võitlemist. Teised olulised 

lisandused on rõhuasetus piinamise ja väärkohtlemise keelustamisele terrorismivastases võitluses 

ning suuremad jõupingutused diskrimineerimise kaotamiseks piinamise ja väärkohtlemise vastu 

võitlemisel. 

 

ELi piinamisvastane tegevus hõlmab ka kogu maailma kodanikuühiskonna organisatsioonide 

piinamisvastaste projektide rahastamist. 2012. aasta juunis kuulutati EIDHRi raames välja üleilmne 

projektikonkurss „Karistamatuse vastu võitlemine”. Selle 16,2 miljonilise eelarvega kava 

eesmärk on toetada kodanikuühiskonna tegevust piinamise ja muu julma, ebainimliku või 

inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise vastu, tähelepanuga lähenemisviisil, mille puhul 

integreeritakse tõkestamine, rehabiliteerimine ja vastutusele võtmine. Ülemaailmsete 

projektikonkursside alusel välja valitud teemade eesmärk on tugevdada ELi poliitikat, eelkõige 

Euroopa Liidu Nõukogu poolt 2001. aastal vastu võetud (ning 2008. ja 2012. aastal muudetud) 

piinamist käsitlevate ELi suuniste rakendamist. 2012. aastal projektidele antud märkimisväärne 

rahastamine aitas parandada maailmas teadlikkust piinamise algpõhjustest ning suurendada 

riigiametnike suutlikkust tõkestada piinamist ja väärkohtlemist ja nende vastu võidelda ning toetada 

piinamisohvrite rehabiliteerimist. 
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18 Tõhus toetus inimõiguste kaitsjatele 

 

Inimõiguste kaitsjad on peamised partnerid ELi töös, mis on suunatud maailmas inimõiguste 

kaitsmisele ja edendamisele. Nagu nähtub inimõiguste kaitsjaid käsitlevatest ELi 2004. aasta 

suunistest, toetab EL kindlalt kõiki neid, kes jälgivad südikalt inimõigustest kinnipidamist ja kelle 

eesmärgiks on võidelda õiguste rikkumise vastu. 

 

Nende aktivistide tegevus on veelgi olulisem tingimustes, mis on paljudes kohtades muutumas 

järjest vaenulikumaks inimõiguste edendamise suhtes. Laimukampaaniad valitsusväliste 

organisatsioonide vastu, piirangud välisrahastamisele ning kodanikuühiskonna ähvardamine ja 

vägivald valitsusväliste osalejate poolt või valitsusepoolne jälgimine on vaid mõned näited sellest, 

milliste probleemidega puutuvad inimõiguste kaitsjad kokku oma igapäevases töös. Maaga seotud 

õiguste kaitsjate ning keskkonnaküsimustega tegelevate inimõigusaktivistide vastased rünnakud ja 

nende ahistamine on suurt muret tekitav suundumus. 

 

Inimõiguste kaitsjaid käsitlevad suunised olid 2012. aastal jätkuvalt keskseks lähtealuseks suhetes 

partnerriikidega kõigil tasanditel, samuti ELi tegevuses mitmepoolsetel inimõigustealastel 

foorumitel. 2012. aastal tõstatati 25 inimõigustealases dialoogis inimõiguste kaitsjatega seotud 

üksikjuhtumid. EL tegi ka 19 kohalikku avaldust, 17 kõrge esindaja / komisjoni asepresidendi 

avaldust ning 11 demarši, milles käsitleti konkreetselt inimõiguste kaitsjate olukorda ning muu 

hulgas palju tähelepanu äratanud Malala Yousafzai juhtumit Pakistanis, Nabeel Rajabi ja Abdulhadi 

al-Khawaja juhtumit Bahreinis ning Ales Bialatski juhtumit Valgevenes. 
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Kolmandates riikides läbiviidavatel ELi missioonidel oli jätkuvalt keskne osa inimõiguste kaitsjaid 

käsitlevate suuniste rakendamiseks konkreetsete meetmete võtmisel. ELi diplomaadid on võtnud 

inimõiguste kaitsjate toetamiseks erinevaid meetmeid, sealhulgas kohtuistungite jälgimine (Hilal 

Mammadovi kohtuasi Aserbaidžaanis) ja kohapealsed visiidid (ELi saadikute visiit San Luis Potosí 

Mehhikos ning ELi poliitiliste nõunike visiit Baja Californiasse ja Michoacánisse). Kinnistunud 

tavaks on saanud inimõiguste kaitsjate ja ELi diplomaatide iga-aastased kohtumised. Ametisse on 

määratud 97 inimõiguste kaitsjatega tegelevat ELi kontaktametnikku, kellest 92 asuvad ELi 

delegatsioonide juures. 

 

Mitmepoolsetes suhetes osales EL koordineerimiskoosolekutel teiste rahvusvaheliste 

organisatsioonide ja inimõiguste kaitsjate küsimusega tegelevate volitatud esindajatega (sealhulgas 

Euroopa Nõukogu, ÜRO ja OSCE). 

 

2012. aastal suurendati jõupingutusi ELi algatuse loomiseks, mille alusel saaks ajutiselt ümber 

paigutada kiiret kaitset vajavad inimõiguste kaitsjad. Komisjon avaldas 2012. aasta veebruaris 

uuringu, milles kaardistatakse olemasolevad algatused Euroopas ja mujal maailmas ning antakse 

soovitusi ohus olevate inimõiguste kaitsjate jaoks mõeldud ELi ajutise ümberpaigutamise süsteemi 

võimaliku lisaväärtuse kohta. Peamine eesmärk oleks luua paindlik, kuid stabiilne ühenduslüli 

olemasolevate algatuste, inimõiguste kaitsjate, liikmesriikide, komisjoni ja Euroopa välisteenistuse 

vahel, et kooskõlastada toetuse andmist, kaardistada ressursse, pakkuda õigusnõustamist, 

hõlbustada parimate tavade kohta teabe jagamist ning kõrvaldada mis tahes puudujäägid kaitsmisel. 

EIDHRi iga-aastases tegevusprogrammis on 2012.–2013. aastal elluviidavale katseetapile eraldatud 

miljon eurot. Kõnealune süsteem peaks käivituma 2013. aastal. 
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Inimõiguste kaitsjate toetamiseks eraldatakse EIDHRist märkimisväärses ulatuses rahalisi 

vahendeid. Enamik sellest toetusest jõuab inimõiguste kaitsjateni asjakohaste valitsusväliste 

organisatsioonide kaudu, kaasa arvatud hädaolukordades. Veebilehel www.eidhr.eu/library 

avaldatud aruanne „Inimõiguste kaitsjate toetamine” (Delivering on Human Rights Defenders) 

annab põhjaliku ülevaate EIDHRi kaudu kogu maailmas rahastatud meetmetest. EIDHRi projektid 

toetavad väga mitmesuguseid projekte, mis tagavad ohus olevate inimõiguste kaitsjate ulatusliku 

hõlmamise, kas siis konkreetsete piirkondade jaoks koostatud projektide abil või projektide kaudu, 

mille sihtrühmad on sihtmärgiks olevad ohustatud inimõiguste kaitsjate rühmad, näiteks 

ajakirjanikud, advokaadid, naised, keskkonnakaitsjad, põlisrahvad, homo-, bi-, trans- ja 

interseksuaalid või inimõiguste kaitsjad majandus- ja sotsiaalvaldkonnas. Lisaks on Euroopa 

Komisjonil eraldi rahastamispakett, millest ta saab anda kuni 10 000 euro ulatuses otsest, 

kiireloomulist ja sihtotstarbelist toetust inimõiguste kaitsjate jaoks. 2012. aasta lõpuks oli välja 

antud üle 80 toetuse kogusummas 655 500 eurot. Selle abil sai anda otsest toetust enam kui 300 

inimõiguste kaitsjale rohkem kui 20 riigis. Selle rahastamise abil saab toetada inimõiguste kaitsjaid 

(üksikisikuid ja/või organisatsioone) mitmel viisil: andes meditsiinilist abi, kattes õigusabikulusid, 

ostes turvaseadmeid kontorite või kodude jaoks, võimaldades ohus olevate aktivistide kiiret 

ümberpaigutamist ning toetades vangistatud või surnud kaitsjate perekondi. 

 

Euroopa Parlament on samuti inimõiguste kaitsjate valjuhäälne toetaja. Inimõiguste allkomisjon 

kutsub näiteks sageli esinema inimõiguste kaitsjaid. Alates 1988. aastast on Euroopa Parlamendi 

Sahharovi nimelise mõttevabaduse auhinnaga austatud erakordseid inimesi, kes võitlevad eriti 

rasketes oludes sallimatuse, fanatismi ja rõhumise vastu. 2012. aasta detsembris anti auhind kahele 

iraanlasele: vangistatud inimõiguste kaitsjale ja advokaadile Nasrin Sotoudehile ning 

filmirežissöörile Jafar Panahile, kelle töö juhib tähelepanu raskustele, mida Iraani vaesed peavad 

taluma. 

http://www.eidhr.eu/library
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Väike abi inimõiguste kaitsjatele 

 

Birma Demokraatlik Hääl on üks väheseid Myanmaris/Birmas tegutsevaid sõltumatuid 

meediavõrgustikke, kes on levitanud riigis vabu uudiseid rohkem kui kümme aastat. Selle 

ajakirjanikel oli määrav roll riigis toime pandud vägivalla- ja represseerimisjuhtumite päevavalgele 

toomises. Paljud Myanmarist/Birmast pärit ajakirjanikud maksid oma pühendumuse eest kallist 

hinda ning veetsid mitmeid aastaid trellide taga. 2012. aasta märtsis andis EIDHR 10 000 euro 

ulatuses kiireloomulist toetust üheksale Birma Demokraatliku Hääle ajakirjanikule, kes vabastati 

pärast jaanuaris antud amnestiat. Nende vahendite abil sai neile anda kiireloomulist meditsiinilist 

abi aitamaks neil taastuda karmidest kinnipidamistingimustest. Samuti said nad nende vahendite 

toel asuda taas oma tööle sel üliolulisel ajahetkel Myanmari/Birma ülemineku perioodil. 

 

Juhtumiuuring. Filipiinid: inimõiguste kaitsjate kohtuasja jälgimine 

 

Temogen Tulawie on Sulu provintsi kodanikuühiskonna organisatsioonide koalitsiooni 

„Bangsamoro kodanikuühiskonna ühendus” endine piirkondlik esimees, kes aitas asutada kohalikku 

organisatsiooni, et kaitsta sõjalistest operatsioonidest mõjutatud moslemi kogukondade õigusi. 

 

22. juulil 2009. esitati Tulawiele Jolo piirkonnakohtus süüdistus „mitmekordse luhtunud mõrva” 

ning „poolelijäänud mõrvakatse” eest. Tema vastu esitatud süüdistus on seotud 13. mail 2009 

Patikulis Sulus aset leidnud pommirünnakuga, milles sai haavata 12 inimest, sealhulgas Sulu 

kuberner Abdusakur Tan. Valitsusväliste organisatsioonide sõnul põhineb Tulawie vastu esitatud 

tõendusmaterjal kahelt tema väidetavalt kaasvandenõulaselt välja pressitud ülestunnistustel. Ennast 

varjanud Tulawie vahistati 13. jaanuaril 2012 Davao City’s. 23. augustil 2012 tegi ülemkohus 

otsuse, et kohtuasi tuleks üle viia Manila piirkonnakohtusse. 

 

ELi kontaktametnik ELi delegatsioonist Filipiinidel külastas Tulawied Davao City vanglas, osales 

kohtuasja arutamise koosolekul koos kaitseadvokaatide, inimõiguste küsimusega tegelevate 

valitsusväliste organisatsioonide ja perekonnaliikmetega ning kohtus Davao piirkonnakohtu 

kohtunikuga, et uurida järgmiste sammude kohta ja näidata, et EL toetab inimõiguste kaitsjat, 

austades samal ajal täielikult riigi õigussüsteemi. 
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19 Lapse õiguste edendamine ja kaitsmine 

 

Lapsed 

 

Lapse õiguste edendamine ja kaitsmine on jätkuvalt ELi prioriteet. EL viis 2012. aastal ellu 

üleilmse lobikampaania, et edendada ÜRO lapse õiguste konventsiooni kahe 

fakultatiivprotokolli ja ILO lapsele sobimatut tööd käsitleva konventsiooni nr 182 

ratifitseerimist. 

 

EL algatas 2012. aasta veebruaris lapse õiguste edendamist ja kaitsmist käsitlevate ELi suuniste 

läbivaatamise. Liikmesriigid, ELi institutsioonid, rahvusvahelised ja piirkondlikud organisatsioonid 

ning valitsusvälised organisatsioonid osalesid sel teemal korraldatud konverentsil. Läbivaatamine 

viiakse eeldatavalt lõpule 2013. aastal. 

 

Lisaks korraldas EL koos UNICEFi ja organisatsiooniga Save the Children 2012. aasta oktoobris 

lapse õigusi käsitleva kahepäevase koolituskursuse, kus osales ligikaudu 30 inimest ELi 

institutsioonidest ja liikmesriikidest. 

 

Euroopa Komisjon eraldas EIDHRi raames aastateks 2007–2013 orienteeruva summa 11 miljonit 

eurot, et toetada kodanikuühiskonna projekte lapse õiguste valdkonnas. Lapse õiguste kaitsmise ja 

edendamise projekte viiakse ellu kogu maailmas. 



 

 
9431/13  asn/sel 82 
LISA DG C   ET 

Euroopa Komisjon toetas kogu maailmas kodanikuühiskonna programme ka temaatilise programmi 

„Investeerimine inimestesse” alusel. EL ja UNICEF rahastasid selle vahendi kaudu samuti projekti, 

mille eesmärk on suurendada sündide registreerimist Nigeerias, Burkina Fasos, Myanmaris, 

Mosambiigis, Ugandas, Kiribatis, Vanuatul ja Saalomoni Saartel. Sündide registreerimine 

võimaldab seda, et palju rohkematel lastel on juurdepääs tervishoiule, et nad saavad koolis käia ning 

vastavasse ikka jõudmisel valimistel hääletada. 

 

EL ja UNICEF ühendasid 2012. aastal jõud ka alatoitumise probleemi lahendamiseks viies Aasia 

ja neljas Aafrika riigis ning erakorraliste haridusprogrammide elluviimiseks Jordaanias Süüria 

pagulaste ja vastuvõtvates kogukondades elavate laste jaoks. 

 

Programmi „Investeerimine inimestesse” alusel toetati ka 41 miljoni euroga 2012. aasta lõpus 

avaldatud üleilmset projektikonkurssi, mille eesmärk on laste vägivaldse kohtlemise kaotamine. 

Peale selle hakkas EL kooskõlas ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ning 

tegevuskavaga ette valmistama laste vägivaldse kohtlemise teemat käsitlevat sihtkampaaniat. 

 

EL arutas lapse õigusi, eeskätt alaealiste asjades õigusemõistmist samuti kolmandate riikidega 

(nt Venemaa, Iisraeli/Palestiina, Moldova Vabariigi, Brasiiliaga) peetavates poliitilistes 

dialoogides. EL pidas koostöös Ladina-Ameerika riikide rühmaga läbirääkimisi lapse õigusi 

käsitleva iga-aastase resolutsiooni üle ÜRO inimõiguste nõukogus ning ÜRO Peaassamblee 

resolutsiooni nr 67 üle, mis keskendusid eelkõige põliselanike lastele. 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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EL on seadnud lapse õigused prioriteediks rohkem kui 60 inimõigustealases riigistrateegias üle 

maailma. 

 

Lapsed relvakonfliktides 

 

2012. aastal tehtud uuringu kohaselt andsid EL ja selle liikmesriigid relvakonfliktidest mõjutatud 

laste abiks aastatel 2008–2012 kokku ligi 300 miljonit eurot. See sisaldas toetust laste 

rehabiliteerimiseks ja ühiskonda taaslõimimiseks riikides, mille ÜRO peasekretär on kandnud 

murettekitavate riikide loetellu. Näiteks tegi EL koostööd UNICEFi ja ILOga selle nimel, et 

integreerida taas ühiskonda kunagised Myanmari/Birma lapssõdurid. 

 

2012. aastal lasti käiku uus mitmeaastane ELi rahastamisprogramm, mis on suunatud 

relvakonfliktidest mõjutatud laste abistamiseks. Kuna EL sai Nobeli rahupreemia rohkem kui 

kuue kümnendi jooksul Euroopas rahu ja leppimise ning demokraatia ja inimõiguste edendamisse 

tehtud panuse eest, otsustas EL pühendada saadud raha relvakonfliktidest mõjutatud laste 

aitamiseks. Euroopa Komisjon täiendas omalt poolt preemiaraha, mille tulemusena saadi kokku 

kaks miljonit eurot, toetamaks humanitaarprojekte hädaolukorras hariduse pakkumise valdkonnas. 

2012. aastal avaldati stabiliseerimise rahastamisvahendi ja programmi „Investeerimine inimestesse” 

raames veel kaks projektikonkurssi. 
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Poliitika- ja julgeolekukomitee arutas 2012. aasta juulis ÜRO peasekretäri selleaegse eriesindaja 

Coomaraswamy juuresolekul, kuidas käituda nendega, kes järjepidevalt rikuvad lapse õigusi, ning 

samuti lastekaitseküsimusi Süürias. 

EL astus uusi samme lastekaitseküsimuste lisamiseks oma kriisijuhtimisoperatsioonidesse. 

Näiteks pööras EL vajalikku tähelepanu lastekaitseküsimustele käimasolevates relvakonfliktides, 

sealhulgas Süürias ja Malis. Süüriaga seoses tegi EL nõukogu 2012. aasta oktoobri ja detsembri 

järeldustes üleskutse haavatavate rühmade, sealhulgas laste kaitsmiseks. 

2012. aasta detsembris korraldas EL ekspertide tasandil arutelud UNICEFi, ÜRO 

rahuoperatsioonide osakonna, relvakonfliktidest mõjutatud laste küsimustega tegeleva ÜRO 

eriesindaja büroo ja NATOga, käsitlemaks kavandatud lähetuseelset lastekaitsealast 

koolitusmoodulit, mis koostati koostöös organisatsiooniga Save the Children. See moodul peaks 

valmima 2013. aastal. 

2012. aasta novembris toimus Euroopa Parlamendis kaks üritust: inimõiguste allkomisjoni 

seminar lapse õiguste teemal Poolas 2012. aastal tähistatud Dr Korczaki aasta puhul ning 

parlamendiliikme Cashmani korraldatud õpikoda laste ja relvakonfliktide teemal. 

 

Lapstööjõud 

 

EL rakendas 2012. aastal lapstööjõu kasutamise tõkestamiseks 15 projekti, mida rahastati 

programmist „Investeerimine inimestesse” 11,1 miljoni euroga. 

Kooskõlas tegevuskava meetmega 19c alustas EL koostööd ILO ja Brasiiliaga valmistamaks ette 

2013. aasta oktoobris toimuvat üleilmset konverentsi lapstööjõu kasutamise vastu võitlemise 

teemal ning eelkõige selle kindlakstegemiseks, mida tuleb veel teha, et viia 2016. aastaks ellu 

Haagi tegevuskava, mis käsitleb lapsele sobimatu töö kaotamist. 
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EL algatas Cotonou lepingu artikli 8 alusel AKV riikidega peetavate dialoogide kasutamist 

käsitleva uuringu, et edendada maailmas lapstööjõu kasutamise keelustamiseks tehtavaid 

jõupingutusi. Pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide kogemusele tuginedes valmistab 

komisjon (kaubanduse peadirektoraat) samuti ette uuringut, milles käsitletakse kaubandust ja 

lapsele sobimatut tööd. Uuring avaldatakse 2013. aastal. EL arutas jätkuvalt mitme riigiga, 

sealhulgas Usbekistaniga ning eeskätt oma inimõigustealase strateegia alusel seda, kuidas kaotada 

lapstööjõu kasutamine. 

 

20 Naiste õiguste kaitsmine ja soopõhise vägivalla vastu kaitsmine 

 

2012. aasta veebruaris toimus naiste olukorra komisjoni 56. istungjärk. Naiste olukorra komisjon 

on ÜRO peamine poliitikat kujundav organ soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 

suurendamise valdkonnas. 2012. aastal oli selle prioriteetne teema maapiirkondade naiste 

mõjuvõimu suurendamine ning nende roll vaesuse ja nälja kaotamises, kestvas arengus ja praeguste 

probleemide lahendamises. Veebruarikuu kohtumisel peetud arutelud ei olnud üksmeelsed ning 

naiste olukorra komisjoni järelduste suhtes ei jõutud kokkuleppele. EL on alustanud ettevalmistusi 

naiste olukorra komisjoni 57. istungjärguks, mille prioriteetseks teemaks on „Naiste ja tütarlaste 

vastase vägivalla kõikide vormide kaotamine ja ennetamine”. Ettevalmistused hõlmavad varajast 

sihtrühmadega tegelemist sarnaseid seisukohti ja potentsiaalselt sarnaseid seisukohti jagavates 

riikides ja kodanikuühiskonna rühmades. 
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EL (Euroopa välisteenistus ja Euroopa Komisjon) ning ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste 

õiguste edendamise agentuur („ÜRO Naised”), allkirjastasid 2012. aasta aprillis uue vastastikuse 

mõistmise memorandumi. Memorandum on aluseks partnerlusele, mille eesmärk on täita peamised 

rahvusvahelised kohustused soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise 

valdkonnas. Partnerluse eesmärgiks on samuti aidata liikuda maailma suunas, kus ühiskondades ei 

esine soopõhist diskrimineerimist, kus naistel ja meestel on võrdsed võimalused, kus on tagatud 

naiste ja tüdrukute ulatuslik majanduslik ja sotsiaalne areng, kus naised ja mehed on võrdsed ning 

naistel on mõjuvõim ning kus naiste õigusi kaitstakse kõigis arengu, inimõiguste, rahu ja julgeoleku 

edendamiseks tehtavates jõupingutustes. 

 

EL tegutseb naiste, rahu ja julgeoleku küsimuses aktiivselt rohkem kui 70 riigis. EL toetab 

ligikaudu 200 miljoni euroga aastas riiklike tegevuskavade koostamist ja rakendamist, 

valitsusväliste organisatsioonide rahastamist ning valitsusasutuste koolitamist. Euroopa 

välisteenistus korraldas kaks mitteametliku rakkerühma koosolekut naisi, rahu ja julgeolekut 

käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 teemal. Käegakatsutavate tulemuste 

saavutamiseks tõhustati koostööd rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega (eelkõige 

ÜRO, NATO, OSCE, Araabia Riikide Liiga ja Aafrika Liiduga). G8 riikide partnerluse raamistikus 

jätkati tiheda koostöö tegemist. EL võttis endale kohustuse edendada naiste võrdset ja täielikku 

osalemist rahuläbirääkimistel ja rahu tagamisel. 
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Komisjon ja kõrge esindaja võtsid 2012. aasta mais vastu Euroopa naabruspoliitika paketi. See 

tugineb nii ida- kui ka lõunapoolsetes partnerriikides saavutatud poliitikaalastele tulemustele. Selle 

strateegiadokumendis toonitatakse, et jätkusuutliku demokraatia ülesehitamine tähendab ka soolist 

võrdõiguslikkust ning naiste suuremat osalemist poliitikas ja majanduselus. Mõnes riigis on uued 

seadused, millega soovitakse tagada suuremat tasakaalu parlamentide soolises koosseisus, kohanud 

vastuseisu ning ei ole seetõttu saavutanud soovitud mõju. Strateegiadokumendis rõhutatakse ka 

seda, et naistel on olnud araabia kevades keskne koht ja nad ei tohiks seda järgnevas 

üleminekuprotsessis kaotada. EL jätkab selles piirkonnas jõupingutuste suurendamist, et toetada 

naiste õigusi, tagada, et soolist võrdõiguslikkust võetaks arvesse kõigis asjaomastes 

koostöömeetmetes, ja edendada tõhusat inimkaubanduse vastast tegevust. 

 

2012. aasta septembris toimunud ÜRO Peaassamblee raames algatati võrdsete tulevike partnerlus. 

EL võttis asutajaliikmena ülesandeks luua praktilised algatused, mis käsitlevad naiste osalemist 

poliitikas ja majandusliku mõjuvõimu suurendamist. 

 

Komisjon võttis 2012. aasta oktoobris vastu oma iga-aastase laienemispaketi. Paketiga seotud 

strateegiadokumendis määratletakse peamise väljakutsena, millega enamik laienemisprotsessis 

osalevaid riike silmitsi seisavad, edusammud selles osas, kuidas õiguskaitseasutused käsitlevad 

selliseid küsimusi nagu soopõhine vägivald. Riigipõhised eduaruanded sisaldavad hinnangut selle 

kohta, kuidas riigid on ühtlustanud ja rakendanud soolist võrdõiguslikkust käsitlevaid õigusakte. 

Need aruanded hõlmavad eelkõige küsimusi, mis on seotud naiste osalemisega tööturul, soolise 

tasakaaluga majanduslike ja poliitiliste otsuste tegijate seas, soopõhise vägivalla ning 

haldussuutlikkusega. 
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2012. aasta oktoobris avaldas sihtasutus Kvinna till Kvinna Euroopa Parlamendis ELi 

stabiliseerimise rahastamisvahendi alusel toetatud projekti „Naised ja konflikt” lõpuüritusel aruande 

„Võrdne võim – kestev rahu”. Aruandes tuuakse välja, millised on peamised takistused naiste 

osalemisele rahuprotsessides. 

 

2012. aasta novembris lisati inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse küsimused ELi ja ÜRO 

kriisiohjamise juhtkomitee koosoleku päevakorda ja ühisjäreldustesse (esimest korda pärast 

2009. aastat). 

