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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a pénzügyi és gazdasági válság emberi jogokra gyakorolt hatásáról
(2012/2136(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság 2011. 
december 12-i, „Emberi jogok és demokrácia az európai unió külső tevékenységének 
középpontjában – egy hatékonyabb megközelítés felé” című, az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz intézett közös közleményére (COM(2011)0886),

– tekintettel a Külügyek Tanácsa által 2012. június 25-én elfogadott, emberi jogokkal és 
demokráciával kapcsolatos uniós stratégiai keretre és cselekvési tervre (11855/12),

– tekintettel az Európai Unió emberi jogi iránymutatásaira,

– tekintettel a G20-csoport 2012. június 18-19-i Los Cabos-i (Mexikó) 
csúcstalálkozójának következtetéseire,

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Változtatási program: az EU 
fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele” című, 2011. október 13-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)0637),

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR) és a 
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICESCR),

– tekintettel az Általános Ügyek Tanácsának 2012. szeptember 24-i következtetéseire,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanács által 2009. február 23-án közzétett, a 
világszintű gazdasági és pénzügyi válságoknak az emberi jogok egyetemes 
érvényesülésére és tényleges gyakorlására történő hatásáról szóló, S–10/1. számú 
állásfoglalására,

– tekintettel a pénzügyi és gazdasági világválsággal és annak a fejlődésre gyakorolt 
hatásával foglalkozó, 2009. június 24. és 26. között New Yorkban megrendezett ENSZ-
konferenciára és az ott elfogadott záródokumentumra (melyet az ENSZ Közgyűlése a 
63/303. számú határozattal hagyott jóvá 2009. július 9-én),

– tekintettel a 2009. november 16–18-án Rómában tartott élelmiszerbiztonsági világ-
csúcstalálkozón elfogadott, a fenntartható globális élelmezésbiztonságra vonatkozó 
római elvekre,

– tekintettel a Magdalena Sepúlveda Carmona, az ENSZ akkori, az emberi jogok és a 
rendkívüli szegénység kérdésével foglalkozó független szakértője – aki jelenleg a 
rendkívüli szegénységgel és az emberi jogok kérdésével megbízott különleges ENSZ-
előadó – által készített 2009-es ENSZ-jelentésre,
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– tekintettel a Raquel Rolnik, a megfelelő lakhatás mint a megfelelő életszínvonalhoz való 
jog része kérdésével megbízott különleges ENSZ-előadó által 2009. február 4-én 
közzétett jelentésre,

– tekintettel az Olivier Schutter, az élelemhez való jog kérdésével megbízott különleges 
ENSZ-előadó és Magdalena Sepúlveda Carmona, a rendkívüli szegénységgel és az 
emberi jogok kérdésével megbízott különleges ENSZ-előadó által 2012 októberében 
közzétett „A szegények biztosítása – Globális alap a szociális védelemért” című, 7-es 
számú ENSZ politikai tájékoztató feljegyzésre,

– tekintettel „Az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról a 
nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban” című, 2010. november 25-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel a „Pénzügyi, gazdaság és szociális válság: a szükséges intézkedésekre és 
kezdeményezésekre irányuló ajánlások” című, 2011. július 6-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés-támogatás jövőbeni 
megközelítése” című, 2011. október 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)0638),

- tekintettel a „Változtatási program: az EU fejlesztéspolitikájának jövője” című, 
2012. október 23-i állásfoglalására4,

– tekintettel a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap „Globális monitoring jelentés 2012” 
című, 2012. április 20-án közzétett jelentésére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet „Jobb állások egy jobb gazdaságért” 
című, 2012. április 29-én közzétett jelentésére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet „A fiatalok globális foglalkoztatási 
trendjei 2012-ben” című, 2012 májusában közzétett jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére és 119. cikke (2) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

A. mivel – bár a pénzügyi és gazdasági válság, eltérő mértékben, a világ összes régióját 
érinti – a jelen állásfoglalás célja a pénzügyi és gazdasági válság harmadik országokra 
gyakorolt hatásainak értékelése, a fejlődő és a legkevésbé fejlett országokra fókuszálva;

