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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva
(2012/2136(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločné oznámenie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 12. decembra 2011 
s názvom Ľudské práva a demokracia v centre vonkajšej činnosti EÚ – Smerom 
k účinnejšiemu prístupu (COM(2011)0886),

– so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu 
(11855/12), ktorý prijala Rada pre zahraničné veci 25. júna 2012,

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach,

– so zreteľom na závery samitu skupiny G20 z Los Cabos (Mexiko), ktorý sa uskutočnil 
v dňoch 18. – 19. júna 2012,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. októbra 2011 s názvom 
Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien (COM(2011)0637),

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) a 
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR),

– so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti z 24. septembra 2012,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva S-10/1 z 23. februára 2009 o 
vplyve globálnej hospodárskej a finančnej krízy na všeobecné uplatňovanie a účinné 
využívanie ľudských práv,

– so zreteľom na konferenciu OSN o svetovej finančnej a hospodárskej kríze a jej 
dôsledkoch na rozvoj, ktorá sa konala od 24. do 26. júna 2009 v New Yorku a výsledný 
dokument, ktorý prijala konferencia (podľa schválenia rezolúcie 63/303 valného 
zhromaždenia OSN z 9. júla 2009),

– so zreteľom na rímske zásady udržateľnej globálnej potravinovej bezpečnosti prijaté 
Svetovým samitom o potravinovej bezpečnosti v Ríme, ktorý sa konal 16 – 18. novembra 
2009,

– so zreteľom na správu OSN z roku 2009 od vtedajšej nezávislej odborníčky OSN pre 
otázku ľudských práv a extrémnej chudoby, Magdaleny Sepúlvedovej Carmonovej, ktorá 
je v súčasnosti osobitnou spravodajkyňou OSN pre extrémnu chudobu a ľudské práva,

– so zreteľom na správu zo 4. februára 2009 od osobitnej spravodajkyne OSN pre 
primerané bývanie ako súčasť práva na primeranú životnú úroveň a pre práva na 
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nediskrimináciu v tejto súvislosti Raquel Rolnikovej,

– so zreteľom na informačný oznam č. 7 o politike OSN z októbra 2012 od osobitného 
spravodajcu OSN pre právo na jedlo Oliviera de Schuttera a osobitnej spravodajkyne 
OSN pre otázku extrémnej chudoby a ľudských práv Magdaleny Sepúlvedovej 
Carmonovej s názvom Záruka pre chudobných – globálny fond pre sociálnu ochranu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych 
a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu 
Európu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 6. júla 2011 o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: 
odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. októbra 2011 s názvom Budúci prístup 
k rozpočtovej podpore EÚ pre tretie krajiny (COM(2011)0638),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o programe zmien: budúcnosť 
rozvojovej politiky EÚ4

– so zreteľom na globálnu monitorovaciu správu 2012 z 20. apríla 2012 od Svetovej 
obchodnej banky a Medzinárodného menového fondu,

– so zreteľom na správu o pracovnom svete z 29. apríla 2012 od Medzinárodnej 
organizácie práce s názvom Lepšia práca pre lepšie hospodárstvo,

– so zreteľom na správu Medzinárodnej organizácie práce s názvom Globálne trendy 
zamestnanosti mládeže 2012 z mája 2012,

– so zreteľom na články 48 a 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre 
rozvoj(A7-0000/2012),

A. keďže finančná a hospodárska kríza v rozličnej miere ovplyvňuje všetky svetové regióny, 
cieľom súčasného uznesenia je posúdiť vplyv finančnej a hospodárskej krízy v tretích 
krajinách, s hlavným zameraním na rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny;

B. keďže finančná a hospodárska kríza súvisí s mnohými inými krízami, ako napríklad 
potravinovými, energetickými a sociálnymi krízami;

