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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impatt tal-kriżi finanzjarja u ekonomika fuq id-drittijiet tal-bniedem

(2012/2136(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu "Id-Drittijiet tal-bniedem u demokrazija 
fil-qalba tal-azzjoni esterna tal-UE – Lejn approċċ aktar effettiv" (COM(2011)0886),

– wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija (11855/12) kif adottati mill-Kunsill għall-Affarijiet Barranin 
fil-25 ta’ Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-Samit tal-G20 f'Los Cabos (il-Messiku) tat-18 sad-
19 ta’ Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni tat-13 
ta’ Ottubru 2011 bit-titlu "Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda 
għall-Bidla" (COM(2011)0637),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) u l-
Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICESCR),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 
2012,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU S-10/1 tat-
23 ta’ Frar 2009 dwar l-impatt tal-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji globali fuq ir-
realizzazzjoni universali u t-tgawdija effettiva tad-drittijiet tal-bniedem,

– wara li kkunsidra l-Konferenza tan-NU dwar il-Kriżi Finanzjarja u Ekonomika Dinjija u 
l-Impatt Tagħha fuq l-Iżvilupp, li saret fi New York mill-24 sas-26 ta’ Ġunju 2009, u d-
dokument riżultanti adottat mill-Konferenza (kif approvat mir-riżoluzzjoni tal-Assemblea 
Ġenerali tan-NU 63/303 tad-9 ta’ Lulju 2009),

– wara li kkunsidra l-Prinċipji ta’ Ruma għas-Sigurtà Alimentari Globali Sostenibbli, 
adottati mis-Samit Dinji dwar is-Sigurtà Alimentari li seħħ f’Ruma fis-16 sat-18 ta’ 
Novembru 2009,

– wara li kkunsidra r-rapport tan-NU tal-2009 minn dik li kienet l-Esperta Indipendenti tan-
NU dwar il-kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-faqar estrem, Magdalena Sepúlveda 
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Carmona, attwalment Rapporteur Speċjali għall-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-4 ta’ Frar mir-Rapporteur Speċjali tan-NU għal alloġġ 
xieraq bħala element tad-dritt għal livell ta’ għajxien adegwat u dwar id-dritt għal 
nondiskriminazzjoni f’dan ir-rigward, Raquel Rolnik,

– wara li kkunsidra n-nota informattiva politika tan-NU Nru 7 ta’ Ottubru 2012 mir-
Rapporteur Speċjali tan-NU għad-dritt għall-ikel, Olivier de Schutter, u r-Rapporteur 
Speċjali tan-NU għall-faqar estrem u d-drittijiet tal-bniedem, Magdalena Sepúlveda 
Carmona, bit-titlu “Underwriting the poor - A Global Fund for Social Protection”,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-
bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fil-ftehimiet ta’ kummerċ internazzjonali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 bit-titolu "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2011 dwar il-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali: rakkomandazzjonijiet rigward il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom 
jittieħdu3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ottubru 2011 bit-titlu “L-
approċċ futur għall-appoġġ baġitarju tal-UE għal pajjiżi terzi” (COM(2011)0638),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar Aġenda għall-Bidla:
il-futur tal-politika tal-iżvilupp tal-UE4;

– wara li kkunsidra r-rapport dwar il-monitoraġġ globali “Global Monitoring Report 2012” 
tal-20 ta’ April 2012 mill-Bank Dinji u mill-Fond Monetarju Internazzjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport dwar id-dinja tax-xogħol “World of Work Report” tad-29 ta’ 
April 2012 mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, bit-titlu “Better Jobs for a 
Better Economy”,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, bit-titlu 
“Global employment trends for youth 2012” ta’ Mejju 2012,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp (A7-0000/2012),

A. billi, għalkemm il-kriżi finanzjarja u ekonomika taffettwa, f'livelli differenti, ir-reġjuni 
kollha fid-dinja, l-iskop ta’ din ir-riżoluzzjoni huwa li jiġi vvalutat l-impatt tal-kriżi 

                                               
1 ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 31.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0331.
4 Testi adottati, P7_TA(2012)0386.
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finanzjarja u ekonomika fil-pajjiżi terzi, b’attenzjoni partikolari fuq il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u dawk l-anqas żviluppati;

B. billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika ġiet konnessa ma’ diversi kriżijiet oħra, bħall-
kriżijiet alimentari, soċjali u tal-enerġija;