 

ELi arengupoliitika oli jätkuvalt suunatud soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 

suurendamise vallas edusammude saavutamisele. ELi tegevuskava 2010–2015, milles käsitletakse 

soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöö valdkonnas, hõlmab 

komisjoni, Euroopa välisteenistuse ja liikmesriikide kohustust toetada arenguriikide tegevust 

võrdsete õiguste edendamisel ja naiste mõjuvõimu suurendamisel. 2012. aasta novembris avaldati 

ELi tegevuskava rakendamist käsitlev teine aruanne. Selles järeldati, et tehtud on täiendavaid 

edusamme, näiteks soo alusel eristatud näitajad on paremini kättesaadavad ning soolise 

võrdõiguslikkuse küsimuses on laiendatud poliitilist ja poliitikaalast dialoogi kolmandate riikidega, 

kuid et probleeme veel on, näiteks tehniliste suutlikkuste ja teadmiste kättesaadavus riikide tasandil. 

Lisaks tuleb veel teha tööd selleks, et saavutada ambitsioonikas eesmärk tagada, et 75% abist aitaks 

põhiliselt või märkimisväärselt suurendada soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu. 

Järgmine rakendamisaruanne avaldatakse kavakohaselt 2013. aastal, kui teostatakse ka 

vahehindamine selle kohta, kuidas EL on integreerinud soolise võrdõiguslikkuse küsimuse 

arengukoostöösse. 
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Euroopa Komisjon jätkas soolise vägivalla ohvrite toetamist oma humanitaaroperatsioonide kaudu. 

 

2012. aastal võeti uusi samme Euroopa välisteenistuses naiste esindatuse suurendamiseks. 

Peakorteri töötajatest on naisi 29,0% ning ELi delegatsioonijuhtidest 19,2% (sealhulgas Jeemeni, 

Jordaania ja Senegali delegatsioonid). Üheteistkümnest ELi eriesindajast kaks on naised. 2012. 

aasta aprillis määrati ametisse Euroopa välisteenistuse soonõunik. 

 

21 Rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimine 

 

Vt lk 122. 

 

22 Inimõiguste kasutamine homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide (LGBTI) poolt 

 

Seksuaalsel sättumusel ja soolisel identiteedil põhinev diskrimineerimine ja vägivald on laialt 

levinud. Vastastikusel nõusolekul toimuvate omasooliste täiskasvanuvaheliste seksuaalsuhete eest 

karistatakse veel 76 riigis kriminaalkorras ja vähemalt viies riigis surmanuhtlusega. 

 

EL on kindlalt pühendunud tagama kõigile inimestele õiguse kasutada ilma diskrimineerimiseta 

kõiki inimõigusi. Oma pühendumuse näitamiseks ja selleks, et ELi töötajad saaksid edendada ja 

kaitsta kõigi inimõigusi, olenemata nende inimeste seksuaalsest sättumusest või soolisest 

identiteedist, võttis EL 2010. aasta juunis vastu „Vahendid, millega edendada ja kaitsta homo-, bi- 

ja transseksuaalide (LGBT-inimeste) kõiki inimõigusi”. Nõukogu poolt 25. juunil 2012 vastu 

võetud uue ELi inimõiguste tegevuskava alusel töötatakse LGBT-inimeste õiguste edendamise ja 

kaitsmise vahendite põhjal 2013. aasta keskpaigaks välja üldsusele suunatud ELi suunised. 
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Rahvusvahelisel homofoobiavastasel päeval 17. mail 2012 väljastas kõrge esindaja Catherine 

Ashton ELi nimel avalduse, milles ta rõhutas, et „homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide õiguste 

tagamiseks ei ole vaja luua selle elanikkonna rühma jaoks eraldi õigusi. Tuleb lihtsalt austada nende 

inimõigusi ja vältida diskrimineerimist nagu iga teise inimese puhul.” 

 

EL osales 2012. aastal jätkuvalt aktiivselt mitmepoolsetes jõupingutustes, eelkõige ÜROs, et 

võidelda diskrimineerimise, sealhulgas seksuaalsel sättumusel ja soolisel identiteedil põhineva 

diskrimineerimise vastu. EL osales aktiivselt 7. märtsil 2012 peetud ÜRO inimõiguste nõukogu 

paneelarutelus „Seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel toimuva vägivalla ja 

diskrimineerimise lõpetamine”. Arutelus käsitleti ÜRO inimõiguste ülemvoliniku tellitud 

vastavasisulist aruannet, mille koostamine oli ette nähtud pöördelises inimõiguste nõukogu 

2011. aasta resolutsioonis. EL toetas samuti homo-, bi- ja transseksuaalide õigustega tegelevatele 

rühmitustele ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu valitsusväliste organisatsioonide komitees 

nõuandva staatuse andmist. ELi ja mõnda selle liikmesriiki hõlmav piirkondadevaheline LGBTI-

küsimuste tuumikrühm korraldas 11. detsembril ÜROs ürituse „Juhtroll homofoobiavastases 

võitluses”, mille peaesinejateks olid ÜRO peasekretär Desmond Tutu ja kaks kuulsust – Yvonne 

Chaka Chaka ja Ricky Martin – ning kolm inimõiguste kaitsjat. See oli kõnealuse üritusteseeria 

neljas ja kõige edukam üritus. Ürituse selge sõnum oli, et LGBTI-inimestele kehtivad samad 

õigused mis kõigile teistelegi. ELi delegatsioon korraldas eelmisel päeval ürituse, millest võtsid osa 

Aafrika LGBTI-inimeste inimõiguste kaitsjad, kes avaldasid tunnustust ELi tööle Aafrikas ja kiitsid 

vaikse diplomaatia väärtust LGBTI-küsimustes. 
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Piirkondlikul tasandil toetas EL jätkuvalt Euroopa Nõukogu tööd LGBTI inimõiguste alal, eelkõige 

toetades 31. märtsil 2010 vastu võetud Euroopa Nõukogu soovitust seksuaalse sättumuse või soolise 

identiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastu võitlemise meetmete kohta. EL osales aktiivselt 

ürituse „LGBT-inimeste vastase sallimatuse ja diskrimineerimise avaldumisvormide jälgimine” 

korraldamisel 2012. aasta septembris peetud inimmõõtme rakendamist käsitleva iga-aastase OSCE 

kohtumise raames. 

 

Kahepoolsel tasandil jätkas EL inimõigustealaseid dialooge kolmandate riikidega, et edendada 

LGBTI-inimeste mittediskrimineerimist, ning tehti mitmeid üldsusele suunatud avaldusi ja demarše, 

et väljendada ELi seisukohta LGBTI küsimustes, sealhulgas vastuseisu homofoobiale ja poolehoidu 

homoseksuaalsete suhete dekriminaliseerimisele. EL on sellega seoses jälginud murettekitavaid 

homofoobiasuundumusi, näiteks mõnes Aafrika riigis ja Venemaal. 

 

EL jätkas EIDHRist toetuse andmist mitmele organisatsioonile, kes kaitsevad LGBTI-inimeste 

õigusi, suurendades nende suutlikkust seista vastu homofoobsetele seadustele ja LGBTI-inimeste 

diskrimineerimisele, suurendades üldsuse teadlikkust teistsuguse seksuaalse sättumusega inimeste 

diskrimineerimisest ja nende vastu suunatud vägivallast, võideldes selle vastu ja andes hädaabi 

(alates psühhosotsiaalsest ja meditsiinilisest abist kuni vahendamise ja taasintegreerimise alase 

abini) niisugust toetust vajavatele inimestele. 2012. aastal võeti kasutusele ka EIDHRi hädaabifond, 

millest toetatakse ohus olevaid inimõiguste kaitsjaid, näiteks Kamerunis LGBTI-inimesi esindavate 

advokaatide kaitsmiseks. Alates 2012. aasta septembrist on EIDHRi piirkondliku projekti kaudu 

toetatud LGBTI-inimeste õiguste kaitsjaid prantsuskeelses Aafrikas ning uues üleaafrikalises 

projektis käsitletakse LBGTI-inimesi kui haavatavat elanikkonnarühma. 
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23 Usu- ja veendumusvabadus 

 

Kooskõlas eelmistel aastatel võetud kohustustega ning 2009. ja 2011. aastal selles küsimuses vastu 

võetud nõukogu järeldustega oli EL jätkuvalt pühendunud usu- ja veendumusvabaduse 

edendamisele ja kaitsmisele maailmas. 

 

ELi delegatsioonid ja peakorterid on jälginud tähelepanelikult usul põhinevat sallimatust ja 

diskrimineerimist ning usulistel kaalutlustel toime pandud vägivalda. Vägivaldsed rünnakud 

mitme usukogukonna vastu Euroopas ja mujal maailmas leidsid hukkamõistu kõige kõrgemal 

tasandil. Euroopa Nõukogu president ja Euroopa Komisjoni president rõhutasid 20. märtsil 2012 

ühisavalduses – Toulouse’i tulistamise ja Iraagi terrorirünnakutega samal ajal –, et usukogukondade 

vastastel vägivallaaktidel ja nende mis tahes tagakiusamisel „ei ole kohta Euroopas ja tõepoolest ka 

terves maailmas”. Nad märkisid, et Euroopa oli pidanud maha „pika ja valulise lahingu 

saavutamaks mõttevabaduse, usu- ja veendumusvabaduse ning üksikisiku õiguste austamise. Need 

inim- ja põhiõigused on osa põhiõiguste hartast, mis on Euroopa väärtuste kese”. Samuti 

väljendasid nad ELi tahet jätkata nende õiguste edendamist. 

 

Usul või veendumusel põhinev diskrimineerimine on püsiv probleem kõigis maailma 

piirkondades ning paljudes riikides diskrimineeritakse jätkuvalt teatud usukogukondadesse või 

mitteusutunnistuslikesse rühmitustesse kuuluvaid isikuid. Lisaks kasutatakse usundite halvustamise 

alaseid õigusakte sageli usuvähemuste hulka kuuluvate inimeste ebaõiglaseks kohtlemiseks ning 

selleks, et piirata arvamus- ja sõnavabadust ning usu- ja veendumusvabadust ühiskonnas tervikuna. 

EL juhib tähelepanu sellele, et sõnavabadusel on samuti tähtis roll sallimatuse vastases võitluses 

ning et usu- ja veendumusvabadus ning sõnavabadus on üksteist tugevdavad õigused. 
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ELi inimõiguste strateegilise raamistiku ja tegevuskava (mis sisaldab uusi ELi suuniseid usu- ja 

veendumusvabaduse kohta1) vastuvõtmisega 25. juunil 2012 välisasjade nõukogu poolt tõhustas 

EL selle küsimuse käsitlemise suhtes võetud kohustuse täitmist. Need suunised ei ole õiguslikult 

siduvad, kuid rõhutavad poliitiliselt, et usu- ja veendumusvabadus on ELi jaoks väga tähtis 

prioriteet. Suunised koosnevad diplomaatilistel ametikohtadel ja peakorterites töötavale ELi ja 

liikmesriikide personalile mõeldud sõnumitest, praktilistest õpetustest ja juhistest, kuidas hinnata 

olukordi ja sekkuda kõige pragmaatilisemal viisil. Suuniste koostamisega on tegeletud alates 

2012. aasta keskpaigast ning esimene konsultatsioonide voor kodanikuühiskonnaga (sealhulgas usu-

, mitteusuliste ja filosoofiliste rühmitustega) toimus Brüsselis 19. oktoobril 2012. EL kavatseb need 

suunised vastu võtta 2013. aastal. 

 

EL rääkis usu- ja veendumusvabaduse tähtsusest kahepoolselt mitmete riikidega. Suhetes 

kolmandate riikidega tõstatati mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse küsimust süstemaatiliselt 

paljude partneritega poliitilise dialoogi eri tasanditel, sealhulgas inimõigustealastes dialoogides ja 

konsultatsioonides, mille käigus käsitleti usu- ja veendumusvabaduse austamist ning teatavate 

usuvähemuste ja -rühmituste hulka kuuluvate inimeste olukorda. 

 

Usuvabaduse ja sellega seotud sallimatuse ja diskrimineerimisega seoses toime pandud tõsistest 

rikkumistest tingituna ja oma mure väljendamiseks on EL avaldanud arvamust diplomaatiliste 

kanalite, avalike avalduste ja nõukogu järelduste kaudu, nagu näiteks Egiptuse, Nigeeria, Iraani, 

Iraagi, Liibüa, Mali, Pakistani ja Tuneesia puhul. EL propageeris süstemaatiliselt mõtte- ja 

südametunnistusevabaduse täielikku austamist, samuti usulisele vaenule ja vägivallale õhutamise 

keelustamist sõltumatu kohtuvõimu poolt kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ning kutsus üles 

dialoogile ja sõnavabaduse kasutamisele, et reageerida solvavaks peetavatele kõnedele või 

infosisule. 

                                                 
1 Inimõiguste ja demokraatia tegevuskava meede 23a. 
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Arvestades halvenevat olukorda Süürias, kordas EL oma üleskutset pidada kinni usu- ja 

veendumusvabaduse põhimõtetest ning hoiduda usulisest ja etnilisest lahknemisest. EL kutsus 

korduvalt Süüria opositsiooni tungivalt üles leppima kokku põhimõtetes, mida järgides oleks 

võimalik luua riik, kus kõigil kodanikel oleksid võrdsed õigused, olenemata nende kuulumisest 

ühendustesse, etnilisest taustast, usust või veendumustest, ning kinnitas taas oma toetust Süüria 

rahvale ja nende püüdlustele luua demokraatlik Süüria, kus austataks kõigi kogukondade õigusi. 

ELi kõrge esindaja väljastas avaldusi, milles ta mõistis hukka kõik teod, mille eesmärk on etniliste 

ja usuliste konfliktide õhutamine. 

 

EL uuris samuti võimalusi edasiseks koostööks organisatsioonidega, näiteks Islami Koostöö 

Organisatsiooni ja Araabia Riikide Liigaga, eeskätt pärast vägivaldseid sündmusi, mis olid seotud 

internetis ühe vastuolulise filmi avaldamisega, mida paljud moslemid pidasid solvavaks. 

20. septembril 2012 tegid liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Islami Koostöö 

Organisatsiooni peasekretär, Araabia Riikide Liiga peasekretär ja Aafrika Liidu komisjoni esimees 

ühisavalduse, milles nad kutsusid üles rahule ja sallivusele, mõistes hukka usuviha igasuguse 

propageerimise, millega õhutatakse vaenulikkusele ja vägivallale, ning kutsudes kõiki liidreid, kas 

siis poliitilisi, ilmalikke või usuliidreid, edendama dialoogi ja vastastikust mõistmist. 13. novembril 

2012 võtsid ELi ja Araabia Riikide Liiga välisministrid Kairos vastu ühisavalduse, milles nad 

rõhutasid muu hulgas oma pühendumust „sõnavabaduse ning usu- ja veendumusvabaduse 

edendamisele” ja „mõistsid vastavalt inimõigusi käsitlevale rahvusvahelisele õigusele hukka vaenu 

ja sallimatuse igasuguse õhutamise”. Nad rõhutasid samuti vajadust tagada sooline võrdõiguslikkus 

ja inimõiguste täielik austamine kõigi inimeste puhul ning „mõistsid vastavalt inimõiguste nõukogu 

resolutsioonile 16/18 hukka igasuguse usuviha propageerimise”. 
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Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident osales 

16. novembril 2012 Djiboutis esimest korda Islami Koostöö Organisatsiooni ministrite 

kohtumisel. Kõrge esindaja kujutas oma kõnes usu- ja veendumusvabadust kui „ohutu ja õitsva 

ühiskonna väga vajalikku tugisammast”, kusjuures vabadus oma usku praktiseerida on „ülioluline 

osa arengu ja demokraatliku stabiilsuse tugevdamisel”. Ta viitas samuti väljakutsele lahendada 

küsimus „kuidas kaitsta ja tagada usuvabadust”, millega demokraatiale üle minevad riigid oma uue 

ühiskonna ülesehitamisel silmitsi seisavad. Ta väljendas samuti oma seisukohta, et „selle tagamine, 

et igaüks saaks praktiseerida oma usku vabalt ja võrdselt” on poliitiliste juhtide ülesanne, ning seda 

tehes „me austame meie kõigi ühist inimloomust”. 

 

Seda küsimust käsitleti ka mitmepoolsel tasandil. 2012. aastal säilis 2011. aastal inimõiguste 

nõukogus ja ÜRO Peaassambleel saavutatud konsensus inimõiguste nõukogu resolutsiooni 16/18 

osas seoses vajadusega võidelda usulise sallimatuse vastu, vältides samal ajal usu halvustamise 

kontseptsiooni kehtestamist inimõiguste standardina (vt 2011. aasta aruanne). 2012. aasta märtsis 

toimunud inimõiguste nõukogu 19. istungjärgul võeti ilma hääletuseta vastu traditsiooniline ELi 

resolutsioon usu- ja veendumusvabaduse kohta (resolutsioon 19/8) ning Islami Koostöö 

Organisatsiooni resolutsioon „Võitlus sallimatuse, negatiivsete stereotüüpide loomise ja 

häbimärgistamise ning diskrimineerimise, vägivalla õhutamise ja usutunnistusel või veendumustel 

põhineva isikuvastase vägivalla vastu” (resolutsioon 19/25). 2012. aasta detsembris toimunud ÜRO 

Peaassamblee 67. istungjärgul võeti samadel teemadel ühehäälselt vastu ELi esitatud resolutsioon 

67/1791 ja Islami Koostöö Organisatsiooni esitatud resolutsioon 67/178. 

 

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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Mis puutub ELi rahastamisvahenditesse, siis vähemustesse kuuluvate isikute kaitsmine ja võitlus 

diskrimineerimise, sealhulgas usul põhineva diskrimineerimise vastu kehtestati demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) ühe rahastamisprioriteedina. EIDHRist 

rahastatakse praegu ja ka edaspidi projekte, mille eesmärk on kaitsta tagakiusatavaid üksikisikuid ja 

usuvähemuste hulka kuuluvaid inimesi riikides, kus nad on kõige suuremas ohus. Mõtte-, 

südametunnistuse- ja usuvabadus on nimelt üks peamistest prioriteetidest strateegia „EIDHRi 

eesmärk nr 1” raames välja kuulutatud projektikonkursis; kõnealuse strateegia alusel rahastatakse 

meetmeid nn keerulistes riikides ja see hõlmab kogu maailma. 

 

Usu- ja veendumusvabadus oli ka üks kolmest tundlikust inimõigustealasest küsimusest, mida 

arutati 7.–8. detsembril toimunud iga-aastasel ELi ja valitsusväliste organisatsioonide vahelisel 

foorumil üldise teema „inimõiguste universaalsuse edendamine: piirkondlike mehhanismide roll ja 

nende koostöö kodanikuühiskonnaga”. 

 

24 Sõnavabadus veebikeskkonnas ja väljaspool seda 

 

EL on pühendunud inimõiguste edendamisele eranditult kõigis oma välistegevuse valdkondades, 

eelkõige kasutades ühenduslüli uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ning inimõiguste 

vahel kui olulist teed demokraatia edendamiseks. 
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EL mõistis oma kahepoolsetes suhetes kolmandate riikidega ja mitmes avalikus avalduses korduvalt 

hukka sõnavabaduse ja internetile juurdepääsu piiramise, samuti blogijate vahistamised ning 

rünnakud ajakirjanike ja meedia vastu. Näiteks 2012. aasta juunis väljendas kõrge esindaja muret 

üha suurema tsensuuri ning meediale ja poliitilisele opositsioonile seatud piirangute pärast Sudaanis 

ning kutsus Sudaani valitsust tungivalt üles austama oma kodanike õigust sõnavabadusele ja 

meediavabadust. EL tunneb muret üha suuremate piirangute pärast internetivabadusele ja ta tõstatas 

oma mure kahepoolsetes inimõigustealastes dialoogides selliste riikidega nagu Vietnam ja Hiina 

ning avalikes avaldustes. 

 

EL tõhustas 2012. aastal jätkuvalt oma jõupingutusi ajakirjanike ohutuse suurendamiseks, andes 

oma panuse sellistel rahvusvahelistel foorumitel nagu UNESCO, Euroopa Nõukogu ja OSCE. 

ÜRO inimõiguste nõukogus rõhutas EL ühe ELi prioriteedina, et inimõiguste nõukogu peab 

säilitama oma tähelepanu sõnavabadusele, sealhulgas internetile. Näiteks ÜRO kolmanda komitee 

inimõigustealasel kohtumisel 6. detsembril 2012. aastal New Yorgis mõistis EL hukka suundumuse 

suurema tsensuuri suunas ja internetipiirangud. EL tervitas samuti ÜRO inimõiguste nõukogu 

resolutsiooni internetivabaduse kohta, mis võeti ühehäälselt vastu 5. juulil. EL toetab resolutsiooni 

sõnumit, et online- ja offline-inimõigustel ei või vahet teha ning selles suhtes ei või kehtida 

topeltstandardeid. 

 

EL on mõistnud tsensuuri aktiivselt hukka; kõige hiljutisem näide sellest on kõrge esindaja avaldus, 

milles ta väljendas muret satelliidi kaudu edastatavate televisiooni- ja raadioprogrammide tahtliku 

segamise pärast Iraanis, mistõttu inimestel ei ole juurdepääsu vabale teabele. 
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2012. aasta juunis vastu võetud ELi inimõiguste strateegilise raamistiku tegevuskavas on ette 

nähtud, et EL töötab välja online- ja offline-sõnavabadust käsitlevad suunised, kaasa arvatud 

blogijate ja ajakirjanike ohutuse kohta. EL võttis ka jõulisema lähenemisviisi koostöö arendamisele 

sõnavabaduse ja meedia abistamise edendamise valdkonnas. 

 

Ühe kavandatud tegevusena sõnavabaduse edendamisel võttis EL endale kohustuse töötada välja 

meetmed ja vahendid, millega võidelda üleüldise tsensuuri ja massijälgimise vastu IKT kasutamisel. 

Need tegevused tuginevad algatuse „No Disconnect Strategy”1 raames juba tehtud tööle; kõnealune 

algatus loodi eesmärgiga pidada kinni ELi kohustusest tagada, et internet ning muu info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia võiks jääda poliitilise vabaduse, demokraatliku arengu ja 

majanduskasvu üheks edasiviivaks jõuks. 

 

No Disconnect Strategy” põhielemendid on vahendid suhtlemisvabaduse suurendamiseks, harimine 

ja koolitamine teemal, kuidas kasutada internetitehnoloogiaid kõrge riskiastmega keskkondades, 

suurem tehnoloogiline suutlikkus mõista reaalajas, mis toimub kohapeal, ning tihedam koostöö 

kõigi sidusrühmade vahel. 

 

EL käivitas 2012. aastal selles valdkonnas mitu algatust, eeskätt andes demokraatia ja inimõiguste 

Euroopa rahastamisvahendist (EIDHR) rahalist toetust ajakirjanikele ja valitsusvälistele 

organisatsioonidele, kes tegelevad meedia sõltumatuse ja sõnavabaduse küsimustega. Üks parimaid 

näiteid siinkohal on EIDHRist rahastatud ja organisatsiooni Reporters Without Borders juhitud 

projekt, mille eesmärk on võidelda kübertsensuuri vastu ja luua digitaalteabe vaba voog. Projekti 

üks peamisi tegevusi on virtuaalse varjupaiga loomine ja käigushoidmine – see on turvaline ruum, 

kus sõltumatud ajakirjanikud saavad töötada ja avaldada uudiseid, mida muidu tsenseeritaks. 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm
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Peale selle sisaldas 2012. aastal avaldatud 20 miljoni euro suuruse üldeelarvega EIDHRi 

projektikonkursi teade esimest korda spetsiaalset osa kübertsensuuri vastu võitlemise ning 

digitaalvabaduse ja -julgeoleku edendamise meetmete jaoks, toetades projekte, mille eesmärk on 

võidelda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaudu sooritatavate inimõiguste rikkumiste vastu 

ning kaitsta privaatsust ja sõnavabadust nendes piirkondades, kus aktivistid, ajakirjanikud ja 

inimõiguste kaitsjad on kõige suuremas ohus. 

 

24a Kogunemis- ja ühinemisvabadus 

 

Kogunemis- ja ühinemisvabadus on iga inimese põhiõigus ja inimväärikuse lahutamatu osa. EL 

usub, et elava kodanikuühiskonna ja toimiva demokraatia eelduseks on kodanike õigus kasutada 

vabalt rahumeelse kogunemise ja ühinemise õigust. 

 

Rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadus kaitseb konflikti ja ebastabiilsuse eest, kuna see 

edendab avatud dialoogi ja arutelu ühiskonnas. Kõrge esindaja väljendas mitmes avalikus avalduses 

muret kogunemisvabaduse vähenemise pärast. Kõige hiljutisem neist oli 2012. aasta juunis tehtud 

avaldus, milles kõrge esindaja väljendas muret Hartumis ja teistes linnades aset leidnud 

meeleavalduste vägivaldse mahasurumise pärast ning kutsus üles viivitamatult vabastama 

rahumeelse protestiaktsiooni eest kinni peetud isikud ja et julgeolekujõud käituksid vaoshoitult ning 

väldiksid jõu kasutamist rahumeelsetele meeleavaldustele reageerimisel, kutsudes samuti Sudaani 

valitsust tungivalt üles austama kodanike õigust kogunemisele. 
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EL tõstatab kogunemis- ja ühinemisvabadusega seotud muresid kolmandate riikidega peetavates 

poliitilistes dialoogides. Näiteks 22. novembril 2012 Addis Abebas toimunud üheksanda Aafrika 

Liidu ja ELi inimõigustealase dialoogi käigus leppisid mõlemad pooled kokku tõhustada oma 

dialoogi ühinemisvabaduse küsimuses. 

 

Üks ELi prioriteetidest ÜRO inimõiguste nõukogu kontekstis oli vajadus, et inimõiguste nõukogu 

keskenduks jätkuvalt ühinemisvabadusele ning pakuks konkreetset tuge inimõiguste aktivistidele ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kelle roll on demokraatia tugevdamisel väga oluline. EL 

tervitas USA esitatud rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadust käsitleva resolutsiooni 

ühehäälset vastuvõtmist inimõiguste nõukogu 21. istungjärgul. 

