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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα
(2012/2136(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2011 της Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 
και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ -
Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία (11855/12) που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ομάδας G20 που διεξήχθη 
στις 18 και 19 Ιουνίου 2012 στο Los Cabos (Μεξικό),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: Ένα Πρόγραμμα Δράσης για Αλλαγή" 
(COM(2011)0637),

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

– έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και 
το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα 
(ICESCR),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 24 
Σεπτεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών S-10/1 της 23ης Φεβρουαρίου 2009 για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης επί της παγκόσμιας παγίωσης και 
πραγματικής εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

– έχοντας υπόψη τη διάσκεψη στο πλαίσιο των ΗΕ σχετικά με την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη, που 
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου 2009, και το έγγραφο 
για τα αποτελέσματα που ενέκρινε η Διάσκεψη (που υιοθετήθηκε από το ψήφισμα αριθ. 
63/303 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στις 9 Ιουλίου 2009),
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– έχοντας υπόψη τις Αρχές της Ρώμης για Βιώσιμη Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια, 
που ενέκρινε η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Επισιτιστική Ασφάλεια που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 16-18 Νοεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη την έκθεση των ΗΕ του 2009 που είχε εκπονήσει η πρώην ανεξάρτητη
εμπειρογνώμονας των ΗΕ για τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, Magdalena Sepúlveda Carmona, και νυν ειδική εισηγήτρια για τις συνθήκες
εξαιρετικής ένδειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη στην έκθεση της 4ης Φεβρουαρίου 2009 του ειδικού εισηγητή των ΗΕ
για την επαρκή στέγαση έως συστατικό του δικαιώματος επαρκούς επιπέδου διαβίωσης 
και το δικαίωμα της κατάργησης των διακρίσεων το πλαίσιο αυτό, Raquel Rolnik,

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής των ΗΕ αριθ. 07 του Οκτωβρίου 
του 2012, του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών στο δικαίωμα σε τρόφιμα, 
Olivier de Schutter, και την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για
τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, Magdalena Sepúlveda
Carmona, με τίτλο «Χρηματοδότηση των φτωχών – Ένα Παγκόσμιο Ταμείο Κοινωνικής 
Προστασίας»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, 
οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και 
πρωτοβουλίες3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Η 
μελλοντική προσέγγιση για τη χρηματοπιστωτική στήριξη της ΕΕ στις τρίτες χώρες» 
(COM(2011)0638),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ένα Πρόγραμμα 
Δράσης για Αλλαγή: το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη την Έκθεση Παγκόσμιας Επισκόπησης 2012 της 20ης Απριλίου 2012 
από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση για τον κόσμο της εργασίας της 29ης Απριλίου 2012 από τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, με τίτλο ‘Καλύτερες θέσεις εργασίας για καλύτερη 
οικονομία’,