C. keďže kríza ovplyvnila nielen hospodárske a sociálne práva, ale aj politické práva, keď 

                                               
1 U. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
3 Texts adopted, P7_TA(2011)0331.
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0386.
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vlády v niektorých prípadoch obmedzujú slobodu vyjadrovania alebo združovania v 
kontexte rastúcej nespokojnosti a hospodárskych ťažkostí, ktoré odrážajú najmä 
občianske protesty, ako napríklad tie, ktoré sa konali v severnej Afrike a na Blízkom 
východe v roku 2011;

D. keďže finančná a hospodárska kríza najhoršie zasiahla rozvojové a najmenej rozvinuté 
krajiny, čo sa odrazilo najmä klesajúcim dopytom po ich exporte, vysokou mierou 
zadlženosti, rizikom zníženia toku priamych zahraničných investícií a klesajúcou 
oficiálnou rozvojovou pomocou, a vedie k ťažkostiam pri dodržiavaní ľudských práv, 
vzhľadom na to, že je k dispozícii menej zdrojov na zabezpečenie sociálnych a 
hospodárskych práv a viac ľudí sa stáva chudobných;

E. keďže globálna hospodárska kríza oslabila zvyšovanie životnej úrovne, ktorá rástla v 
rozvojovom svete za posledných 10 rokov pred krízou, a keďže sa zvýšila miera 
nerovnosti v jednej štvrtine rozvojových ekonomík, čo obmedzilo                                                                                                                                                                                        
prístup k vzdelaniu, potravinám, pôde a pôžičkám;

F. Keďže kolektívna oficiálna rozvojová pomoc EÚ sa znížila z 53,5 miliárd EUR v roku 
2010 na 53,1 miliárd EUR v roku 2011, čo predstavuje pokles na úroveň 0,42 % HND 
oproti roku 2010, keď úroveň oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ bola na úrovni 0,44 % 
HND;

G. keďže cieľ dohôd o medzinárodnom obchode, ktoré uzavrela EÚ s partnerskými 
krajinami, je okrem iného podporovať a rozširovať obchod a investície, a zlepšiť prístup 
na trh, s ohľadom na rastúcu ekonomickú integráciu, zníženie  chudoby, tvorbu nových 
pracovných miest, zlepšujúce sa pracovné podmienky a zvyšujúcu sa životnú úroveň, a 
tým v podstate prispieť k dodržiavaniu ľudských práv;

H. keďže v každej dohode o medzinárodnom obchode musí byť zabezpečené riadne 
monitorovanie a praktické uplatňovanie ustanovenia o ľudských právach; keďže 
akékoľvek systematické porušovanie ustanovenia o ľudských právach, ktoré je zakotvené
v európskych dohodách o medzinárodnom obchode, oprávňuje každú zmluvnú stranu, 
aby podnikla „príslušné opatrenia“, ktoré môžu zahŕňať celkové alebo čiastočné 
pozastavenie alebo ukončenie dohody;

I. keďže iniciatíva pomoc pre obchod preukázala pozitívne výsledky, čím prispela k 
rozvoju lepšej obchodnej kapacity a hospodárskej infraštruktúry v partnerských 
krajinách;

J. keďže kríza najviac zasiahla práva najchudobnejších ľudí; keďže podľa Svetovej banky 
žije v extrémnej chudobe 1,2 miliardy ľudí, ktorí majú k dispozícii menej ako 1,25 dolára 
na deň; keďže Svetová banka odhaduje, že aj v prípade rýchleho ozdravenia zostane 
ďalších 71 miliónov ľudí na svete  žiť v extrémnej chudobe do roku 2020 v dôsledku 
hospodárskej krízy; keďže tri štvrtiny chudobných ľudí na svete žije v krajinách so 
stredným príjmom;

K. keďže ľudia žijúci v chudobe potrebujú efektívny a dostupný prístup k spravodlivosti, 
aby mali možnosť dožadovať sa svojich práv alebo čeliť porušovaniu ich ľudských práv; 
keďže nedostatočný prístup k spravodlivému súdnemu konaniu a súdnemu procesu ich 
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ďalej vystavuje hospodárskej a sociálnej zraniteľnosti;