 

Praegusel digitaalajastul kehtivad põhiõigused ka veebis. Uued tehnoloogiad muudavad samuti 

seda, kuidas kodanikud kasutavad oma kogunemis- ja ühinemisvabaduse õigust. Riikide ülesanne 

on tagada, et inimesed saaksid kasutada vabalt oma kogunemisõigust, tehes seda muu hulgas 

veebisuhtluse kaudu. EL on valmis toetama inimõigusi internetis ja võrguväliselt. 

 

Kõrgele esindajale valmistavad väga suurt muret hiljutised katsed piirata kodanikuühiskonna 

tegutsemisruumi. 2012. aasta juulis väljendas kõrge esindaja suurt muret muudatuste pärast, mille 

Venemaa oli teinud valitsusväliste organisatsioonide seadusesse, mis on üks mitmest arengust, 

mis piiravad aktiivse kodanikuühiskonna tegutsemisruumi Venemaal, näiteks opositsiooniliidrite 

vahistamised või uus seadus, mis näeb ette väga suured trahvid ametlikult lubatud meeleavalduste 

ajal toime pandud haldusrikkumiste eest. 
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EL algatas 2012. aastal ühinemisvabaduse edendamiseks mitu meedet. Näiteks korraldati ELi 

valitsusväliste organisatsioonide foorumi raames 7. detsembril 2012 ümarlauakohtumine (rohkem 

kui 50 valitsusvälise organisatsiooniga olulisematest piirkondadest) eesmärgiga saada inimõiguste 

kaitsjatelt teada, milliste piirangutega kodanikuühiskonna organisatsioonid oma töös kokku 

puutuvad, ja koguda soovitusi selle kohta, kuidas EL saaks selles küsimuses paremini sekkuda. 

 

EL annab ühinemisvabaduse edendamiseks EIDHRi kaudu mitmele projektile ka rahalist toetust. 

ELi toetatud projektide eesmärk on töötada välja ühinemisvabaduse seiresüsteemid, edendada 

kogunemisvabadust käsitlevaid õigusnorme, suurendada üldsuse teadlikkust ühinemisvabadusest 

ning luua võrgustikke nimetatud õiguste tõhusamaks edendamiseks ja kaitsmiseks. Näiteks rahastab 

EL 88 000 euro suuruse eelarvega projekti Alžeerias, mille eesmärk on ühinemisvabaduse 

edendamine ühenduste jaoks mõeldud ressursikeskuse loomise kaudu. 

 

25 ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete elluviimine 

 

2012. aasta oli esimene täisaasta pärast ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete 

vastuvõtmist; ÜRO inimõiguste nõukogu kinnitas kõnealused põhimõtted ühehäälselt 16. juunil 

2011. Juhtpõhimõtted on aluseks ÜRO eriesindaja professor John Ruggie poolt tutvustatud 

raamistiku rakendamisele, hõlmates riigi kohustust kaitsta inimõigusi, ettevõtja kohustust austada 

inimõigusi ja õiguskaitsevahenditele juurdepääsu. 

 

2012. aasta oli samuti esimene täisaasta pärast Euroopa Komisjoni teatise „ELi uuendatud strateegia 

aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas”1 vastuvõtmist 25. oktoobril 2011. 

 

                                                 
1 COM(2011) 681. 
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Üks 2012. aasta kõrghetki oli ilma kahtluseta kõige esimene ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 

alane foorum, mis peeti 4.–5. detsembril Genfis ÜRO poolt ÜRO juhtpõhimõtete rakendamise 

tõhustamiseks moodustatud töörühma egiidi all. Foorum andis võimaluse teha kokkuvõtte ÜRO 

juhtpõhimõtete rakendamisest pärast pooleteiseaastast ajavahemikku. 

 

Foorum ületas korraldajate ootusi – sellel osales 1000 delegaati (kolm korda rohkem kui oodati) 85 

riigist üle maailma ning esindatud olid nii valitsusvälised organisatsioonid, ametiühingud, 

akadeemilised ringkonnad kui ka ettevõtjad ja äriorganisatsioonid. 

 

Foorumil peeti kaks päeva õpikodasid ja arutelusid, milles käsitleti ÜRO juhtpõhimõtete 

rakendamisega seotud probleeme. Inimõiguste ning rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude 

äriühingute küsimusi käsitleva ÜRO peasekretäri endine eriesindaja professor John Ruggie märkis 

foorumil kõneledes, et suhteliselt lühikese aja jooksul on tehtud suuri edusamme, ja toonitas, et 

„kaalul on üleilmastumise sotsiaalne jätkusuutlikus”. 
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EL oli foorumil korralikult esindatud ning ELi inimõiguste eriesindaja Stavros Lambrinidis esitas 

kõrgetasemelise kohtumise avamisel peasõnavõtu ning EIP kirjeldas juhtpõhimõtete rakendamise 

edendamiseks toimuva avaliku sektori rahastamise rolli käsitleval kohtumisel oma käimasolevaid 

tegevusi inimõiguste teema hõlmamiseks sotsiaalse hoolsuskohustuse raames. Seda täiendas 

lõppsõna, mis kanti ette ELi nimel, kes lubas töörühma egiidi all korraldatavates piirkondlikes 

foorumites aktiivselt tegutseda. 

 

ÜRO foorum andis võimaluse käsitleda Euroopa Komisjoni poolt tulevikus kehtestatavat ettevõtete 

mittefinantsalast aruandlust. See tehti teatavaks komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatises „Ühtse 

turu akt II – üheskoos uue majanduskasvu eest”. Seadusandlik ettepanek on nüüdseks avaldatud. 

 

Sellel teemal peatuti ka ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevas 2011. aasta teatises. Kõnealuses 

teatises märgiti ära sotsiaalvaldkonna ja keskkonnaalaseks aruandluseks (mis hõlmab inimõigustega 

seotud aspekte) olemas olevad algatused ning avaldati lootust, et selles valdkonnas tagatakse 

tulevikus võrdsed tingimused. See on osa üldisest eesmärgist muuta Euroopa ettevõtted 

konkurentsivõimelisemaks, modernsemaks ning vastutavamaks. 

 

Komisjon oli ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevas teatises võtnud endale püsiva kohustuse 

avaldada 2012. aasta lõpuks aruanne, milles käsitletakse ELi prioriteete ÜRO juhtpõhimõtete 

tõhusal elluviimisel. Aruande avaldamine on siiski edasi lükatud, et ÜRO foorumi tulemused 

paremini läbi töötada ja tagada kõigi aspektide põhjalik käsitlemine. 

 

Kõnealuse teemaga seoses oli juba tehtud palju ettevalmistavat tööd; muu hulgas korraldas 

eesistujariik Taani 2012. aasta mais Kopenhaagenis konverentsi „Põhimõtete rakendamine: ÜRO 

äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete elluviimine Euroopa Liidu poolt”. Komisjon koostas 

enne konverentsi esialgse aruteludokumendi ja osales aktiivselt aruteludes. 



 

 
9431/13  asn/sel 104 
LISA DG C   ET 

Mõned peamised konverentsil käsitletud teemad olid poliitikate ja õigusaktide sidusus ELis, 

suurema üleilmse suutlikkuse saavutamine ning suutlikkuse suurendamise ja arengualased 

prioriteedid. Päevakorra muude küsimuste hulka kuulusid ELi suunised äritegevuse kohta, vastutus: 

õiguskaitse kättesaadavus ja piisavad õiguskaitsevahendid, läbipaistvus: mittefinantsalane aruandlus 

ja teabe avalikustamine, avaliku ja erasektori partnerlused ning mitut sidusrühma hõlmavad 

algatused. 

 

Et see langeks kokku Genfis peetava ÜRO foorumiga, avaldas komisjon juhendi „Minu ettevõte ja 

inimõigused: inimõigustealane juhend väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele”. Juhend 

võeti foorumil paljude delegaatide seas väga positiivselt vastu. 

 

Komisjon jõudis samal ajal uue etapini sektoripõhiste suunistega tehtavas töös, mille ta on ette 

võtnud koostöös oma partneritega Shift ning inimõiguste ja äritegevuse instituut. 2012. aasta 

detsembris avaldati üldsusega konsulteerimiseks kolmes ärisektoris ettevõtja vastutust austada 

inimõigusi käsitlevate suuniste kavand. Need sektorid olid nafta- ja gaasisektor, IKT-sektor ning 

tööbürood ja värbamisagentuurid. 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Kõnealused ärisektorid valiti välja objektiivsete ja avalikult kättesaadavate kriteeriumide alusel, 

sealhulgas inimõigustele avalduva mõju ulatuse põhjal, ning samuti sõltuvalt muudest asjaomases 

sektoris olemas olevatest inimõigustealastest suunistest, mis on kooskõlas ÜRO juhtpõhimõtetega. 

Eesmärk oli koostada suunised, mis oleksid võimalikult asjakohased kogu maailmas, võttes samal 

ajal arvesse ELi ettevõtete konkreetset olukorda. Kõik kolm suunistepaketti peaksid valmis saama 

2013. aasta aprilli lõpuks. EIP järgis hoolikalt selle töösuuna arengut, osaledes kõigil kolmel 

ümarlauakohtumisel ja uurides, millises ulatuses on võimalik tegevust ühtlustada. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava sisaldab liikmesriikide poolt võetud kohustust töötada 

välja ÜRO juhtpõhimõtete rakendamise riiklikud kavad. 2012. aasta lõpuks kinnitasid 

järgmised liikmesriigid, et koostavad sellised kavad: Austria, Belgia, Bulgaaria, Iirimaa, Itaalia, 

Kreeka, Küpros, Leedu, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Sloveenia, Soome, 

Taani, Tšehhi Vabariik ja Ühendkuningriik. 

 

EIDHR toetab kodanikuühiskonna organisatsioonide juhitud tegevusi, mille eesmärk on edendada 

inimõiguste austamist EList väljaspool tegutsevates Euroopa ettevõtetes. EL toetas 2012. aastal 

jätkuvalt 15 Euroopa riigis tegutsevate organisatsioonide ühendust Clean Clothes Campaign selliste 

projektide rakendamisel, mille eesmärk on suurendada majanduslike ja sotsiaalsete õiguste 

austamist rahvusvaheliste rõivatööstusettevõtjate ülemaailmsetes tarneahelates rohkem kui 30 riigis. 

 

Veel kaks EIDHRist rahastatavat projekti hõlmavad äritegevust ja inimõiguste küsimust. Ühe 70 

riigile suunatud ülemaailmse projekti eesmärk on tugevdada kohalike maakasutusõiguste kaitsjate 

suutlikkust kaitsta oma õigusi loodusvaradele, mõista hukka läbipaistvuse puudumine seoses riikide 

ja eraettevõtjate vaheliste lepingutega ning teha valitsuse ja kaevandustööstusega koostööd riikides, 

kus esineb konflikte maavarade kaevandamise pärast. Samamoodi hõlmab Kagu-Aasia 

põlisrahvaste õiguste kaitsjaid käsitlev projekt uuringut ettevõtja sotsiaalse vastutuse, inimõiguste ja 

põlisrahvaste kohta. 

 

Teine EIDHRi projekt, mis sisaldab äritegevuse ja inimõiguste küsimust, on Ladina-Ameerika 

kaevanduste seire programm, mis toetab maapiirkondade põliselanikest naisi, et nad saaksid 

edendada ja kaitsta oma õigusi kaevandustööstuses töötades. 
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Programmi „Investeerimine inimestesse” raames rahastati 2011. aastal 15 projekti, mis valiti välja 

projektikonkursis „Võitlemine lapstööjõu kasutamise vastu” (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). 

Need projektid jätkusid ka 2012. aastal. 

 

ELi stabiliseerimisvahendi kriisivalmiduse komponendi raames määrati 1 miljon eurot 

2013. aastal mineraalide tarneahelate läbipaistvuse suurendamiseks konfliktist mõjutatud ja suure 

riskiga piirkondades. 

 

EL jätkas äritegevuse ja inimõiguste küsimuse tõstatamist oma kahepoolsetes dialoogides, näiteks 

Aafrika Liiduga 22. novembril Addis Abebas peetud inimõigustealases dialoogis. Lisaks arvamuste 

vahetamisele ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamise kohta leppisid EL ja 

Aafrika Liit kokku kaaluda 2013. aastal äritegevuse ja inimõiguste teemalise ühisseminari 

korraldamist Aafrika ja Euroopa ettevõtete ja kodanikuühiskonna osavõtul. 

 

EL toetas ka 2012. aastal aktiivselt äritegevuse ja inimõiguste küsimuse käsitlemist ÜROs, kus see 

teema pälvis tõepoolest taas ühehäälse toetuse. ÜRO inimõiguste nõukogu resolutsioon 21/5 „ÜRO 

süsteemi kui terviku panus äritegevuse ja inimõiguste küsimuse käsitlemisse ning äritegevuse ja 

inimõiguste juhtpõhimõtete levitamisse ja rakendamisse” võeti ilma hääletuseta vastu 27. 

septembril 2012. 

 

ÜRO äritegevuse ja inimõiguste töörühma liikmed olid tihedalt seotud Euroopa Komisjoni tööga 

seoses kolmele ärisektorile ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele inimõigustealaste 

suuniste väljatöötamisega. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo panustas komisjoni poolt 

2012. aasta novembris korraldatud ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitika iga-aastase läbivaatamise 

kohtumisse, millel osalesid ELi liikmesriigid, sidusrühmad ja asjakohased rahvusvahelised 

organisatsioonid. Kohtumise lõpetas parlamendiliikme Richard Howitti sõnavõtt. 
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Euroopa Parlament tellis 2012. aastal Exeteri Ülikoolilt uuringu teemal „Riiklike inimõiguste 

instituutide roll ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamises, eelkõige 

idapartnerluse riikides”. Uuringus vaadeldakse Pariisi põhimõtete alusel riiklikele instituutidele 

antud mandaatide ulatust inimõiguste ja äritegevusega seotud küsimustes ning antakse ülevaade 

parimatest tavadest üle maailma. Analüüsis keskendutakse Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, 

Moldova Vabariigi ja Ukraina riiklikele inimõiguste instituutidele ning esitatakse soovitused, 

kuidas EL saaks neid toetada. 

 

Euroopa Parlament kaalus 2012. aastal kahte ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevat resolutsiooni 

eelnõu: 

– ettevõtja sotsiaalne vastutus: vastutav, läbipaistev ja vastutustundlik käitumine 

äritegevuses ning jätkusuutlik majanduskasv; eelnõu esitas parlamendiliige Baldasarre 

õiguskomisjoni kaudu; 

– ettevõtja sotsiaalne vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning tee jätkusuutliku ja 

kaasava majanduse elavdamise suunas; eelnõu esitas parlamendiliige Howitt tööhõive- 

ja sotsiaalkomisjoni kaudu. 

 

Mitmed parlamendiliikmete poolt tõstatatud küsimused olid seotud selliste teemadega nagu 

inimõigustealane hoolsuskohustus, töötajate õigused Euroopa tarneahelates ja sellise tehnoloogia 

eksport, mida kolmandate riikide ettevõtted või valitsused võivad kasutada järelevalveks või 

ohjeldamiseks. 
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26 Õigusemõistmine 

 

EL osales esimesel riikide ja rahvusvahelisel tasandil õigusriigi edendamist käsitleval 

kõrgetasemelisel kohtumisel, mis toimus ÜRO Peaassamblee raames 24. septembril 2012. EL andis 

oma panuse kõrgetasemelisel kohtumisel vastu võetud õigusriiki käsitlevasse poliitilisse 

deklaratsiooni (ÜRO Peaassamblee resolutsioon 67/1). Deklaratsioonis esitati laiahaardeline 

visioon õigusriigist seotuna ÜRO kolme peamise alussambaga – rahu ja julgeoleku, arengu ning 

inimõigustega. Deklaratsioonis kinnitati samuti, kuivõrd oluline on võrdsus seaduse ees, õigus 

õiguskaitsele ning täielik pühendumine inimõiguste ja põhivabaduste tagamisele kõigi jaoks. ÜRO 

peasekretärile tehti ülesandeks jätkata tööd sellel teemal ja EL toetab teda selles täielikult. 

 

EL andis riikide ja rahvusvahelisel tasandil õigusriigi edendamist käsitleval kohtumisel üheskoos 

oma liikmesriikidega ja 21 liikmesriiki andsid igaüks eraldi lubadused. ELi liikmesriigid lubasid 

kaaluda ühinemist muu hulgas piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust 

alandavate kohtlemis- või karistamisviiside vastase konventsiooni fakultatiivprotokolliga, ÜRO 

1954. aasta kodakondsuseta isikute seisundi konventsiooniga ja ÜRO 1961. aasta kodakondsusetuse 

vähendamise konventsiooniga ning aktsepteerida individuaalse kaebuse esitamise õigust mitme 

ÜRO inimõigustealaste konventsiooni alusel. Teised ELi lubadused hõlmasid kohustust korraldada 

üleilmne õigusalane kampaania, toetada rahu ja julgeolekut konflikti- ja konfliktijärgsetes 

olukordades üleminekuperioodi õigusemõistmise poliitika ja ÜRO rahuvalveoperatsioonide 

suurema toetuse kaudu ning töötada välja raamistik kodakondsusetusega seotud küsimuste 

tõstatamiseks kolmandate riikidega. Täielikud lubadused on esitatud käesoleva aruande lisas. 
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EL kutsus 2012. aastal oma partneritega kogu maailmas peetud inimõigustealastes ja poliitilistes 

dialoogides regulaarselt kõiki riike tungivalt üles võtma meetmeid kohtusüsteemi ja juriidilisel 

kutsealal tegutsevate isikute sõltumatuse tugevdamiseks ning mõistis hukka mis tahes katsed 

ähvardada või rünnata kaitseadvokaate. EL jälgis samuti kas kohalike ELi delegatsioonide või ELi 

liikmesriikide vahendusel regulaarselt tundlikke kohtuistungeid paljudes riikides, sealhulgas 

Alžeerias, Aserbaidžaanis, Kasahstanis, Tais ja Vietnamis, ning eelkõige juhul, kui inimõiguste 

kaitsjaid ähvardas süüdimõistmine pärast pealiskaudset või kallutatud kohtuistungit. Kahjuks ei 

saanud seda kõigis riikides teha, näiteks Hiinas, kus ELi vaatlejad üritasid jälgida inimõiguste 

kaitsja Ni Yulanile karistuse määramise protsessi, kuid neid ei lastud kohturuumidesse. EL toetas 

samuti tugevalt kohtunike ja advokaatide sõltumatusega tegeleva ÜRO eriraportööri tööd ning 

julgustas kõiki riike esitama eriraportöörile riigi külastamise kutse, juhul kui nad olid selleks 

taotluse saanud. 

 

27 Rikkumistele reageerimine: vastutuse tagamine 

 

ELi välispoliitika üks osa on kõige tõsisemate kuritegude ärahoidmine. Kohustus kaitsta 

elanikkonda genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude, etnilise puhastamise ja sõjakuritegude eest on 

aluseks sellistele poliitilistele prioriteetidele nagu vähemuste hulka kuuluvate isikute kaitse ja 

mitmekesisuse austamine. Kui aga pannakse toime rahvusvahelisele üldsusele tõsist muret 

valmistav kuritegu, on ELil välja kujunenud traditsioon edendada karistamatuse vastast võitlust 

kõige tõsisemate kuritegude puhul. EL on EIDHRi kaudu toetanud seda võitlust viimased 10 aastat 

peaaegu 30 miljoni euroga, mis on võimaldanud teisi vahendeid paindlikult täiendada. Sellega 

tugevdatakse karistamatuse vastast võitlust toetavaid meetmeid kodanikuühiskonna 

organisatsioonide tegevuse kaudu selgitustöö, teadlikkuse suurendamise ja järelevalve 

valdkondades. Mitte kusagil ei tohiks leiduda turvapaika nende jaoks, kes on pannud toime 

genotsiidi, inimsusevastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid. Peale selle võib vastutusele võtmine 

aidata hoiatava mõju kaudu neid kuritegusid ära hoida. EL ja selle liikmesriigid toetavad jätkuvalt 

tugevalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja muude kriminaalkohtute (näiteks endise Jugoslaavia ja 

Rwanda ajutised rahvusvahelised kohtud, Sierra Leone asjade erikohus, Kambodža kohtute 

erakorralised kolleegiumid ja Liibanoni erikohus) tõhusat toimimist. Valitsusvälised 

organisatsioonid on endiselt väärtuslikeks liitlasteks selliste jõupingutuste juures, hõlbustades 

avalikkuse teavitamist, suurendades ohvrite osalemist ja luues täiendavaid ühenduslülisid teiste 

rahastajate jõupingutustega. 
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EL ja selle liikmesriigid jätkasid Rahvusvahelist Kriminaalkohut käsitleva nõukogu otsuse 

2011/168/ÜJKP ja selle otsusega seoses järelmeetmete võtmiseks kehtestatud ELi tegevuskava 

rakendamisega oma jõupingutusi, et tugevdada veelgi Rahvusvahelist Kriminaalkohut tema 

mandaadi täitmisel. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid innustasid jätkuvalt võimalikult ulatuslikku 

osalemist Rooma statuudis. Rooma statuudi ratifitseerimine ja sellega ühinemine, samuti, kus 

asjakohane, selle rakendamine oli enamikus inimõigustealastes dialoogides, sealhulgas Aafrika 

Liiduga peetavas dialoogis jätkuvalt alaline päevakorrapunkt. Peale selle jätkas EL maailmas 

süstemaatiliselt demaršide tegemist, oma poliitikat, mille kohaselt lisatakse Rahvusvahelist 

Kriminaalkohut käsitlevad sätted kolmandate riikidega sõlmitavatesse lepingutesse (näiteks ELi ja 

Ukraina vahel 30. märtsil 2012 parafeeritud assotsieerimisleping), ning rahalise abi andmist 

kodanikuühiskonna organisatsioonidele. EL reageeris Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga koostöö 

tegemisest hoidumise juhtudele ning tuletas meelde selle olulisust, et kõik ÜRO liikmesriigid 

järgiksid ja rakendaksid ÜRO Julgeolekunõukogu poolt ÜRO harta VII peatüki kohaselt vastu 

võetud resolutsioone, saates vastavad asjad lahendamiseks kohtule. EL jälgis väga murelikult nelja 

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu töötaja vahistamist ja kinnipidamist Liibüas 2012. aasta juunis ja 

juulis ning andis märkimisväärse panuse kriisi lahendamisse. ELil oli endiselt eesmärgiks võtta 

vastastikuse täiendavuse suhtes terviklik ja integreeritud lähenemisviis rohkemate suutlikkuse 

arendamise algatuste kaudu riiklikul tasandil. Selleks et panna vastastikuse täiendavuse põhimõte 

praktikas toimima, käsitlesid EL ja selle liikmesriigid karistamatuse vastast võitlust arengukoostöö 

ja tehnilise abi programmides. Laiemas raamistikus olid kohtumõistmine ja õigusriik nende ELi 

eesmärkide ja operatsioonide keskmes, mida tugevdati pidevalt ELi geograafiliste vahendite alusel, 

mis olid suunatud riikide kohtusüsteemide tugevdamisele, karistuste jõustamisele, 

kinnipidamistingimustele ning riikide valitsuste suutlikkusele hallata tunnistajakaitse programme. 

ELil oli samuti keskne roll konfliktijärgses keskkonnas rahu saavutamise protsessides, tehes 

kindlaks riigipõhised vajadused ja andes abi sobivate vahendite kaudu. ÜRO Peaassamblee raames 

24. septembril 2012 toimunud õigusriiki käsitleval kõrgetasemelisel kohtumisel antud ELi 

lubadused hõlmasid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu töö toetamise jätkamist. Euroopa välisteenistus 

korraldas ühepäevase koolituskursuse rahvusvahelise kriminaalõiguse teemal. Sellest võtsid osa 

Euroopa välisteenistuse, Euroopa Komisjoni ja ELi liikmesriikide välisministeeriumide töötajad. 
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Olles pühendunud Rooma statuudi terviklikkuse säilitamisele ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 

sõltumatuse toetamisele, olid ELi liikmesriigid jätkuvalt kohtu ühed suuremad rahalised toetajad. 

EL andis kohtule täiendavat otsest ja kaudset finantstoetust, soodustades õigusalast koostööd ja 

parimate tavade kohta teabe vahetamist osalisriikide ja mitteosalisriikide ning õigusringkonna 

vahel. 

 

Euroopa Komisjon korraldas 2012. aastal EIDHRi kaudu karistamatuse vastu võitlemiseks 

projektikonkursi, millega edendatakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja Rooma statuudi süsteemi 

tõhusat toimimist kodanikuühiskonna tegevuste kaudu. Esialgne eelarveeraldis selleks on kuus 

miljonit eurot, kusjuures Euroopa Komisjoni kogupanuse piirmäär on 80%. Miinimumtoetus on 

500 000 eurot ja maksimumtoetus 1 500 000 eurot. Lisaks kohtus Haagis ELi rahastatud projekti 

raames, mis käsitles õigusalaste ekspertteadmiste suurendamist ja koostöö soodustamist, enam kui 

200 õigusnõustajat Rooma statuudi osalisriikidest ja statuudiga mitteühinenud riikidest. Samuti 

andis Euroopa Komisjon EIDHRist 2011. aastal 2012. aasta iga-aastase tegevusprogrammi (AAP) 

jaoks 1 000 000 eurot ning 2012. aastal eraldati 2013. aasta iga-aastasele tegevusprogrammile veel 

1 000 000 eurot. Peale selle töötas Euroopa Komisjon intensiivselt koos asjaomaste 

institutsioonidega vastastikust täiendavust käsitleva aruande koostamiseks, millega plaanitakse 

lõpule jõuda 2013. aastal. Aruande eesmärk on aidata teha lõpp sellele, et need, kes on toime 

pannud kõige raskemaid kuritegusid, näiteks genotsiid ning inimsusevastased ja sõjakuriteod, mis 

ohustavad rahu, julgeolekut ja heaolu maailmas, jäävad karistuseta. 
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28 Vähemustesse kuuluvate isikute õiguste austamise edendamine 

Maailma kõikides piirkondades kogevad vähemuste hulka kuuluvad isikud tõsiseid ohte, 

diskrimineerimist ja rassismi ning sageli ei võimaldata neil täielikult osaleda majanduslikus, 

poliitilises, ühiskondlikus ja kultuurilises elus, mis on kättesaadav nende elukohariigi või ühiskonna 

enamusele. Euroopa Liidu lepingus on sõnaselgelt sätestatud, et vähemuste hulka kuuluvate isikute 

õiguste austamine kuulub väärtuste hulka, millele EL tugineb ja mida EL kohustub propageerima 

oma suhetes ülejäänud maailmaga. Rahvusvahelisel tasandil on vähemuste hulka kuuluvate isikute 

õiguste peamiseks alusdokumendiks rahvuslikesse või etnilistesse, usulistesse ja keelelistesse 

vähemustesse kuuluvate isikute õiguste deklaratsioon1. Euroopa tasandil on Euroopa Nõukogu 

võtnud vastu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni2 ning Euroopa piirkondlike ja 

vähemuskeelte harta3. 

