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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gevolgen van de financiële en economische crisis voor de mensenrechten
(2012/2136(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2011 getiteld "Een centrale plaats voor mensenrechten en 
democratie in het externe optreden van de EU - Voor een meer doeltreffende aanpak" 
(COM(2011)0886),

– gezien het strategisch kader en het actieplan van de Europese Unie voor mensenrechten 
en democratie (11855/12), die op 25 juni 2012 door de Raad Buitenlandse Zaken zijn 
goedgekeurd,

– gezien de richtsnoeren van de Europese Unie inzake mensenrechten,

– gezien de conclusies van de G-20-top van 18-19 juni 2012 in Los Cabos (Mexico),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 13 oktober 
2011 getiteld "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor 
verandering" (COM(2011)0637),

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en 
het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR),

– gezien de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 24 september 2012, 

– gezien resolutie S-10/1 van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties 
van 23 februari 2009 over de gevolgen van de wereldwijde economische en financiële 
crises op de universele verwerkelijking en het feitelijke genot van mensenrechten,

– gezien de VN-conferentie over de wereldwijde financiële en economische crisis en de 
gevolgen daarvan voor de ontwikkeling, die van 24 tot 26 juni 2009 gehouden werd in 
New York en het slotdocument dat door de Conferentie aangenomen werd (en dat op 9 
juli 2009 bekrachtigd is door Resolutie 63/303 van de Algemene Vergadering van de 
VN) ,

– gezien de beginselen van Rome voor duurzame mondiale voedselzekerheid, 
aangenomen door de Wereldtop over voedselzekerheid die van 16-18 november 2009 in 
Rome gehouden werd,

– gezien het VN-rapport uit 2009 van de toenmalige onafhankelijke expert van de VN 
voor het vraagstuk van mensenrechten en extreme armoede, Magdalena Sepúlveda 
Carmona, momenteel speciale rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten,
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– gezien het rapport van 4 februari 2009 van de speciale VN-rapporteur Raquel Rolnik 
over adequate huisvesting als onderdeel van het recht op een adequaat bestaansniveau 
en over het recht op non-discriminatie in deze context,

– gezien de VN-beleidsinstructienota nr. 7 van oktober 2012 van de speciale rapporteur 
van de VN voor het recht op voedsel, Olivier de Schutter, en de speciale rapporteur van 
de VN over extreme armoede en mensenrechten, Magdalena Sepúlveda Carmona, 
getiteld "Borg staan voor de armen - Een mondiaal fonds voor sociale bescherming",

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over mensenrechten, sociale normen en 
milieunormen in internationale handelsovereenkomsten1,

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht 
Europa2,

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over de financiële, economische en sociale crisis: 
aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatieven3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 oktober 2011, getiteld "De toekomstige 
strategie inzake EU-begrotingssteun aan derde landen" (COM(2011)0638),

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 over een agenda voor verandering: de 
toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU4,

– gezien het "Global Monitoring Report 2012" van 20 april 2012 van de Wereldbank en 
het Internationaal Monetair Fonds, 

– gezien het "World of Work Report" van 29 april 2012 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, getiteld "Better Jobs for a Better Economy",

– gezien het rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie van mei 2012, getiteld        
"Mondiale tendensen in de jeugdwerkgelegenheid 2012",

– gezien de artikelen 48 en 119, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de    
Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2012),

A. overwegende dat, hoewel de financiële en economische crisis, in verschillende mate, 
van invloed is op alle regio's in de wereld, de huidige resolutie bedoeld is om een 
beoordeling te maken van de gevolgen van de financiële en economische crisis op de 
derde landen, waarbij de aandacht met name gericht is op de ontwikkelings- en minst 
ontwikkelde landen; 

                                               
1 PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 31.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0331.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0386.
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B. overwegende dat de financiële en economische crisis vervlochten is geraakt met talrijke 
andere crises, bijvoorbeeld voedsel-, energie- en sociale crises;