                                               
1 ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 31.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0331.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0386.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο "Παγκόσμιες 
τάσεις απασχόλησης για τη νεολαία 2012" του Μαΐου 2012,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση πλήττει, σε 
διάφορους βαθμούς, όλες τις περιοχές του κόσμου, το πεδίο αναφοράς του παρόντος 
ψηφίσματος είναι να εκτιμήσει την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης στις τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη εστίαση στις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είναι συνυφασμένη 
με διάφορες άλλες κρίσεις, όπως η επισιτιστική, η ενεργειακή και η κοινωνική κρίση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρα από τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα από την 
κρίση πλήττονται και τα πολιτικά δικαιώματα στον βαθμό που κυβερνήσεις σε ορισμένες 
περιπτώσεις περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης ή του συνεταιρίζεσθαι στο πλαίσιο 
της ενεινόμενης δυσαρέσκειας και της οικονομικής δυσπραγίας, όπως αποτυπώνεται 
ιδιαίτερα σε δημόσιες διαδηλώσεις όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη Βόρειο 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή το 2011·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έπληξε σκληρότερα 
τις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, γαγονός που αποτυπώνεται 
κυρίως με την μείωση της ζήτησης για τις εξαγωγές τους, τα υψηλά επίπεδα 
υπερχρέωσης και τον κίνδυνο περιορισμού των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων 
(ΞΑΕ) και τη μείωση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν δυσκολίες στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς μειώθηκαν οι 
διαθέσιμοι πόροι για τη διασφάλιση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και 
ακόμη μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εξωθήθηκε στη φτώχεια·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση υπονόμευσε την αναβάθμιση 
των συνθηκών διαβίωσης που επιτεύχθηκαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο την τελευταία 
δεκαετία πριν από την κρίση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ανισότητας αυξήθηκε 
στο 25% των αναπτυσσόμενων οικονομιών, περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τη διατροφή, τη γη και τις πιστώσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ύψος της ΕΑΒ της ΕΕ μειώθηκε από 53,5 δις ευρώ 
το 2010 σε 53,1 δις ευρώ το 2011, φέρνοντας το επίπεδο της ΕΑΒ της ΕΕ στο 0,42% του 
ΑΕΠ, από 0,44% το 2010·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των εμπορικών συμφωνιών που υπογράφηκαν από την 
ΕΕ με χώρες εταίρους είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση και επέκταση των εμπορικών
συναλλαγών και των επενδύσεων και η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, με σκοπό 
την αύξηση της οικονομικής ολοκλήρωσης, τη μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ανύψωση των
προδιαγραφών διαβίωσης και, συνεπώς, σε τελική ανάλυση, τη συμβολή στην υπόθεση 
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του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε εμπορική συμφωνία πρέπει να διασφαλίζεται η σωστή 
παρακολούθηση και η πρακτική εφαρμογή της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε συστηματική παραβίαση της ρήτρας ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που έχει περιληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ δίνει το δικαίωμα σε 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος να λάβει τα «κατάλληλα μέτρα», που μπορεί να 
συνεπάγονται την πλήρη ή μερική αναστολή ή καταγγελία της σύμβασης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία «Βοήθεια για το Εμπόριο» είχε θετικά
αποτελέσματα και συνέβαλε στην βελτίωση της εμπορικής ικανότητας και των 
οικονομικών υποδομών των χωρών εταίρων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των φτωχότερων ανθρώπων είναι εκείνα που
εθίγησαν περισσότερο από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την
Παγκόσμια Τράπεζα, 1,2 δισ. άτομα ζουν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας με λιγότερο
από 1,25 USD την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας 
Τράπεζας δείχνουν ότι ακόμη και σε περίπτωση ραγδαίας ανάκαμψης, περίπου 71 
εκατομμύρια επιπλέον άτομα στον κόσμο θα παραμείνουν σε κατάσταση ακραίας 
φτώχειας μέχρι το 2020, λόγω της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία 
τέταρτα των φτωχών του κόσμου ζουν σε χώρες μεσαίου εισοδήματος·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που διαβιούν στη φτώχεια χρειάζονται 
αποτελεσματική και προσιτή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, προκειμένου να είναι σε θέση 
να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ή να αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται σε βάρος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη πρόσβασης σε δίκαιη δίκη και δικαστική διαδικασία επιδεινώνει ακόμη 
περισσότερο την οικονομική και κοινωνική τους τρωτότητα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, η παγκόσμια ανεργία έφτασε τα 200 εκατ. -
σημειώνοντας αύξηση 27 εκατομμυρίων από την έναρξη της κρίσης του 2008, και 
θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα στην εργασία, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τη φυσική 
νοσηρότητα και την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, η ανεργία έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και μπορεί να προξενήσει έλλειψη αυτοσεβασμού, η οποία 
συχνά οδηγεί στην κατάθλιψη, ακόμη και στην αυτοκτονία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το 40% των εργαζομένων που απασχολούνται 
στις αναπτυσσόμενες χώρες εργάζονται στον άτυπο τομέα απασχόλησης, που σε πολλές 
περιπτώσεις συνεπάγεται ασταθείς και άνισες συνθήκες εργασίας χωρίς κοινωνική 
προστασία, και μόνον το 20% των οικογενειών τους έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
μορφής κοινωνική προστασία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση στον χώρο 
εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες, όσον αφορά την απόλυση, τα επιδόματα 
κοινωνικής ασφάλειας και την επαναπρόσληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες 
πιέζονται να αυξήσουν τον φόρτο εργασίας τους, καθώς η εργασία τους γενικώς 
θεωρείται ότι αποτελεί την πρωταρχική πηγή εισοδημάτων του νοικοκυριού·
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ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση δημιουργεί επιπλέον στρες μέσα στην 
οικογένεια και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων οικιακής 
κακοποίησης και βίας, κυρίως εναντίον των γυναικών και των παιδιών·