C. billi l-kriżi taffettwa mhux biss id-drittijiet ekonomiċi u soċjali iżda wkoll id-drittijiet 
politiċi meta gvernijiet f’ċerti każijiet jillimitaw il-libertà ta’ espressjoni jew ta’ 
assoċjazzjoni fil-kuntest ta’ tensjonijiet u diffikultajiet ekonomiċi li dejjem qed jiżdiedu, 
kif rifless, b’mod partikolari, mill-protesti popolari bħal dawk li seħħew fl-Afrika ta’ Fuq 
u fil-Lvant Nofsani fl-2011;

D. billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika laqtet l-aktar il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk l-
anqas żviluppati, u dan deher fil-biċċa l-kbira mit-tnaqqis fid-domanda għall-
esportazzjonijiet tagħhom, il-livelli għoljin ta’ dejn, ir-riskju ta’ fluss anqas ta’ 
investiment dirett barrani (IDB) u tnaqqis fl-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA), li 
waslu għal diffikultajiet fl-osservanza tad-drittijiet tal-bniedem peress li hemm anqas 
riżorsi disponibbli sabiex jiġu żgurati d-drittijiet ekonomiċi u soċjali, u aktar nies qed 
jinsabu f'kundizzjonijiet ta’ faqar;

E. billi l-kriżi ekonomika globali mminat iż-żidiet fl-istandards ta’ għajxien miksuba mid-
dinja li qed tiżviluppa fil-perjodu ta’ 10 snin qabel il-kriżi, u billi r-rata ta’ inugwaljanza 
żdiedet fi kwart tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u b’hekk ġie limitat l-aċċess għall-
edukazzjoni, l-ikel, l-art u l-kreditu;

F. billi l-ODA kollettiva tal-UE naqset minn EUR 53,5 biljun fl-2010 għal EUR 53,1 biljun 
fl-2011, u dan irriżulta f'livell ODA tal-UE ta’ 0,4 % tal-ING li huwa anqas mil-livell tal-
2010 ta’ 0,44 % tal-ING;

G. billi l-objettiv tal-ftehimiet kummerċjali ffirmati mill-UE ma’ pajjiżi sħab huwa, inter 
alia, il-promozzjoni u l-espansjoni tal-kummerċ u l-investiment u t-titjib tal-aċċess tas-
suq, bil-ħsieb li tiżdied l-integrazzjoni ekonomika, jitnaqqas il-faqar, jinħolqu 
opportunitajiet ta’ impjieg ġodda, jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u jiżdiedu l-
istandards ta’ għajxien, u b’ hekk fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm kontribut għall-
osservanza tad-drittijiet tal-bniedem;

H. billi għandhom jiġu garantiti l-monitoraġġ u l-infurzar prattiku adegwati tal-klawsola 
dwar id-drittijiet tal-bniedem f’kull ftehim kummerċjali;  billi kull ksur sistematiku tal-
klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem imħaddna fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE 
jintitola kull parti firmatorja tieħu “miżuri adegwati”, li jistgħu jinkludu s-sospensjoni 
jew it-tmiem totali jew parzjali tal-ftehim;

I. billi l-Inizjattiva Għajnuna għall-Kummerċ kellha riżultati pożittivi, u kkontribwixxiet 
għall-iżvilupp ta’ kapaċità kummerċjali u infrastrutturi ekonomiċi aqwa fil-pajjiżi sħab;

J. billi kienu affettwati l-aktar id-drittijiet tal-ifqar persuni mill-kriżi; billi, skont il-Bank 
Dinji, 1,2 biljun persuna jgħixu f’faqar estrem b’anqas minn USD 1,25 fil-ġurnata;  billi 
l-Bank Dinji jqis li, anki fil-każ ta’ rkupru rapidu, 71 miljun persuna addizzjonali fid-
dinja se jibqgħu f’faqar estrem sal-2020 minħabba l-kriżi ekonomika; billi tliet kwarti tal-
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popolazzjoni fqira fid-dinja jgħixu f’pajjiżi b’introjtu medju;

K. billi l-persuni li jgħixu f’kundizzjonijiet ta’ faqar jeħtieġilhom aċċess effikaċi u bi prezz 
raġjonevoli għall-ġustizzja sabiex ikunu jistgħu jinvokaw id-drittijiet tagħhom jew 
jimpunjaw ksur tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa fil-konfront tagħhom; billi n-nuqqas 
ta’ aċċess għal proċess ġust u għal proċediment ġudizzjarju jassuġġetthom aktar għall-
vulnerabbiltà ekonomika u soċjali;

L. billi l-qgħad globali laħaq 200 miljun fl-2012 – żieda ta’ 27 miljun mill-bidu tal-kriżi fl-
2008, li qed jipperikola d-dritt għal xogħol u qed jirrriżulta fi tnaqqis fl-introjtu tal-
familji; billi, barra mill-mard fiżiku u l-kundizzjonijiet ekonomiċi li qed imorru għall-
agħar, il-qgħad għandu impatt dirett fuq is-saħħa mentali u jista’ jikkawża t-telf tal-istima 
persunali, li ħafna drabi jwassal għal dipressjoni u anki suwiċidju;