C. overwegende dat niet alleen economische en sociale rechten maar ook politieke rechten 
te lijden hebben onder de crisis wanneer de regeringen in sommige gevallen de vrijheid 
van meningsuiting of vereniging beperken in de context van groeiende onvrede en 
economische tegenspoed, zoals dat, met name, tot uiting kwam in volksprotesten die  
plaatsvonden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten in 2011;

D. overwegende dat de financiële en economische crisis vooral een negatieve invloed op de 
ontwikkelings- en minst ontwikkelde landen heeft gehad, hetgeen met name tot uiting 
kwam in een exportdaling door verminderde vraag, hoge schuldenlasten, het risico op 
verminderde toestroom van directe buitenlandse investeringen (DBI) en een 
vermindering van de officiële ontwikkelingshulp (ODA), hetgeen leidt tot 
moeilijkheden bij de verwezenlijking van de mensenrechten, omdat er minder middelen 
beschikbaar zijn om de sociale en economische rechten te waarborgen en er meer 
mensen aan de bedelstaf geraken;

E. overwegende dat de wereldwijde economische crisis de verhoging van de 
levensstandaard ondermijnd heeft die de derde wereld in de tien jaar voorafgaand aan de 
crisis verworven heeft, en overwegende dat de mate van ongelijkheid in een kwart van 
de ontwikkelingslanden groter geworden is, waardoor de toegang tot onderwijs, 
voedsel, land en krediet beperkt is;

F. overwegende dat de collectieve EU-uitgaven voor de officiële ontwikkelingshulp daalde 
van 53,5 miljard EUR in 2010 tot 53,1 miljard EUR in 2011, waarmee het niveau van 
de uitgaven voor ontwikkelingshulp daalde van 0,44% van het BNI in 2010 tot 0,42% 
van het BNI in 2011;

G. overwegende dat het doel van handelsovereenkomsten die door de EU met 
partnerlanden gesloten worden is om, onder andere, de handel en de investeringen te 
bevorderen en uit te breiden, en markten toegankelijker te maken met het oogmerk om 
de economische integratie te verbeteren, de armoede terug te dringen, nieuwe 
mogelijkheden voor werk te scheppen, arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de 
levensstandaard te verhogen en zodoende uiteindelijk bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de mensenrechten;

H overwegende dat het juiste toezicht op en de praktische handhaving van de 
mensenrechtenclausule van elke handelsovereenkomst gegarandeerd moeten worden; 
overwegende dat enige stelselmatige schending van de in de handelsovereenkomsten 
van de EU vastgelegde mensenrechtenclausule elke verdragspartij het recht geeft om 
"gepaste maatregelen" te nemen, waaronder ook het geheel of gedeeltelijk opschorten 
van de overeenkomst kan vallen;

I overwegende dat het "Hulp voor Handel"-initiatief positieve resultaten heeft laten zien 
en bijgedragen heeft geleverd aan de ontwikkeling van meer handelscapaciteit en een 
betere economische infrastructuur in partnerlanden;

J. overwegende dat de rechten van de armste mensen het meest te lijden hebben gehad van 
de crisis; overwegende dat, volgens de Wereldbank, 1,2 miljard mensen in extreme 
armoede leven op een bedrag van minder dan 1,25 Amerikaanse dollar per dag; 
overwegende dat volgens een schatting van de Wereldbank in 2020, zelfs in het geval 
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van een spoedig herstel, ongeveer 71 miljoen mensen extra in extreme armoede zullen 
blijven verkeren als gevolg van de economische crisis; overwegende dat driekwart van 
de armen ter wereld in midden-inkomenslanden leeft;

K. overwegende dat de mensen die in armoede leven behoefte hebben aan een effectieve en 
betaalbare toegang tot de rechter om voor hun recht op te komen en 
mensenrechtenschendingen die jegens hen gepleegd zijn aan te vechten; overwegende 
dat zij, indien een eerlijk proces en een eerlijke rechtsgang voor hen niet  weggelegd is, 
economisch en sociaal nog kwetsbaarder zijn;