B. mivel a pénzügyi és gazdasági válság számos más válsággal – például élelmiszer-, 
energia- és szociális válságokkal – összefonódott;

                                               
1 HL C 99. E, 2012.4.3., 31. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0331.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0386.
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C. mivel nemcsak a gazdasági és szociális, hanem a politikai jogokat is érinti a válság 
azokban az esetekben, amikor a kormányok fokozódó elégedetlenség és gazdasági 
nehézségek idején korlátozzák a véleménynyilvánítási vagy az egyesülési szabadságot, 
mint ahogy az különösen az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten 2011-ben kirobbant 
népfelkelések esetén is történt;

D. mivel a pénzügyi és gazdasági válság a fejlődő és a legkevésbé fejlett országokat 
érintette a legnegatívabban, főleg az exportjuk iránti csökkenő kereslet, nagyfokú 
eladósodottság, a mérsékeltebb beáramló közvetlen külföldi befektetés (kkb) kockázata 
és a csökkenő hivatalos fejlesztési segély (ODA) formáiban, ami az emberi jogi 
követelmények teljesítésének nehézségeihez vezetett azáltal, hogy kevesebb a forrás a 
szociális és gazdasági jogok biztosításához, és több ember esik a szegénység áldozatául;

E. mivel a globális gazdasági válság aláásta a válság előtti tíz évben a fejlődő világban 
tapasztalt életszínvonal-emelkedést, és mivel a fejlődő gazdaságok egynegyedében 
növekedett az egyenlőtlenség aránya, korlátozva ezzel az oktatáshoz, az élelemhez, a 
földhöz és a hitelhez való hozzáférést;

F. mivel az Unió közös hivatalos fejlesztési segélyeinek összege a 2010-es 53,5 milliárd 
euróról 53,1 milliárd euróra csökkent, ezzel az uniós ODA szintje a GNI 0,42%-ára 
csökkent a 2010-es 0,44%-os szinthez képest;

G. mivel az Unió és a partnerországok között létrejött kereskedelmi megállapodások célja 
többek között a kereskedelem és a befektetés támogatása és kiterjesztése, valamint a 
piachoz való hozzáférés javítása a gazdasági integráció növelése, a szegénység 
csökkentése, új foglalkoztatási lehetőségek létrehozása, a munkafeltételek javítása és az 
életszínvonal növelése szándékával, ami végül az emberi jogok érvényesülését segítené 
elő;

H mivel biztosítani kell az összes kereskedelmi megállapodás emberi jogi záradékának 
megfelelő ellenőrzését és gyakorlati megvalósítását; mivel az Unió kereskedelmi 
megállapodásaiban rögzített emberi jogi záradék bármiféle rendszeres megsértése 
feljogosítja az aláíró feleket a „megfelelő intézkedések” meghozatalára, ami akár a 
megállapodás teljes vagy részleges felfüggesztését vagy felbontását is jelentheti;

I mivel a „kereskedelemösztönző segély” kezdeményezés pozitív eredményeket mutat, és 
ezzel hozzájárul a partnerországokban a jobb kereskedelmi lehetőségek és gazdasági 
infrastruktúra kifejlődéséhez;

J. mivel a legszegényebbek jogai sérültek a leginkább a válság alatt; mivel a Világbank 
adatai szerint 1,2 milliárd ember él rendkívüli szegénységben kevesebb mint 1,25 
dollárból naponta; mivel a Világbank becslései szerint a gazdasági válság 
eredményeképpen 2020-ig még egy gyors újbóli fellendülés esetén is újabb 71 millió 
ember fog rendkívüli szegénységben élni; mivel a világ szegényeinek háromnegyede 
közepes jövedelmű országokban él;