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση πλήττει δυσανάλογα τους νέους ως νεοεισερχόμενους 
στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι οι τελευταίοι που προσλαμβάνονται καιοι 
πρώτοι που απολύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνολικά, το 2011, οι άνεργοι νέοι 
ηλικίας 15 έως 24 ετών έφθαναν συνολικά τα 74,8 εκατ. άτομα, που συνεπάγεται αύξηση 
τουλάχιστον κατά 4 εκατ. σε σχέση με το 2007, με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανεργίας στη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, υπάρχουν 
περίπου 200 εκατ. νέων που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με 
αποτέλεσμα να τους στερηθεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα από τη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση και συχνά οι συνθήκες στις οποίες διαβιούν επιδεινώνονται λόγω των 
αδυναμιών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι κηδεμόνες τους·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνολικά, 61 εκατομμύρια παιδιά της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν παρακολουθούν το σχολείο και ότι από το 2008 έχει παγώσει η πρόοδος 
όσον αφορά την επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υποσαχάρια Αφρική, που αριθμεί 31 εκατ. παιδιών εκτός 
σχολείου, αντιστοιχεί στο ήμισυ του συνολικού αριθμού σε παγκόσμιο επίπεδο, και 
περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια εξωθούνται να εγκαταλείψουν το σχολείο 
προκειμένου να συμβάλουν σε οικιακές εργασίες λόγω των πιέσεων που ασκεί η 
φτώχεια·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση εμπειρικά στοιχεία, σε εποχές οικονομικής κρίσης, 
όπου οι προϋπολογισμοί στο τομέα της παιδείας συρρικνώονονται, περισσότερα παιδιά 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή δεν φοιτούν καθόλου προκειμένου να ενταχθούν 
στο εργατικό δυναμικό·λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 190 εκατομμύρια 
παιδιά μεταξύ 5 και 14 ετών υποχρεούνται να εργαστούν, με ένα στα τέσσερα παιδιά 
ηλικίας 5 έως 17 ετών να χρησιμοποιείται σε παιδική εργασία στην Υποσαχάρια Αφρική, 
σε σχέση με το ένα στα οκτώ στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και του ένα στα 
δέκα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα τα 
κορίτσια, κινδυνεύουν περισσότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο και να υποχρεωθούν 
σε παιδική εργασία ή κατ’οίκον εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην ευημερία των παιδιών και το δικαίωμα στην εκπαίδευση και, 
μακροπρόθεσμα, επηρεάζει την ποιότητα του εργατικού δυναμικού και της συνολικής 
ανάπτυξης·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση και η διακύμανση των τιμών των ειδών διατροφής 
επηρεάζει εκατομμύρια άτομα που προσπαθούν με δυσκολία να καλύψουν τις βασικές 
ανάγκες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 η παγκόσμια πρόοδος για τον 
περιορισμό της πείνας έχει περιοριστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι 868 εκατ. άτομα 
πλήττονται από χρόνιο υποσιτισμό, με τη συντριπτική πλειοψηφία (850 εκατ. άτομα) να 
ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης 
που υιοθετούν τα ευάλωτα νοικοκυριά περιλαμβάνει και τον περιορισμό της ποσότητας 
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και/ή της ποιότητας των καταναλωνόμενων τροφίμων σε κρίσιμες φάσεις της παιδικής 
ανάπτυξης ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 
φυσική ανάπτυξη και την ψυχική υγεία·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα
έντονος για τους ηλικιωμένους που ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας 
των θέσεων εργασίας τους και λιγότερο πιθανό να εισέλθουν σε διαδικασία 
επανακατάρτισης και επαναπρόσληψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση μπορεί να 
περιορίσει την πρόσβαση στην προσιτή υγειονομική περίθαλψη·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της τιμής των φαρμάκων (που φτάνει μέχρι και 30%), 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο δικαίωμα των πλέον ευάλωτων, και κυρίως των παιδιών και 
των ηλικιωμένων, στην υγεία·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε παγκόσμια κλίμακα, 214 εκατ. μετακινούμενοι εργαζόμενοι, 
οι οποίοι προέκυψαν από την οικονομική κρίση, πλήττονται περισσότερο από την άνιση 
μεταχείριση, την ανεπαρκή πληρωμή ή τη μη καταβολή μισθών και τη φυσική 
κακομεταχείριση·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμβάσματα αποτελούν σημαντικό μέσο εξάλειψης του σοκ 
της κρίσης στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών·

ΚΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια σύγχρονη μορφή δουλείας
και συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση αυξάνει τη ζήτηση για εμπορία 
ανθρώπων και όλες οι μορφές εμπορίας ανθρώπων εξακολουθούν να αυξάνουν, με τον 
συνολικό αριθμό των διακινούμενων παρανόμως ατόμων να φθάνει σε παγκόσμιο 
επίπεδο τα 20,9 εκατ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σωματέμποροι εκμεταλλεύονται τις 
ανάγκες των εν δυνάμει θυμάτων τους για εξεύρεση αξιοπρεπούς εργασίας και 
απόδραση από τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
αντιστοιχούν στα δύο τρίτα των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε παγκόσμιο επίπεδο,1,3 δισ. άτομα δεν έχουν πρόσβαση στον
ηλεκτρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην ενέργεια, και ιδίως τον 
ηλεκτρισμό, έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη διαφόρων αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας, καθόσον, μεταξύ άλλων, περιορίζει τη φτώχεια μέσω της βελτίωσης της 
παραγωγικότητας, παράγει μεγαλύτερο εισόδημα, συμβάλλει στην ανάπτυξη των μικρών 
επιχειρήσεων και οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτικός τομέας εξασφαλίζει απασχόληση και μέσα 
διαβίωσης για περισσότερο από το 70% του εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φτωχές από πόρους και χαμηλού εισοδήματος 
χώρες, η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είναι πέντε φορές πιο αποτελεσματική για τη 
μείωση της φτώχειας από την ανάπτυξη σε άλλους τομείς (έντεκα φορές στην 
Υποσαχάρια Αφρική)·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά τα συσσωρευμένα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να
περιγράψουν τον αντίκτυπο της κρίσης ενδέχεται να αποκρύπτουν τεράστιες διαφορές
μεταξύ των χωρών αλλά και εντός αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να 



PR\913482EL.doc 9/14 PE496.475v01-00

EL

υπάρξει η αναγκαία σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε στοιχεία για την πλήρη
κατανόηση του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης σε περιοχές και ευάλωτες ομάδες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεργατική και καινοτόμος συλλογή 
στοιχείων και ανάλυση σε παγκόσμιο επίπεδο·

1. επαναλαμβάνει την έντονη αποφασιστικότητά του να προασπίσει και να προωθήσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες - αστικές, πολιτικές, οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές - ως κομβική αρχή της εξωτερικής του πολιτικής που 
υποστηρίζει και όλες τις άλλες πολιτικές, όπως έχουν περιληφθεί στη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

2. εμμένει στο γεγονός ότι η απάντηση στην κρίση πρέπει να περιλαμβάνει διεθνώς 
συντονισμένη πολυμερή συνεργασία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό 
επίπεδο, με επίκεντρο την έντονη προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

3. υπενθυμίζει το καθήκον των κυβερνήσεων να σέβονται, να προασπίζουν και να τηρούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο διεθνές
δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την 
κατάργηση των διακρίσεων και να διασφαλίσουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για 
όλους· εκφράζει τη λύπη του για το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ της νομικής αναγνώρισης 
και της πολιτικής επιβολής των δικαιωμάτων αυτών·

4. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τα συμφέροντα των πλέον ευάλωτων τμημάτων του 
πληθυσμού στο επίκεντρο των πολιτικών απαντήσεων, αξιοποιώντας το πλαίσιο περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί τις κυβερνήσεις να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων στη 
δικαιοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που ζουν σε κατάσταση φτώχειας, που 
πρέπει να έχουν πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων αυτών και των μέσων υλοποίησής 
τους· καλεί την ΕΕ να αυξήσει τη στήριξή της προς το κράτος δικαίου και τα 
προγράμματα μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης στις χώρες εταίρους·

5. χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη διασφάλιση της 
καθολικής και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη εστίαση 
στις φτωχές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ορίζει το στρατηγικό πλαίσιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· προσβλέπει αυτό να αντικατοπτριστεί σε 
συγκεκριμένα μέτρα, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι στρατηγικές των χωρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν εκπονήσει οι αντιπροσωπείες της ΕΕ·

6. επιμένει ότι ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στην προμετωπίδα των 
πολιτικών πρωτοβουλιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον ευάλωτες ομάδες των 
κοινωνιών των τρίτων χωρών·