M. billi aktar minn 40 % tal-ħaddiema impjegati fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jaħdmu fis-
settur informali, u dan f’ħafna każijiet iwassal għal kundizzjonijiet instabbli u mhux 
ugwali ta’ xogħol mingħajr ebda protezzjoni soċjali, u 20 % biss tal-familji tagħhom 
għandhom aċċess għal kwalunkwe forma ta’ protezzjoni soċjali;

N. billi n-nisa jesperjenzaw ta’ spiss trattament mhux ugwali fil-post tax-xogħol meta 
mqabbla mal-irġiel, għal dak li għandu x’jaqsam mal-liċenzjament, il-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali u r-reklutaġġ mill-ġdid; billi l-irġiel huma kostretti jżidu l-piż tax-xogħol 
tagħhom peress li x-xogħol tagħhom huwa kkunsidrat b’mod ġenerali s-sors primarju tal-
introjtu tal-familja;

O. billi l-kriżi soċjoekonomika ħolqot tensjoni addizzjonali fil-familji u qed tirriżulta 
f’numru akbar ta’ każijiet ta’ abbuż fl-ambitu domestiku u vjolenza l-aktar fil-konfront 
tan-nisa u t-tfal;

P. billi l-kriżi taffettwa b’mod sproporzjonat iż-żgħażagħ li jidħlu għall-ewwel darba fis-suq 
tax-xogħol, fejn huma jkun l-aħħar li jitqabbdu u l-ewwel li jitkeċċew; billi, fil-livell 
dinji, 74,8 miljun żgħażugħ ta’ età bejn il-15 sal-42 sena kienu qegħda fl-2011, żieda ta’ 
aktar minn 4 miljuni mill-2008, b’livell għoli b’mod eċċezzjonali ta’ qgħad fil-Lvant 
Nofsani u l-Afrika ta’ Fuq;

Q. billi hemm madwar 200 miljun żgħażugħ li ma kkompletawx l-iskola primarja fil-pajjiżi 
ta’ introjtu baxx jew medju u b’hekk ġew miċħuda d-dritt tagħhom għal edukazzjoni;

R. billi t-tfal huma partikolarment affettwati mill-kriżi finanzjarja u ekonomika u ċ-
ċirkustanzi tagħhom huma ħafna drabi aggravati minħabba l-vulnerabbiltajiet u r-riskji 
esperjenzati minn dawk responsabbli mill-kustodja tagħhom;

S. billi, fuq livell dinji, 61 miljun tifel/tifla ta’ età skolastika ma jmorrux l-iskola primarja u 
l-progress lejn il-ksib ta’ edukazzjoni primarja universali waqaf mill-2008; billi l-Afrika 
sub-Saħarjana, b’31 miljun tifel/tifla li ma jmorrux l-iskola, tirrapreżenta nofs in-numru 
totali tad-dinja, u aktar bniet minn subien huma sforzati ma jmorrux l-iskola sabiex 
jikkontribwixxu għax-xogħol fid-dar minħabba l-pressjonijiet tal-faqar;

T. billi l-evidenza empirika tissuġġerixxi li, fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika, meta l-baġits 
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għall-edukazzjoni jitnaqqsu, aktar tfal jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien jew ma jattendux 
għal kollox sabiex jidħlu fis-suq tax-xogħol; billi aktar minn 190 miljun tifel/tifla bejn l-
età ta’ 15 u 14-il sena huma sfurzati jaħdmu, u wieħed minn erba’ tfal ta’ età bejn il-5 
snin u s-17-il sena jintuża bħala ħaddiem minorenni fl-Afrika sub-Saħarjana, meta 
mqabbel ma’ wieħed minn tmienja f’Asja-Paċifiku u wieħed minn għaxra fl-Amerika 
Latina u l-Karibew; billi l-bniet b’mod partikolari jinsabu f'riskju ogħla li jitneħħew mill-
iskola u jiġu sforzati jaħdmu jew jaħdmu xogħol domestiku d-dar; billi dan joħloq impatt 
negattiv fuq il-benessri tat-tifel/tifla u d-dritt għall-edukazzjoni, u fit-tul jaffettwa l-
kwalità tal-forza tax-xogħol u l-iżvilupp ġenerali;