K. mivel a szegénységben élő embereknek hatékony és megengedhető árú hozzáférésre van 
szükségük az igazságszolgáltatáshoz abból a célból, hogy érvényesíthessék a jogaikat, 
illetve hogy felléphessenek az emberi jogaik megsértése ellen; mivel a tisztességes 
bírósági eljáráshoz való hozzáférés hiánya miatt még inkább ki vannak téve a gazdasági 
és szociális sebezhetőség hatásainak;
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L. mivel a munkanélküliek száma globális szinten elérte a 200 milliót 2012-ben – ami a 
2008-as válság kezdetéhez képest 27 milliós növekedés –, ez pedig veszélyezteti a 
munkához való jogot és csökkenti a háztartások jövedelmét; mivel a 
munkanélküliségen, a fizikai betegségeken és a romló gazdasági viszonyokon túl 
közvetlen hatással van a mentális egészségre, és az önbecsülés – gyakran depresszióhoz 
vagy öngyilkossághoz vezető – hiányát okozhatja;

M. mivel a fejlődő országokban foglalkoztatott munkavállalók több mint 40%-a az 
informális szektorban dolgozik, ami sok esetben bizonytalan és egyenlőtlen, szociális 
védelem nélküli munkakörülményekhez vezet, és a családjaik mindössze 20%-ának van 
hozzáférése bármiféle szociális védelemhez;

N. mivel a nők gyakran részesülnek a férfiakhoz képest egyenlőtlen munkahelyi 
bánásmódban az elbocsátás, a társadalombiztosítási ellátások és az újrafelvétel terén; 
mivel a férfiak rá vannak kényszerítve a munkaterhük növelésére amiatt, mert az ő 
munkájukat tartják hagyományosan a háztartások fő jövedelmi forrásának;

O. mivel a társadalmi-gazdasági válság további stresszt okoz a családokban, ami családon 
belüli, főként a nők és gyermekek ellen növekvő számban elkövetett erőszakhoz vezet;

P. mivel a válság aránytalanul sújtja a fiatalokat, akiket a munkaerőpiac új szereplőiként 
utoljára vesznek fel és először bocsátanak el; mivel globális szinten 74,8 millió 15 és 24 
év közötti munkanélküli fiatal volt 2011-ben, ami több mint 4 milliós növekedés 2007 
óta, különösen magas munkanélküliségi rátával a Közel-Keleten és Észak-Afrikában;

Q. mivel az alacsony és közepes jövedelmű országokban körülbelül 200 millió olyan fiatal 
él, aki nem fejezte be az általános iskolát, vagyis nem élhetett az oktatáshoz való 
jogával;

R. mivel a gyermekeket különösen sújtja a pénzügyi és gazdasági válság, hiszen 
életkörülményeiket gyakran súlyosbítja gondviselőik kiszolgáltatottsága és bizonytalan 
helyzete;

S. mivel globális szinten 61 millió iskoláskorú gyermek nem jár iskolába, és a mindenkire 
kiterjedő alapfokú oktatás elérése terén érzékelt fejlődés 2008 óta lelassult; mivel 
Szubszaharai-Afrikában 31 millió gyermek nem jár iskolába, ami a globális adat fele, és 
több lány, mint fiú kényszerül az iskola abbahagyására azért, hogy a szegénység 
nyomása miatt kivegye a részét a házimunkából;

T. mivel tapasztalati bizonyítékok azt mutatják, hogy gazdasági válság idején, amikor 
csökken az oktatásra szánt költségvetés, több gyermek hagyja abba idő előtt az iskolát 
vagy egyáltalán nem is kezdi el azért, hogy munkába álljon; mivel több mint 190 millió 
5 és 14 év közötti gyermek kényszerül munkavégzésre, Szubszaharai-Afrikában minden 
negyedik 5 és 17 év közötti gyermeket használnak gyermekmunkára, míg az ázsiai és 
csendes-óceáni térségben minden nyolcadikat, Latin-Amerikában és a Karib-térségben 
pedig minden tizediket; mivel a lányok jobban ki vannak téve annak a veszélynek, hogy 
kiveszik őket az iskolából azért, hogy gyermekmunkára vagy otthoni házimunkára 
kényszerítsék őket; mivel ez negatív hatással van a gyermekjólétre és az oktatáshoz való 
jogra, ami hosszú távon befolyásolja a munkaerő minőségét és általában a fejlődést;