7. επισημαίνει την ανάγκη παροχής σταθερής στήριξης στα έργα που χρηματοδοτεί το 
Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ) 
στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
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των μεταναστών και τονίζει τη σημασία της προώθησης της εκπαίδευσης σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8. υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) θα διαθέτουν τα αναγκαία μέτρα να φέρουν σε πέρας 
τον ρόλο τους στην κοινωνία και να μην αξιοποιούν τη σημερινή κρίση ως πρόφαση για 
μείωση της υποστήριξής τους προς αυτές· ζητεί να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για 
τη Διευκόλυνση της Κοινωνίας των Πολιτών μετά το 2013, για περαιτέρω ενίσχυση της 
ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες εταίρους·

9. επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις εκτιμήσεις του αντικτύπου των νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεων, των 
εφαρμοστικών μέτρων και των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν 
σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

10. καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις διμερείς και πολυμερείς υποχρεώσεις τους 
στον τομέα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στο ύψος του 0,7% του ΑΕΠ, και να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική αξιοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας προκειμένου 
να εγγυηθούν τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων· 

11. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις απαντήσεις για 
την κρίση και την αναπτυξιακή πολιτική στο πλαίσιο μιας προσέγγισης με βάση τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «η 
Ατζέντα της αλλαγής: το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ»1, και στο ψήφισμα
του Κοινοβουλίου επί της ανακοίνωσης αυτής2·

12. τονίζει τη σημασία της συνοχής και του συντονισμού της πολιτικής προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της φτώχειας και της αύξηση της επίδρασης της 
εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ·

13. επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των προϋπολογισμών των χωρών εταίρων πρέπει να 
συνδεθεί πιο στενά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 
διακυβέρνηση στις εν λόγω χώρες·

14. ζητεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες να χαράξουν οικονομικές πολιτικές που να 
προάγουν τη βιώσιμη μεγέθυνση και ανάπτυξη, που να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να 
φέρνουν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην προμετωπίδα των πολιτικών απαντήσεων 
και να εδράζουν την ανάπτυξη σε υγιές δημοσιονομικό σύστημα, που είναι απαραίτητο 
για την κινητοποίηση των εγχώριων αγορών με πιο αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο·

15. παροτρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να εκμεταλλευθούν τις εμπορικές προτιμήσεις 
που παρέχει η ΕΕ στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ+) για 
να προωθήσουν την οικονομία τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους· 
υπενθυμίζει την υποχρέωσή τους να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις 27 κομβικές 
διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

                                               
1 COM (2011) 0637.
2 P7_TA (2012)0386.
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16. καλεί την ΕΕ να στηρίξει και να εγκρίνει τον διεθνή στόχο για την καθολική πρόσβαση 
στην ενέργεια μέχρι το 2030, καθώς αυτό θα συμβάλει την οικονομική αναγέννηση και 
θα αποφέρει κοινωνικά οφέλη στις φτωχότερες και πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

17. ζητεί να δημιουργηθεί ειδικός μηχανισμός επιβολής που θα παρακολουθεί την εφαρμογή 
των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς και διεθνείς συμφωνίες που 
υπογράφει η ΕΕ· χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ανάλυσης όσον αφορά 
την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες κατά την έναρξη ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών συμφωνιών·

18. χαιρετίζει την επανεστίαση της βοήθειας της ΕΕ προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, 
και καλεί τις χώρες μεσαίου εισοδήματος να δεσμεύσουν μεγαλύτερο ποσοστό των 
φορολογικών τους εσόδων στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας για τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες·

19. καλεί τη διεθνή κοινότητα να παράσχει επαρκή βοήθειας στις κυβερνήσεις της 
Υποσαχάριας Αφρικής, προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή της χρηματοπιστωτικής
κρίσης σε περιφερειακή ανθρωπιστική κρίση·

20. καλεί τις κυβερνήσεις να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους έναντι των πολιτών όσον 
αφορά την χρηστή επιστασία των φυσικών πόρων·

21. καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν τις ακραίες 
καταστάσεις όσον αφορά την ανισότητα των εισοδημάτων και να θεσπίσουν μέτρα που 
θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς που επί του παρόντος ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ζήσουν σε συνθήκες 
αξιοπρέπειας·