L. keďže svetová nezamestnanosť dosiahla v roku 2010 200 miliónov – zvýšenie o 27 
miliónov od začiatku krízy v roku 2008, čo ohrozilo právo na prácu a viedlo k zníženiu 
príjmu domácností; keďže okrem fyzických chorôb a zhoršenia hospodárskych 
podmienok má nezamestnanosť priamy vplyv na duševné zdravie a môže spôsobiť 
nedostatok sebaúcty, čo často vedie k depresiám a dokonca samovražde;

M. keďže viac ako 40 % pracovníkov zamestnaných v rozvíjajúcich sa krajinách pracuje v 
neformálnom sektore, čo v mnohých prípadoch vedie k nestabilným a nerovným 
pracovným podmienkam bez akejkoľvek sociálnej ochrany a iba 20 % ich rodín má 
prístup k nejakej forme sociálnej ochrany;

N. keďže ženy sa často stretávajú s nerovným zaobchádzaním na pracovisku v porovnaní s 
mužmi z hľadiska prepustenia, dávok sociálneho zabezpečenia a opätovného 
zamestnania; keďže muži sú nútení zvyšovať svoje pracovné nasadenie, keďže ich práca 
sa vo všeobecnosti považuje za hlavný zdroj príjmu v domácnosti;

O. keďže sociálno-hospodárska kríza vytvára dodatočný stres pre rodiny a vedie k 
zvýšenému počtu prípadov domáceho zneužívania a násilia, najčastejšie voči ženám a 
deťom;

P. keďže kríza neúmerne ovplyvňuje mladých ľudí ako nových členov pracovného trhu, 
ktorí sú poslední pri zamestnávaní a prví pri prepúšťaní; keďže v roku 2001 bolo 
celosvetovo nezamestnaných 74,8 milióna mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov, čo 
predstavuje nárast o viac ako 4 milióny od roku 2007 s mimoriadne vysokou mierou 
nezamestnanosti v krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky;

Q. keďže v krajinách s nízkym a stredným príjmom je približne 200 miliónov mladých ľudí, 
ktorí neukončili základnú školu, čím im bolo odopreté ich právo na vzdelanie;

R. keďže na deti osobitne vplýva finančná a hospodárska kríza, ktorá často zhoršuje 
podmienky ich zraniteľnosti a riziká, ktorým sú vystavení ich opatrovatelia;

S. keďže celosvetovo nechodí do základnej školy 61 miliónov detí a pokrok v dosahovaní 
všeobecného základného vzdelania sa od roku 2008 pozastavil; keďže región 
subsaharskej Afriky, kde 31 miliónov detí nechodí do školy, tvorí polovicu 
celosvetového počtu týchto detí, a viac dievčat ako chlapcov je nútených odísť zo školy, 
aby sa podieľali na chode domácnosti kvôli tlaku chudoby;

T. keďže empirické dôkazy naznačujú, že v časoch hospodárskej krízy, keď sa znižuje 
rozpočet pre vzdelávanie, viac detí predčasne odchádza zo školy alebo školu vôbec 
nenavštevujú preto, aby pracovali; keďže viac ako 190 miliónov detí vo veku 5 až 14 
rokov je nútených pracovať, pričom jedno zo štyroch detí vo veku 5 – 17 rokov je 
využívané na detskú prácu v regióne subsaharskej Afriky, pre porovnanie, v regiónoch 
Ázie a Tichomoria je to jedno z ôsmich detí a v Latinskej Amerike a Karibiku jedno z 
desiatich; keďže ohrozenejšie sú dievčatá, ktoré sú namiesto školy častejšie využívané na 
detskú prácu alebo prácu v domácnosti; keďže to má negatívny vplyv na blaho dieťaťa a 
jeho právo na vzdelanie a z dlhodobého hľadiska to ovplyvňuje kvalitu pracovnej sily a 
celkový rozvoj;
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U. keďže rastúce a nestabilné ceny potravín ovplyvňujú milióny ľudí, ktorí zápasia s 
ťažkosťami, aby si zabezpečili základné životné potreby; keďže od roku 2007 sa spomalil 
globálny pokrok v boji proti hladu; keďže 868 miliónov ľudí trpí chronickou 
podvýživou, z čoho prevažná väčšina (850 miliónov ľudí) žije v rozvojových krajinách; 
keďže stratégie prežitia, ktoré uplatňujú zraniteľné domácnosti, zahŕňajú znižovanie 
množstva a/alebo kvality potravín, ktoré sú potrebné v kritickom období vývoja dieťaťa 
alebo počas tehotenstva, čo má dlhodobé následky na rast a duševné zdravie;