U. billi ż-żieda u l-volatilità tal-prezzijiet tal-ikel qed jaffettwaw miljuni ta’ nies li qed 
ikollhom diffikultajiet sabiex jissodisfaw il-bżonnijiet bażiċi tagħhom;  billi mill-2007 il-
progress globali għat-tnaqqis tal-ġuħ naqas; billi 868 miljun persuna qed isofru minn 
malnutrizzjoni kronika u l-maġġoranża kbira (850 miljun persuna) jgħixu f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; billi l-istrateġiji ta’ tlaħħiq adottati minn familji vulnerabbli jinkludu t-
tnaqqis tal-kwantità u/jew il-kwalità ta’ ikel meħud f’stadji kritiċi tal-iżvilupp ta’ 
tifel/tifla jew matul it-tqala, b’effetti dejjiema fuq l-iżvilupp fiżiku u s-saħħa mentali;

V. billi l-impatt tal-kriżi ekonomika jista’ jkun partikolarment qawwi għall-persuni aktar 
avvanzati fl-età li jistgħu jkunu f’riskju akbar li jitilfu l-impjieg tagħhom u hemm anqas 
ċans li jinżammu jew jerġu jiġu impjegati; billi l-kriżi tista’ tillimita l-aċċess tagħhom 
għal kura tas-saħħa bi prezz raġonevoli;

W. billi ż-żieda fil-prezz tal-mediċini (sat-30 %) qed ikollha impatt negattiv fuq id-dritt 
għas-saħħa tal-aktar persuni vulnerabbli, jiġifieri t-tfal u l-anzjani;

X. billi, fuq livell globali, 214 miljun ħaddiem migrant huma issa, minħabba l-kriżi 
ekonomika, aktar affettwati mid-differenza fit-trattament, il-pagament insuffiċjenti jew 
in-nuqqas ta’ pagament tas-salarji u l-abbuż fiżiku;

Y. billi r-rimessi huma strumenti importanti sabiex jittaffa x-xokk tal-kriżi fuq l-ekonomiji 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

Z. billi t-traffikar tal-bnedmin huwa forma moderna ta’ skjavitù u ksur gravi tad-drittijiet 
fundamentali tal-bniedem; billi l-kriżi ekonomika dinjija qed tixpruna d-domanda għat-
traffikar tal-bnedmin, u l-forom kollha tat-traffikar tal-bnedmin qed ikomplu jiżdiedu u 
n-numru totali tal-vittmi tat-traffikar laħaq 20,9 miljun fil-livell dinji; billi t-traffikanti 
qed jisfruttaw il-bżonn tal-vittmi potenzjali li jsibu impjieg diċenti u jaħarbu mill-faqar;
billi n-nisa u l-bniet jikkostitwixxu żewġ terzi tal-vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin;

AA. billi, fuq livell globali, 1,3 biljun nies ma għandhomx aċċess għall-elettriku; billi l-aċċess 
għall-enerġija, b’mod partikolari l-elettriku, huwa vitali għall-ksib ta’ diversi Għanijiet 
ta’ Żvilupp tal-Millenju peress li, inter alia, dan inaqqas il-faqar permezz ta’ produttività 
mtejba, joħloq aktar introjtu u żvilupp tal-mikrointrapriżi, u jwassal għall-emanċipazzjoni 
ekonomika u soċjali;

BA. billi s-settur agrikolu jipprovdi l-impjieg u l-għajxien għal aktar minn 70 % tal-forza tax-
xogħol fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; billi, f’pajjiżi b’introjtu baxx u b’riżorsi limitati, 
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tkabbir fis-settur agrikolu huwa ħames darbiet aktar effikaċi fit-tnaqqis tal-faqar meta 
mqabbel mat-tkabbir f’setturi oħra (ħdax-il darba fl-Afrika Sub-Saħarjana);

CA. billi d-data aggregata ta’ spiss użata sabiex tiddeskrivi l-impatt tal-kriżi tista’ taħbi 
differenzi kbar bejn il-pajjiżi u ġewwa l-pajjiżi stess; billi huwa diffiċli li wieħed jaċċedi 
għal data neċessarja fiż-żmien utli sabiex jifhem kompletament l-impatt tal-kriżi 
ekonomika fuq ir-reġjunu u gruppi vulnerabbli oħra; billi hemm bżonn ta’ ġbir u analiżi 
kollaborattivi u innovattivi ta’ data fil-livell globali;

1. Itenni d-determinazzjoni qawwija tiegħu li jiddefendi u jippromwovi d-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali – ċivili, politiċi, soċjali u kulturali – bħala prinċipju 
fundamentali tal-politika esterna tiegħu insostenn tal-politiki l-oħra kollha, kif imħaddna 
fit-Trattat ta’ Lisbona, b’mod partikolari fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja;