U. mivel a növekvő és ingadozó élelmiszerárak az alapvető szükségletek kielégítéséért 
küzdő milliók életét nehezítik meg; mivel 2007 óta lelassult az éhezés csökkentésében 
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elért globális fejlődés; mivel 868 millió ember szenved krónikus alultápláltságban, 
túlnyomó többségük (850 millió ember) a fejlődő országokban; mivel a kiszolgáltatott 
háztartások által kifejlesztett túlélési stratégiák között van az élelem mennyiségének 
és/vagy minőségének a gyermekfejlődés kritikus szakaszában vagy a terhesség alatt 
történő csökkentése is, ami hosszú távú hatással van a fizikai fejlődésre és a mentális 
egészségre;

V. mivel a gazdasági válság különösen erősen sújthatja az időseket, akiknél nagyobb a 
kockázata, hogy elveszítik az állásukat, és akiket kevésbé valószínű, hogy újraképeznek 
vagy újrafoglalkoztatnak; mivel a válság korlátozhatja a megengedhető árú 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésüket;

W. mivel a gyógyszerek növekvő ára (akár 30%-kal) negatív hatással van a 
legkiszolgáltatottabbak, nevezetesen a gyermekek és az idősek egészséghez való jogára;

X. mivel a gazdasági válság eredményeképpen globális szinten 214 millió migráns 
munkavállalót érint jobban az egyenlőtlen bánásmód, az alulfizetettség vagy a 
munkabérek ki nem fizetése, illetve a fizikai bántalmazás;

Y. mivel a hazautalások a válság által a fejlődő országokban okozott sokk enyhítésének 
fontos eszközei;

Z. mivel az emberkereskedelem a rabszolgaság modern formája és az alapvető emberi 
jogok súlyos megsértése; mivel a globális gazdasági válság erősíti az 
emberkereskedelem iránti keresletet, így az emberkereskedelem minden formája 
folyamatosan növekszik, globális szinten pedig már 20,9 millió embert érint; mivel az 
emberkereskedők kihasználják, hogy a potenciális áldozatoknak a szegénység 
elkerülése érdekében tisztes megélhetést nyújtó munkára van szükségük; mivel a nők és 
a lányok az emberkereskedelem áldozatainak kétharmadát alkotják;

AA. mivel globális szinten 1,3 milliárd ember nem fér hozzá a villamos energiához; mivel az 
energiához, különösen a villamos energiához való hozzáférés alapvető fontosságú 
számos millenniumi fejlesztési cél eléréséhez, hiszen – többek között – a jobb 
termelékenység révén csökkenti a szegénységet, magasabb jövedelmeket generál, 
fejleszti a mikrovállalkozásokat, emellett gazdasági és társadalmi megerősödéshez 
vezet;

BA. mivel a fejlődő országokban a mezőgazdasági ágazat a munkaerő több mint 70%-ának 
biztosít foglalkoztatást és megélhetést; mivel az erőforrásokban hiányt szenvedő, 
alacsony jövedelmű országokban a mezőgazdasági ágazat növekedése ötször 
hatékonyabban csökkenti a szegénységet, mint más ágazatokban (tizenegyszer 
hatékonyabban Szubszaharai-Afrikában);

CA. mivel a válság hatásainak jellemzésére használt összesített adatok mögött hatalmas 
különbségek rejtőzhetnek az országok között és azokon belül; mivel nehéz hozzájutni a 
gazdasági válságnak a régiókra és a kiszolgáltatott csoportokra mért hatásának teljes 
megértéséhez szükséges valós idejű adatokhoz; mivel globális szintű konstruktív és 
innovatív adatgyűjtésre és -elemzésre van szükség;

1. megerősíti arra vonatkozó határozott szándékát, hogy megvédi és támogatja az emberi 
jogokat és az alapvető – polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális –
szabadságokat, ami külpolitikájának alapelve és összes más politikájának alapja, a 
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Lisszaboni Szerződésben, különösen a gazdasági és pénzügyi válsággal kapcsolatban 
rögzítettek szerint;

2. hangsúlyozza, hogy a válságra mind regionális, mind régióközi szinten elsősorban 
emberi jogi megközelítésű, nemzetközileg koordinált többoldalú együttműködéssel kell 
válaszolni;