V. keďže vplyv hospodárskej krízy môže byť vážny najmä pre starších ľudí, ktorí môžu byť 
vystavení väčšiemu riziku straty práce a majú menšie šance rekvalifikovať sa a opäť sa 
zamestnať; keďže kríza môže obmedziť ich prístup k cenovo dostupnej zdravotnej 
starostlivosti;

W. keďže rastúce ceny liekov (až o 30 %) majú negatívny vplyv na právo na zdravie 
najväčšej skupiny zraniteľných osôb, teda detí a starších ľudí;

X. keďže celosvetovo je 214 miliónov migrujúcich pracovníkov v súčasnosti v dôsledku 
hospodárskej krízy vystavených nerovnému zaobchádzaniu, nedostatočnej výške mzdy 
alebo nevyplácaniu mzdy a fyzickému využívaniu;

Y. keďže remitencie sú dôležitým prostriedkom na zmiernenie šoku z krízy pre ekonomiky 
rozvojových krajín;

Z. keďže obchod s ľuďmi je modernou formou otroctva a hrubým porušením základných 
ľudských práv; keďže celosvetová hospodárska kríza zvyšuje dopyt po obchode s ľuďmi, 
ktorý rastie vo všetkých formách, a celkové množstvo obetí obchodu s ľuďmi dosahuje 
celosvetovo 20,9 milióna ľudí; keďže obchodníci s ľuďmi zneužívajú potrebu svojich 
potenciálnych obetí nájsť si dôstojnú prácu a uniknúť chudobe; keďže ženy a dievčatá 
tvoria dve tretiny obetí obchodu s ľuďmi;

AA. keďže celosvetovo nemá prístup k elektrickej energii 1,3 miliardy ľudí; keďže prístup k 
energiám, najmä elektrickej, je kľúčový pre dosiahnutie niekoľkých miléniových 
rozvojových cieľov, keďže, okrem iného znižuje chudobu pomocou zlepšenia 
produktivity, tvorí vyššie príjmy a rozvíja mikropodniky, a vedie k hospodárskemu a 
sociálnemu posilňovaniu;

BA. keďže poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách zabezpečuje prácu a živobytie pre 
viac než 70 % pracujúcich; keďže v krajinách s nízkymi prijímami a nedostatkom 
zdrojov je rast poľnohospodárskeho sektora päťkrát efektívnejší pri znižovaní chudoby 
(jedenásťkrát v Subsaharskej Afrike) ako rast v ostatných sektoroch;

CA. keďže súhrnné údaje, ktoré sa často používajú na opis dôsledkov krízy, môžu zakrývať 
obrovské rozdiely medzi krajinami a v rámci nich; keďže je ťažké získať prístup k 
aktuálnym údajom v reálnom čase, ktoré sú nevyhnutné pre úplné porozumenie 
dôsledkov hospodárskej krízy pre regióny a zraniteľné skupiny; keďže existuje potreba 
spolupráce a inovácie pri zbere a analýze údajov na celosvetovej úrovni;

1. znovu opakuje svoje odhodlanie chrániť a presadzovať ľudské práva a základné slobody 
– občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne – ako základnú zásadu svojej 