 

Vähemuste hulka kuuluvate isikute kaitse on ELiga ühinemiseks täidetavate poliitiliste 

Kopenhaageni kriteeriumide puhul üks peamisi küsimusi. Seda silmas pidades jätkab Euroopa 

Komisjon oma eduaruannetes kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide puhul vähemuste 

kohtlemisega seotud küsimuste hindamist. EL omakorda on andnud sihtotstarbelist ühinemiseelset 

rahalist toetust kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele, et aidata neil ellu viia ELi 

nõuetele vastavaid vajalikke poliitilisi, majanduslikke ja institutsioonilisi reforme. Vähemuste hulka 

kuuluvatele isikutele mõeldud ELi toetatavad projektid on peamiselt suunatud sotsiaalse 

ebavõrdsuse vähendamisele ning vähemuste elukvaliteedi parandamisele ja edendamisele. 

Sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamine nendes riikides hõlmab ebasoodsas olukorras olevate 

isikute integratsiooni, võitlust diskrimineerimise vastu ja inimkapitali tugevdamist eelkõige 

haridussüsteemi reformimise abil. 

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf. 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm. 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm. 
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Vähemustega seotud küsimused olid jätkuvalt oluline aspekt ELi suhetes muu maailmaga ning EL 

tõstatas neid küsimusi regulaarselt oma poliitilistes dialoogides kolmandate riikidega. Vähemuste 

küsimused integreeriti samuti koostööstrateegiatesse ja tegevuskavadesse. 

 

EL tegi ka aktiivselt koostööd vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste edendamist ja kaitset 

käsitlevatel ÜRO foorumitel. ÜRO sellealased protsessid hõlmavad vähemuste küsimuste foorumit 

ja vähemuste küsimuste sõltumatu eksperdi tegevust. EL jätkas ka koostööd selles valdkonnas 

tegutsevate muude rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete organitega, näiteks OSCE ja 

selle rahvusvähemuste ülemvolinikuga ning Euroopa Nõukoguga. 

 

Selleks toetas EL kahepoolse koostöö kaudu valitsuste programme ja poliitikaid, mis on suunatud 

vähemuste hulka kuuluvatele isikutele või mis võivad seda valdkonda mõjutada. EL toetas samuti 

eelkõige EIDHRist kodanikuühiskonna organisatsioone, kes tegelevad vähemuste hulka kuuluvate 

isikute õiguste kaitsmise ja edendamisega, eeskätt eesmärgiga aidata võidelda diskrimineerimise 

vastu ning edendada vähemuskogukondadesse kuuluvate naiste ja meeste ühiskonna-, majandus- ja 

poliitilises elus võrdse osalemise kaitsmist ja arendamist osana inimõiguste, poliitilise pluralismi ja 

demokraatliku poliitilise osaluse kindlustamise laiemast kontekstist. Näiteks rahastatakse EIDHRist 

praegu rohkem kui 90 000 euro suuruse panusega projekti, mille eesmärk on parandada romade ja 

teiste rahvusvähemuste poliitilist osalust ja esindatust Bosnias ja Hertsegoviinas, edendades seeläbi 

nende kaasamist, huve ja õigusi. 
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28a Rassism, ksenofoobia, mittediskrimineerimine ja mitmekesisuse austamine 

 

EL andis 2012. aastal jätkuvalt olulise panuse ülemaailmsesse võitlusse rassismi, rassilise 

diskrimineerimise, ksenofoobia ja sarnaste sallimatuse vormide vastu. 

 

ELi-siseselt toetati seda pühendumust jätkuvalt konkreetsete meetmetega, sealhulgas õigusaktid ja 

tõhus jõustamine,1 teadlikkuse suurendamine, andmete kogumine2 ning riikide ametiasutuste ja 

kodanikuühiskonna rahaline toetamine3. Kõige iseloomulikum näide on romade olukord: komisjon 

andis 5. aprillil 2011 välja teatise „Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi 

raamistik aastani 2020,” milles liikmesriike innustati võtma vastu või edasi arendama laiahaardelist 

lähenemisviisi romade integreerimisele ning kehtestama eesmärgid hariduse, tööhõive, 

tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja majutuse valdkonnas. 

 

Kõik liikmesriigid (välja arvatud Malta, kellel puudub romade elanikkond) on esitanud Euroopa 

Komisjonile strateegia, kuigi selleks puudus õiguslik kohustus, ja see näitab tugeva poliitilise tahte 

olemasolu. 

 

                                                 
1 Asjakohased õigusaktid leiab aadressidelt http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/racism-xenophobia/index_en.htm ja 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 2012. aasta novembris avaldati diskrimineerimist käsitlev Eurobaromeeter. 
Diskrimineerimist etnilise päritolu alusel peab 56% vastanutest endiselt kõige levinumaks 
diskrimineerimisvormiks. ELi Põhiõiguste Ameti rassismi- ja ksenofoobiateemalised 
auranded ja uuringud on kättesaadavad aadressil http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-
publications-2012. 

3 ELi tasandi valitsusväliste organisatsioonide võrgustikud, kes võitlevad rassilise või etnilise 
päritolu alusel toimuva diskrimineerimise vastu, nagu näiteks ENAR, ERIO ja EQUINET, 
saavad tegevustoetust PROGRESS-programmi kaudu. Teiste asjakohaste 
rahastamisprogrammide kohta teabe saamiseks vt http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/racism-xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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Euroopa Komisjon esitas 2012. aasta mais oma esimese hinnanguaruande „Romasid käsitlevad 

riiklikud integratsioonistrateegiad: ELi raamistiku rakendamise esimesed sammud”, milles 

toonitatakse, et on vaja teha palju rohkem, et tagada piisav rahastamine Romade kaasamiseks, 

kehtestada jälgimismehhanismid, võidelda diskrimineerimise ja segregatsiooni vastu ning 

käsitleda tervishoiuteenuste ja eluaseme kättesaadavuse olulist küsimust. Euroopa Komisjon eeldab, 

et valitsused käsitlevad neid aruandes osutatud prioriteete ning vaatavad igal aastal läbi romasid 

käsitlevad riiklikud integratsioonistrateegiad, esitades selle kohta aruanded Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 

Kõrge esindaja Ashton tegi rahvusvahelisel rassilise diskrimineerimise kaotamise päeval 

21. märtsil 2012 ELi nimel avalduse, rõhutades „Euroopa Liidu vankumatut soovi võidelda mis 

tahes vormis rassismi ja ksenofoobia vastu. Rassiline diskrimineerimine […] on vastuolus 

väärtustega, millel Euroopa Liit põhineb.” 

 

Oma välistegevuses tõstatas EL jätkuvalt rassismi ja ksenofoobiaga seotud küsimusi poliitilistes 

dialoogides kolmandate riikidega, näiteks Aafrika riikidega. Nimetatud küsimusi võetakse samuti 

jätkuvalt arvesse koostööstrateegiates; näiteks Euroopa naabruspoliitika tegevuskavade alusel 

võtavad partnerriigid endale kohustuse võidelda kõigi diskrimineerimise, usulise sallimatuse, 

rassismi ja ksenofoobia vormide vastu. 
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EL jätkas koostööd piirkondlike organitega, näiteks Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu 

võitlemise Euroopa komisjoniga. OSCE raames tegi EL tihedat koostööd, et edendada OSCE 56 

osalisriigi võetud kohustuste täitmist seoses rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastase 

võitlusega. 

 

Mitmepoolsel tasandil tegi EL rassismi ja diskrimineerimise probleemide käsitlemisel aktiivselt 

koostööd ka ÜROga. EL toetas rassismi, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatuse kaasaegsete 

vormidega tegeleva ÜRO eriraportööri Mutama Ruteere ja tema eelkäija Githu Muigai mandaati. 

Üksteist aastat pärast 2001. aastal toimunud rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja 

sellega seotud sallimatuse vastast maailmakonverentsi on EL endiselt täielikult pühendunud 

2001. aasta Durbani konverentsi peamisele eesmärgile, milleks on rassismi, rassilise 

diskrimineerimise, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse täielik likvideerimine. 

 

Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta 

on universaalne alus rassismi ärahoidmiseks, selle vastu võitlemiseks ja selle likvideerimiseks 

tehtavatele jõupingutustele. Euroopa Liit kutsus jätkuvalt kõiki riike, kes ei ole veel nimetatud 

konventsiooni ratifitseerinud või täielikult rakendanud, seda tegema, kuid 2012. aastal 

ratifitseerimisi ei saavutatud. 

 

EL jätkas diskrimineerimise vastase võitluse küsimuse arvessevõtmist oma rahvusvahelises 

koostöös. Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) kaudu toetas EL 

paljusid erinevaid kodanikuühiskonna organisatsioone umbes 120 hiljutises projektis, kokku 

ligikaudu 24 miljoni euro eest. Lisaks toetas EL EIDHRi vahenditest ÜRO inimõiguste 

ülemvoliniku bürood (OHCHR) olemasolevate võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist 

käsitlevate rahvusvaheliste normide, eelkõige rassilise diskrimineerimise likvideerimise 

rahvusvahelise konventsiooni rakendamisel. 
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Kooskõlas ELi selle valdkonna põhimõttekindla poliitikaga kinnitas poliitika- ja julgeolekukomitee 

24. juulil 2012 strateegiadokumendi „ELi meetmed tulenevalt Durbani avaldusest ja 

tegevusprogrammist”. 

 

Demokraatlikku valitsemist ja inimõigusi käsitleva ELi ja Aafrika Liidu ühise strateegilise 

partnerluse kontekstis kinnitasid mõlemad pooled 2012. aastal, et nad omistavad suurt tähtsust 

rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse vastasele võitlusele. 

 

Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu Genfi delegatsioonid korraldasid 5. juunil 2012 oma vastavate 

organisatsioonide liikmesriikidele ühise õpikoja, eesmärgiga vahetada teavet parimate tavade kohta 

kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul tasandil a) rassilise diskrimineerimise vastu võitlemise vallas ja 

b) rassiviha õhutamise probleemiga tegelemisel. 

 

29 Tõhustatud poliitika põlisrahvastega seotud küsimustes 

Põlisrahvaste küsimustega seotud ELi tegevuspõhimõtteid kohaldatakse vastavalt ÜRO 2007. aasta 

põlisrahvaste õiguste deklaratsioonile, millega edendatakse põlisrahvaste õigusi ja tagatakse neile 

võimalus jätkuvaks arenguks kogu maailmas. 
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ELi eesmärk on integreerida inimõigused, sealhulgas põlisrahvaste õigused, kõigisse oma 

välispoliitika aspektidesse mitmepoolsetel foorumitel (nt ÜRO), k.a oma poliitilistesse 

dialoogidesse kolmandate riikide ja piirkondlike organisatsioonidega, ning andes selle valdkonna 

jaoks rahalist toetust. 

 

Alates rahvusvahelise maailma põlisrahvaste päeva kehtestamisest 1994. aastal on kõigepealt 

välissuhete ja Euroopa naabruspoliitika volinik ning nüüd kõrge esindaja teinud peaaegu igal aastal 

selle 9. augustil tähistatava päeva puhul avalduse. 2012. aasta avalduses ühines kõrge esindaja 

„põlisrahvastega nende rikkaliku kultuuripärandi ja maailmale antud panuse austamisel”. Lisaks 

korraldasid ELi delegatsioonid kogu maailmas 9. augustil või selle kuupäeva paiku üritusi, 

sealhulgas kohtumisi põlisrahvaste juhtidega, pressikonverentse, artiklite avaldamist ajakirjanduses, 

seminaridel osalemist ja ELi rahastatud projektide külastamist. 

 

EL jätkas aktiivset osalemist põlisrahvaste küsimustega tegelevatel ÜRO foorumitel ning andis 

panuse põlisrahvaste küsimustega tegelevate ÜRO asutuste tehtavasse koostöösse. 2011. aastal 

ühines EL konsensusega peaassamblee kolmanda komitee regulaarse põlisrahvaste õigusi 

käsitleva resolutsiooni kohta ning ligikaudu pooled ELi liikmesriikidest olid resolutsiooni 

kaassponsoriks. Resolutsioon sisaldas otsust korraldada 2014. aastal peaassamblee kõrgetasemeline 

täiskoguistung põlisrahvaste maailmakonverentsi nime all. Lisaks tegi EL põlisrahvaste küsimusi 

käsitleva avalduse kolmandas komitees ja põlisrahvaste õiguste ekspertmehhanismi 2012. aasta 

istungil ning osales interaktiivses dialoogis põlisrahvaste õigusi käsitleva eriraportööri James 

Anayaga. EL toetas aktiivselt ÜRO inimõiguste ning rahvusvaheliste korporatsioonide ja teiste 

ettevõtjate töörühma temaatilise aruande koostamist, mis esitatakse 68. ÜRO Peaassambleele, millel 

keskendutakse põlisrahvaste olukorrale seoses põlisrahvaste õiguste kaitsmisega ettevõtjate 

tegevuse negatiivse mõju eest. 
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Põlisrahvaste õigused integreeriti jätkuvalt ELi arengukoostöö strateegiatesse. Näiteks ELi 

Colombiat käsitlevas riigistrateegia dokumendis (2007–2013) käsitletakse selle põliselanike 

humanitaar- ja inimõiguste olukorda ning strateegia peamiste prioriteetide hulka kuulub 

rahutagamine tõrjutud kodanike kohalikku juhtimisse ja majandusellu kaasamise abil ning 

inimõiguste, hea valitsemistava ja karistamatuse vastu võitlemise edendamine. Veel üks näide on 

põlisrahvaste küsimuse selgesõnaline lisamine riigi moderniseerimise ning hea valitsemistava ja 

sotsiaalse kaasamise tugevdamise toetamisse Peruud käsitlevas riigistrateegia dokumendis (2007–

2013). 

 

EL tunnistab põlisrahvaste õiguste kaitsjate erilist haavatavust ja teravat tagakiusamist paljudes 

maailma riikides, nagu on selgunud mitmest rahvusvahelisest aruandest, sealhulgas ÜRO 

inimõiguste kaitsjate küsimuse eriraportööri aruannetest. 

 

EL toetab otse ka põlisrahvaste küsimustega tegelevaid kodanikuühiskonna organisatsioone, 

peamiselt demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist (EIDHR). Alates 2011. aastast 

on EIDHRist rahastatud 1,2 miljoni euro suurust projekti, mille eesmärk on tugevdada põlisrahvaste 

inimõiguste kaitsjate võrgustikku, mis jälgib ja dokumenteerib põlisrahvaste inimõiguste rikkumisi 

Aasias, suurendada kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil teadlikkust põlisrahvaste õiguste kohta 

ning kaitsta neid üksikisikuid ja rühmi, kes edendavad ja kaitsevad põlisrahvaste õigusi Aasias. 

Kõnealune projekt hõlmab Nepali, Bangladeshi, Indiat, Kambodžat, Indoneesiat, Malaisiat, 

Filipiine ja Taid ning selle eesmärk on tegeleda õigusliku tunnustamise ja asjakohase poliitika 

puudumisega põlisrahvaste inimõiguste kaitsmiseks Aasia piirkonnas, kus elab ligikaudu 

200 miljonit hinnanguliselt kokku 350 miljonist maailma põliselanikust. 
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Nimetatud riikides elab enamik põlisrahvast allpool vaesuspiiri, nad kannatavad kõikide 

diskrimineerimise vormide all ning neil on raske pääseda juurde poliitiliste otsuste tegemise 

protsessile ja kohtusüsteemidele, samuti rikutakse nii nende individuaalseid kui ka kollektiivseid 

õigusi. See, et rikutakse põliselanike õigust osaleda nende õigusi mõjutavate otsuste tegemises, 

tuleneb sageli vabatahtliku, eelneva ja informeeritud nõusoleku põhimõtte eiramisest ning selle 

praktilistest aspektidest. Põlisrahvaste maaõiguste mittetunnustamine on toonud kaasa ulatusliku 

maade hõivamise ja põlisrahvaste sunniviisilise ümberasustamise istanduste, ulatusliku 

kaevandamise, tammide, infrastruktuuri ja kaitsealade tõttu. Paljud põlisrahvaste inimõiguste 

rikkumise juhtumid jäävad dokumenteerimata ja neist ei teatata, kuna põlisrahvaste kogukondade 

teadlikkus oma õigustest on väike ning nende kaitsmise alane tegevus väga piiratud, eelkõige 

konfliktipiirkondades, mis muudab põlisrahvaste õiguste kaitsjate töö väga oluliseks. 

 

ELi uus inimõiguste tegevuskava sisaldab põlisrahvaid käsitlevat meedet: „Vaadata läbi ELi 

poliitika, mis on seotud ÜRO deklaratsiooniga põlisrahvaste õiguste kohta, ja arendada seda edasi, 

pidades silmas 2014. aasta põlisrahvaste maailmakonverentsi.” 

 

30 Puuetega inimeste inimõigused 

 

22. jaanuaril 2011 liitus EL ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. See oli ajalooline 

sündmus, kuna puuetega inimeste õiguste konventsioon on esimene ulatuslik inimõigustealane 

leping, mille EL peab ratifitseerima kui „piirkondliku integratsiooni organisatsioon”. EL osales 

aktiivselt ja esmakordselt kui osaline puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalisriikide 

konverentsil, mis toimus 2011. aasta septembris. 2012. aasta oktoobris otsustas nõukogu luua ELi 

tasandi raamistiku vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 33.2 nõutule. 

ELi raamistik edendab, kaitseb ja jälgib ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist 

ELi õigusaktides ja poliitikates ning seoses konventsiooni nn sisemise rakendamisega ELi 

institutsioonide poolt, s.o avaliku halduse ülesannete täitmisel. 
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Konventsiooni eesmärk on tagada, et puuetega inimesed saaksid kasutada oma õigusi võrdselt kõigi 

teiste kodanikega. Konventsioonis on sätestatud miinimumstandardid puuetega inimeste kõigi 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitseks. Sellest tulenevalt peab EL oma pädevuste piires tagama, et 

ELi tasandi poliitikad ning seadusandlikud ja kavandamismeetmed oleksid kooskõlas puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni sätetega puuetega inimeste õiguste kohta. 2010. aasta novembris 

vastu võetud ELi puuetega inimeste strateegias (2010–2020), mille eesmärk on aidata rakendada 

puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätteid nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, on 

välistegevus määratletud kui üks kaheksast strateegia peamisest tegevusvaldkonnast. Strateegia 

täiendab ja toetab liikmesriikide tegevust, kellel lasub peamine vastutus puuetega inimesi käsitleva 

poliitika eest. Puuetega inimesed on märgitud samuti ühe tegevusvaldkonnana äsja vastu võetud 

ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskavas. 

 

EL tõstatas üha sagedamini puuetega inimeste küsimuse oma poliitilistes ja eriotstarbelistes 

dialoogides (sealhulgas inimõigustealastes dialoogides) kolmandate riikidega. 2012. aastal tõstatati 

puutega inimeste küsimus kui inimõiguste küsimus inimõigustealastes dialoogides Aafrika Liidu, 

Ameerika Ühendriikide, Mehhiko, Palestiina omavalitsuse, Tšiili, Uus-Meremaa ja Venemaaga. 

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimine ELi poolt andis selleks lisapõhjuse. 

Eelkõige kutsus EL kõiki riike üles puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerima ja 

täielikult rakendama. 

 

EL jätkas 2012. aastal puuetega inimeste inimõiguste austamise edendamist ja toetamist asjaomastel 

piirkondlikel ja rahvusvahelistel foorumitel. 
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EL jätkas ka puuetega inimeste õiguste kaitsmist ja edendamist väljaspool ELi, lisades puuetega 

inimeste teema süstemaatiliselt ELi arengukoostöösse. Puuetega inimestele suunatud meetmeid 

rahastatakse mitmest ELi rahastamisvahendist, näiteks arengukoostöö rahastamisvahendist, 

Euroopa Arengufondist, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist ning demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist (EIDHR). 2012. aastal rahastas EL üle 80 projekti enam 

kui 50 partnerriigis (hinnanguliselt rohkem kui 30 miljoni euro eest). 

 

Inimõiguste ja demokraatia tegevuskava meetme 30b kohaselt viis Euroopa Komisjon 2012. aasta 

augustis lõpule puuetega inimesi ja arengut käsitleva juhise ajakohastamise kooskõlas ÜRO 

puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. 

 

RAHVUSVAHELISE HUMANITAARÕIGUSE JÄRGIMINE 

EL tegi 2012. aastal mitmeid algatusi, et edendada ülemaailmselt rahvusvahelist humanitaarõigust, 

kooskõlas nõukogu 2005. aasta suunistega rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise 

edendamiseks. Rahvusvaheline humanitaarõigus on rahvusvahelisest inimõigustealasest õigusest 

eraldiseisev õigus. See koosneb neljast 1949. aasta Genfi konventsioonist, nende lisaprotokollidest, 

muudest rahvusvahelistest kokkulepetest ja tavaõigusest, mis koosvõetuna püüavad kaitsta neid 

inimesi, kes vaenutegevuses otseselt ei osale või enam otseselt ei osale (näiteks tsiviilisikud, 

sõjavangid ja teised kinnipeetavad ning haiged ja vigastatud), ning piirata sõjapidamise vahendite ja 

meetodite (sealhulgas taktika ja relvastus) kasutamist, eesmärgiga vältida tarbetuid kannatusi ja 

hävitustööd1. 

 

                                                 
1 Rahvusvahelise humanitaarõiguse dokumentide ulatuslik loetelu on esitatud rahvusvahelist 

humanitaarõigust käsitlevate nõukogu suuniste lisas.  



 

 
9431/13  asn/sel 123 
LISA DG C   ET 

Liikmesriigid tegid edusamme 2011. aastal Punase Risti ja Punase Poolkuu 31. rahvusvahelisel 

konverentsil antud lubaduste täitmisel; liikmesriigid kordasid septembris toimunud ÜRO 

kõrgetasemelisel õigusriigiteemalisel kohtumisel lubadusi seoses lepingute ratifitseerimisega. 

7. juunil 2012 ratifitseeris Austria kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise konventsiooni 

(2006), Soome ja Poola ratifitseerisid vastavalt 9. jaanuaril ja 27. detsembril 2012 jalaväemiinide 

kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva Ottawa 

konventsiooni (1997). Tänu nendele ratifitseerimistele on nüüd kõik ELi liikmesriigid Ottawa 

konventsiooni osalised. Mitmes liikmesriigis käib töö sunniviisilise kadumise eest kaitsmise 

konventsiooni ja teiste rahvusvahelise humanitaarõiguse konventsioonide ratifitseerimise nimel, 

täitmaks Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele antud lubadusi. 

EL kordas rahvusvahelise humanitaarõiguse rakendamise tähtsust mitmes 2012. aastal ÜRO-le 

adresseeritud avalduses. ÜRO Julgeolekunõukogule (25. juunil) tehtud avalduses tsiviilisikute 

kaitse kohta relvakonfliktis väljendas EL kahetsust selle üle, et relvakonfliktides osalejad ei täitnud 

sageli oma kohustusi, mis tulenesid kohaldatavast humanitaarõigusest, rahvusvahelisest 

inimõigustealasest õigusest ja pagulasi käsitlevast õigusest seoses tsiviilisikute kaitsmise ja nende 

õiguste austamisega. EL jagas ÜRO peasekretäri tõsist muret olukordade pärast (sealhulgas 

Afganistanis, Lõuna-Sudaanis, Sudaanis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Somaalias), kus 

tsiviilelanike ning eelkõige laste ja naiste vastu kasutati jätkuvalt erinevaid äärmuslikke 

vägivallavorme. ELile valmistas väga suurt muret humanitaarmõju, mida relvade kasutamine 

tihedalt asustatud aladel kaasa toob; EL oli võtnud teadmiseks Rahvusvahelise Punase Risti 

Komitee seisukoha, et ulatusliku mõjualaga lõhkeseadmete kasutamist tuleks vältida tihedalt 

asustatud aladel, ning kutsus üles käsitlema seda küsimust süsteemsemalt ja rohkem ennetavalt. EL 

märkis, et vastutuse suurendamine on oluline osa selles, kuidas parandada rahvusvaheliste 

kohustuste täitmist relvakonfliktides osalejate poolt, ning toonitas, et vastutuse tagamine on 

ennekõike riiklike ametiasutuste ülesanne. EL pooldas uurimiskomisjonide ja 

teabekogumismissioonide rohkemat rakendamist ning sellistest olukordadest Rahvusvahelise 

Kriminaalkohtu teavitamist. EL toetas sellise keskkonna loomist, kus kõik isikud, institutsioonid ja 

üksused on vastutavad seaduste ja menetluste kohaselt kooskõlas kohaldatava rahvusvahelise 

humanitaarõigusega, ning propageeris kõigi riikide aktiivset osalemist Rahvusvahelise Punase Risti 

Komitee käimasolevas töös, mille eesmärk on edendada rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist. 
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EL rõhutas 22. oktoobril 2012 ÜRO Peaassamblee kuuendas komitees tehtud avalduses (Genfi 

konventsioonide lisaprotokollidega seotud seisu kohta), et rahvusvahelise humanitaarõiguse 

edendamine ja järgimine on väga oluline relvakonfliktide ohvrite kaitse tagamiseks. EL kutsus 

tungivalt Genfi konventsioonide kõigi lisaprotokollidega ühinema riike, kes ei ole seda veel teinud. 