3. emlékeztet arra, hogy a kormányoknak kötelessége mindenkor tiszteletben tartani, 
megvédeni és érvényesíteni az emberi jogokat, ahogy azt a nemzetközi emberi jogi 
normák is előírják; felhívja a kormányokat a diszkriminációval szembeni védelemre és 
az emberi jogok mindenki számára való biztosítására; sajnálattal veszi tudomásul az e 
jogok hivatalos elismerése és politikai végrehajtása között fennálló szakadékot;

4. sürgeti a kormányokat, hogy a népesség legkiszolgáltatottabb csoportjainak érdekeit 
helyezze a politikai válaszok középpontjába azáltal, hogy emberi jogi keretet használ a 
döntéshozatali folyamat során; felhívja a kormányokat, hogy minden szükséges 
intézkedést hozzanak meg annak biztosítására, hogy mindenki hozzáférjen az 
igazságszolgáltatáshoz, különösen odafigyelve a szegénységben élőkre, akikkel 
kapcsolatban el kell érni, hogy teljes mértékben értsék a jogaikat, és birtokolják az 
érvényesítésükhöz szükséges eszközöket; felszólítja az Európai Uniót arra, hogy növelje 
a jogállamiság és az igazságügyi reform programjainak támogatását a 
partnerországokban;

5. üdvözli az Európai Unió elkötelezettségét a gazdasági, szociális és kulturális jogok 
támogatása, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz való egyetemes és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítására tett erőfeszítések erősítése iránt, 
különösen odafigyelve a szegény és kiszolgáltatott csoportokra, ahogy az az emberi 
jogokra és a demokráciára vonatkozó stratégiai keretben is rögzítve van; várakozással 
tekint ezek konkrét intézkedések formájában történő megjelenésére, ideértve az uniós 
küldöttségek által megfogalmazott, az emberi jogokkal kapcsolatos országstratégiákat 
is;  

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU emberi jogi különleges képviselője biztosítsa, hogy az 
emberi jogok állnak a politikai kezdeményezések előterében, különös hangsúllyal a 
harmadik országok társadalmainak legkiszolgáltatottabb csoportjain;

7. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy biztos támogatást nyújtsanak a gazdasági és 
szociális jogokért – mint például a munkavállalók és a migránsok jogai – küzdő emberi 
jogi aktivistáknak a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) által 
támogatott projektjei számára, emellett hangsúlyozza az emberi jogi oktatás 
támogatásának fontosságát;

8. emlékezteti a kormányokat, hogy kötelességük biztosítani, hogy a civil társadalmi 
szervezetek minden szükséges eszközzel rendelkezzenek a társadalmon belüli szerepük 
betöltésére, illetve elkerülni, hogy a jelenlegi válságra hivatkozva csökkentsék e 
szervezetek támogatását; a civil társadalmi eszköz megfelelő finanszírozására szólít fel 
2013 után a civil társadalom lehetőségeinek további megerősítése érdekében a 
partnerországokban;

9. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatással bíró jogalkotási és nem jogalkotási javaslatok, végrehajtási intézkedések, illetve 
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kereskedelmi és befektetési megállapodások hatástanulmányaiba emberi jogi 
rendelkezéseket is bele kell foglalnia;

10. felhívja a tagállamokat, hogy teljesítsék a két- és többoldalú ODA-
kötelezettségvállalásaikat – ami a GNI 0,7%-a –, és hogy az értékarányos megtérülés 
elérése érdekében biztosítsák a fejlesztési segély hatékony felhasználását;

11. sürgeti a Bizottságot, az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy a válságra adandó válaszokat 
és a fejlesztési politikát emberi jogi megközelítésen alapulva alakítsák ki, mint ahogy 
azt a Bizottság „Változtatási program: az EU fejlesztéspolitikájának jövője” című 
közleménye1, illetve a Parlamentnek a közleményről kiadott állásfoglalása2 is rögzíti;

12. hangsúlyozza a szakpolitikák koherenciájának és koordinációjának fontosságát a 
szegénység csökkentése célkitűzésének elérésében, illetve az uniós külső támogatás 
hatásának növelésében;