L. overwegende dat de werkeloosheid ter wereld in 2012 opliep tot 200 miljoen - een 
stijging van 27 miljoen sinds het begin van de crisis in 2008 - waardoor het recht op 
werk in gevaar komt en de gezinsinkomens achteruitlopen; overwegende dat 
werkeloosheid, naast lichamelijke ziekten en verslechterende economische 
omstandigheden, een rechtstreekse invloed heeft op de geestelijke gezondheid en een 
gebrek aan eigenwaarde kan veroorzaken, hetgeen veelvuldig tot depressie en zelfs 
zelfmoord kan leiden;

M. overwegende dat meer dan 40% van de werknemers in ontwikkelingslanden werkzaam 
zijn in de informele sector, wat in veel gevallen leidt tot instabiele en ongelijke 
arbeidsomstandigheden zonder sociale bescherming, en slechts 20% van hun gezinnen 
toegang hebben tot enige vorm van sociale bescherming;

N. overwegende dat vrouwen vaak een ongelijke behandeling ondergaan op de werkplek in 
vergelijking met mannen, op het punt van ontslag, sociale voorzieningen en 
heraanwerving; overwegende dat mannen genoodzaakt zijn om hun werklast te 
vergroten omdat hun werk in het algemeen beschouwd wordt als de voornaamste 
inkomstenbron van het gezin;

O. overwegende dat de sociaal-economische crisis extra spanningen teweegbrengt bij 
gezinnen en tot een vergroting van het aantal gevallen van huiselijk geweld en vooral op 
vrouwen en kinderen gericht geweld leidt;

P. overwegende dat jongeren onevenredig getroffen worden door de crisis, want als 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt zijn zij de laatsten die aangenomen en de eersten die 
ontslagen worden; overwegende dat er in 2011, wereldwijd, 74,8 jongeren in de leeftijd 
van 15-24 werkeloos waren, wat een stijging van meer dan 4 miljoen betekent sinds 
2007, met een uitzonderlijk hoog werkeloosheidsniveau in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika;

Q. overwegende dat er, in lage en midden-inkomenslanden, circa 200 miljoen jonge 
mensen zijn die de lagere school niet hebben afgemaakt en wie dus het recht op 
onderwijs ontzegd is; 

R. overwegende dat vooral kinderen te lijden hebben onder de financiële en economische 
crisis, omdat hun omstandigheden vaak verslechterd worden door de kwetsbaarheid van 
hun verzorgers en de risico's die zij lopen;

S. overwegende dat er, wereldwijd, 61 miljoen kinderen in de lagere-schoolleeftijd geen 
onderwijs volgen en dat de voortgang om een universele basiseducatie te 
verwezenlijken sinds 2008 gestagneerd is; overwegende dat Afrika ten zuiden van de 
Sahara, een gebied waar 31 miljoen kinderen niet op school zitten, goed is voor de helft 
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van het wereldtotaal en dat er meer meisjes dan jongens door de armoede gedwongen 
zijn van school te gaan om een bijdrage te leveren aan huishoudelijke werkzaamheden;

T. overwegende dat er empirisch bewijs voorhanden is dat erop wijst dat er, in tijden van 
economische crisis, wanneer de budgetten voor onderwijs teruggebracht worden, meer 
kinderen voortijdig van school gaan of helemaal geen onderwijs volgen om toe te treden 
tot de beroepsbevolking; overwegende dat meer dan 190 miljoen kinderen in de leeftijd 
van 5 tot 14 gedwongen worden om te werken en dat een op de vier kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 17 kinderarbeid moet verrichten in Afrika ten zuiden van de Sahara, 
vergeleken met een op de acht in Azië en het gebied van de Stille Oceaan en een op de 
tien in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied; overwegende dat vooral meisjes een 
hoger risico lopen om van school gehaald en gedwongen te worden kinderarbeid of 
thuis huishoudelijke taken te verrichten; overwegende dat dit een negatief effect heeft 
op het welzijn van het kind en het recht op onderwijs en dat de kwaliteit van de 
beroepsbevolking en de algehele ontwikkeling daar op de lange termijn onder te lijden 
hebben;