Kui see on asjakohane ja sobiv, ergutab EL kõiki osalisi kaaluma Genfi konventsiooni 1977. aasta 

lisaprotokolli nr 1 artikli 90 alusel moodustatud rahvusvahelise teabekogumismissiooni talituste 

teenuste kasutamist. 9. novembril neljandas komitees tehtud avalduses (Palestiina rahva inimõigusi 

mõjutava Iisraeli tegevuse kohta) tuletas EL meelde rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaldatavust 

Palestiinas, sealhulgas neljanda Genfi konventsiooni kohaldatavust seoses tsiviilisikute kaitsega 

ning kutsus selles kontekstis üles järgima täielikult rahvusvahelist humanitaarõigust. ÜRO 

humanitaar- ja katastroofiabi koordineerimise tõhustamist käsitlevas 13. detsembri pöördumises 

ÜRO Peaassamblee poole kutsus EL kõiki riike ja osalisi tungivalt üles täitma oma rahvusvahelisest 

humanitaarõigusest tulenevaid kohustusi ning kutsus sõdivaid pooli üles kaitsma 

meditsiiniülesandeid täitma määratud personali ning nende transpordivahendeid, vara ja 

meditsiiniseadmeid kooskõlas kõigi asjakohaste rahvusvaheliste seadustega, sealhulgas 

rahvusvahelise humanitaarõigusega. 

EL ja selle liikmesriigid väljendasid relvakaubanduslepingut käsitleval ÜRO konverentsil selgelt 

oma veendumust, et relvade üle piiri toimetamist ei tohi lubada neil juhtudel, kui on olemas selge 

oht, relvi kasutatakse rahvusvahelise inimõigustealase õiguse või rahvusvahelise humanitaarõiguse 

raskeks rikkumiseks. 
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EL on kutsunud korduvalt kõiki Süüria konfliktis osalejaid üles järgima rahvusvahelist 

humanitaarõigust. Nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta järeldustes mõisteti hukka tsiviilelanike vastu 

suunatud vägivald ning kutsuti Süüria ametivõime üles tagama Süürias viibivate ajakirjanike 

ohutus. Nõukogu 27. veebruari järeldustes tervitati ÜRO Peaassamblee resolutsiooni Süüria kohta 

ja mõisteti hukka paljude tsiviilelanike hukkumine, kutsudes president Assadi tegema kohe lõpu 

tsiviilelanike tapmisele. EL kutsus kõiki pooli üles austama humanitaarorganisatsioonide 

erapooletust ja sõltumatust ning mõistis hukka ebaseaduslikud rünnakud Punase Poolkuu 

sümbolit kandnud meditsiinitöötajate vastu. 15. märtsil, ülestõusu aastapäeval, mõistis kõrge 

esindaja hukka tsiviilelanike tapmise, nõudes viivitamatult võimaldama juurdepääsu humanitaarabi 

andmiseks ning uurimise läbiviimist sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni leidude osas, mis 

osundasid inimsusevastastele kuritegudele ja teistele rasketele inimõiguste rikkumistele valitseva 

režiimi poolt. 23. märtsi nõukogu järeldustes väljendati muret Süüria tsiviilelanikkonna halveneva 

humanitaarolukorra pärast ning kutsuti Süüria ametivõime tungivalt üles andma 

humanitaarorganisatsioonidele viivitamatult takistusteta juurdepääs kõigile Süüria piirkondadele. 

EL tervitas Süüria inimõiguste olukorda käsitleva resolutsiooni vastuvõtmist inimõiguste nõukogu 

poolt ning sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni mandaadi pikendamist, rõhutades, et 

inimsusevastaste kuritegude ja teiste raskete inimõiguste rikkumiste toimepanijad ei või jääda 

karistuseta. 

 

27. mail tegi kõrge esindaja avalduse, milles mõistis kõige karmimalt hukka enam kui 90 inimelu 

nõudnud veresauna, mille Süüria režiim korraldas oma tsiviilelanikkonna vastu. Nõukogu 23. juuli 

järeldustes väljendati sügavat muret inimõiguste olukorra ja rahvusvahelise humanitaarõiguse 

rikkumiste pärast Süürias. EL kutsus kõiki pooli üles austama rahvusvahelist humanitaarõigust ning 

võimaldama humanitaartöötajatele täieliku ja ohutu juurdepääsu abi andmiseks. 15. oktoobri 

nõukogu järeldustes kutsuti kõiki konfliktis osalejaid tungivalt üles pidama täielikult kinni oma 

õiguslikust ja moraalsest kohustusest kaitsta tsiviilelanikke ning kinnitati taas ELi toetust sõltumatu 

rahvusvahelise uurimiskomisjoni uurimistele, sealhulgas sõja- ja inimsusevastaste kuritegude 

toimepanemise kohta esitatud süüdistuste uurimistele. Nõukogu 10. detsembri järeldustes tervitas 

EL Süüriat käsitleva resolutsiooni vastuvõtmist ÜRO Peaassamblee kolmanda komitee poolt ning 

kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu üles käsitlema Süürias valitseva olukorra kõiki aspekte, sealhulgas 

suunama asju Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule. 
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Kongo Demokraatliku Vabariigiga seoses tegi kõrge esindaja 14. märtsil 2012 avalduse, milles 

tervitas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsust Lubanga Dyilo kohtuasjas. 7. juunil mõistis kõrge 

esindaja hukka Kivu piirkonnas tsiviilisikute tapmise relvajõudude poolt ning tuletas meelde, et EL 

on kindlalt pühendunud karistamatuse vastu võitlemisele ja kurjategijate kohtu ette toomisele. 

Nõukogu 25. juuni järeldustes märgiti murelikult, et julgeoleku- ja humanitaarolukord on Kongo 

Demokraatliku Vabariigi idaosas halvenenud, ning kutsuti kõiki seotud osalisi tungivalt üles 

võimaldama juurdepääsu humanitaarabile. Nõukogu novembrikuu järeldustes korrati seda 

üleskutset ning toonitati, et kõik need, kes vastutavad tsiviilisikute, eelkõige naiste ja laste vastu 

suunatud vägivalla eest, tuleks võtta vastutusele. 

 

Nõukogu 14. mai 2012. aasta järeldustes Lähis-Ida rahuprotsessi kohta tuletati meelde 

rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaldatavust Palestiinas, sealhulgas neljanda Genfi 

konventsiooni kohaldatavust seoses tsiviilisikute kaitsega. Nõukogu 9. novembri järeldustes Lähis-

Ida rahuprotsessi kohta väljendati tõsist muret olukorra pärast Gazas ja Iisraelis, mõisteti hukka 

süütute tsiviilelanike tahtlik ründamine ning kutsuti kõiki pooli üles järgima täielikult 

rahvusvahelist humanitaarõigust. 

 

Nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta järeldustes tuletati Sudaani valitsusele meelde selle ülesannet 

kaitsta kõiki tsiviilelanikke oma territooriumil, kutsuti üles tegema täielikku koostööd 

Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ning rõhutati, et tähtis on võtta süüdlased vastutusele 

inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste eest. 3. märtsil tegi kõrge esindaja 

avalduse, milles võttis teadmiseks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsuse anda välja 

vahistamismäärus Sudaani kaitseministri Abdelrahim Mohamed Husseini vahistamiseks 

inimsusevastaste ja sõjakuritegude eest, tuletades meelde, et kõige raskemad rahvusvahelisele 

üldsusele murettekitavad kuriteod ei tohi jääda karistamata. Nõukogu 23. juuli järeldustes väljendati 

muret humanitaarolukorra halvenemise pärast Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse piirkonnas ning 

kutsuti Sudaani ametivõime tungivalt üles võimaldama viivitamatult rahvusvahelistele 

humanitaarabiasutustele takistamatut juurdepääsu kõnealustele piirkondadele. 18. oktoobril mõistis 

kõrge esindaja hukka UNAMIDi rahuvalvajate konvoi vastase rünnaku ja kutsus Sudaani valitsust 

üles tagama, et selle teo toimepanijad võetakse vastutusele. 
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Nõukogu 23. aprilli 2012. aasta järeldustes Mali kohta kutsuti kõiki konfliktis osalejaid üles 

täielikult austama rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi ning võimaldama humanitaarabile 

kohest ja takistamatut juurdepääsu. Nõukogu avaldas samuti naaberriikidele kiitust nende abi eest, 

mida nad on andnud vastavalt rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevatele kohustustele. 

17. mail väljendas kõrge esindaja muret selle üle, et mässuliste kontrolli tõttu Mali põhjapoolsetes 

piirkondades ei ole võimalik toimetada kohale väga vajalikku humanitaarabi, ning kutsus kõiki 

pooli üles avama humanitaarabi koridorid. 15. oktoobri nõukogu järeldustes kinnitati taas ELi 

pühendumust aidata Malit kriisi lahendamisel jätkuva humanitaartegevuse kaudu ning tuletati 

meelde kohustust tagada kõikidele humanitaarabi andjatele vaba ja takistamatu juurdepääs 

haavatavatele elanikkonnarühmadele. 

 

EL jätkas aktiivset meetmete võtmist eraõiguslike julgeoleku- ja sõjaliste teenuste osutajate 

küsimuses ning on jätkuvalt sihiks seadnud hoida ära või heastada sellised inimõiguste rikkumised 

ja omavoli, millel võib olla seos eraõiguslike julgeoleku- ja sõjaliste teenuste osutajate (PMSCd) 

tegevusega. EL hindab kõrgelt avatud ja kaasava arutelu pidamist, et võimaldada paremini mõista 

PMSCde tegevuse reguleerimise, jälgimise ja järelevalvega seotud arutelude keerukust. Sellega 

seoses peab EL väga oluliseks Montreux’ dokumenti, sest selles on esitatud kokkuvõte riikide 

asjaomastest rahvusvahelistest õiguslikest kohustustest ja headest tavadest, mis on seotud 

eraõiguslike julgeoleku- ja sõjaliste teenuste osutajate tegevusega relvakonfliktide käigus. EL 

väljendas 26. juulil 2012 oma avalikku toetust Montreux’ dokumendile ja on esimene 

rahvusvaheline organisatsioon, kes seda tegi. 

EL jätkas samuti aktiivset tegevust ÜRO inimõiguste nõukogu poolt moodustatud eraõiguslike 

julgeoleku- ja sõjaliste teenuste osutajaid käsitlevas avatud valitsustevahelises töörühmas, mille 

teine kohtumine toimus 13.–17. augustil 2012. Sellega seoses kutsus EL samuti teisi kolmandaid 

riike üles toetama Montreux’ dokumenti, sest sellega antakse konkreetne panus kehtivate 

rahvusvaheliste kohustuste rakendamisse. 

 

Euroopa välisteenistus kui kõnealuste ettevõtete poolt pakutavate teatavate teenuste kasutaja hakkas 

läbi vaatama nende ettevõtetega sõlmitud lepinguid, tagamaks et lepingud oleksid täielikult 

kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja muude kohaldatavate õigusnormidega, selleks et 

tagada vastutusele võtmine mis tahes võimalike rikkumiste eest. 
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EL tugevdas jätkuvalt oma toetust rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimisele ELi 2012. aasta 

humanitaarabi raames. Volinik Kristalina Georgieva mõistis hukka rahvusvahelise 

humanitaarõiguse rikkumised relvastatud konfliktides, sealhulgas Süürias ja Malis, kutsudes kõiki 

võitlejaid üles järgima seadust ja kaitsma neid, kes vaenutegevuses ei osale, tagades eelkõige 

neutraalsetele humanitaarabiorganisatsioonidele ohutu ja turvalise juurdepääsu abi andmiseks. Ta 

rõhutas oma 6. novembril 2012 peetud kõnes „Humanitaaroperatsioon seoses Süüria kriisiga”, et 

rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimine on kõigi konfliktis osalejate kohustus. 4. detsembril 

2012 Norra pagulasnõukogu konverentsil „Põhimõtted praktikas: humanitaartegevuse tagamine” 

peetud kõnes osutas volinik sellele, et humanitaarpõhimõtted inimlikkus, erapooletus, neutraalsus ja 

sõltumatus kehtivad praeguses uute osalejatega humanitaartegevuses rohkem kui kunagi varem. 

 

EL rahastas 2012. aastal Norra pagulasnõukogu ja ülemeremaade arengu instituudi poolt 

elluviidavat projekti, mille eesmärk on teha kindlaks, kuidas humanitaarpõhimõtteid kohaldatakse 

praktikas, eesmärgiga tugevdada nende rakendamist. Sellega seoses toimus 2012. aasta detsembris 

Brüsselis kõrgetasemeline konverents humanitaarpõhimõtete teemal. Komisjon toetas rahaliselt ka 

ühte teist projekti, mida rakendasid Šveitsi miinivastase tegevuse fond Swiss Foundation for Mine 

Action ja humanitaarabiorganisatsioon Geneva Call, et pakkuda relvastatud valitsusvälistele 

osalejatele koolitust rahvusvahelise humanitaarõiguse ja sellega seotud humanitaarnormide alal. 

 

EL rahastas ka Soome Punase Risti projekti, mille eesmärk on suurendada teadlikkust 

rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja humanitaarpõhimõtetest Euroopa 

humanitaarabiorganisatsioonide ja nende operatsioonipartnerite seas, kes töötavad konfliktile 

kalduvates või konfliktijärgsetes riikides. 
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ELile valmistas jätkuvalt muret asjaolu, et ELi humanitaarabi andmist võivad takistada 

eksterritoriaalse ulatusega terrorismivastased õigusaktid, mis hõlmavad sätteid, millega 

peetakse kuriteoks materiaalse toetuse andmist loetelusse kantud organisatsioonidele, olenemata 

niisuguse tegevuse humanitaaralasest iseloomust või igasuguse kavatsuse puudumisest toetada 

terroristlikke akte. Tulenevalt Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu otsusest kohtuasjas Holder vs. 

Humanitarian Law Project, milles kinnitati, et USA õiguse sätted, millega keelatakse 

rahvusvahelise humanitaarõiguse alase koolituse andmine teatavatele loetelusse kantud üksustele, 

on põhiseadusega kooskõlas, jätkas komisjon selle küsimuse käsitlemist USA ametivõimudega eri 

tasanditel, näiteks USA välis- ja justiitsministeeriumiga. 

VI KAHEPOOLSETE PARTNERITEGA TÖÖTAMINE 

Inimõigused on ELi jaoks keskne teema suhetes kõigi kolmandate riikide, kaasa arvatud 

strateegiliste partneritega. 

 

Esimene Euroopa inimõiguste nädal (3.–14. detsember 2012) Brasiilias 

 

Selleks et tähistada rahvusvahelist inimõiguste päeva, mida peetakse 10. detsembril – see on ka päev, 

mil Euroopa Liit sai 2012. aasta Nobeli rahupreemia –, korraldas ELi delegatsioon Brasiilias mitmeid 

kultuuriüritusi, näiteks inimõiguste kaitsjate seminari, filmide ekraniseeringud, arutelud, inimõiguste 

päeva teemalise väljaande avaldamise ja galakontserdi. Üritused korraldati koos ELi riikide 

kultuuriinstituutide võrgustiku (EUNIC) ja Brasiilias esindatud ELi liikmesriikidega, samuti koos 

Brasiilia inimõiguste sekretariaadi, ÜRO (sealhulgas ÜRO HIVi- ja AIDSi-vastase ühisprogrammi, 

ÜRO Rahvastikufondi ning ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuuri), 

Brasiilia prokuratuuri ja Brasiilia Ülikooliga. Üritustel käsitleti mitmesuguseid inimõiguste 

küsimusi, kuid samas tähistati nendega rahvusvahelist inimõiguste päeva. 

Üks tähtsamaid üritusi tollel nädalal oli inimõiguste kaitsjate seminar, mida rahastati ELi ja 

Brasiilia valdkondlike dialoogide fondist. Seminaril osalesid riigi kõige representatiivsemad ja 

tuntumad inimõiguste kaitsjad (kõik nad elavad ohus ja kaitse all ning esindavad väga 

mitmesuguseid küsimusi), nende kaitsmisega tegelevad organisatsioonid ning inimõiguste kaitsjate 

kaitsmise programmi esindajad (nii riiklikust kui ka osariikide programmist). Seminaril oli väga 

mitmesuguseid osalejaid, kes kirjeldasid paljastavalt, mida ohus elamine tähendab. 
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31 Oludele kohandatud lähenemisviiside kasutamisega saavutatav mõju kohapeal 

 

2012. aasta juunis vastu võetud ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava jaotis 31 „Oludele 

kohandatud lähenemisviiside kasutamisega saavutatav mõju kohapeal” sisaldab kohustust „tagada, 

et inimõigusi käsitlevatele riigipõhistele strateegiatele järgneks terviklik jätkutegevus iga-aastaste 

eduaruannete koostamise ja strateegiate läbivaatamisena.” 

ELi inimõigustealased riigistrateegiad kehtestati eesmärgiga võtta sihipärasem ja ühtsem 

lähenemisviis inimõiguste küsimustele kolmandates riikides. Strateegiate kavandamise eesmärgiks 

oli jõuda paremale arusaamisele peamistest inimõigustega seotud probleemidest ning keskendada 

ELi tegevus põhiprioriteetidele – nii poliitikaalastele kui ka rahalistele –, kohandades seeläbi ELi 

tegevust rohkem selle eesmärgi ja tulemuste saavutamisele. 

Alates selle algatuse käikulaskmisest on koostatud enam kui 140 inimõigustealast riigistrateegiat, 

neist 48 sai 2012. aastal poliitika- ja julgeolekukomiteelt lõpliku kinnituse. 2012. aasta detsembris 

algatati inimõigustealaste riigistrateegiate rakendamise järelmeetmete ja seire protsess. 
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32 Tulemuste saavutamine dialoogi kaudu 

EL väärtustab kolmandate riikidega peetavaid inimõigustealaseid dialooge kui tõhusaid kahepoolse 

suhtluse ja koostöö vahendeid inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks ning 2012. aastal jätkas EL 

nende tõhustamist eelkõige alljärgneva kaudu: 

 

• tihedamad seosed inimõigustealaste dialoogide ja muude poliitikavahendite, eelkõige 

uute inimõigustealaste riigistrateegiate vahel ning samuti muudes 

poliitikavaldkondades, näiteks sai Colombiaga peetavast kohalikust dialoogist uue 

vabakaubanduslepingu raames pealinnades peetav dialoog; 

 

• inimõigustealase dialoogi ja koostöö tugevdamine ELi strateegiliste partneritega. 

2012. aastal viidi Brasiilia ja Mehhikoga peetav dialoog sisu ja vormi osas kõrgemale 

tasemele: esimest korda peeti kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis. Uus 

inimõigustealane dialoog Lõuna-Aafrikaga muudeti ametlikuks ning Korea Vabariigiga 

alustati inimõigustealaste konsultatsioonide pidamist; 

 

• parima tava kasutuselevõtmine inimõigustealaste dialoogide erinevates formaatides, 

sealhulgas tippkohtumistel, eeskätt integreerides need paremini üldistesse suhetesse 

asjaomase kolmanda riigiga ning keskendudes dialoogide järelmeetmetele, mida 

võetakse konkreetsete tegevuskavade, õigusreformide ja projektide kaudu, mida EL 

saab toetada oma vahenditest, sealhulgas koostööabi kaudu. Euroopa naabruspoliitika 

kontekstis peetavad inimõigustealased dialoogid olid selles suhtes jätkuvalt parimaks 

tavaks; 
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• inimõigustealaste dialoogide päevakorrapunktide hoolikas valimine, keskendudes 

riigisisesele inimõiguste olukorrale, sealhulgas üksikjuhtumitele, võttes samal ajal 

arvesse partnerriikide soove arutada ELi-siseseid inimõiguste küsimusi tihedas koostöös 

ELi liikmesriikidega. ÜROs ja asjaomastes piirkondlikes organisatsioonides arutatavad 

mitmepoolsed küsimused on nüüdseks dialoogide päevakordades standardteemad. 

 

Ühe osana sellest parimast tavast võeti kasutusele konsulteerimised kodanikuühiskonnaga, nii 

Brüsselis kui ka asjaomases riigis, ning kokkuvõtliku ülevaate tegemine pärast dialoogide pidamist. 

Lisaks korraldati 2012. aastal 12 kodanikuühiskonnale suunatud seminari sisendina ametlikele 

inimõigustealastele dialoogidele. 

 

2012. aastal toimusid ametlikud inimõigustealased dialoogid või allkomisjonide kohtumised 

järgmiste partneritega: Aafrika Liit, Argentina, Armeenia, Aserbaidžaan, Brasiilia, Colombia, 

Gruusia, Hiina, Indoneesia, Jordaania, Kambodža, Kirgiisi Vabariik, Laos, Liibanon, Maroko, 

Mehhiko, Moldova Vabariik, Pakistan, Palestiina omavalitsus, Tšiili, Ukraina, Usbekistan, 

Valgevene ja Vietnam. Konsultatsioonid inimõiguste küsimustes toimusid Ameerika Ühendriikide, 

Jaapani, Venemaa ja kandidaatriikidega (endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Island, 

Montenegro ja Türgi). 

 

2012. aastal ei olnud võimalik pidada sisseseatud inimõigustealaste dialoogide kohtumisi Egiptuse, 

Sri Lanka ja Tuneesiaga. Kohtumised Alžeeria, India, Iisraeli, Laose, Tadžikistani ja 

Türkmenistaniga lükati edasi 2013. aasta algusesse. Inimõigustealane dialoog Iraaniga on alates 

2006. aastast peatatud. 
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Kogu aasta jooksul peeti järjest rohkemate partneritega mitteametlikke kohtumisi, eeskätt 

videokonverentsi vahendusel ning New Yorgis ja Genfis, arutamaks mitmepoolseid 

inimõigustealaseid küsimusi ja prioriteete. 

 

Lisaks peavad peaaegu kõik 79 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riiki, kes on 

Cotonou lepingu osalised, dialoogi ELiga kõnealuse lepingu artikli 8 alusel, mis hõlmab 

inimõiguste, demokraatlike põhimõtete, õigusriigi põhimõtte ja hea valitsemistava austamisega 

seotud arengute korrapärast hindamist. Cotonou lepingu artikli 9 kohaselt on inimõigused, 

demokraatlikud põhimõtted ja õigusriigi põhimõte kõnealuse lepingu olulised osad, mille suhtes 

kohaldatakse artikli 96 kohast vaidluste lahendamise klauslit, mille alusel võib pidada 

konsultatsioone ja võtta asjakohaseid meetmeid, sealhulgas (viimase võimalusena) peatada lepingu 

kohaldamine asjaomase riigi suhtes. 2012. aastal kohaldati asjakohaseid meetmeid, sealhulgas 

seoses EIP rahastamistegevusega, jätkuvalt viie riigi suhtes: Zimbabwe, Fidži, Guinea, Guinea-

Bissau ja Madagaskar. 

Lisaks sellele pidas mitu liikmesriiki 2012. aastal kolmandate riikidega kahepoolseid dialooge. 

Need kahepoolsed dialoogid toetavad inimõiguste üle peetavate dialoogide ELi raamistikku, lisades 

liikmesriikide endi kogemustest ja eriteadmistest tulenevaid elemente, näiteks seoses eduka 

demokraatlikule korrale üleminekuga. 

 

33 ELi välispoliitikavahendite tõhus kasutamine ja nendevaheline seos 

 

Inimõiguste klauslit ei kasutatud 2012. aastal ühegi kolmanda riigi vastu uute piiravate meetmete 

kehtestamiseks. 2012. aastal alustati mõttevahetust inimõiguste klausli kohaldamist käsitlevate 

kriteeriumide väljatöötamise üle, milles võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja 

kodanikuühiskonna üleskutseid klausli järjepidevamaks ja ühtsemaks kohaldamiseks kõigi 

partnerriikide suhtes. 
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VII MITMEPOOLSETE INSTITUTSIOONIDE KAUDU TEHTAV TÖÖ 

34 Tõhusate mitmepoolsete suhete arendamine – 35 Tõhus töökoormuse jaotus ÜRO 

kontekstis 

 

EL on täielikult pühendunud tugevale ja tulemuslikule mitmepoolsele inimõigustealasele 

süsteemile, mis soodustab üleilmsete inimõigustealaste normide edasiarendamist ja üleüldist 

kohaldamist. EL tõstatab aktiivselt oma inimõigustealaseid prioriteete nii ÜRO Peaassamblee 

kolmandas komitees kui ka ÜRO inimõiguste nõukogus ning suhtleb järjest rohkem kõigi 

piirkondade riikidega algatuste teemal, mis annavad tegeliku panuse inimõiguste kaitsmisse ja 

edendamisse. ELi inimõiguste ja demokraatia 2012. aasta tegevuskava 34. meetme raames võttis EL 

endale kohustuse muuta oma osalemine nendel foorumitel veelgi tulemuslikumaks, määrates igal 

aastal kindlaks ELi prioriteedid ÜROs ja neid süstemaatiliselt tutvustades ning samuti tugevdades 

süsteemi, mille alusel jagatakse ülesandeid liikmesriikidega. 

 

ÜRO Peaassamblee 67. istungjärk 

 

ÜRO Peaassamblee 67. istungjärgu kolmanda komitee (sotsiaal-, humanitaar- ja kultuuriküsimused) 

töö kestis ametlikult 8. oktoobrist 28. novembrini ning peaassamblee täiskoguistung kinnitas selle 

tulemused 2012. aasta detsembris. 

 

Komitee võttis istungjärgul vastu 61 resolutsiooni, nendest 15 hääletuse teel. 

EL oli edukas istungjärguks seatud peamiste eesmärkide saavutamisel: kolmas komitee võttis vastu 

kõik viis ELi algatust tähelepanuväärsete tulemustega. 
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Surmanuhtluse suhtes moratooriumi kehtestamise resolutsioon, mille esitas suur piirkondadeülene 

koalitsioon ja millel oli kaassponsoreid rohkem kui kunagi varem, võeti vastu rohkemate 

poolthäältega kui varasematel aastatel, mis kinnitab suundumust surmanuhtluse kaotamise suunas. 