13. megerősíti, hogy a partnerországoknak nyújtott költségvetési támogatásnak jobban kell 
kapcsolódnia a partnerországokban jellemző emberi jogi és kormányzati helyzethez;

14. felhívja a fejlődő országokat, hogy olyan gazdaságpolitikákat alakítsanak ki, amelyek 
támogatják a fenntartható növekedést és fejlődést, új munkalehetőségeket teremtenek, a 
kiszolgáltatott csoportokat helyezik a politikai válaszlépések központjába, és amelyek 
stabil költségvetési rendszerre alapozzák a fejlődést, ami a saját erőforrások 
hatékonyabb és méltányosabb mozgósításához szükséges;

15. ösztönzi a fejlődő országokat, hogy a gazdaságuk fellendítése és a versenyképességük 
növelése érdekében éljenek az Unió által az általános preferenciarendszer (GSP+) 
keretein belül nyújtott kereskedelmi kedvezményekkel; emlékeztet, hogy kötelesek 
végrehajtani a 27 alapvető nemzetközi emberi jogi egyezményt;

16. felhívja az Uniót, hogy támogassa és fogadja el az energiához való egyetemes 
hozzáférés 2030-ig történő elérésére vonatkozó nemzetközi célkitűzést, mivel ez a 
legszegényebbek és a legkiszolgáltatottabbak gazdasági szerepének erősítéséhez és 
szociális ellátásainak növeléséhez fog hozzájárulni a fejlődő országokban;

17. egy meghatározott érvényesítési mechanizmus kialakítására szólít fel, amely az Unió 
által aláírt kétoldalú és nemzetközi egyezmények emberi jogi záradékainak 
végrehajtását felügyeli; üdvözli az emberi jogi helyzet elemzésének javítására tett 
erőfeszítéseket a harmadik országokkal létesített kereskedelmi és/vagy befektetési 
egyezmények kezdeményezése vagy aláírása előtt; 

18. üdvözli, hogy az uniós segélyek inkább a legkevésbé fejlett országokra koncentrálnak, 
egyben felszólítja a közepes jövedelmű országokat, hogy költségvetési bevételeik egyre 
növekvő részét fordítsák szociális védelmi rendszerekre és az emberi jogok 
érvényesítésére a legszegényebbek és a legkiszolgáltatottabbak javára;

19. felhívja a nemzetközi közösséget, hogy nyújtson megfelelő segítséget Szubszaharai-
Afrika kormányainak azt elkerülendő, hogy a pénzügyi válság regionális humanitárius 
válsággá fejlődjön;

                                               
1 COM (2011)0637
2 P7_TA(2012)0386
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20. felhívja a kormányokat, hogy tartsák tiszteletben az állampolgárok felé fennálló 
kötelezettségeiket a természeti erőforrásokkal való jó gazdálkodás terén;

21. felszólítja a kormányokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést a 
jövedelmi egyenlőtlenségek szélsőségeinek csökkentésére, és hogy alakítsanak ki olyan 
előfeltételeket, amelyek lehetővé teszik a jelenleg rendkívüli szegénységben élők 
számára, hogy teljes mértékben kiaknázzák lehetőségeiket, és méltóságban éljenek;

22. felszólítja a fejlődő országok kormányait, hogy dolgozzanak ki szociális védelmi 
rendszereket, mivel ezek alapvető fontosságúak a legkiszolgáltatottabbak védelmében, 
valamint a gazdasági és környezeti sokkal szembeni ellenálló képesség kialakításában, 
emellett inkább bizonyulnak a társdalomba történő befektetésnek, mint költségnek, 
ahogy azt Brazília bolsa familia-jához hasonló szociális jóléti programok vagy India 
nemzeti vidéki foglalkoztatási garanciarendszeréhez (NREGS) hasonló keresletvezérelt 
közfoglalkoztatási programok is mutatják; hangsúlyozza, hogy e készpénztranszfer-
rendszerek sikere nagyrészt olyan feltételességen múlik, mint a beiskolázás és az 
iskolalátogatás, illetve az egészségügyi szempontok, különösen a gyermekek 
védőoltása;