U. overwegende dat miljoenen mensen die moeite hebben om in hun basale behoeften te 
voorzien te lijden hebben van stijgende en veranderlijke voedselprijzen; overwegende 
dat het tempo van de voortgang om de honger in de wereld terug te dringen sinds 2007 
teruggevallen is; overwegende dat 868 miljoen mensen lijden aan chronische 
ondervoeding en dat de overgrote meerderheid (850 miljoen mensen) daarvan in 
ontwikkelingslanden woont; overwegende dat het bezuinigen op de kwantiteit en/of de 
kwaliteit van het gegeten voedsel tijdens kritieke stadia in de ontwikkeling van kinderen 
of tijdens zwangerschap tot de overlevingsstrategieën in kwetsbare huishoudens 
behoort, hetgeen langetermijngevolgen voor de lichamelijke groei en de geestelijke 
gezondheid oplevert;

V. overwegende dat vooral ouderen, die grotere risico's kunnen lopen om werkeloos te 
worden en minder kans maken om omgeschoold en weer aangeworven te worden, de 
acute effecten van de economische crisis ondervinden; overwegende dat hun toegang tot 
betaalbare gezondheidszorg door de crisis beperkt kan worden;

W. overwegende dat de stijging van de medicijnprijzen (die tot 30% duurder zijn 
geworden) negatieve gevolgen heeft voor het recht op gezondheid van de meest 
kwetsbaren, voornamelijk kinderen en de ouderen;

X. overwegende dat op er dit moment, wereldwijd, 214 miljoen arbeidsmigranten zijn die, 
ten gevolge van de economische crisis, meer te lijden hebben van ongelijke 
behandeling, onderbetaling of het niet betalen van lonen, en lichamelijke mishandeling;

Y. overwegende dat geldovermakingen een belangrijk middel zijn om de schok van de 
crisis voor de economieën van de ontwikkelingslanden te verzachten;

Z. overwegende dat mensenhandel een moderne vorm van slavernij en een ernstige 
schending van fundamentele mensenrechten is; overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de vraag naar verhandelde mensen opdrijft, waardoor er steeds meer 
mensenhandel plaatsvindt in allelei vormen en het aantal verhandelde mensen 
wereldwijd tot 20,9 miljoen is opgelopen; overwegende dat mensenhandelaars de 
behoefte van hun potentiële slachtoffers om een fatsoenlijke baan te vinden en aan de 
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armoede te ontsnappen exploiteren; overwegende dat tweederde van de slachtoffers van 
mensenhandel vrouwen en meisjes zijn;

AA. overwegende dat 1,3 miljard mensen ter wereld geen toegang tot elektriciteit hebben; 
overwegende dat toegang tot energie, vooral tot elektriciteit, van vitaal belang is voor de 
verwezenlijking van een aantal millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, omdat die 
toegang, onder andere, de armoede terugbrengt door een verbetering van de 
productiviteit, meer inkomsten genereert en de ontwikkeling van micro-ondernemingen
stimuleert, en tot een versterking van de economische en sociale posities leidt;

BA. overwegende dat de werkgelegenheid en het levensonderhoud voor 70% van de 
bevolking in de ontwikkelingslanden voortkomt uit de agrarische sector; overwegende 
dat in landen met lage inkomsten die arm zijn aan hulpbronnen de groei in de agrarische 
sector vijf keer zo effectief is voor het terugdringen van de armoede dan groei in de 
andere sectoren (en in Afrika bezuiden de Sahara is dat elf keer);

CA. overwegende dat achter de samengevoegde gegevens die vaak gebruikt worden om de 
effecten van de crisis te beschrijven grote verschillen tussen en binnen landen schuil 
kunnen gaan; overwegende dat het moeilijk is om toegang te krijgen tot de actuele 
gegevens die nodig zijn voor een volledig begrip van de gevolgen van de economische 
crisis voor regio's en  kwetsbare groepen; overwegende dat er op mondiaal niveau 
behoefte is aan het gezamenlijk en innovatief verzamelen en analyseren van gegevens; 