2. Jinsisti fuq il-fatt li r-risposta għall-kriżi għandha tinkludi kooperazzjoni multilaterali 
koordinata internazzjonali kemm il-livell reġjonali kif ukoll interreġjonali b'approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tagħha;

3. Ifakkar fid-dmir tal-gvernijiet li jirrispettaw, jipproteġu u jissodifsaw id-drittijiet tal-
bniedem f’kull waqt, kif previst fil-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden 
il-gvernijiet jieħdu ħsieb li jevitaw d-diskriminazzjoni u jiżguraw id-drittijiet tal-bniedem 
bażiċi lil kulħadd; jiddeplora d-differenza eżistenti bejn ir-rikonoxximent legali u l-
infurzar politiku ta’ dawn id-drittijiet;

4. Iħeġġeġ lill-gvernijiet iqiegħdu l-interessi tal-gruppi l-aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni 
fiċ-ċentru tar-risposti politiċi billi jużaw qafas tad-drittijiet tal-bniedem fil-proċess 
deċiżjonali; jistieden lill-gvernijiet jadottaw il-miżuri neċessarji kollha sabiex jiżguraw l-
aċċess għall-ġustizzja lil kullħadd b’fokus partikolari fuq in-nies li qed jgħixu 
f’kundizzjonijiet ta’ faqar, li jeħtieġilhom ikollhom fehim komplet tad-drittijiet tagħhom 
u l-mezzi sabiex jeżerċitawhom;  jistieden lill-UE żżid l-appoġġ tagħha għall-programmi 
ta’ riforma tal-istat tad-dritt u tas-sistema ġudizzjarja fil-pajjiżi sħab;

5. Jilqa’ l-impenn tal-UE li tippromwovi d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali u ssaħħaħ 
l-isforzi sabiex tiżgura l-aċċess universali u nondiskriminatorju għas-servizzi bażiċi, 
b’fokus partikolari fuq il-gruppi fqar u vulnerabbli, kif stipulat fil-Qafas Strateġiku dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jistenna bil-ħerqa li jara dan rifless f’miżuri 
konkreti, inkluż fl-istrateġiji nazzjonali fuq id-drittijiet tal-bniedem abbozzati mid-
Delegazjonijiet tal-UE;

6. Jinsisti li r-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem għandu jiżgura li 
d-drittijiet tal-bniedem jitqiegħdu fuq quddiem fl-inizjattivi ta’ politiki, b’enfasi 
partikolari fuq l-aktar gruppi vulnerabbli fis-soċjetajiet tal-pajjiżi terzi;

7. Jenfasizza l-bżonn li jiġi offrut appoġġ kostanti lill-proġetti ffinanzjati mill-Istrument 
Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) għad-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem li qed jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet ekonomiċi u soċjali, bħad-
drittijiet tal-ħaddiema u l-migranti, u jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni tal-
edukazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;
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8. Ifakkar lill-gvernijiet fid-dmir tagħhom li jiżguraw li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili (CSOs) ikollhom il-mezzi neċessarji sabiex iwettqu r-rwol tagħhom fis-soċjetà, u li 
ma jużawx il-kriżi attwali bħala skuża sabiex jitnaqqas l-appoġġ għas-CSOs.  jitlob li 
jkun hemm finanzjament biżżejjed għall-Faċilità tas-Soċjetà Ċivili wara l-2013 sabiex 
tissaħħaħ aktar il-kapaċità tas-soċjetà ċivili fil-pajjiż sħab;

9. Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tinkludi dispożizzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-
bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt tal-proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi, tal-
miżuri ta’ implimentazzjoni, u tal-ftehimiet kummerċjali u l-ftehimiet ta’ investiment li 
għandhom impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali sinifikanti;

10. Jistieden lill-Istati Membri jissodisfaw l-impenji tagħhom bilaterali u multilaterali fil-
qasam tal-ODA ta’ 0,7 % tal-ING, u jiżguraw l-użu effiċjenti tal-għajnuna għall-iżvilupp 
sabiex jiġi garantit l-aqwa valur għall-flus;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Istati Membri jikkonformaw ir-risposti għall-
kriżi u l-politika għall-iżvilupp ma’ approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, kif 
stipulat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Aġenda għall-Bidla: il-futur tal-politika 
tal-iżvilupp tal-UE”1, u fir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-Komunikazzjoni2;

12. Jenfasizza l-importanza tal-koerenza u tal-koordinament tal-politika sabiex jinkiseb l-
objettiv tat-tnaqqis tal-faqar u jiżdied l-impatt tal-assistenza esterna tal-UE;