 

Resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Myanmaris/Birmas võeti esimest korda pärast 2005. aastat 

vastu ühehäälselt riigis pooleli olevate reformide kontekstis ning tulenevalt ELi suhetest asjaomase 

riigiga. EL tervitas tehtud edusamme, kuid juhtis samas tähelepanu järelejäänud probleemidele 

seoses inimõigustega, näiteks veel vangistuses olevad poliitvangid, Rohingya rahva vastane 

vägivald ja diskrimineerimine ning olukord etnilistes piirkondades. 

 

EL esitas koos Jaapaniga laiahaardelise teksti inimõiguste jätkuvate rikkumiste kohta Korea 

Rahvademokraatlikus Vabariigis ning üllataval, kuid tervitataval viisil võeti see resolutsioon vastu 

ilma hääletuseta. 

 

EL tõstatas komitees taas usu- ja veendumusvabaduse teema ning laiahaardeline inimõigustepõhine 

tekst võeti ühehäälselt vastu. Islami Koostöö Organisatsiooni esitatud resolutsiooniga „Võitlus 

sallimatuse, negatiivsete stereotüüpide loomise ja häbimärgistamise ning diskrimineerimise, 

vägivalla õhutamise ja usutunnistusel või veendumustel põhineva isikuvastase vägivalla vastu” 

õnnestus teha edusamme, kuigi läbirääkimised vastuvõetava sõnastuse leidmiseks olid põhjalikud, 

pidades silmas reaktsioone internetis levinud videole ja karikatuuridele just enne istungjärgu algust. 

 

EL ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide rühm jõudsid üksmeelele lapse õigusi 

käsitleva resolutsiooni suhtes, milles keskenduti põlisrahvaste lastele ja millega pikendati laste 

vastu suunatud vägivalla küsimusega tegeleva peasekretäri eriesindaja mandaati, viies selle 

rahastamise ÜRO korralise eelarve alla. 
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EL toetas samuti tugevalt riigipõhiseid resolutsioone Iraani ja Süüria kohta, mis võeti vastu 

hääletuse teel, kuigi sel aastal ei esitatud ettepanekut küsimust mitte arutada. Kanada esitatud ja ELi 

toetatud resolutsioon Iraani kohta võeti vastu enam kui 80 poolthäälega, mis peegeldab jätkuvat 

toetust algatusele. Süüria inimõiguste olukorda käsitleva resolutsiooni esitas suur piirkondadeülene 

rühm Araabia riikide juhtimisel ning see võeti vastu kõige suurema toetusega, mida üks (hääletatud) 

riigipõhine resolutsioon on kolmandas komitees seni saanud. 

 

Komitee tegi edusamme teiste ELi prioriteetide osas, näiteks seoses soolise võrdõiguslikkuse ja 

naiste olukorra edendamisega, võttes hääletuseta vastu resolutsiooni naistevastase vägivalla kõigi 

vormide kaotamise kohta1 ning kõige esimese ÜRO Peaassamblee resolutsiooni, millega 

mõistetakse hukka naiste suguelundite moonutamine ja mille eesmärk on teha sellele lõpp. 

 

EL oli ühel meelel valdava enamiku resolutsioonide hääletustes (13 resolutsiooni 15st) ning ta tegi 

koostööd kolmandate riikidega, et muuta tekste enne komitee istungit paremaks, näiteks rassismi 

käsitleva resolutsiooni puhul. ELi saavutused ÜRO Peaassamblee 67. istungjärgu kolmandas 

komitees rajanesid märkimisväärsele meeskonnatööle, kus peaaegu kõik liikmesriigid osalesid 

töökoormuse jagamises ning paljud (12 riiki) esitasid riiklikke algatusi2. EL ühendas samuti jõud 

teavitustegevuseks ja lobitööks. 

 

EL jätkas oma jõupingutusi LGBT-küsimustes toetuse kogumiseks, korraldades kõrgetasemelise 

piirkondadeülese kõrvalürituse juhtrolli olulisuse kohta homofoobiavastases võitluses; üritusest 

võttis osa ka ÜRO peasekretär. 

 

                                                 
1 Seda toetas üle 100 kaassponsori kõigist piirkondadest. 
2 Kõikide naistevastase vägivalla vormide kaotamiseks tehtava töö intensiivistamine (NL + 

FR), piinamine ning muu julm, ebainimlik ja inimväärikust alandav kohtlemine või 
karistamine (DK), piinamisvastane komitee (DK), rahvusvaheline konventsioon rassilise 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (SI + BE), inimõigused ja 
õigusemõistmine (AT), kohtuvälised, lihtmenetluse korras toimuvad ja meelevaldsed 
hukkamised (SE), rahvusvaheline konventsioon kõigi isikute sunniviisilise kadumise eest 
kaitsmise kohta (ARG, FR ja MO), kuritegevuse ennetamise ja kriminaalõiguse ÜRO 
programmi tugevdamine (IT), kultuuriväärtuste tagastamine päritoluriikidele (EL), puuetega 
inimeste õiguste konventsioon ja selle fakultatiivprotokoll (SE, MX ja NZ), lapse õiguste 
komitee (SI ja Costa Rica), ÜRO pagulaste ülemvoliniku büroo (Põhjamaad). 
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ÜRO inimõiguste nõukogu 

EL oli taas kord väga aktiivne inimõiguste nõukogu 2012. aasta kolmel korralisel istungjärgul ning 

ühel eriistungjärgul, millel käsitleti olukorda Süürias. Kõnealune riik oli kogu aasta vältel 

inimõiguste nõukogu istungjärkude päevakorras jätkuvalt olulisel kohal ning nõukogu võttis igal 

istungjärgul vastu Süüriat käsitleva resolutsiooni, millest kaks esitas EL. Süüria küsimustega 

tegeleva uurimiskomisjoni mandaati pikendati 2013. aasta märtsini. 

Nõukogu märtsikuu istungjärgul esitas EL samuti resolutsioonid Myanmari/Birma ning Korea 

Rahvademokraatliku Vabariigi kohta (viimane koos Jaapaniga), mis mõlemad pikendasid vastavate 

eriraportööride mandaate, ning usu- ja veendumusvabadust ja lapse õigusi käsitlevad algatused 

(viimane koos Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide rühmaga (GRULAC)); kõik need 

võeti vastu konsensuse alusel. EL toetas samuti resolutsiooni, millega pikendati Iraani küsimustega 

tegeleva eriraportööri mandaati. 

 

Juunis tegi EL edukalt ettepaneku uue mandaadi loomise kohta, mis pälvis piirkondadeülese 

toetuse, ning septembris nimetati ametisse Valgevene olukorraga tegelev eriraportöör. Nõukogu 

nimetas ELi toetusel ametisse ka eriraportööri Eritrea küsimustes ning uuendas Haiti, Cote d’Ivoire 

ja Somaalia küsimustega tegelevate sõltumatute ekspertide mandaate. 

 

Nõukogus käsitleti ka selliste riikide olukordi nagu Tuneesia (positiivsed arengud märgiti ära ELi 

avalduses tehnilise koostöö kohta (punkt 10)). Enamik ELi liikmesriike toetas Šveitsi juhtimisel 

tehtud ühist piirkondadeülest avaldust Bahreini kohta (punkt 4), milles väljendati muret inimõiguste 

olukorra pärast ning kutsuti tungivalt üles täitma Bahreini sõltumatu uurimiskomisjoni soovitusi ja 

tegema koostööd ÜRO inimõiguste ülemvoliniku bürooga. Iisraeli asundustesse 

teabekogumismissiooni saatmine pani ELi ühtsuse proovile. 
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Inimõiguste nõukogu 2012. aasta istungjärkude tähelepanuväärseks tunnusjooneks oli laiem ring 

riike, kes tegid riigipõhiseid algatusi, sealhulgas Aafrika riikide rühm, ning alates septembrist 

Süüriat käsitleva algatuse juhtimine Araabia riikide juhitud rühma poolt. 

 

EL toetas samuti inimõiguste nõukogu olulist temaatilist tööd. EL toetas aktiivselt 

arutluskoosolekut, mille eesmärk oli suurendada teadlikkust seksuaalse sättumuse ja soolise 

identiteedi alusel toimuvast vägivallast ja diskrimineerimisest ning mis oli edukas vaatamata sellele, 

et Islami Koostöö Organisatsioon lahkus koosolekult. EL osales samuti konstruktiivselt 

resolutsioonides naistevastase vägivalla ja naistevastase diskrimineerimise kohta. EL avaldas 

jätkuvalt toetust valitsusväliste organisatsioonide osalemisele ÜRO istungitel ning oli selle vastu, et 

inimõiguste kaitsjate, sealhulgas ÜRO inimõigustealaste mehhanismidega koostööd tegevate 

inimõiguste kaitsjate vastu võetakse surveabinõusid. 

 

Peale selle propageeris mitu ELi liikmesriiki iseseisvalt või koostöös kolmandate riikidega edukalt 

temaatilisi algatusi (näiteks sellistel teemadel nagu inimõigused, demokraatia, õigusriik, 

inimkaubandus, omavoliline kinnipidamine, õigus haridusele, sõnavabadus ja internet, 

sisepõgenikud ning sõjaväeteenistusest keeldumine oma veendumuste tõttu). 

EL tegi samuti tööd selle nimel, et suunata nõukogu tähelepanu algatustele, mis ka tegelikult 

panustavad inimõiguste kaitsmisse ja edendamisse. EL tegi seetõttu kolmandatest riikidest 

partneritega koostööd potentsiaalselt probleemsete algatuste osas (näiteks Kuuba algatatud 

resolutsioon, mis käsitleb õigust rahule) ning kaitses inimõiguste üleüldist kehtivust ja 

kohaldatavust traditsioonilisi väärtusi käsitleva resolutsiooni kontekstis, kuigi hääletuse tulemused 

ei olnud julgustavad. 

EL laiendas samuti oma avaliku diplomaatia tegevust ning oli arvukamate kohtumiste 

kaaskorraldajaks, näiteks koos Brasiiliaga korraldatud rohke osavõtuga kõrvalüritus naiste 

inimõiguste kaitsjate teemal. 
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EL suutis kõigil nendel kolmel istungjärgul säilitada üksmeele, välja arvatud seisukohtade 

lahknevus hääletustes, mis puudutasid Iisraeli asundusi ja Venemaa poolt Liibüat käsitlevasse 

resolutsiooni tehtud muudatusettepanekuid. Ent EL tegi kõik jõupingutused selleks, et kas ühiselt 

või kahepoolselt innustada Iisraeli taastama suhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO inimõiguste 

ülemvoliniku bürooga pärast seda, kui ta oli peatanud oma suhted pärast märtsi istungjärgul tehtud 

otsust saata Iisraeli asundustesse teabekogumismissioon. EL võttis samuti sõna üldise korrapärase 

läbivaatamise mehhanismi üleüldise kohaldatavuse toetuseks ning innustas Iisraeli tegema 

mehhanismiga koostööd. 

 

Kuigi ELi eelarve sisaldab OHCHRi eelarvesse tehtavat iga-aastast osamaksu, et toetada 

ülemvoliniku büroo sihtotstarbelisi tegevusi, on 10 miljoni euro suurune 2012. aasta toetus osa 

erakorralisest ühekordsest ülemvoliniku büroo eelarvesse tehtavast toetusest. See ühekordne toetus 

võimaldas ülemvoliniku bürool lahendada raskused seoses prognoosimatult kasvanud 

töökoormusega Põhja-Aafrikas ja Aasias ning leevendada olulisel hetkel ÜRO liikmete antava 

finantstoetuse vähenemist. 

 

36 Tugevdatud piirkondlikud inimõigustealased mehhanismid 

EL arendas edasi oma tegevust piirkondlike inimõigustealaste mehhanismide toetamiseks 

2012. aastal. 

 

Inimõigustealane dialoog Aafrika Liiduga sai sisse uue hoo tänu novembris toimunud 

kõrgetasemelisele kohtumisele, mida Aafrika Liidu poolt juhtis uus poliitiliste küsimuste volinik 

Abdullahi ja ELi poolt ELi inimõiguste eriesindaja Stavros Lambrinidis. Kohtumisel otsustati 

tõhustada koostööd surmanuhtluse kaotamiseks ning lepiti kokku ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsiooni 1325 (naised, rahu ja julgeolek) rakendamises ning rahuvalvemissioonide jaoks soolist 

võrdõiguslikkust, lapsi ja inimõigusi käsitlevate koolitusmoodulite jagamises. 

 

Inimõiguste küsimustes alustati koostööd Araabia Riikide Liigaga, võttes aluseks Kairos 

13. novembril 2012 tehtud ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelise deklaratsiooni. Samal kohtumisel 

vastu võetud ühine tööprogramm sisaldab inimõiguste küsimustes tehtavat koostööd, milles 

keskendutakse dialoogile ja oskusteabe jagamisele seoses rahvusvaheliste inimõigustealaste 

normide rakendamisega, Araabia Riikide Liiga inimõigustealaste mehhanismide väljatöötamisele 

ning inimõiguste integreerimisele Araabia Riikide Liiga tegevusse. 
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Oma kahepoolsetes dialoogides Ladina-Ameerika riikidega kordas EL sõltumatute piirkondlike 

mehhanismide tähtsust ning vajadust kaitsta üleameerikalise inimõiguste süsteemi acquis’d ja 

terviklikkust. 

 

Dialoogi jätkati Islami Koostöö Organisatsiooniga, eeskätt inimõiguste nõukogu resolutsiooni 16/18 

ning teiste konsensuslike resolutsioonide rakendamise kontekstis (resolutsioonid usulise sallimatuse 

vastase võitluse ning usu- ja veendumusvabaduse kohta). 

 

Vaikse ookeani saarte foorumiga tehti EIDHRist rahastatud projekti kaudu konkreetset koostööd 

inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste dokumentide ratifitseerimise osas. 

 

EL innustas ASEANi võtma vastu inimõiguste harta ja jälgis tähelepanelikult seda protsessi ning 

kutsus üles järgima rahvusvahelisi inimõigustealaseid norme. 

 

Detsembris leidis Brüsselis aset kohtumine, kus piirkondlikke mehhanisme innustati julgelt 

rakendama üleüldisi inimõigustealaseid norme ja kus jagati kasulikku teavet nende rakendamisel 

juba saadud kogemuste kohta; üritus toimus 14. iga-aastase ELi ja valitsusväliste organisatsioonide 

vahelise foorumi raames, mis on pühendatud piirkondlike mehhanismide rollile ning nende ja 

kodanikuühiskonna vahelisele koostööle. Paljud piirkondlikud mehhanismid kasutasid seda 

võimalust ja olid kohtumisel esindatud. ELi eriesindaja Lambrinidise poolt avatud foorumil andsid 

oma panuse ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik 

Niels Muiznieks, Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste komisjoni esimees Dupe Atoki, Euroopa 

Parlamendi inimõiguste allkomisjoni esimees Barbara Lochbihler, Rahvusvahelise Inimõiguste 

Föderatsiooni asepresident Arnold Tsunga ning paljud kodanikuühiskonna esindajad ja 

piirkondlikud mehhanismid, nagu näiteks Ameerika Riikide Organisatsioon, OSCE, ASEAN, 

Araabia Riikide Liiga ja Islami Koostöö Organisatsioon. 
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Euroopa Nõukogu 

 

ELi ja Euroopa Nõukogu vaheline koostöö tihenes 2012. aastal veelgi. Tulenevalt 2007. aasta 

vastastikuse mõistmise memorandumist hoiavad mõlemad organisatsioonid pidevat kontakti nii 

poliitilisel kui ka töö tasandil ning suhete keskmes on koostöö inimõiguste, õigusriigi põhimõtte ja 

demokratiseerimise küsimustes. 

 

Põhiõiguste kaitse edendamiseks ELis anti Lissaboni lepinguga ELile volitused ühineda Euroopa 

inimõiguste konventsiooniga. 2011. aastal ekspertide tasandil koostatud lepingu eelnõu tekst võeti 

ELis aluseks edasistele aruteludele põhiõiguste töörühmas, kuna mõned tundlikud ühinemise 

elemendid peavad võtma arvesse ELi institutsioonilise ülesehituse eripära. 2012. aasta juunis jätkati 

läbirääkimisi ELi esitatud muudatusettepanekute alusel. 

Komisoni president, kõrge esindaja / komisjoni asepresident ja vastava valdkonna volinikud 

kohtusid regulaarselt Euroopa Nõukogu kõrgemate ametnikega, sealhulgas peasekretäri ja 

inimõiguste volinikuga. EL tunnustas eriti Euroopa Nõukogu eksperdiorganite tööd Euroopa 

Nõukogu liikmesriikide jälgimisel ja nõustamisel seoses inimõigustealaste normide järgimisega. 

Nagu igal aastal, pidas EL ka 2012. aastal Euroopa Nõukoguga oma laienemispaketi üle 

konsultatsioone. 2012. aasta novembris konsulteeris EL Euroopa Nõukogu ja selle seireorganitega 

ka iga-aastaste Euroopa naabruspoliitikat käsitlevate eduaruannete ettevalmistamisel. ELi ja 

Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku vaheline koostöö oli endiselt hea ning äsja ametisse 

nimetatud ELi eriesindajaga inimõiguste küsimustes seati sisse otsesed ja regulaarsed suhted. 
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EL on tänu ühisprogrammide ja -meetmete rahastamisele jätkuvalt üks peamine Euroopa Nõukogu 

tegevuse toetaja. EL ja Euroopa Nõukogu on rakendanud üha rohkem ühisprogramme õigusriigi 

põhimõtte, demokraatia ja inimõiguste valdkonnas ning 2012. aastal ulatus kogurahastus 101 

miljoni euroni (ELi kaasrahastamise määr oli keskmiselt 89%). Pärast Euroopa Nõukogu 

idapartnerluse rahastamisvahendi paljutõotavaid tulemusi algatas EL 2012. aastal ELi ja Euroopa 

Nõukogu vahelise programmi demokraatliku reformi tugevdamiseks Vahemere lõunapiirkonnas 

(4,8 miljonit eurot 30 kuu kohta), millega edendatakse inimõiguste, õigusriigi põhimõtte ja 

demokratiseerimise alaseid edusamme Vahemere lõunapiirkonna riikides, pidades silmas ELi 

uuendatud Euroopa naabruspoliitikat. Samalaadne tõhustatud koostööpõhine lähenemine võeti 

kasutusele ka Kesk-Aasia riikidega, et toetada arengut pluralistliku demokraatia ja hea 

valitsemistava suunas. ELi Kesk-Aasia õigusriigi algatuse raames on ettevalmistamisel 

järelmeetmed Veneetsia komisjoni piirkondliku ühisprogrammi suhtes, mille eesmärk on 

õigusaktide ja tavade väljatöötamine kohtusüsteemi valdkonnas. ELi Kesk-Aasiat käsitleva 

strateegia läbivaatamises mainitakse eraldi Euroopa Nõukogu naabruspoliitikat kui olulist tuge 

julgeolekule ja stabiilsusele selles piirkonnas. 

 

OSCE 

 

EL oli 2012. aastal jätkuvalt OSCE töö suur toetaja ja sellesse oluline panustaja. EL, kelle 

liikmesriigid moodustavad peaaegu poole OSCE liikmetest, kelle hulka lisandus 2012. aastal 

57. riigina Mongoolia, jätkas OSCE jõupingutuste toetamist julgeoleku suurendamisel kõigis 

kolmes OSCE töö mõõtmes: 

• poliitilis-sõjalises, 

• majanduslikus ja keskkonnaalases 

• ning inimmõõtmes. 
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Inimmõõtmega seoses andis 2012. aasta Iirimaa eesistumisel vastakaid tulemusi. Vaatamata 

eesistujariigi ja ELi suuretele jõupingutustele ei suudetud 2012. aasta detsembris Dublinis toimunud 

ministrite nõukogu kohtumisel teist aastat järjest jõuda üksmeelele inimmõõtme küsimusi 

käsitlevate ministrite otsuste vastuvõtmise suhtes, tingituna eelkõige teatavate osalisriikide 

vastuseisust võetud kohustuste kinnitamisele või OSCE töö tugevdamisele meediavabaduse ning 

ühinemis- ja kogunemisvabaduse valdkonnas. Hoolimata edusammude puudumisest jätkab EL 

OSCE foorumitel sõna- ja meediavabaduse edendamist, nii võrgukeskkonnas kui ka selle väliselt, 

ajakirjanike ohutuse edendamist ning ühinemis- ja kogunemisvabaduse tugevdamist. 

 

Osalisriikide lahknevate seisukohtade tõttu ei olnud võimalik lõpule viia inimmõõtmega ürituste 

läbivaatamist, mille eesmärk on parandada nende planeerimist ja järeltegevust ning mille algatas 

inimmõõdet käsitleva komitee eesistuja Šveits ja mida jätkas OSCE eesistujariik ELi tugeval 

toetusel. EL on siiski arvamusel, et praegune OSCE kohustuste täitmise läbivaatamise viis on 

rahuldav poliitilise tahte olemasolu korral: formaat ei ole tegelikuks probleemiks. 

 

EL kasutas jätkuvalt OSCE alalise nõukogu iganädalasi istungeid ja OSCE inimmõõdet käsitlevate 

komiteede igakuiseid kohtumisi OSCE 57 osalisriigi inimõigustealaste kohustuste läbivaatamiseks 

ning nende täitmise üle avatud ja avameelse mõttevahetuse pidamiseks. Nendel foorumitel tõsteti 

esile mitmed ELile muret valmistavad küsimused seoses inimõiguste ja põhivabadustega, muu 

hulgas ajakirjanike ohutus, LGBTI-inimeste õigused ja kodanikuühiskond üldiselt. 
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EL osales samuti inimmõõdet käsitleval OSCE seminaril „Õigusriigi raamistik inimkaubanduse 

vastu võitlemiseks” (Varssavi, 14.–16. mai) ning kolmel täiendaval inimmõõdet käsitleval 

kohtumisel: ühiskonnas rassismi, sallimatuse ja diskrimineerimise vastu võitlemine spordi kaudu 

(Viin, 19.–20. aprill), valimised (Viin, 12. juuli) ja ühinemis- ja kogunemisvabadus (Viin, 8.–9. 

november), ning OSCE eesistujariigi korraldatud internetivabadust käsitleval konverentsil (Dublin, 

18.–19. juuni). ELi delegatsioon Viinis ja ELi Põhiõiguste Amet korraldasid lisaks sümpoosioni 

ELis romade ja sintide olukorra parandamise teemal. See andis ELile võimaluse toetada ja vormida 

teemasid, mis on ELi prioriteetideks OSCEs, nagu näiteks meediavabadus, sealhulgas 

internetivabadus, ühinemis- ja kogunemisvabadus ning kõik sallivuse ja mittediskrimineerimise 

vormid. 

 

2012. aasta mais andis EL oma panuse sellesse, et jõutaks kokkuleppele OSCE rollis Serbia 

valimiste Kosovos korraldamise vahendajana. 

 

24. septembrist kuni 6. oktoobrini toimus Varssavis iga-aastane inimmõõtme rakendamist käsitlev 

kohtumine. ELi inimõiguste eriesindaja Stavros Lambrinidis kandis avaistungil ette ELi avalduse 

ning pidas konsultatsioone oma ametivendade ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kelle 

kohaolek muutis selle foorumi ainulaadseks. EL osales aktiivselt töökoosolekutel, kus osalisriigid ja 

kodanikuühiskond said läbi vaadata oma inimmõõtmealased kohustused ja sõnastada soovitused. 

Lisaks korraldas Euroopa välisteenistus koos mitme liikmesriigiga edukalt kõrvalürituse LGBTI-

inimeste vastu suunatud vihakuritegude vastase võitluse teemal. 

 

EL jätkas tihedat suhtlust OSCE struktuuridega Viinis asuva ELi delegatsiooni kaudu ja sihipärast 

teabevahetust peakorterite tasandil ODIHRi, OSCE sekretariaadi ja meediavabaduse esindajaga, 

eelkõige seoses valimiste vaatlemisega. 
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ELI AASTAARUANNE INIMÕIGUSTE JA DEMOKRAATIA KOHTA MAAILMAS 2012. AASTAL – 
EUROOPA PARLAMENDI PANUS 
 

Euroopa Parlament on jätkuvalt pühendunud inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete 

edendamisele. 2012. aastal arutati inimõiguste rikkumisi täiskogu istungitel ja neid käsitleti 

mitmetes Euroopa Parlamendi resolutsioonides. Inimõigused on samuti üks osa Euroopa 

Parlamendi presidendi töös, kes tõstatas asjaomaseid küsimusi avalikes pöördumistes ja samuti 

aasta jooksul toimunud kõrgetasemelistel koosolekutel. Euroopa Parlamendi komisjonide tasandil 

käsitleb inimõigustega seotud küsimusi välisasjade komisjoni inimõiguste allkomisjon. 