23. üdvözli Olivier Schutter, az élelemhez való jog kérdésével megbízott különleges ENSZ-
előadó és Magdalena Sepúlveda Carmona, a rendkívüli szegénységgel és az emberi 
jogok kérdésével megbízott különleges ENSZ-előadó kezdeményezését a fejlődő 
országok szociális védelmi rendszereinek a Globális alap a szociális védelemért eszköz 
által történő erősítésére, amelyen keresztül a nemzetközi szolidaritást a legkevésbé 
fejlett országok javára lehet átültetni; arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa ezeket a 
programokat;

24. úgy véli, hogy a fenntartható mezőgazdaságba történő befektetés az élelmiszer-ellátás 
bizonytalansága elleni küzdelem és az általános növekedés fellendülésének fontos 
mozgatórugója a fejlődő országokban; felszólítja a kormányokat, hogy támogassák a 
felelős magánberuházásokat és a kisüzemi élelmiszertermelőket, különösen a nőket és a 
mezőgazdasági szövetkezeteket, amelyek a profit munkaerőre való fordítása és a 
szegények számára munkalehetőségek létrehozása által a rendkívüli szegénység 
csökkentésének leghatékonyabb eszközei; hangsúlyozza a vidéki infrastruktúrába 
történő befektetés fontosságát, amely csökkenti az ügyleti költségeket, és lehetővé teszi 
a mezőgazdasági termelők számára, hogy elérjék a piacokat, és nagyobb jövedelemre 
tegyenek szert;

25. felszólítja a kormányokat, hogy ne csökkentsék vagy korlátozzák az élelmiszer-
támogatásokat, mivel ezekkel a támogatásokkal vissza lehet fogni az éhezés elterjedését, 
és javítani lehet a táplálkozást a kedvezményezett háztartásokban;

26. emlékezteti a kormányokat, hogy a fiatalok foglalkoztatását célzó politikáknak a 
munkahelyteremtés mellett arra is ki kell terjedniük, hogy az elfogadható 
életszínvonalhoz megfelelő jövedelmet és munkakörülményeket biztosítsanak;

27. támogatja a pénzügyi tranzakciós adó globális bevezetését, amely a fejlesztés innovatív, 
végső soron a gazdasági és szociális jogok egyetemes érvényesülését támogató 
finanszírozási mechanizmusa lehet; arra ösztönzi az összes tagállamot, hogy támogassa 
a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésére irányuló uniós költségvetési javaslatot;
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28. kiemelten fontosnak tartja a képességfejlesztés és a képzési politikák erősítését, ideértve 
a szakmai gyakorlatot és a munkahelyi képzést is, amelyek támogatást nyújtanak az 
oktatásból a munkaerőpiacra történő sikeres átmenethez;

29. felszólítja azoknak az országoknak a kormányait, ahol magas a gyermekmunka aránya, 
illetve a nemzetközi adományozókat, hogy a szegénység mértékének csökkentése és a 
gazdasági növekedés ösztönzése érdekében támogassák az oktatáshoz való hozzáférés 
kiszélesítéséhez, az oktatási színvonal emeléséhez és az iskolai költségek 
csökkentéséhez hasonló megelőző intézkedéseket;

30. felszólítja a kormányokat, hogy hozzanak létre második esélyt nyújtó oktatási 
programokat azoknak, akik nem vettek részt alapfokú oktatásban írás-olvasási és 
számolási készségek, illetve a szegénységből való kilábalást segítő megélhetési 
készségek átadása céljából;

31. felszólítja a kormányokat, hogy növeljék a gyermekvédelmi támogatási intézkedéseket, 
ideértve a gyermekek elleni erőszak leküzdésére és a kormányhivatalnokok ezen a téren 
való tudatosságnövelése támogatására irányuló intézkedéseket;