PE496.475v01-00 8/12 PR\913482SK.doc

SK

zahraničnej politiky a základ všetkých ostatných politík, ako je to zakotvené v 
Lisabonskej zmluve, najmä v kontexte hospodárskej a finančnej krízy;

2. trvá na tom že odpoveď na krízu musí zahŕňať medzinárodne koordinovanú viacstrannú 
spoluprácu na regionálnej aj nadregionálnej úrovni so silným dôrazom na ľudské páva;

3. pripomína vládam povinnosť stále rešpektovať, chrániť a dodržiavať ľudské práva, ako 
sa uvádza v medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv; vyzýva vlády, aby 
nepripúšťali diskrimináciu a zabezpečili základné ľudské práva pre všekých; vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad priepasťou medzi právnym uznaním a politickým presadzovaním 
týchto práv;

4. naliehavo žiada vlády, aby do centra svojej politiky zaradili záujmy najzraniteľnejších 
skupín populácie, tým, že do procesu rozhodovania zaradia koncepciu ľudských práv; 
vyzýva vlády, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie prístupu k 
spravodlivosti pre všetkých, s osobitným dôrazom na ľudí žijúcich v chudobe, ktorí
potrebujú poznať všetky svoje práva a prostriedky, ako ich uplatňovať; vyzýva EÚ, aby 
zvýšila svoju podporu právneho štátu a reformy súdnictva v partnerských krajinách;

5. víta prísľub EÚ podporovať hospodárske, sociálne a kultúrne práva a posilňovať snahu o 
zabezpečenie všeobecného a nediskriminačného prístupu k základným službám s 
osobitným dôrazom na chudobné a zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako je to stanovené 
v strategickom rámci EÚ pre ľudské práva a demokraciu; so záujmom očakáva, že sa to 
odrazí v konkrétnych opatreniach, vrátane stratégií v oblasti ľudských práv pre jednotlivé 
krajiny, ktoré vypracovali delegácie EÚ; 

6. trvá na tom, že osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal zabezpečiť, aby sa ľudské 
práva ocitli na poprednom mieste politických iniciatív s osobitným dôrazom na 
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva v spoločnosti tretích krajín;

7. zdôrazňuje potrebu poskytovať ustavičnú podporu pre projekty obhajcov ľudských práv, 
ktorí pracujú v oblasti hospodárskych a sociálnych práv, ako napríklad práv pracovníkov 
a migrantov, financované z Európskeho nástroja pre ľudské práva a demokraciu 
(EIDHR), a zdôrazňuje dôležitosť podpory vzdelávania v oblasti ľudských práv;

8. pripomína vládam, že sú povinné zabezpečiť, aby organizácie občianskej spoločnosti 
mali k dispozícii prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie ich úlohy v rámci 
spoločnosti, a žiada, aby nevyužívali súčasnú krízu ako zámienku na zníženie podpory 
pre organizácie občianskej spoločnosti ; vyzýva k dostatočnému financovaniu nástroja na 
podporu občianskej spoločnosti po roku 2013, aby sa naďalej posilňovalo postavenie 
občianskej spoločnosti v partnerských krajinách;

9. zdôrazňuje, že Komisia by mala začleniť ustanovenia o ľudských právach do hodnotení 
vplyvu legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, vykonávacích opatrení a dohôd o 
obchode a investíciách, ktoré majú významný hospodársky, sociálny a ekologický vplyv;

10. vyzýva členské štáty, aby splnili svoje bilaterálne a multilaterálne záväzky týkajúce sa 
oficiálnej rozvojovej pomoci vo výške 0,7 % HND a zabezpečili efektívne využitie 
rozvojovej pomoci, aby sa zaistilo najlepšie možné využitie finančných prostriedkov;
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11. naliehavo žiada Komisiu, ESVČ a členské štáty, aby reagovali na krízu a vytvorili 
rozvojovú politiku s prístupom založeným na ľudských právach, ako je to ustanovené v 
oznámení Komisie s názvom Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program 
zmien1 a uznesení Parlamentu k tomuto oznámeniu2;