1. wijst nogmaals op zijn vastbeslotenheid om de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden - burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele - te beschermen en 
te bevorderen als een kernbeginsel van zijn buitenlands beleid en als fundament van al 
het andere beleid, zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, met name in de context 
van de economische en financiële crisis;

2. staat erop dat het antwoord op de crisis een internationaal gecoördineerde multilaterale 
samenwerking moet bevatten, op zowel het regionale als het interregionale niveau, 
waarbij de mensenrechten centraal staan; 

3. brengt in herinnering dat het de plicht van regeringen is om te allen tijde de 
mensenrechten te eerbiedigen, te beschermen en te verwezenlijken, zoals dat in het 
internationaal recht inzake de mensenrechten is vastgelegd; doet een beroep op 
regeringen op hun hoede te zijn voor discriminatie en om de fundamentele 
mensenrechten voor een ieder te garanderen; betreurt het feit dat er een kloof gaapt 
tussen de wettelijke erkenning en de politieke handhaving van de naleving van de 
mensenrechten;

4. dringt er bij regeringen op aan de belangen van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 
een prominente plaats te geven in beleidsreacties door bij het besluitvormingsproces 
gebruik te maken van een mensenrechtenkader; doet een beroep op regeringen om alle 
maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om iedereen toegang tot de rechter te 
verschaffen en daarbij in het bijzonder aandacht te schenken aan mensen die in armoede 
leven, omdat die er behoefte aan hebben om volledig op de hoogte te zijn van hun 
rechten en de middelen om hun recht te zoeken; doet een beroep op de EU om haar 
steun voor de rechtsstaat en programma's voor herziening van het rechtsstelsel in 
partnerlanden naar een hoger plan te tillen;
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5. is verheugd over het engagement van de EU met de bevordering van economische, 
sociale en culturele rechten en de versterking van de inspanningen om voor een 
universele en non-discriminatoire toegang tot elementaire voorzieningen te zorgen, met 
speciale aandacht voor de arme en kwetsbare groepen, zoals dat uiteengezet is in het 
strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie; kijkt ernaar uit om dit vertaald 
te zien in concrete maatregelen, met inbegrip van de landenstrategieën inzake 
mensenrechten die opgesteld worden door de delegaties van de Unie; 

6. staat erop dat de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten ervoor 
moet zorgen dat mensenrechten een prominente plaats innemen bij beleidsinitiatieven, 
waarbij de nadruk dient te liggen op de meest kwetsbare groepen in de samenlevingen 
van derde landen;

7. benadrukt de noodzaak om bestendige ondersteuning te bieden aan door het Europees 
instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) gefinancierde projecten voor 
mensenrechtenactivisten die een lans breken voor economische en sociale rechten, zoals 
de rechten van werknemers en migranten, en onderstreept het belang van het bevorderen 
van de mensenrechteneducatie;

8. herinnert regeringen aan hun plicht om ervoor te zorgen dat maatschappelijke 
organisaties over de nodige middelen beschikken om hun rol binnen de samenleving te 
vervullen en de huidige crisis niet als een excuus te gebruiken om de steun aan die 
organisaties te verminderen; vraagt om toereikende financiering van de faciliteit voor 
het maatschappelijk middenveld na 2013 om het vermogen van het maatschappelijk 
middenveld in partnerlanden verder te versterken;

9. benadrukt dat de Commissie bepalingen inzake de mensenrechten dient op te nemen in 
effectbeoordelingen van wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen, 
uitvoeringsmaatregelen en handels- en investeringsovereenkomsten die belangrijke 
economische, sociale en milieueffecten hebben;

10. doet een beroep op lidstaten om de toezeggingen die zij in bilateraal en multilateraal 
verband gedaan hebben om 0,7% van het BNI te besteden aan officiële 
ontwikkelingshulp na te komen en om voor een efficiënt gebruik van ontwikkelingshulp 
te zorgen om te garanderen dat het geld goed besteed wordt; 