Allkomisjonil on jätkuvalt tihedad töösuhted Euroopa välisteenistusega, teiste ELi 

institutsioonidega ja inimõigustega tegelevate valitsusväliste organisatsioonidega. Inimõiguste 

allkomisjon pidas 2012. aastal esmakordselt ametliku arvamustevahetuse uue ELi inimõiguste 

eriesindajaga, mille põhjal hakatakse pidama regulaarseid konsultatsioone ELi inimõiguste poliitika 

üle. Inimõiguste allkomisjon jälgis kinniste teabe- ja aruandekoosolekute kaudu ka 

inimõigustealaseid dialooge ja konsultatsioone, mida Euroopa välisteenistus kolmandate riikidega 

peab. Tulenevalt laiematest menetlusvolitustest sai inimõiguste allkomisjon käsitleda 2012. aastal 

rohkem parlamendi raporteid, sealhulgas inimõiguste aastaaruannet ning samuti muid olulisi 

küsimusi nagu ELi inimõiguste strateegiat ja majanduskriisi mõju inimõigustele käsitlevaid 

raporteid. Aasta jooksul toimunud inimõiguste allkomisjoni koosolekutel, mis sageli korraldati 

ühiselt või koos teiste asjaomaste komisjonide või parlamentidevaheliste delegatsioonidega, 

osalesid mitmed inimõigustega tegelevad ÜRO eriraportöörid ja samuti tunnustatud inimõiguste 

kaitsjad. 
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Kooskõlas aluslepingutega, mille kohaselt on liidu alusväärtusteks universaalsed inimõigused ja 

demokraatia, mis on samuti ELi välistegevuse aluspõhimõteteks ja põhieesmärkideks, püüab 

Euroopa Parlament integreerida inimõigusi oma töösse. Sellel prioriteetsel ülesandel on mitu 

mõõdet. Inimõigustealaseid küsimusi arutatakse välisasjade komisjonis (AFET), kui käsitlusel on 

ELi välispoliitikat käsitlevad parlamendi raportid või erinevat liiki rahvusvahelised lepingud, mis 

sisaldavad inimõigustealaseid klausleid. Inimõigustealaseid klausleid sisaldavaid 

kaubanduslepinguid käsitletakse rahvusvahelise kaubanduse komisjonis (INTA). Arengukomisjon 

(DEVE) ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (FEMM) käsitlevad oma 

pädevuse piires samuti korrapäraselt ELi välissuhete inimõigustealaseid aspekte. AFET ja DEVE 

komisjonide esimehed on kaaseesistujad demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimisrühmas 

(DEG), mis laiendas oma volitusi valimiste vaatlemisest kaugemale, hõlmates ka valimiste 

järelmeetmed ja demokraatia toetamise meetmed üldiselt. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjon (LIBE) on juhtiv osaleja Euroopa Liidu siseste põhiõiguste küsimuses ning täidab olulisi 

ülesandeid ELi sisepoliitikate, näiteks rände- ja varjupaigapoliitika välisaspektide küsimuses. 

Põhiseaduskomisjon (AFCO) ja õiguskomisjon (JURI) käsitlevad põhiseaduslikke ja õiguslikke 

küsimusi, mille hulka kuulub ka ELi ühinemine Euroopa inimõiguste konventsiooniga, mis mõjutab 

ka ELi välissuhteid. Euroopa Parlamendi parlamentidevahelised delegatsioonid tõstatavad ise 

regulaarselt oma koostööpartneritega suheldes inimõigustealaseid küsimusi. 

 

Nende erinevate poliitikaküsimuste hulgast, millele Euroopa Parlament 2012. aastal keskendus, 

võib konkreetselt välja tuua järgmised põhiteemad: 
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ELi inimõiguste poliitika 
 

Euroopa Parlament tunnustas ja tervitas asjaolu, et 2012. aastaga avati ELi inimõiguste ja 

demokraatia strateegilise raamistiku ning tegevuskava vastuvõtmisega ELi inimõiguste poliitikas 

uus peatükk. Euroopa Komisjoni ja kõrge esindaja 2011. aasta detsembris esitatud ühisteatise 

„Inimõiguste ja demokraatia tulemuslikum edendamine välistegevuse raames” alusel viidi läbi 

hindamine. Euroopa Parlament tervitas seda teatist ning otsustas esitada selle läbivaatamise suhtes 

oma algatusraportis oma seisukoha. 

 

Parlament pooldas ELi inimõiguste poliitika täielikku läbivaatamist ja toetas nõukogu kolmeosalist 

lähenemisviisi koostada strateegiadokument, töötada välja tegevuskava ja nimetada Euroopa Liidu 

inimõiguste eriesindaja. Euroopa Parlament on pika aja vältel kutsunud üles tegutsema ELi 

inimõiguste poliitika raames tõhusamalt, nähtavamalt ja sidusamalt ning on varasemates 

aastaaruannetes kutsunud üles nimetama ELi inimõiguste eriesindaja. 

 

ELi inimõiguste eriesindaja 
 

2012. aastal vastu võetud parlamendi aastaaruandes inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 

2010. aastal käsitleti juba mitmeid hindamisega seotud küsimusi ning korrati üleskutset nimetada 

ELi inimõiguste eriesindaja. Tulenevalt inimõiguste paketi vastuvõtmisest juunis ELi välisasjade 

nõukogu poolt rõhutati 2012. aasta detsembris vastu võetud parlamendi aastaaruandes inimõiguste 

ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal vajadust jätkata hoogsat tööd programmide tõhusa 

rakendamise ja ambitsioonika tegevusega, soovitades muu hulgas nimetada ELi eriesindaja Tiibetis, 

viia läbi uue inimõiguste paketi, eelkõige tegevuskava vahehindamine, konsulteerida suurel määral 

parlamendiga ja teda regulaarselt teavitada ning samuti kaasata paketi rakendamisse 

kodanikuühiskond. 
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Selleks et esitada oma seisukohad kõnealuse teema suhtes, võttis Euroopa Parlament 13. juunil 

2012 vastu soovituse nõukogule ELi eriesindaja kohta, taotledes tugevate, sõltumatute ja paindlike 

volituste andmist ja rõhutades, et volitused peaksid olema täielikult kooskõlas inimõiguste ja 

põhivabaduste universaalsuse ja jagamatuse põhimõttega. 

 

Kuigi parlamendi seisukoht oli üldiselt kooskõlas nõukogu ettepanekutega, soovitas Euroopa 

Parlament samuti mitmeid volituste elemente, mis olid algse nõukogu väljapakutud volituste 

kavandiga võrreldes erinevad. Mõningaid neid elemente võeti välisasjade nõukogu poolt vastu 

võetud lõplike volituste puhul arvesse. Eelkõige pakkus Euroopa Parlament välja anda volitused 

kaheks aastaks ja kutsus üles tagama piisavad rahalised vahendid ja inimressursid, et tagada ELi 

eriesindaja tulemuslik töö. Soovituses kajastati samuti Euroopa Parlamendi survet tugevdada ELi 

vastutust oma poliitikate eest selles valdkonnas. Euroopa Parlament rõhutas oma soovi omada 

nimetamise menetluses ja volituste täitmise järelevalves kogu ametiaja jooksul sobivat rolli ning 

esitas ELi eriesindajale palve pidada nimetamise järel arvamuste vahetus. See peeti ELi eriesindaja 

ametis oleku esimesel päeval 3. septembril 2012, mis andis talle võimaluse esitada oma visioon ja 

prioriteedid oma ametiajaks. Soovituse tekstis palutakse samuti, et ELi inimõiguste eriesindaja 

esitaks regulaarselt aruandeid asjaomasele Euroopa Parlamendi komisjonile inimõiguste olukorra 

kohta maailmas ja oma volituste täitmisel tehtava kohta. 
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ELi inimõiguste strateegia läbivaatamine 
 

Püüdes anda oma panuse läbivaatamisprotsessi, võttis Euroopa Parlament 2012 aastal vastu 

selleteemalise algatusraporti. Euroopa Parlament soovis teha põhjaliku ja süstemaatilise 

läbivaatamise, et kujundada ELi inimõiguste poliitikat käsitlev ulatuslik strateegia, mida kajastab 

valitud pealkiri. 

 

Läbivaatamisprotsessi jooksul toonitas Euroopa Parlament kõigi ELi institutsioonide ja 

liikmesriikide ühist ja jagamatut ülesannet kaitsta ja edendada inimõigusi kogu maailmas, ja ta 

rõhutas oma soovi olla tihedalt seotud muudetud poliitikaraamistikuga ja kaasatud selle 

rakendamise järelevalvesse. Selle põhjal ergutas ta tegema ühist institutsioonidevahelist avaldust 

inimõiguste kohta, mille alusel seoksid kõik institutsioonid end aluspõhimõtete ja eesmärkidega. 

Kahetsusväärselt selleni ei jõutud. 

 

Loodi mitteametlik kontaktrühm, et arutada läbivaatamise käigus ning strateegilise raamistiku ja 

tegevuskava koostamisel tehtavat tööd. See kontaktrühm osutus kasulikuks foorumiks ja see jätkas 

oma tööd isegi pärast inimõiguste paketi vastuvõtmist juunist ning sellele tehti ülesandeks võtta 

seoses tegevuskavaga järelmeetmeid, nagu on esitatud Euroopa Parlamendi raportis. 

 

Parlament rõhutas eriti vajadust parandada kõigi poliitikate järjepidevust ja nende vahelist sidusust 

ELi välistegevuses ja seoses muude poliitikatega. Euroopa Parlament kutsus ELi üles minema 

sõnadelt tegudele ja täitma kiirelt ja läbipaistvalt antud lubadused, ning rõhutas, et strateegiline 

raamistik ja tegevuskava on ELi inimõiguste poliitika aluseks, mitte laeks. Parlament kutsus samuti 

komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles täitma oma lubadus rakendada inimõigustel põhinevat 

lähenemisviisi kogu arengukoostöö protsessis. 
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Euroopa Parlamendi raportis käsitleti samuti rahvusvaheliste lepingute ja inimõigusi käsitlevate 

klauslite küsimust ning kutsuti üles koostama enne kolmandate riikidega kahepoolsete või 

mitmepoolsete lepingute üle läbirääkimiste pidamist inimõiguste mõjuhinnangud. Euroopa 

Parlament kutsus samuti üles parandama ELi inimõiguste poliitika võrdlusanalüüsi ja hindamist. 

 

Tulenevalt uue strateegilise raamistiku ja tegevuskava alusel võetud kohustustest ergutas parlament 

komisjoni esitama seadusandlikku ettepanekut, millega nõutakse ELi ettevõtetelt tagamist, et nende 

ostud ei toeta konfliktide toimepanijaid ja inimõiguste ränka rikkumist, nimelt kontrollides ja 

analüüsides oma maavarade tarneahelaid. Parlament palus samuti komisjonil koostada selliste liidu 

ettevõtete nimekiri, kes on otseselt kaasosalised inimõiguste rikkumises nende tehingute tõttu 

autoritaarsete režiimidega. 

 

Olles täielikult teadlik oma vastutusest ja potentsiaalist, palus parlament end nõuetekohaselt kaasata 

tegevuskava elluviimise etapis ning taotles süstemaatilisemat järelmeetmete võtmist ja tihedama 

koostöö tegemist ELi institutsioonidega ja samuti liikmesriikide parlamentidega. 

 

Ta rõhutas vajadust parandada meetodit, mille alusel arutatakse täiskogu istungitel inimõiguste, 

demokraatliku korra ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumeid, et võimaldada pidada arutelusid 

sagedamini ning rohkemate liikmete osavõtul, konsulteerida kodanikuühiskonnaga dokumentide 

koostamise protsessis ning tugevamalt reageerida inimõiguste rikkumistele ja muudele 

sündmuskohal asetleidnud ettenägematutele juhtumitele. Lisaks sellele rõhutas ta vajadust võtta 

paremini järelmeetmeid seoses oma arutelude ja resolutsioonidega inimõigustega seotud teemadel. 

Parlament tunnistas, et inimõiguste teema tuleb paremini tema tegevustesse integreerida ning 

sealhulgas peavad Euroopa Parlamendi alalised delegatsioonid tegutsema süstemaatiliselt. Raportis 

rõhutati samuti vajadust kasutada paremini ära Sahharovi auhinna võrgustiku potentsiaali ning 

soovitati korraldada iga-aastane üritus inimõiguste kaitsjate teemal. 
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Arengukomisjoni poolt koostatud ja 2012. aasta oktoobris vastu võetud arengualase tegevuse 

sidusust käsitlevas raportis esitati samuti mitu olulist poliitika alast soovitust ELi inimõiguste 

poliitika kohta, eelkõige seoses selle ja ELi arengupoliitikate vaheliste seostega. Raportis leitakse, 

et kõigis aruteludes poliitikavaldkondade arengusidususe üle tuleb arvesse võtta arengu, 

demokraatia, inimõiguste, hea valitsemistava ja julgeoleku vastastikust sõltuvust. Parlament kutsub 

üles pidama silmas hea valitsemistava ja inimõiguste austamise üldise raamistiku katalüütilist mõju 

partnerriikide arengule, samal ajal hoiatades, et ELi demokraatia ja inimõiguste austamise alaste 

püüdluste ning tema tingimuslike poliitikate asjakohasus „on tagatud ainult siis, kui ükski muu 

poliitikavaldkond või kokkupuude partnerriikidega ei takista algatusi, mille eesmärk on tugevdada 

partnerriikides inimõigusi, inimeste julgeolekut ja demokraatiat”. Parlament rõhutab samuti naiste 

inimõiguste edendamise tähtsust kodanikuühiskonnas, poliitikas ning sotsiaalses, majanduslikus ja 

kultuurilises sfääris ning samuti riikide õiguses. Mis puudutab konkreetsemaid poliitikavaldkondi, 

siis toetab parlament ELi rändepoliitikas rändajakeskse ja inimõigustel põhineva lähenemisviisi 

järgimist ning kutsub üles lisama kõigisse kalandusalastesse partnerluslepingutesse inimõiguste 

alased kohustused. 
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Demokraatia toetamine 
 

Euroopa Parlament ainsa otseselt valitud ELi institutsioonina on kindlalt otsustanud arendada ELi 

poliitikaid demokraatia toetamiseks maailmas, nagu on juba märgitud 2011. aasta juulis vastu 

võetud raportis ja resolutsioonis demokratiseerimist toetava ELi välispoliitika kohta. 

Euroopa Parlament võttis 2012. aasta märtsis vastu soovituse Euroopa demokraatia rahastu loomise 

üksikasjade kohta, toetades seda algatust, kuid soovides tagada, et see ei dubleeri olemasolevate 

rahastute tegevust ega hakka toimima nende kulul. Selle soovituse alusel osales Euroopa Parlament, 

keda esindas soovituse raportöör, Euroopa demokraatia rahastu põhikirja üle peetavatel 

läbirääkimistel ja selle loomisel. Euroopa demokraatia rahastu juhatajate nõukogusse kuulub üheksa 

Euroopa Parlamendi liiget. Novembris valiti selle nõukogu eesistujaks välisasjade komisjoni 

esimees ning täitevkomitee eesistujaks on samuti parlamendi esindaja. 

2012. aastal esitati ettepanekud uute välistegevuse rahastamisvahendite kohta, mis puudutavad 

ajavahemikku 2014–2020, sealhulgas ettepanek demokraatia ja inimõiguste Euroopa uue 

rahastamisvahendi (EIDHR) kohta. Juulis kiitis välisasjade komisjon heaks läbirääkimistel võetava 

seisukoha, andes raportöörile volitused alustada läbirääkimisi, mis algasid 2012. aasta novembris ja 

jätkusid veel aasta lõpus. 
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Demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma (DEG) loomine 
 

Selles vallas laiendas Euroopa Parlamendi valimiste koordineerimisrühm (ECG) 2012. aasta mais 

oma volitusi valimiste vaatlemisest kaugemale, hõlmates ka valimiste järelmeetmed ja demokraatia 

toetamise meetmed üldiselt, kujunedes seega demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise 

rühmaks (DEG).1 Samuti ajakohastati selle rühma koosseisu, et kaasata alaliste liikmetena ex officio 

inimõiguste ja demokraatia valdkonna ja Sahharovi auhinna võrgustiku eest vastutav asepresident 

ning samuti inimõiguste allkomisjoni esimees. 

 

Sellest lähtuvalt annab DEG poliitilisi suuniseid ja teostab järelevalvet järgmistes tegevustes: 

• valimiste vaatlemine ja sellele järgnev järelmeetmete võtmine; 

• parlamentaarse demokraatia edendamine, sealhulgas tärkava demokraatiaga riikide 

töötajate ja parlamendiliikmete koolitamine, pidades esmatähtsaks naaberriike, e-

demokraatia uued vormid, õigusaktide väljatöötamise toetamine ning selliste 

programmide nagu Euromedscola loomine ja juhtimine; 

• Sahharovi võrgustiku tegevuste juhtimine ja inimõigustega seotud meetmed; 

• Lääne-Balkani riikide parlamentide toetamise eesmärgil võetavate meetmete, sealhulgas 

koolituse juhtimine. 

                                                 
1 Esimeeste konverentsi 16. mai 2012. aasta otsus. 
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Valimiste vaatlemise alased Euroopa Parlamendi tegevused 2012. aastal 
 

Euroopa Parlament osales 2012. aastal jätkuvalt täies ulatuses valimiste vaatlemise alastes 

tegevustes. Ta lähetas seitse delegatsiooni (Senegal, Armeenia, Alžeeria, Ida-Timor, Gruusia, 

Ukraina, Sierra Leone ning samuti teine voor Senegalis ja ettevalmistav missioon Ukrainas) 

vaatlema valimisi erinevates riikides kolmel kontinendil. Esmane eesmärk oli hinnata seda, kas 

valimismenetlused viidi läbi kooskõlas valimisi korraldava riigi riiklike õigusaktidega ja 

demokraatlikke valimisi käsitlevate rahvusvaheliste kohustustega. Euroopa Parlamendi 

delegatsioonid kaasati ELi valimisvaatlusmissioonide või rahvusvaheliste 

valimisvaatlusmissioonide raamesse koos OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste 

bürooga, kes vastutab pikaajaliste missioonide eest. 

 
Demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühm (DEG) taotles kahe uuringu 

ettevalmistamist, millest esimest, „ELi toetus võimu rahumeelsele valimisjärgsele üleminekule”, 

tutvustati DEG 6. novembri koosolekul. Kuna see uuring oli nii edukas, tutvustati seda ka 

põhimõtete deklaratsiooni järelkoosolekul, mis toimus 2012. aasta novembris Washingtonis. Teises 

uuringus, „Valimisvaatlusmissioonide soovituste järelmeetmete tõhustamine”, analüüsitakse 

praeguseid tavasid, mis on seotud valimisvaatlusmissioonide soovituste koostamise, rakendamise ja 

järelmeetmetega, ja see võiks olla taustadokumendiks ELi valimisvaatlusmissioonide soovituste 

piiritlemise ja suunamise metoodika parandamisel, et tagada võimalus anda nende abil püsiv panus 

demokraatia toetuseks. 
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Lisaks korraldas DEG 20. juunil 2012 Euroopa Parlamendi istungi, kus käsitleti 

valimisvaatlusmissiooni soovitusi „Kavandist rakendamiseni”. Sellel istungil vastuvõetud järelduste 

põhjal tegi parlament tähtsa otsuse kinnitada valimisvaatlusmissiooni soovitused asjaomase riigi 

„demokraatia tegevuskava” osana ja anda peavaatlejale (keda võib pidada teatud mõttes 

eriesindajaks) ülesanne võtta Euroopa Parlamendi alaliste organite abiga soovitustele 

järelmeetmeid. 

 

Samal ajal jätkas rühm koostöö arendamist teiste institutsioonidega, kes on kaasatud valimiste 

vaatlemisse ja töötavad oma missioonidel Euroopa Parlamendi kõrval. 

 

Euroopa Parlamendi parlamentaarse demokraatia edendamise amet 

 

Tugevad parlamendid on kõigi demokraatlike süsteemide keskmes ja see tagab inimõiguste 

austamise. Euroopa Parlamendi raames asutatud uus demokraatia toetamise direktoraat hõlmas 

2012. aastal ka parlamentaarse demokraatia edendamise ametit (OPPD). OPPD põhiline eesmärk on 

jätkuvalt parlamentaarsete institutsioonide tugevdamine ning abi andmine valitud 

parlamendisaadikutele ja parlamentide töötajatele uutes ja kujunemisjärgus demokraatlikes riikides. 

See saavutatakse eelkõige õppekülastuste ja koolitusürituste korraldamise ning vastastikuse 

nõustamise ja heade tavade vahetamise kaudu riiklikes või riigipiire ületavates parlamentides ja 

parlamentaarsetes ühisassambleedes. Seetõttu korraldas OPPD 2012. aastal erinevaid suutlikkuse 

suurendamise üritusi Üleaafrikalise Parlamendi, Euronesti parlamentaarse ühisassamblee, 

Tansaania, Lõuna-Aafrika, Tuneesia, Liibüa, Keenia, Uganda, Lõuna-Sudaani, Pakistani, India, 

Afganistani ja Armeenia parlamentide ning Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) 

parlamendi jaoks. Pikemaid programme, mis kestsid mitu nädalat, korraldati idapartnerluse riikidest 

ning Ladina-Ameerikast ja Tuneesiast pärit demokraatiastipendiaatidele (Democracy Fellows). 
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OPPD meetmete sihtmärgiks on järjest rohkem ELi lõunanaabrus. Kohapeal tekkis tihedam koostöö 

ELi delegatsioonidega ja Euroopa Parlamendi liikmed kaasati vahetumalt toetustöösse. Töötati välja 

abiprogramm Tuneesia parlamendile, milles ühendati kahepoolsed meetmed ja osalemine ÜRO 

Arenguprogrammi (UNDP) parlamentaarse abi projektis. See valmistati ette tihedas koostöös ELi 

delegatsiooniga Tuneesias ja UNDPga ning sellega kaasati Euroopa Parlament esimest korda 

vahetult ulatuslikku UNDP programmi. Projekti juhtkomiteesse kuulub Euroopa Parlamendi liige. 

Programm algas parlamendisaadikute, töötajate ja poliitiliste parteide aktivistide õppekülastustega. 

Piirkonna koostöömeetmed on suunatud ka Liibüale, Marokole, Liibanonile, Jordaaniale, Alžeeriale 

ja naissoost parlamendisaadikutele. 

 

Rahvusvahelised lepingud, kaubandussoodustused ja inimõigused 
 

Lissaboni lepingu jõustumise järel on Euroopa Parlamendil suuremad õigused küsimustes, mis on 

seotud ELi rahvusvaheliste lepingutega, sealhulgas nõusoleku andmisel kolmandate riikidega 

sõlmitavatele lepingutele. Nii väliskomisjonil (AFET) kui ka rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 

(INTA) on nende pädevusvaldkonda kuuluvate lepingute sõlmimises tähtis roll. 
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Partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimisel Türkmenistaniga jättis parlament inimõigustega seotud 

probleemide tõttu nõusoleku andmata. Euroopa Parlament palus nõusolekut (ja lõpuks sai selle) 

põhjaliku mehhanismi loomiseks parlamendi ja Euroopa välisteenistuse vahel, et käivitada põhjalik 

ja korrapärane teabevahetus, mis käsitleb partnerlus- ja koostöölepingu rakendamist, eriti selle 

eesmärkide ja artikli 2 kohta, sealhulgas ELi ja Türkmenistani poolt inimõigustega seotud arengute, 

demokraatia ja õigusriigi põhimõttega seoses võetud meetmete tulemuste võrdlemist. 

 

Inimõigused on olnud tähtsal kohal ka paljudes Euroopa Parlamendi kaubandusküsimustega seotud 

aruteludes, eelkõige seoses mitmete rahvusvaheliste kaubanduslepingutega. Euroopa Parlamendi 

eestvedamisel sisaldasid need dokumendid, mis olid Colombia ja Peruuga vabakaubanduslepingu 

sõlmimise aluseks, esimest korda läbipaistvat ja siduvat tegevuskava inimõiguste ja töötajate 

õiguste ning keskkonnastandardite järgimise parandamiseks. Seejärel taotleti edukalt tugevdatud 

järelevalve- ja aruandlusnõudeid (eelkõige jätkusuutlikkuse peatükkide suhtes) kahepoolsetes 

kaitse-eeskirjades, mis kaasnevad Ladina-Ameerikaga (Colombia ja Peruu, samuti Kesk-Ameerika) 

sõlmitud kahe lepinguga, millele Euroopa Parlament andis oma nõusoleku. 
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Sellised küsimused nagu lapstööjõud ja sunniviisiline töö on samuti olnud väga tähtsad arutelus 

selle üle, kas kiita heaks 2010. aasta rahvusvaheline kakaoleping või ELi ja Usbekistani vahelise 

partnerlus- ja koostöölepingu tekstiiliprotokoll, millele Euroopa Parlament ei ole oma nõusolekut 

andnud seoses kartusega, et puuvilla koristamisel kasutatakse sunniviisilist tööd. Euroopa Parlament 

mängis esimest korda ka kaasseadusandja osa üldise soodustuste süsteemi (GSP) uue määruse 

vastuvõtmisel. Üldise soodustuste süsteemi abil nõutakse arengumaadelt väiksemate tollimaksude 

maksmist mõnedelt või kõikidelt ELile müüdavatelt kaupadelt, et anda panus nende riikide 

majanduskasvule. GSP+ kavast saavad täiendavat kasu riigid, kes kohaldavad tõhusalt 27 olulist 

konventsiooni töö, inimõiguste, keskkonna ja hea valitsemistavaga seotud õiguste ja eeskirjade alal. 

Euroopa Parlament toetas lähenemisviisi, mille kohaselt muudetakse üldine soodustuste süsteem 

paremini suunatuks, kuid GSP+-l oleks selles suurem roll: ühineda saab suurem arv riike ja nad 

saavad ühinemiseks rohkem stiimuleid seoses sellega, et soodustustelt on nüüd kaotatud mõned 

piirangud. 

 

Araabia kevad ja inimõigused 
 

Euroopa Parlament jätkas araabia maailmas toimuvate suurte muutuste taustal pingsalt 

inimõigustega seotud olukorra jälgimist. Inimõiguste allkomisjon (DROI) korraldas 2012. aasta 

aprillis tähtsa kuulamise õiguse kohta araabia kevade riikides. Inimõiguste olukord Lähis-Ida ja 

Põhja-Aafrika piirkonnas oli arutusel ka mitmetel muudel inimõiguste allkomisjoni koosolekutel, 

eelkõige seoses tõsise murega inimõiguste üle Süüria konfliktis. 
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2012. aasta oktoobris kohtusid väliskomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni ühisel koosolekul 

2011. aasta Sahharovi auhinna laureaadid Asmaa Mahfouz (Egiptus), Ahmed El-Senussi (Liibüa) ja 

Ali Ferzat (Süüria), et arutada demokraatia olukorda ja koostisosi Egiptuses, Liibüas ja Süürias. 

President Martin Schulz juhtis oma 2012. aastal tehtud avaldustes tähelepanu inimõiguste 

probleemidele selles piirkonnas. Seoses Egiptusega rõhutas ta kodanikuühiskonna organisatsioonide 

tööd ja sõnavabadust kui eduka demokraatiale ülemineku kriitilisi eeltingimusi. Mitmetes 

presidendi tehtud avaldustes Süüria olukorra kohta rõhutati olukorra tõsidust ja inimõiguste 

rikkumise eest vastutamise tähtsust. 