13. Itenni li l-appoġġ tal-baġit lill-pajjiżi sħab għandu jkun aktar marbut mas-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-governanza tal-pajjiżi sħab;

14. Jistieden lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw ifasslu politiki ekonomiċi li jippromwovu t-tkabbir 
u l-iżvilupp sostenibbli, joħolqu impjiegi, iqiegħdu l-gruppi soċjali vulnerabbli fuq 
quddiem fir-risposti ta’ politiki u jibbażaw l-iżvilupp fuq sistema fiskali soda, li hija 
neċessarja għall-mobilizzazzjoni tar-riżorsi nazzjonali b’mod aktar effiċjenti u ekwu;

15. Iħeġġeġ lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jieħdu vantaġġ mill-preferenzi kummerċjali 
mogħtija mill-UE fi ħdan il-qafas tas-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati (GSP+) sabiex 
l-ekonomija tagħhom tingħata spinta u tittejjeb il-kompetittvità tagħhom; ifakkar fl-
obbligu tagħhom li jirratifikaw u jimplimentaw is-27 konvenzjoni prinċipali 
internazzjonali fuq id-drittijiet tal-bniedem;

16. Jistieden lill-UE tappoġġa u tadotta l-mira internazzjonali tal-aċċess universali għall-
enerġija sal-2030 peress li dan se jikkontribwixxi għall-emanċipazzjoni ekonomika u l-
benefiċċji soċjali għall-persuni l-aktar fqar u dawk l-aktar vulnerabbli fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;

17. Jitlob li jkun hemm mekkaniżmu ta’ infurzar speċifiku li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tal-klawsoli relatati mad-drittijiet tal-bniedem fi ftehimiet bilaterali u 
internazzjonali ffirmati mill-UE; jilqa’ l-isforzi li saru sabiex titjieb l-analiżi tas-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi waqt it-tnedija jew il-konklużjoni ta’ 

                                               
1 COM(2011)0637.
2 P7_TA(2012)0386.
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ftehimiet kummerċjali u/jew ftehimiet ta’ investiment;

18. Jilqa’ l-iffokar mill-ġdid tal-għajnuna tal-UE lejn il-pajjiżi l-anqas żviluppati, filwaqt li 
jħeġġeġ il-pajjiżi b’introjtu medju jimpenjaw proporzjon akbar tad-dħul fiskali tagħhom 
għal skemi ta’ protezzjoni soċjali u għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem għall-persuni l-
aktar fqar u l-aktar vulnerabbli;

19. Jistieden lill-komunità internazzjonali tipprovdi assistenza adegwata lill-gvernijiet tal-
Afrika Sub-Saħarjana sabiex jiġi evitat li l-kriżi finanzjarja tiżviluppa f’kriżi umanitarja 
reġjonali;

20. Jistieden lill-gvernijiet jirrispettaw l-obbligi tagħhom fil-konfront taċ-ċittadini għal dak li 
jikkonċerna l-ġestjoni soda tar-riżorsi naturali;

21. Iħeġġeġ lill-gvernijiet jieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex inaqqsu d-differenzi kbar 
fl-introjtu u jistabbilixxu kundizzjonijiet li jippermettu dawk li attwalment qed jgħixu 
f’kundizzjonijiet ta’ faqar kbir jirrealizzaw il-potenzjal tagħhom u jgħixu b’mod dinjituż;

22. Iħeġġeġ lill-gvernijiet fil-pajjiżi li qed jiżiluppaw jistabbilixxu skemi ta’ protezzjoni 
soċjali, peress li dawn huma essenzjali għall-protezzjoni tal-aktar persuni vulnerabbli u 
għat-tisħiħ ta’ reżiljenza fil-konfront tax-xokkijiet ekonomiċi u ambjentali u dawn 
rriżultaw li huma investiment f’soċjetà pjutost milli spiża, kif muri mill-programmi ta’ 
assistenza soċjali, bħall-bolsa familia tal-Brażil jew l-iskemi ta’ xogħlijiet pubbliċi 
bbażati fuq id-domanda bħan-National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) 
fl-Indja; jenfasizza li s-suċċess ta’ dawn l-iskemi ta’ trasferiment ta’ fondi likwidi 
jiddependi l-aktar fuq il-kundizzjonalità bħar-reġistrazzjoni fi skola u l-attendenza kif 
ukoll aspetti tas-saħħa, b’mod partikolari t-tilqim tat-tfal;