12. zdôrazňuje dôležitosť súdržnosti a koordinácie politík, aby sa splnili ciele zníženia 
chudoby a zvýšil sa vplyv vonkajšej pomoci EÚ;

13. znovu opakuje, že rozpočtová podpora pre partnerské krajiny by mala byť užšie 
prepojená s ľudskými právami a so situáciou verejnej správy partnerských krajín;

14. vyzýva rozvojové krajiny, aby v popredí svojich politických reakcií navrhli ekonomické 
nástroje politiky, ktoré podporia udržateľný rozvoj a rast, vytvoria pracovné príležitosti a 
miesta pre zraniteľné sociálne skupiny obyvateľstva a postavia základy pre dobrý daňový 
systém, ktorý je nevyhnutný na mobilizáciu domácich zdrojov efektívnejším a 
spravodlivejším spôsobom;

15. povzbudzuje rozvojové krajiny, aby vyťažili z obchodných preferencií, ktoré ponúka EÚ 
v rámci všeobecného systému preferencií (VSP+), aby oživili svoje hospodárstvo a 
zlepšili konkurencieschopnosť; pripomína povinnosť ratifikovať a vykonať 27 kľúčových 
medzinárodných dohovorov o ľudských právach 

16. žiada EÚ, aby podporila a prijala medzinárodný cieľ všeobecného prístupu k energii do 
roku 2030, vzhľadom na to, že to prispeje k hospodárskemu začleneniu a sociálnym 
výhodám pre najchudobnejších a najzraniteľnejších obyvateľov rozvojových krajín;

17. vyzýva k osobitnému mechanizmu presadzovania, aby sa monitorovalo uplatňovanie 
doložiek o ľudských právach v bilaterálnych a medzinárodných dohodách, ktoré uzavrela 
EÚ; víta snahy o zlepšenie analýzy situácie v oblasti ľudských práv v tretích krajinách pri 
uvedení alebo uzatváraní obchodných a/alebo investičných dohôd;

18. víta prehodnotenie zamerania pomoci EÚ na najmenej rozvinuté krajiny, čím nalieha na 
krajiny so strednými príjmami, aby poskytovali čoraz väčšiu časť svojich príjmov na 
sociálnu ochranu a dodržiavanie ľudských práv tých najchudobnejších a 
najzraniteľnejších obyvateľov;

19. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vládam krajín subsaharskej Afriky poskytlo 
primeranú pomoc, aby sa hospodárska kríza nezmenila na humanitárnu krízu;

20. vyzýva vlády, aby dodržiavali svoje záväzky voči občanom v zmysle zodpovednej 
starostlivosti o prírodné zdroje;

21. vyzýva vlády, aby prijali všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na znižovanie extrémov 
v nerovnosti príjmov a presadili podmienky, ktoré tým, ktorí žijú v extrémnej chudobe, 
umožnia naplno realizovať svoj potenciál a žiť dôstojne;

22. naliehalo vyzýva vlády rozvojových krajín, aby vypracovali plány sociálnej ochrany, 
ktoré sú dôležité pre ochranu najzraniteľnejších obyvateľov a vytvárajú odolnosť voči 
hospodárskym a environmentálnym otrasom a dokázali, že v spoločnosti predstavujú 

                                               
1 COM(2011) 0637.
2 P7_TA(2012)0386.
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investície miesto nákladov, ako to preukázali programy sociálneho zabezpečenia, ako 
napríklad brazílsky bolsa familia alebo systémy verejných prác orientovaných podľa 
dopytu ako indický štátny záručný systém zamestnanosti na vidieku (NREGS); 
zdôrazňuje, že úspech týchto systémov peňažných transferov závisí vo veľkej miere od 
podmienok ako napríklad školská dochádzka, zdravotné hľadisko, a najvýraznejšie od 
očkovania detí;