22. καλεί τις κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες να εκπονήσουν σχέδιο κοινωνικής 
προστασίας, επειδή αυτά έχουν ζωτική σημασία για την προστασία των πλέον ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων και την οικοδόμηση προσαρμοστικότητας έναντι των οικονομικών 
και περιβαλλοντικών σοκ και έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν επένδυση και όχι κόστος για 
την κοινωνία, όπως φάνηκε και από τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κατά το 
πρότυπο του bolsa familia της Βραζιλίας, ή τα προγράμματα δημοσίων έργων με βάση 
τη ζήτηση κατά το πρότυπο του εθνικού προγράμματος εγγυήσεων για την αγροτική 
απασχόληση της Ινδίας (NREGS)· επισημαίνει ότι η επιτυχία των εν λόγω 
προγραμμάτων μεταφοράς ρευστότητας εξαρτάται εν πολλοίς από διάφορους λόγους 
όπως η σχολική φοίτηση και παρακολούθηση, καθώς και ζητήματα υγείας, κυρίως όσον 
αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών·

23. χαιρετίζει την κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο ειδικός εισηγητής των ΗΕ για το
δικαίωμα στη διατροφή, κ. Olivier De Schutter, και η ειδική εισηγήτρια των ΗΕ για την 
ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, κ. Magdalena Sepúlveda Carmona, για 
την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
μέσω ενός παγκόσμιου ταμείου για την κοινωνική προστασία, με βάση τα οποία η 
διεθνής αλληλεγγύη μπορεί να αντιμετατεθεί προς όφελος των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στήριξη στα προγράμματα αυτά·
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24. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί 
σημαντικό επιταχυντή για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και την 
ενίσχυση της συνολικής ανάπτυξης· καλεί τις κυβερνήσεις να στηρίξουν υπεύθυνες 
επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και τους μικρής κλίμακας παραγωγούς τροφίμων, ιδίως 
των γυναικών και των αγροτικών συνεταιρισμών, που είναι οι πιο αποτελεσματικοί για 
τη μείωση της ακραίας φτώχειας, αυξάνοντας τις αποδόσεις στον τομέα της εργασίας και 
δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης για τους φτωχούς· τονίζει τη σημασία των 
επενδύσεων σε αγροτική υποδομή που περιορίζει το κόστος συναλλαγής και παρέχει 
στους γεωργούς τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση σε αγορές και να αποκτούν 
μεγαλύτερο εισόδημα·

25. καλεί τις κυβερνήσεις να μη περικόψουν ή να περιορίσουν τις επιδοτήσεις των ειδών 
διατροφής, καθόσον οι επιδοτήσεις αυτές μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση της 
πείνας και να βελτιώσουν τη διατροφή των δικαιούχων νοικοκυριών·

26. υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις ότι οι πολιτικές για την απασχόληση των νέων πρέπει να 
εστιάζουν όχι μόνο στη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και στη διασφάλιση ενός 
επιπέδου εισοδήματος και συνθηκών εργασίας που θα αντιστοιχούν σε επαρκές επίπεδο 
διαβίωσης·

27. εκφράζει την υποστήριξή του στην γενική καθιέρωση ενός φόρου χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει καινοτόμο μηχανισμό χρηματοδότησης της 
ανάπτυξης, συμβάλλοντας, σε τελική ανάλυση, στην οικουμενική εκπλήρωση των 
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την πρόταση που έχει υποβληθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ για καθιέρωση φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

28. πιστεύει ότι έχει εξαιρετική σημασία να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές δεξιότητες και οι 
πολιτικές κατάρτισης, όπου περιλαμβάνονται και οι μαθητείες και η επαγγελματική 
κατάρτιση, που προβλέπουν στήριξη για την επιτυχή μετάβαση από το σχολείο στην 
αγορά εργασίας·

29. καλεί τόσο τις κυβερνήσεις των χωρών με υψηλούς δείκτες παιδικής εργασίας και, 
αφετέρου, τους διεθνείς χρηματοδότες, να προωθήσουν προληπτικά μέτρα, όπως η 
διεύρυνση της πρόσβασης στο σχολείο, η βελτίωση της ποιότητας των σχολείων και η 
μείωση του σχολικού κόστους, προκειμένου να μειωθούν οι δείκτες φτώχειας και να 
ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη· 

30. καλεί τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για 
όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
προκειμένου να εξοπλιστούν με ικανότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής καθώς 
και με ικανότητες βιοπορισμού που μπορούν να τους βοηθήσουν να ξεφύγουν από τη 
φτώχεια·