11. dringt er bij de Commissie, de EDEO en de lidstaten op aan de reacties op de crisis en 
het ontwikkelingsbeleid te baseren op een aanpak die gericht is op de mensenrechten, 
zoals in de mededeling van de Commissie "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid 
vergroten: een agenda voor verandering1" en in de resolutie2 van het Parlement naar 
aanleiding van deze mededeling uiteen is gezet;

12. benadrukt het belang van beleidscoherentie en samenwerking zodat het doel van 
armoedereductie gerealiseerd kan worden en de effecten van de externe hulp van de EU 
vergroot kunnen worden;

13. wijst er nogmaals op dat budgettaire ondersteuning van partnerlanden nauwer gelieerd 
dient te zijn aan de toestand van de mensenrechten en de governance van de 
partnerlanden;

                                               
1 COM(2011)0637.
2 P7_TA(2012)0386.
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14. doet een beroep op de ontwikkelingslanden om economisch beleid te bedenken dat 
duurzame groei en ontwikkeling bevordert, banen schept, kwetsbare groepen een 
prominente plaats toekent bij beleidsreacties, en om de ontwikkeling te baseren op een 
gezond fiscaal stelsel, hetgeen noodzakelijk is om binnenlandse hulpbronnen op een 
efficiëntere en billijkere manier te mobiliseren;

15. moedigt ontwikkelingslanden aan hun voordeel te doen met de handelspreferenties die 
hen door de EU geboden worden in het kader van het stelsel van algemene preferenties 
(SAP+) om hun economie te stimuleren en hun concurrentievermogen te verbeteren; 
herinnert hen aan hun verplichting om de 27 belangrijkste verdragen inzake 
mensenrechten te ratificeren en uit te voeren;

16. doet een beroep op de EU om de internationale doelstelling van universele toegang tot 
energie tegen 2030 te ondersteunen en aan te nemen, omdat dit een bijdrage zal leveren 
aan de versterking van de economische positie en aan de sociale voordelen van de 
armsten en de meest kwetsbaren in ontwikkelingslanden;

17. vraagt om een speciaal handhavingsmechanisme om toezicht te houden op de uitvoering 
van de mensenrechtenclausules in door de EU ondertekende bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten; is verheugd over inspanningen om de toestand van de mensenrechten 
in derde landen beter te onderzoeken bij het sluiten of aangaan van handels- en/of 
investeringsovereenkomsten; 

18. is verheugd over het feit dat het zwaartepunt van de EU-hulp verschoven is naar de 
minst ontwikkelde landen ligt, hetgeen midden-inkomenslanden aanspoort om een 
groter deel van hun belastinginkomsten aan sociale beschermingsstelsels en de 
verwezenlijking van de mensenrechten voor de armsten en meest kwetsbaren te wijden; 

19. doet een beroep op de internationale gemeenschap om regeringen in Afrika ten zuiden 
van de Sahara adequate hulp te bieden om te voorkomen dat de financiële crisis uitdraait 
op een humanitaire ramp in de regio;

20. doet een beroep op regeringen om hun verplichtingen jegens burgers in acht te nemen in 
termen van goed rentmeesterschap van natuurlijke hulpbronnen;

21. dringt er bij regeringen op aan om de nodige maatregelen te nemen om extreme 
inkomensongelijkheden terug te dringen en omstandigheden te scheppen die degenen 
die momenteel in extreme armoede leven in staat zullen stellen om hun volledige 
potentieel te verwezenlijken en een waardig leven te leiden; 