23. Jilqa’ l-inizjattiva konġunta mnedija mir-Rapporteur Speċjali tan-NU għad-dritt tal-ikel, 
Olivier De Schutter, u r-Rapporteur Speċjali tan-NU għall-faqar estrem u d-drittijiet tal-
bniedem, Magdalena Sepúlveda Carmona, sabiex jissaħħu s-sistemi ta’ protezzjoni
soċjali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw permezz ta’ Fond Globali għall-Protezzjoni Soċali, li 
permezz tiegħu s-solidarjetà internazzjonali tista’ tiġi trasposta sabiex ikunu jistgħu 
jibbenfikaw il-pajjiżi l-anqas żviluppati;  jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ għal 
dawn il-programmi;

24. Iqis li l-investiment fl-agrikoltura sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa mezz 
rapidu importanti fil-ġieda kontra n-nuqqas ta’ sigurtà alimentari u bħala xprun għat-
tkabbir ġenerali;  iħeġġeġ lill-gvernijiet jappoġġaw investiment responsabbli tas-settur 
privat u produtturi tal-ikel żgħar, speċjalment in-nisa u l-kooperattivi, li huma l-aktar 
effikaċi fit-tnaqqis tal-faqar kbir permezz taż-żieda ta’ qligħ fuq ix-xogħol u l-ħolqien ta’ 
impjiegi għall-foqra; jenfasizza l-importanza ta’ investiment fl-infrastruttura rurali li 
jnaqqas l-ispejjeż ta’ transazzjoni u jippertmetti l-bdiewa jilħqu s-swieq u jiġġeneraw 
aktar introjtu;

25. Iħeġġeġ lill-gvernijiet ma jneħħux jew jillimitaw is-sussidji tal-ikel peress li dawn is-
sussidji jistgħu jillimitaw il-prevalenza tal-ġuħ u jtejbu n-nutrizzjoni tal-familji 
destinatarji;
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26. Ifakkar lill-gvernijiet li l-politiki ta’ impjiegi għaż-żgħażagħ għandhom jiffokaw mhux 
biss fuq il-ħolqien ta’ impjiegi, iżda wkoll fuq l-iżgurar ta’ livell ta’ introjtu u 
kundizzjonijiet ta’ xogħol li huma xierqa għal standard ta’ għajxien adegwat;

27. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-introduzzjoni globali ta’ taxxa fuq it-transazzjonijiet 
finanzjarji, li tista’ tkun mekkaniżmu ta’ finanzjament innovattiv għall-iżvilupp, u li fl-
aħħar mill-aħħar tkun tista’ tikkontribwixxi għar-rispett universali tad-drittijiet 
ekonomiċi u soċjali; jinkoraġġixxi l-Istati Membri kollha jappoġġaw il-proposta baġitarja 
tal-UE għal taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji;

28. Iqis ta’ importanza fundamentali t-tisħiħ ta’ politiki ta’ taħriġ u ta’ żvilupp ta’ 
kompetenzi, inklużi l-internships u t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol li jipprovdu appoġġ 
għat-tranżizzjoni pożittiva mill-iskola għas-suq tax-xogħol;

29. Iħeġġeġ kemm lill-gvernijiet ta’ pajjiżi b’rati għoljin ta’ tħaddim tat-tfal u lid-donaturi 
internazzjonali jippromwovu miżuri ta’ prevenzjoni, bħall-espansjoni tal-aċċess għall-
iskejjel, it-titjib tal-kwalità tal-iskejjel u t-tnaqqis tal-ispejjeż tal-iskejjel sabiex jitnaqqsu 
r-rati ta’ faqar u jiġi promoss it-tkabbir ekonomiku;

30. Iħeġġeġ lill-gvernijiet jipprovdu programmi ta’ edukazzjoni tat-tieni opportunità għal 
dawk li ma attendewx l-iskola primarja sabiex jingħatawlhom edukazzjoni fil-qasam tal-
litteriżmu u tal-kalkoli kif ukoll kompetenzi fil-qasam tal-għajxien li jistgħu jgħinuhom 
joħorġu minn sitwazzjoni ta’ faqar;

31. Iħeġġeġ lill-gvernijiet iżidu l-miżuri ta’ appoġġ għall-protezzjoni tal-minorenni, inklużi 
miżuri sabiex tiġi indirizzata l-vjolenza fil-konfront tat-tfal u tiġi promossa s-
sensibilizzazzjoni fost l-uffiċjali pubbliċi tal-vjolenza fil-konfront tat-tfal;