 

Inimõiguste allkomisjoni delegatsioon kohtub Jeemeni visiidil surmamõistetud vangidega 
 

Inimõiguste allkomisjoni delegatsiooni visiidil Jeemenisse 2012. aasta mais kohtusid kolm Euroopa 

Parlamendi liiget kahe päeva jooksul mitmete osalejatega, sealhulgas Jeemeni valitsuse ja 

parlamendi, poliitiliste parteide, kodanikuühiskonna ja noorterühmituste esindajatega. Nendel 

kohtumistel tõstatas delegatsioon selliseid küsimusi nagu vastutus inimõiguste rikkumise eest 

2011. aasta ülestõusu ajal, surmanuhtlus, naiste õigused ja laste abiellumine. Delegatsioon arutas ka 

sel ajal ettevalmistamisel olnud rahvusliku lepituse ja üleminekuperioodi õigusemõistmise seadust 

nii inimõiguste ministri kui ka justiitsministriga, samuti Jamal Benomari, ÜRO peasekretäri 

erinõunikuga Jeemeni küsimustes. Inimõiguste allkomisjoni delegatsioon väljendas oma toetust ELi 

jõupingutustele tagada riikliku dialoogi protsessi kaasavus. Allkomisjon rõhutas oma pressiteates, et 

üleminekuperioodi õigusemõistmine peab hõlmama ka sätteid, mis on vajalikud tõe ja tõelise 

lepituse saavutamiseks, samuti asjakohaste hüvitiste andmiseks ohvritele. 
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Euroopa Parlamendi liige külastas Sana'a keskvanglat, et kohtuda alaealistena surma mõistetud 

vangidega. Selle külaskäigu järel kohtus delegatsioon kõrgeima justiitsnõukogu presidendiga, mis 

võimaldas Euroopa Parlamendi liikmetel jätkata vahetult küsimuse arutamist. Väide, et Jeemenis ei 

ole hukatud alaealisi, lükati hiljem ümber kohtumistel inimõigustealaste valitsusväliste 

organisatsioonidega. 

 

Inimõiguste allkomisjoni delegatsiooni külaskäik Süüria piiril asuvasse põgenikelaagrisse 
 

2012. aasta detsembris toimunud inimõiguste allkomisjoni Türgi visiidi osana külastas Euroopa 

Parlamendi delegatsioon KILISe põgenikelaagrit Süüria naabruses asuval piirialal. Külastus oli 

õigesti ajastatud, sest põgenike olukord on mõlemal pool piiri kiiresti muutuv ja EL on tegemas 

jõupingutusi humanitaarabi suurendamiseks. Delegatsiooni kuulunud kaks Euroopa Parlamendi 

liiget arutasid Süüria põgenikega seotud olukorda inimestega KILISe laagris ja väljaspool laagreid 

elavate Süüria kodanikega. Koos Türgi ametnikega toimunud vestlustega võimaldas see 

delegatsioonil saada ainulaadse ülevaate olukorrast põgenikega ning Türgi ja rahvusvahelise 

üldsuse ees seisvatest probleemidest. 
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Inimõiguste allkomisjon Bahreinis 
 

Pärast mitmeid Bahreini käsitlevaid parlamendi resolutsioone 2011. aastal jätkas inimõiguste 

allkomisjon pingsalt inimõigustega seotud olukorra jälgimist riigis. 2012. aasta aprillis kuulas 

allkomitee ära sel ajal Bahreini vanglas kriitilises olukorras olnud Abdulhadi al-Khawaja tütre 

tunnistuse. 2012. aasta detsembris külastas neljast Euroopa Parlamendi liikmest koosnev 

inimõiguste allkomisjoni delegatsioon Bahreini. Kohtumine Bahreini laia ühiskonnakihi 

esindajatega, kelle hulka kuulusid valitsusametnikud, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 

inimõiguste rikkumiste ohvrid, võimaldas delegatsioonil saada ülevaate inimõigustega seotud 

olukorrast riigis ja arengutest riigis pärast araabia kevade algust. 

 

Euroopa Parlamendi liikmed said külastada Jau vanglat, et kohtuda Abdulhadi al-Khawaja, Nabeel 

Rajabi ja Ibrahim Sharifiga, keda rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid peavad 

meelsusvangideks. Jau vangla külastamine võimaldas Euroopa Parlamendi liikmetel näha lähedalt 

nende meeste olukorda, kellest kahte on varem Euroopa Parlamendi resolutsioonides eraldi 

mainitud. Kohtudes Bahreini ametnikega, kelle hulka kuulusid justiitsminister ja 

parlamendisaadikud, tõid delegatsioonid välja mitmeid inimõigustega seotud probleeme. Eelkõige 

kasutasid Euroopa Parlamendi liikmed võimalust, et arutada ja toetada Bahreini sõltumatu 

uurimiskomisjoni poolt ja ÜRO üldise korrapärase läbivaatamise käigus antud riigipõhiste 

soovituste rakendamist. 
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Ettevõtjate sotsiaalne vastutus 
 

Euroopa Parlament väljendas 2012. aastal ettevõtjate sotsiaalse vastutuse vastu aktiivset huvi. 

Ettevõtjate sotsiaalse vastutuse välispoliitilise aspekti osas koostas inimõiguste allkomisjon 

arvamuse kahe Euroopa Parlamendi komisjoni algatusraporti kohta, mis võeti vastu seoses 

komisjoni teatisega ettevõtjate sotsiaalse vastutuse uuendatud strateegia kohta (vastu võetud 

2013. aasta veebruari täiskogu istungil). Selleks, et saada teavet nende resolutsioonide 

koostamiseks, korraldati arengukomisjonis ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonis ning 

inimõiguste allkomisjonis ettevõtjate sotsiaalse vastutuse välisaspektide arutamiseks mitmeid 

ekspertide ärakuulamisi. 

 

Soovituste hulka kuulusid ettevõtjate sotsiaalse vastutuse suurem, kaasavam ja läbipaistvam 

järelevalve ELi kaubanduspoliitikas, kusjuures paremaks muutumise mõõtmiseks tuleks seada 

selged võrdlusalused, ning riikidevahelise õigusliku koostöö süsteem, mis luuakse ELi ja 

kahepoolsetele kaubanduslepingutele alla kirjutanud kolmandate riikide vahel, et tagada, et 

ettevõtjate sotsiaalse vastutuse eiramise ohvritele on õiguskaitse tõhusalt kättesaadav riigis, kus 

rikkumine toimus. Euroopa Parlamendi komisjonid väljendasid toetust ka rahvusvaheliste õiguslike 

menetluste sisseseadmiseks, et tagada vajadusel ettevõtjate poolt toime pandud õigusrikkumiste 

karistamine. Nad andsid komisjonile hulga ülesandeid, mille hulka kuulus kolmandate riikidega 

läbiviidavas tegevuses piisava teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamise tagamine riikide valitsuste 

tasandil, et tagada ettevõtjate sotsiaalse vastutusega seotud õiguste tõhus rakendamine, ja ELi 

toetuse pakkumine kolmandate riikide valitsustele sotsiaalse ja keskkonnaalase reguleerimise ning 

tõhusate järelevalvesüsteemide rakendamisel. 
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Kindel seisukoht diskrimineerimise vastu 
 

Parlamendi resolutsioonides võeti kindel seisukoht diskrimineerimise vastu. Parlamendi 

aastaaruannetes, mis käsitlevad inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2010. aastal (vastu võetud 

2012. aasta aprillis) ja 2011. aastal (vastu võetud 2012. aasta detsembris) seati ELi tegevuskavasse 

kindlalt üleskutse võtta inimõigusi käsitlevas poliitilises dialoogis ELi ja kolmandate riikide vahel 

kasutusele mittediskrimineerimise mõiste laiem ja kõikehõlmavam määratlus, muu hulgas 

usutunnistuse või veendumuste, soo, rassilise või etnilise päritolu, vanuse, puude, seksuaalse 

sättumuse ja soolise identiteedi alusel. 

 

Mitmetes kiireloomulistes resolutsioonides väljendati parlamendi muret seoses diskrimineerimisega 

etnilise päritolu või usutunnistuse alusel. Rohingja moslemite tagakiusamine Myanmaris/Birmas, 

vähemuste hulka kuuluvate inimeste diskrimineerimine Iraanis ja tüdrukute diskrimineerimine 

Pakistanis olid probleemid, mis tõsteti esile parlamendi resolutsioonides 2012. aastal. Detsembris 

vastu võetud aastaaruandes rõhuti ennetavamatele ja tõhusamatele meetmetele võitluses kastipõhise 

diskrimineerimise vastu. Selle kohta võeti detsembris vastu konkreetne kiireloomuline resolutsioon. 
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Parlament mõistab aastaaruandes hukka igasuguse usul või veendumustel põhineva sallimatuse, 

diskrimineerimise ja vägivalla, ükskõik kus või kelle puhul, olgu see siis suunatud usklike, usust 

taganejate või mitteusklike vastu; Aruandes väljendatakse sügavat muret ka selliste tegude arvu 

suurenemise pärast erinevates riikides, kus neid pannakse toime usuvähemuste esindajate vastu. 

Konkreetsemalt nõuab parlament, et ELi inimõiguste eriesindaja, komisjon ja Euroopa 

välisteenistus tõstataksid ELi kolmandate riikidega peetava inimõigustealase dialoogi raames 

näiteks meedias kajastatava diskrimineeriva ja ässitava materjali küsimuse ning käsitleksid ka 

usukommete vabale järgimisele tehtavaid takistusi. 

 

Viidatud aastaaruannetes toodi välja ka parlamendi seisukoht LGBTI-inimeste õiguste suhtes. 

Lesbide vastu suunatud vägivald ning homo-, bi- ja transseksuaalide õigused Aafrikas olid ka 

2012. aasta juulis ilmunud konkreetse kiireloomulise resolutsiooni teemaks. Parlamendi detsembris 

avaldatud aastaaruandes kutsuti ELi kõrget esindajat ja inimõiguste eriesindajat üles tõstatama 

süstemaatiliselt neid küsimusi ja väljendati toetust selles valdkonnas siduvate ELi suuniste 

väljatöötamisele. 
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Sahharovi nimeline mõttevabaduse auhind 

 

Sahharovi nimelise mõttevabaduse auhinnaga tunnustatakse erakordseid inimesi, kes võitlevad 

inimõiguste ja sõnavabaduse kaitsmiseks sallimatuse, fanatismi ja rõhumise vastu. See on saanud 

nime nõukogude füüsiku ja poliitilise dissidendi Andrei Sahharovi järgi ning Euroopa Parlament on 

andnud seda igal aastal alates aastast 1988 isikutele ja organisatsioonidele, kes on andnud olulise 

panuse võitlusesse inimõiguste või demokraatia eest. 2013. aastal tähistab Euroopa Parlament 

Sahharovi auhinna 25. aastapäeva. 

 

Euroopa Parlamendi Sahharovi nimelise mõttevabaduse auhinna kaks laureaati olid 2012. aastal 

Iraani aktivistid, jurist Nasrin Sotoudeh ja filmirežissöör Jafar Panahi. Nasrin Sotoudeh on tuntud 

Iraani inimõigusi kaitsev jurist, kes on kaitsnud opositsiooniaktiviste, naisi, meelsusvange ja 

surmanuhtlust ootavaid alaealisi. Ta vangistati 2010. aasta septembris, süüdistatuna „propaganda 

levitamises” ja riigi julgeolekut kahjustavas vandenõus, ning kannab kuueaastast karistust Evini 

vanglas Teheranis. Ta lõpetas kriitilise 49-päevase näljastreigi alles pärast seda, kui Iraani 

ametivõimud tühistasid tema 12-aastase tütre reisikeelu. 

 

Rahvusvaheliselt tunnustatud filmirežissööri Jafar Panahi töödes on tihti näidatud Iraani naiste, laste 

ja vaesunute olukorda ja raskusi. 2010. aastal ta vahistati ja mõisteti hiljem kuueks aastaks vangi 

(karistust ei ole seni rakendatud, kuid see võib igal ajal juhtuda) ning tal keelati 20 aastaks filmide 

tootmine, Iraanist lahkumine ja massiteabevahenditega suhtlemine. Sellest hoolimata õnnestus tal 

toimetada film nimega „See ei ole film” 2011. aastal riigist välja. 
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Kuna Jafar Panahil ja Nasrin Sotoudehil ei olnud lubatud Iraanist lahkuda, et osaleda 12. detsembril 

2012 Strasbourgis toimuma pidanud autasustamistseremoonial, esindasid neid 2003. aasta Nobeli 

rahupreemia laureaat dr Shirin Ebadi, Iraani juristide liidu asutaja Karim Lahidji, Jafar Panahi tütar 

Solmaz Panahi, Cinémathèque Française’i president Costa-Gavras ja Cinémathèque Française’i 

peadirektor Serge Toubiana. 

 

„Me toetame Euroopa Parlamendis täielikult laureaatide appihüüdeid õigluse ja vabaduse järele 

Iraanis ning põhiõiguste ja -vabaduste toetuseks. Me avaldame austust nendele inimestele, kes 

seisavad parema Iraani eest,” ütles president Martin Schulz Sahharovi auhinna andmise 

tseremoonial ja palus lõpetuseks viivitamata vabastada Nasrin Sotoudeh. 

 

Kaks lühinimekirja kantud kandidaati 2012. aastal olid vangistatud Valgevene inimõiguslane Ales 

Bialiatski ja vene punkbänd Pussy Riot. Teised 2012. aasta kandidaadid olid Pakistani 

pühaduseteotuse seaduste ohvreid abistava õigusabikeskuse Center for Legal Aid, Assistance and 

Settlement asutaja ja direktor Joseph Francis ning kolm Rwanda vangistatud opositsioonipoliitikut 

Victoire Ingabire Umuhoza, Déogratias Mushayidi ja Bernard Ntaganda. 

 

Sahharovi auhinna võrgustik on Euroopa Parlamendi algatus, mille eesmärk on pidada vastastikuse 

kasu nimel tihedat kontakti eelmiste aastate laureaatidega. President Martin Schulz juhatas 

2012. aasta oktoobris iga-aastast Sahharovi auhinna võrgustiku debatti nimega „Demokraatia hääled 

– loodav kodakondsus”, kus olid kohal kolm 2011. aasta laureaati: Asmaa Mahfouz (Egiptus), 

Ahmed El-Senussi (Liibüa) ja Ali Ferzat (Süüria). See oli Ali Ferzati esimene külaskäik Euroopa 

Parlamenti, sest ta oli 2011. aasta Sahharovi auhinna andmise ajal alles taastumas rängast 

peksmisest režiimi toetajate poolt Damaskuses. Teda tervitasid palavalt Euroopa Parlamendi 

liikmed, ELi eriraportöör inimõiguste küsimuses ja kodanikuühiskond. 
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Inimõigused parlamentidevahelises tegevuses 
 

Euroopa Parlament teeb samuti koostööd maailma riikide parlamentidega, kasutades selleks 

parlamentidevahelist koostööassambleed ja parlamentaarset ühisassambleed. Parlamentidevahelised 

delegatsioonid, kes vastutavad suhete eest kolmandate riikidega, tegelevad 2011. aastal vastu 

võetud suuniste kohaselt mitmete inimõigustega seotud tegevustega. Inimõigused on tihti 

kolmandatesse riikidesse saadetavate missioonide lahutamatu osa: programmidesse kuuluvad sageli 

kohtumised vastavate riiklike inimõiguste komisjonidega ning inimõiguste alal tegevate 

valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Inimõiguste küsimused 

on ka Brüsselis ja Strasbourgis toimuvate ametlike kohtumiste päevakorras. 

 

Parlamentidevahelised kohtumised võivad anda võimaluse võtta järelmeetmeid parlamendi 

resolutsioonidele ja raportitele. Nii oli see parlamentaarse koostöökomisjoni kohtumisel 

Aserbaidžaaniga toimunud arutelude puhul 2012. aasta juunis, mis järgnes mais vastu võetud 

kiireloomulisele resolutsioonile. Teine näide sellest on viis, kuidas parlamendi tugev surmanuhtluse 

alane seisukoht kajastus vastavate Euroopa Parlamendi delegatsioonide kohtumistes oma 

kõrgetasemeliste vastaspooltega Singapuris ja Jaapanis. Sarnaselt võeti parlamendi inimõiguste 

kaitsjate toetamist käsitlevatele raportitele järelmeetmeid ELi–Mehhiko parlamentaarse 

ühiskomisjoni raames, näidates üles toetust seadusandlikele algatustele Mehhikos, mis viisid 

2012. aastal inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike kaitset käsitlevate õigusaktide vastuvõtmiseni. 
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Seoses parlamentidevaheline visiidiga Pakistani 2012. aasta juulis kerkis nii riigi 

parlamendisaadikute kui ka valitsusega esile küsimus, kas Pakistan on kõlblik osalema GSP+ 

kaubandusinstrumendis, ja asetati eriline rõhk inimõiguste tingimuslikkuse elemendile. Euroopa 

Parlamendi delegatsioon rõhutas, et inimõigusi käsitlevaid õigusakte (ÜRO konventsioonid, 

sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt ja piinamisvastane konventsioon) 

tuleb tõhusalt rakendada, et GSP+ muutuks reaalseks võimaluseks. 

 

Parlamendi parlamentidevahelised delegatsioonid seavad erilise tähelepanu alla ka Sahharovi 

auhinna laureaadid. 2012. aastal ja ehk kõige tähelepandavamalt sai Euroopa Parlamendi 

delegatsioon Kagu-Aasias ja ASEANis kohtuda oma 2012. aasta veebruaris toimunud visiidi ajal 

Myanmari/Birmasse Sahharovi auhinna laureaadi ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyiga. 

 

Euroopa Parlamendi liikmed ja kolmandate riikide parlamentide liikmed kohtuvad parlamentaarsete 

ühisassambleede raames, et arutada ühiseid probleeme, sealhulgas inimõiguste ja demokraatiaga 

seonduvaid küsimusi. Moodustatud parlamentaarsete ühisassambleede hulka kuuluvad AKV–ELi 

parlamentaarne ühisassamblee, Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee, Euroopa – Ladina-

Ameerika parlamentaarne assamblee ning Euronesti parlamentaarne assamblee. 

 

Euronesti parlamentaarne assamblee võttis 2012. aasta aprillis vastu kaks resolutsiooni demokraatia 

probleemide kohta tulevikus ja Julija Tõmošenko olukorra lahendamise kohta. Euronesti 

parlamentaarse assamblee poliitiliste küsimuste, inimõiguste ja demokraatia komisjon jätkas selle 

küsimuse käsitlemist laiaulatuslike aruteludega resolutsioonides hõlmatud teemadel, sealhulgas 

seoses demokratiseerimisprotsesside, valimiste, massiteabevahendite vabaduse ja 

kodanikuühiskonna rolliga. 
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AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee võttis 2012. aastal vastu mitu resolutsiooni erinevatel 

teemadel, süvalaiendades inimõiguste mõõdet ja keskendudes teatud juhtudel AKV riikides toime 

pandud rikkumistele. Eelkõige tõi assamblee esile inimõiguste rikkumised Liibüas, Somaalias, 

Malis ja Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas. Assamblee analüüsis ka AKV riikides toimuva 

kaevandustegevuse sotsiaalset ja keskkonnamõju, võttes arvesse tööliste ja kaevanduspiirkondades 

elavate inimeste inimõigusi, ning asus seisukohale, et „piisava toidu kättesaadavus on üldine 

inimõigus”. Assamblee juhatuses võeti arutusele Isaac Davidi ja muude Eritrea poliitvangide 

olukord, samuti tuntud Etioopia ajakirjaniku Eskinder Nega juhtum. 

 

*** 

 

Tervikuna näitavad need tegevused, et parlament on kohustunud andma konstruktiivse panuse 

ülesandesse saavutada inimõiguste süvalaiendamine ELi välissuhetes, nagu see on määratletud 

Euroopa Liidu aluslepingutes. Äsja loodud institutsioonilise korralduse ja poliitikavahendite 

kasutamine ELi poliitika tõhususe parandamiseks selles valdkonnas on kõigi ELi institutsioonide 

ees seisev ühine väljakutse. 
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Parlamendi raportid inimõiguste ja demokraatia kohta 

 

• Naiste olukord Põhja-Aafrikas, 12. märts 2012 

• Inimõigused maailmas ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas, sealhulgas mõju 

ELi strateegilisele inimõiguste poliitikale, 18. aprill 2012 

• Vangide väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides Luure 

Keskagentuuri (LKA) poolt, 11. september 2012 

• Digitaalvabaduse strateegia ELi välispoliitikas, 11. detsember 2012 

• ELi inimõiguste strateegia. Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi inimõiguste strateegia 

läbivaatamise kohta, 13. detsember 2012 

• Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu 

poliitika selles valdkonnas, 13. detsember 2012 
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Resolutsioonid inimõiguste rikkumise, demokraatia ja õigusriigi kohta (kiireloomulised 
resolutsioonid) 
 

• Surmanuhtluse kohaldamine Valgevenes, eelkõige Dzmitry Kanavalau ja Uladzislau 

Kavalyou juhtum, veebruar 2012 

• Hiljutised sündmused Egiptuses, veebruar 2012 

• Surmanuhtlus Jaapanis, veebruar 2012 

• Inimkaubandus Siinais, eelkõige Solomon W. juhtum, märts 2012 

• Palestiina telejaamadesse Iisraeli jõudude poolt korraldatud reidid, märts 2012 

• Inimõiguste rikkumised Bahreinis, märts 2012 

• Venezuela võimalik lahkumine üleameerikalisest inimõiguste komisjonist, mai 2012 

• Inimõiguste olukord Aserbaidžaanis, mai 2012 

• Põhja-Korea põgenike olukord, mai 2012 

• Inimõigused ja julgeolekuolukord Saheli piirkonnas, juuni 2012 

• Karistamatuse juhtumid Filipiinidel, juuni 2012 

• Etniliste vähemuste olukord Iraanis, juuni 2012 

• Lesbide vastu suunatud vägivald ning homo-, bi- ja transseksuaalide õigused Aafrikas, 

juuli 2012 

• Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum, juuli 2012 

• Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas, juuli 2012 

• Lõuna-Aafrika ja streikinud kaevurite massimõrv, september 2012 

• Rohingja islamiusuliste tagakiusamine Birmas, september 2012 

• Aserbaidžaan, Ramil Safarovi juhtum, september 2012 

• Inimõiguste olukord Araabia Ühendemiraatides, oktoober 2012 

• Tüdrukute diskrimineerimine Pakistanis, eelkõige Malala Yousafzai juhtum, 

oktoober 2012 

• Olukord Kambodžas, oktoober 2012 

• Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane 

surm, november 2012 

• Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis, november 2012 

• Sisserändajate olukord Liibüas, november 2012 

• Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis, detsember 2012 

• Kastipõhine diskrimineerimine Indias, detsember 2012
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Muud inimõigusi ja demokraatiat käsitlevad resolutsioonid 

 

• ÜRO inimõiguste nõukogu 19. istungjärku käsitlev Euroopa Parlamendi seisukoht, 

16. veebruar 2012 

• Soovitus nõukogule Euroopa demokraatia sihtkapitali võimaliku loomise tingimuste 

kohta, 29. märts 2012 

• Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi inimõiguste eriesindaja kohta, 

13. juuni 2012 

• Olukord Süürias, 16. veebruar 2012 

• Olukord Ukrainas, Julija Tõmošenko juhtum, 24. mai 2012 

• Naiste olukord sõjas, 18. aprill 2012 

• Olukord Birmas/Myanmaris, 20. aprill 2012 

• Naiste suguelundite moonutamine, 14. juuni 2012 

• Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimunud valimiste järelmeetmed, 18. juuni 2012 

• Kohtusüsteemi poliitiline kasutamine Venemaal, 13. september 2012 

• Olukord Süürias, 13. september 2012 

• Valimised Valgevenes, 26. oktoober 2012 

• Valimised Gruusias, 26. oktoober 2012 

• Olukord Ukrainas, 13. detsember 2012 
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Inimõiguste allkomisjoni delegatsioonid 

 

• Genf / ÜRO inimõiguste nõukogu, 5.–7. märts 2012 

• Jeemen, 1.–4. mai 

• New York / ÜRO Peaassamblee (koos väliskomisjoniga), 28.–31. oktoober 

• Bahrein, 18.–21. detsember 

• Türgi (sealhulgas Süüria piir), 19.–21. detsember 

 

Kuulamised inimõiguste allkomisjonis 

 

• Ameerika inimõigustealane mehhanism 

• Inimõigused Venemaal, teemaks diskrimineerimine, ühinemisvabadus ja õigusriigi 

põhimõte 

• Salajane väljaandmine ja kinnipidamine. Kuidas kaitsta inimõigusi võideldes terrorismi 

vastu? 

• Õigusemõistmine araabia kevade riikides. Vastutus inimõiguste rikkumise eest, 

üleminekuperioodi õigusemõistmine ja kohtusüsteemi reform 

• Inimõigused Hiinas 

• Finants- ja majanduskriisi mõju inimõigustele 

• Inimõigused ja kliimamuutus 

• Ettevõtlus ja inimõigused: ühiskonna huvide ning usaldusväärse, läbipaistva ja 

vastutustundliku ettevõtluse edendamine 

• Inimõigused Iraanis 

• Inimõiguste olukord Malis 
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ANNEX I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 
LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

-  The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1.  Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.   
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2.  Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1  Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.   

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC.   

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for  rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
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14.  The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15.  By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

·     ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, the 

UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

·      adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of trafficking 

(human beings, small arms, etc.); 

 

·       carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

·       improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

·       improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

·       develop inter-agency cooperation; 

 

·       strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

·       increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

·      better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

·      improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

·       conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

·         set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

 - As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

 -  In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for 

the rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the 

security sector for sustainable democratisation.  

 - The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices 

of its Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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ANNEX II – TABLE OF ABBREVIATIONS 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 
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FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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