32. emlékeztet rá, hogy minden gazdaságélénkítési politikába be kell építeni egy, a 
nemekkel kapcsolatos fontos elemet; olyan politikák és gyakorlatok sürgős 
alkalmazására szólít fel, amelyek biztosítják, hogy több nő lép a munkaerőpiacra 
méltányos munkakörülményekkel és szociális védelemmel rendelkező állásokba; a nők 
fizetetlen házimunkáját és ápolási munkáját csökkentő gondozási szolgáltatásokba 
történő közberuházásra szólít fel; ragaszkodik hozzá, hogy a munkaerő-piaci politikák 
foglalkozzanak az ápolásra és gondozásra fordított szülői idő hiányának problémájával;

33. hangsúlyozza, hogy a nőket jobban be kell vonni a társadalmi párbeszédbe és a 
döntéshozatali folyamatokba; emlékeztet arra, hogy a nők oktatása és társadalmi 
szerepvállalása alapvető fontosságú ahhoz, hogy a nők – többek között – a háztartási 
bevételek felett is egyenlő jogokkal rendelkezzenek;

34. felszólítja a kormányokat, hogy foglalkozzanak az időseket különösen a gazdasági 
visszaesés idején érintő kritikus emberi jogi kérdésekkel, mint például a hosszú távú 
munkanélküliség, az életkorhoz kapcsolódó foglalkoztatási hátrányos
megkülönböztetés, a jövedelmi bizonytalanság és a megfizethetetlen egészségügyi 
ellátás; felszólítja a kormányokat, hogy alakítsanak ki innovatív új mechanizmusokat a 
rugalmas munkaerő-piaci részvételre, mint például a részmunkaidőben foglalkoztatott 
idősek által igénybe vehető szociális nyugdíj;

35. a hazautalások tranzakciós költségeinek csökkentésére, illetve ilyen rendelkezések 
könnyen hozzáférhetővé tételére hív fel, például azzal, hogy a megkönnyítik a 
migránsok számára, hogy bankszámlát nyissanak a célországban;

36. felszólítja a kormányokat annak biztosítására, hogy az emberkereskedelem elleni 
küzdelem a gazdasági és pénzügyi válság idején is elsőrendű helyet foglal el a céljaik 
között; felszólítja a kormányokat, hogy hiánytalanul hajtsák végre az emberkereskedők 
és embercsempészek bíróság elé állítására vonatkozó jogszabályokat, hogy növeljék az 
emberkereskedelem áldozatainak támogatását és a számukra nyújtott jogi segítséget, 
illetve hogy fejlesszenek ki szorosabb nemzetközi együttműködést;

37. üdvözli az ENSZ magas szintű szakértői munkacsoportjában az Európai Bizottság 
fejlesztési biztosának részvételével a 2015 utáni fejlesztési menetrendről folyó 



PE496.475v01-00 12/12 PR\913482HU.doc

HU

egyeztetéseket; úgy véli, hogy a 2015 utáni kereteknek az emberi jogok fokozatos 
megvalósítását kell előtérbe helyezniük, és figyelembe kell venniük a pénzügyi és 
gazdasági válságnak a legszegényebbekre és a legkiszolgáltatottabbakra gyakorolt 
hatását; felszólít minden érdekelt felet, hogy fontolják meg mérhető irányszámok és 
mutatók, illetve minőségi és eredményalapú mutatók felállítását; 

38. hangsúlyozza, hogy további kutatásokra és elemzésekre van szükség a pénzügyi és 
gazdasági válságnak az egyes régiókra gyakorolt hatásáról, emellett javítani kell a 
globális és regionális válságok korai jeleinek figyelemmel kísérését; hangsúlyozza, 
hogy a társadalom legszegényebb és legkiszolgáltatottabb tagjait érintő problémák jobb 
megértése és kezelése érdekében nagyobb szerepet kell adni a tételes adatoknak a 
kutatásban és a politikák tervezésében; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
pénzügyi és gazdasági válságnak a népesség kiszolgáltatott csoportjaira gyakorolt 
hatásának jobb megértéséhez szükséges adatok összegyűjtése és elemzése, illetve a 
megfelelő politikai válaszlépések megtétele érdekében nyújtsanak pénzügyi támogatást 
az ENSZ-főtitkár által 2009-ben indított „Globális pulzus” nevű innovatív ENSZ-
műhelynek;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ), a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek 
és az ENSZ emberi jogi főbiztosa hivatalának.