31. καλεί τις κυβερνήσεις να προωθήσουν μέτρα στήριξης της παιδικής προστασίας, όπου 
περιλαμβάνονται και μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των παιδιών και την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των κυβερνητικών αξιωματούχων για θέματα βίας 
σε βάρος παιδιών·
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32. υπενθυμίζει ότι όλες οι πολιτικές ανάκαμψης έχουν ανάγκη από μια έντονη συνιστώσα
φύλου· ζητεί ως θέμα υψίστης προτεραιότητας, να επιβληθούν πολιτικές και πρακτικές 
που θα διασφαλίζουν ότι ακόμη περισσότερες γυναίκες θα εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας σε θέσεις απασχόλησης με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και κοινωνική 
προστασία· ζητεί να υπάρξουν δημόσιες επενδύσεις στις υπηρεσίες πρόνοιας για τον 
περιορισμό της άνευ αμοιβής οικιακής εργασίας των γυναικών και της παροχής 
φροντίδας· επιμένει ότι οι πολιτικές στον τομέα της αγοράς εργασίας πρέπει να 
αντιμετωπίσουν και την έλλειψη χρόνου στους γονείς για φροντίδα και ανατροφή·

33. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να εμπλακούν περισσότερο στον κοινωνικό διάλογο και τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει και πάλι το γεγονός ότι η εκπαίδευση των 
γυναικών και η παραχώρηση αρμοδιοτήτων έχουν ζωτική σημασία προκειμένου οι 
γυναίκες να αποκτήσουν, μεταξύ άλλων, ίσα δικαιώματα στη χρήση των πόρων του 
νοικοκυριού·

34. καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν επί τάπητος τα κρίσιμα ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, ιδίως σε εποχές οικονομικής ύφεσης, 
όμως η μακροχρόνια ανεργία, η ανεργία που σχετίζεται με διακρίσεις λόγω ηλικίας, η 
εισοδηματική ανασφάλεια και η προσιτή υγειονομική περίθαλψη· καλεί τις κυβερνήσεις 
να θεσπίσουν νέους καινοτόμους μηχανισμούς ευέλικτης συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού, όπως η παροχή δικαιώματος κοινωνικής σύνταξης στους ηλικιωμένους με 
ταυτόχρονη δυνατότητα για μερική απασχόληση·

35. ζητεί να μειωθεί το κόστος μεταφοράς εμβασμάτων και οι ρυθμίσεις αυτές να 
προωθηθούν ταχέως, π.χ. διευκολύνοντας τους μετανάστες να ανοίγουν τραπεζικούς 
λογαριασμούς στις χώρες υποδοχής·

36. καλεί τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θα 
παραμείνει ψηλά στην ατζέντα τους σε εποχές οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης· ζητεί από τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία για την ποινική 
δίωξη των σωματεμπόρων και λαθρεμπόρων, να διευρύνουν τη στήριξη και τη νομική 
βοήθεια προς τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και να αναπτύξουν στενότερη διεθνή 
συνεργασία·

37. χαιρετίζει τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του Πάνελ υψηλού επιπέδου των
ΗΕ για την αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015, με τη συμμετοχή του αρμόδιου για την 
ανάπτυξη Επιτρόπου· πιστεύει ότι το πλαίσιο μετά το 2015 πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στη σταδιακή εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λαμβάνει 
υπόψη τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα φτωχότερα 
και πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού· καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξετάσουν τη θέσπιση ποσοτικά προσδιοριζόμενων στόχων καθώς και ποιοτικών 
δεικτών με βάση τα αποτελέσματα·

38. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω έρευνα και ανάλυση του αντικτύπου 
της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης σε διάφορες περιοχές και ανάγκη για 
βελτίωση της παρακολούθησης των σημάτων που εκπέμπουν εγκαίρως οι παγκόσμιες 
και περιφερειακές κρίσεις· τονίζει ότι τα αναλυτικά στοιχεία πρέπει να έχουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην έρευνα και τον σχεδιασμό πολιτικής, προκειμένου να 
αποτυπώνουν καλύτερα και να επιλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
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φτωχότερα και πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν οικονομική στήριξη στο καινοτόμο εργαστήριο «Παγκόσμιος 
Σφυγμός» των ΗΕ, που εγκαινιάστηκε το 2009 από τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, με 
σκοπό τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων που απαιτούνται για την καλύτερη 
κατανόηση του αντικτύπου της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ευάλωτα 
τμήματα του πληθυσμού και τη διατύπωση των κατάλληλων απαντήσεων πολιτικής.

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), στις κυβερνήσεις 
και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.