22. dringt er bij regeringen in ontwikkelingslanden op aan om socialebeschermingsstelsels 
tot in de details uit werken, omdat deze essentieel zijn voor het beschermen van de 
meest kwetsbaren en het opbouwen van veerkracht om economische tegenslagen en 
milieurampen te boven te komen, en bewezen hebben eerder een maatschappelijke 
investering dan een kostenpost te zijn, hetgeen programma's voor sociale bijstand, zoals 
het Braziliaanse bolsa familia of het door vraag aangestuurde stelsel van openbare 
werken als het National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) van India 
aangetoond hebben; benadrukt dat het welslagen van deze transfersystemen voor geld 
voor een groot deel afhankelijk is van het stellen van voorwaarden, zowel met 
betrekking tot het ingeschreven staan op school en het volgen van onderwijs, als met 
betrekking tot gezondheidsaspecten, waarvan de vaccinatie van kinderen de 
voornaamste is;
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23. is verheugd over het gezamenlijke initiatief dat de speciale rapporteur van de VN voor 
het recht op voedsel, Olivier De Schutter, en de speciale rapporteur van de VN voor 
extreme armoede en mensenrechten, Magdalena Sepúlveda Carmona, gelanceerd 
hebben om socialebeschermingsstelsels in ontwikkelingslanden door middel van een 
"Een mondiaal fonds voor sociale bescherming" te versterken, waardoor de 
internationale solidariteit omgezet kan worden ten gunste van de minst ontwikkelde 
landen; vraagt de Commissie om ondersteuning te bieden aan deze programma's;

24. is van mening dat investeringen in duurzame landbouw in ontwikkelingslanden van 
belang zijn om meer voortgang te maken met de bestrijding van voedselonzekerheid en 
om de algemene groei te stimuleren; dringt er bij regeringen op aan om verantwoorde 
investeringen in de private sector en kleinschalige voedselproducenten, met name 
vrouwen en landbouwcoöperaties, te ondersteunen, omdat dit de meest effectieve 
manier is om extreme armoede terug te dringen door de opbrengsten van arbeid te 
vermeerderen en werkgelegenheid te creëren voor de armen; benadrukt het belang van 
investeringen in de landbouwinfrastructuur die de transactiekosten verminderen en 
landbouwers in staat stellen hun producten op de markt te brengen en meer inkomsten te 
verwerven; 

25. dringt er bij regeringen op aan om voedselsubsidies niet af te schaffen of te 
verminderen, omdat deze subsidies de wijdverbreide honger terug kunnen dringen en de 
voeding van de gezinnen die ze ontvangen kunnen verbeteren;

26. herinnert regeringen eraan dat jeugdwerkgelegenheidsbeleid niet alleen de nadruk dient 
te leggen op het scheppen van banen, maar ook voor een niveau van inkomen en 
arbeidomstandigheden dient te zorgen dat nodig is voor een adequate levensstandaard;

27. brengt zijn steun tot uiting voor het wereldwijd invoeren van een heffing op financiële 
transacties, wat een innovatief financieringsmechanisme kan zijn dat uiteindelijk een 
bijdrage levert aan de universele verwezenlijking van de economische en sociale 
rechten; moedigt alle lidstaten aan om het begrotingsvoorstel van de EU voor een 
heffing op financiële transacties te steunen;

28. is van mening dat het van het grootste belang is om het beleid te versterken voor de 
ontwikkeling van vaardigheden en opleidingen, met inbegrip van stages en opleidingen 
op de werkplek, die steun bieden voor een succesvolle overgang van school naar de 
arbeidsmarkt;

29. dringt er zowel bij regeringen van landen met een hoog kinderarbeidspercentage als bij 
internationale donoren op aan om preventieve maatregelen te bevorderen, zoals scholen 
toegankelijker te maken, de kwaliteit van scholen te verbeteren en de kosten van 
scholen te verminderen, om het armoedepercentage terug te dringen en de economische 
groei aan te moedigen;

30. dringt er bij regeringen op aan programma's voor tweedekansonderwijs aan te bieden 
voor degenen die de lagere school niet gedaan hebben om hen zowel te voorzien van 
lees-, schrijf- en rekenvaardigheden, als van vaardigheden om in hun levensonderhoud 
te voorzien die hen kunnen helpen om aan de armoede te ontsnappen; 