32. Ifakkar li l-politiki ta’ rkupru kollha se jkollhom bżonn element tal-ġeneru qawwi; jitlob, 
b'mod urġenti, li jkun hemm l-applikazzjoni ta’ politiki u prattiċi li jiżguraw li aktar nisa 
jidħlu s-suq tax-xogħol u jiġu impjegati b’kundizzjonijiet ta’ xogħol dinjitużi u bi 
protezzjoni soċjali; jitlob li jkun hemm investiment pubbliku fis-servizzi ta’ kura sabiex 
jitnaqqas ix-xogħol domestiku u ta’ kura mingħajr ħlas tan-nisa; jinsisti li l-politiki tas-
suq tax-xogħol iridu jindirizzaw in-nuqqas ta’ ħin tal-ġenituri għal raġunijiet ta’ 
assistenza u edukattivi;

33. Jenfasizza li n-nisa jeħtieġilhom ikunu aktar involuti fi djalogu soċjali u fil-proċess 
deċiżjonali; itenni l-fatt li l-edukazzjoni għan-nisa u l-emanċipazzjoni tal-ġeneru huma 
essenzjali jekk in-nisa għandhom ikollhom dritt ugwali, inter alia, fuq l-użu tar-riżorsi 
tal-unità domestika;

34. Iħeġġeġ lill-gvernijiet jindirizzaw kwistjonijiet fundamentali relatati mad-drittijiet tal-
bniedem iffaċċjati mill-anzjani, b’mod partikolari fi żminijiet ta’ reċessjoni ekonomika, 
pereżempju l-qgħad fit-tul, id-diskriminazzjoni relatata mal-età, in-nuqqas ta’ sigurtà fir-
rigward tal-introjtu u kura tas-saħħa finanzjarjament inaċċessibbli; jistieden lill-gvernijiet 
jistabbilixxu mekkaniżmi innovattivi ġodda għall-parteċipazzjoni flessibbli tal-forza tax-
xogħol, bħad-dritt tal-anzjani għal pensjonijiet soċjali filwaqt li jaħdmu part-time;

35. Jitlob li l-ispejjeż ta’ transazzjoni għar-remissi jitnaqqsu u li tali arranġamenti jkunu 
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disponibbli b’mod aktar rapidu, pereżempju li jsir aktar faċli għall-migranti li jiftħu kont 
bankarju fil-pajjiżi ospitanti;

36. Jistieden lill-gvernijiet jiżguraw li l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmien tibqa’ 
tippreżenta prijorità fl-aġenda tagħhom matul iż-żminijiet ta’ kriżi ekonomika u 
finanzjarja; iħeġġeġ lill-gvernijiet jimplimentaw bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni sabiex jitressqu 
quddiem qorti kriminali t-traffikanti u l-kuntrabandisti, jestendu l-appoġġ u l-assistenza 
legali għall-vittmi tat-traffikar illegali u jiżviluppaw kooperazzjoni internazzjonali mill-
qrib;

37. Jilqa’ d-diskussjonijiet fi ħdan il-Bord ta’ Livell Għoli tan-NU dwar l-Aġenda tal-
Iżvilupp Għal Wara l-2015 bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarju Ewropew għall-Iżvilupp;
iqis li l-qafas wara l-2015 għandu jagħti prijorità lir-realizzazzjoni progressiva tad-
drittijiet tal-bniedem u jieħu kont tal-impatt tal-kriżi finanzjarja u ekonomika fuq dawk l-
aktar foqra u l-aktar vulnerabbli; iħeġġeġ lill-partijiet involuti kollha jikkunsidraw 
jistabbilixxu miri u indikaturi kwantifikabbli, kif ukoll indikaturi kwalitattivi u bbażati 
fuq ir-riżultati;

38. Jenfasizza li hemm bżonn ta’ aktar riċerka u analiżi fuq l-impatt tal-kriżi finanzjarja u 
ekonomika f’reġjuni varji, u bżonn li jitjieb il-monitoraġġ tas-sinjali bikrija ta’ kriżijiet 
globali u reġjonali; jenfasizza li d-data disaggregata għandha tkun aktar promenenti fir-
riċerka u fl-ippjanar ta’ politika sabiex jiġu identifikati u indirizzati l-problemi ffaċċjati 
minn dawk il-membri tas-soċjetà l-aktar foqra u vulnerabbli; jistieden lill-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jipprovdu appoġġ finanzjarju għal-laboratorju ta’ innovazzjoni tan-NU 
“Global Pulse”, imniedi mis-Segretarju Ġenerali tan-NU fl-2009, bl-objettiv li tinġabar u 
tiġi analizzata d-data meħtieġa għal fheim aħjar tal-kriżi finanzjarja u ekonomika fuq il-
gruppi l-aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni u li jingħataw risposti ta’ politika xierqa;

39. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), lill-gvernijiet u l-
parlamenti tal-Istati Membri u lill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet 
tal-Bniedem.