31. dringt er bij regeringen op aan meer steun te geven aan kinderbeschermingsmaatregelen, 
met inbegrip van maatregelen om kindermishandeling aan te pakken en om 
regeringsbeambten meer bewust te maken van kindermishandeling;
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32. brengt in herinnering dat het nodig zal zijn om een gendercomponent bij al het 
herstelbeleid te betrekken; doet een dringend beroep om het beleid en de praktijken die 
ervoor moeten zorgen dat er meer vrouwen toetreden tot de arbeidsmarkt in banen met 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en sociale bescherming te handhaven; roept op tot 
overheidsinvesteringen in de zorgverlening om het onbetaalde huishoudelijke en 
verzorgingswerk van vrouwen terug te dringen; staat erop dat het beleid voor de 
arbeidsmarkt gericht moet zijn op de aanpak van het gebrek aan tijd bij ouders voor 
zorg en opvoeding;

33. benadrukt dat vrouwen meer betrokken moeten worden bij het sociale overleg en het 
besluitvormingsproces; wijst nogmaals op het feit dat onderwijs voor vrouwen en 
genderempowerment van essentieel belang zijn voor de gelijkberechtiging van vrouwen 
inzake, onder andere, het gebruik van de middelen van het gezin;

34. dringt er bij regeringen op aan om cruciale mensenrechtenkwesties aan te pakken 
waarvoor ouderen zich gesteld zien, met name in tijden van economische neergang, 
zoals langdurige werkeloosheid, arbeidsmarktdiscriminatie op basis van leeftijd, 
inkomensonzekerheid en onbetaalbare gezondheidszorg; doet een beroep op regeringen 
om innovatieve nieuwe mechanismes in werking te zetten voor flexibele deelname aan 
de arbeidsmarkt, zoals ouderen in staat te stellen in deeltijd te werken met behoud van 
pensioen;

35. vraagt om een reductie van de kosten voor het overmaken van geld door migranten en 
om de regelingen daarvoor toegankelijker te maken, bijvoorbeeld door het 
gemakkelijker te maken voor migranten om een bankrekening te openen in gastlanden;

36. doet een beroep op regeringen om ervoor te zorgen dat de bestrijding van de 
mensenhandel hoog op de agenda blijft staan in tijden van economische en financiële 
crises; dringt er bij regeringen op aan om de wetgeving voor de vervolging van 
mensenhandelaars en -smokkelaars volledig ten uitvoer te leggen, de steun aan en 
juridische bijstand voor slachtoffers van mensenhandel uit te breiden en nauwere 
internationale samenwerking te ontwikkelen;

37. is verheugd over de discussies binnen het VN-panel op hoog niveau inzake de 
ontwikkelingsagenda voor na 2015, waaraan ook de Europees commissaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking deelneemt; is van mening dat er prioriteit dient te worden 
gegeven aan de voortgang van de verwezenlijking van de mensenrechten en er rekening 
gehouden dient te worden met de gevolgen van de crisis voor de armsten en de meest 
kwetsbaren binnen het kader dat bestemd is voor de periode na 2015; dringt er bij alle 
betrokken partijen op aan om het vaststellen van zowel kwantificeerbare doelen en 
indicatoren als van kwaliteits- en resultaatgerichte indicatoren in overweging te nemen; 

38. benadrukt dat er behoefte is aan verder onderzoek naar en nadere analyses van de 
gevolgen van de financiële en economische crisis voor de verscheidene regio's en dat er 
tevens behoefte is aan beter toezicht op vroege signalen die wijzen op wereldwijde of 
regionale crises; beklemtoont dat uitgesplitste gegevens binnen onderzoek en 
beleidsplanning een prominentere rol moeten spelen om de problemen waarvoor de 
armen en meest kwetsbaren in de samenleving zich gesteld zien beter te begrijpen en 
aan te pakken; doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om financiële steun te 
verlenen aan het innovatielaboratorium "Global Pulse", dat in 2009 door de Secretaris-
generaal van de VN is opgezet met als doel om de gegevens te verzamelen en te 
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analyseren die voor een beter begrip van de gevolgen van de financiële en economische 
crisis voor kwetsbare bevolkingsgroepen en voor passende beleidsreacties nodig zijn;

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de regeringen en de parlementen van 
de lidstaten en aan het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor 
de mensenrechten.