23. víta spoločnú iniciatívu, ktorú spustili osobitný spravodajca OSN pre právo na potravu, 
Olivier De Schutter a osobitná spravodajkyňa OSN pre otázku extrémnej chudoby a 
ľudských práv Magdalena Sepúlveda Carmona na posilnenie systémov sociálnej ochrany 
rozvojových krajín pomocou globálneho fondu pre sociálnu ochranu, ktorý prispeje k 
presunutiu medzinárodnej solidarity, z ktorej budú profitovať najmenej rozvinuté krajiny; 
žiada Komisiu, aby podporila tieto programy;

24. domnieva sa, že investície do udržateľného poľnohospodárstva v rozvojových krajinách 
sú dôležitým katalyzátorom v boji proti potravinovej neistote a pri podpore celkového 
rastu; naliehalo vyzýva vlády, aby podporili dôležité investície v súkromnom sektore a 
malých producentov potravín, najmä ženy a poľnohospodárske družstvá, ktoré sú 
najúčinnejšie pri znižovaní extrémnej chudoby zvyšovaním návratnosti práce a tvorbou 
pracovných miest pre chudobných; zdôrazňuje dôležitosť investícií do vidieckej 
infraštruktúry, ktorá znižuje transakčné náklady a umožňuje poľnohospodárom dostať sa 
na trhy a tvoriť väčší príjem;

25. naliehavo žiada vlády, aby neznižovali alebo neobmedzovali dotácie na potraviny, keďže 
tieto dotácie môžu obmedziť rozšírenie hladu a zlepšiť výživu v príslušných 
domácnostiach;

26. pripomína vládam, že politiky zamestnanosti mladých ľudí by sa nemali zameriavať len 
na tvorbu pracovných miest, ale aj na to, aby zabezpečili úroveň príjmu a pracovné 
podmienky, ktoré sú vhodné pre primeranú životnú úroveň;

27. vyjadruje podporu celosvetovému zavedeniu dane z finančných transakcií, ktorá môže 
byť inovatívnym finančným mechanizmom pre rozvoj, a jedného dňa prispieť k 
naplneniu hospodárskych a sociálnych práv; povzbudzuje všetky členské štáty, aby 
podporili návrh rozpočtu EÚ ohľadom dane z finančných transakcií;

28. považuje za veľmi dôležité posilniť politiky zamerané na rozvoj schopností a odbornú 
prípravu, vrátane stáží a odbornej prípravy na pracovisku, ktoré poskytnú podporu pre 
úspešný prechod zo školy na pracovný trh;

29. naliehavo vyzýva vlády krajín s vysokou mierou detskej práce aj medzinárodných 
poskytovateľov pomoci, aby podporili preventívne opatrenia ako napríklad rozšírenie 
prístupu k školám, zlepšenie kvality škôl a zníženie školských nákladov, aby sa znížila 
miera chudoby a podporil ekonomický rast;

30. nalieha na vlády, aby pre tých, ktorí nenavštevovali základnú školu, vytvorili programy 
druhej šance v oblasti vzdelávania, ktoré by im umožnili nadobudnúť schopnosti ako 
čítanie a ovládanie základných matematických úkonov, ako aj praktické zručnosti, ktoré 
im môžu pomôcť uniknúť chudobe;
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31. naliehavo vyzýva vlády, aby posilnili podporné opatrenia na ochranu detí, vrátane 
opatrení na riešenie násilia voči deťom, a podporili zvyšovanie informovanosti vládnych 
činiteľov o násilí voči deťom;

32. pripomína, že všetky politiky obnovy hospodárstva budú potrebovať významnú zložku 
rodovej rovnosti; naliehavo vyzýva k presadzovaniu politík a činov, ktoré zabezpečia, že 
na pracovný trh vstúpi viac žien na pracovné pozície s dôstojnými podmienkami a 
sociálnou ochranou; vyzýva k verejným investíciám do opatrovateľských služieb, aby sa 
znížila neplatená práca a starostlivosť žien v domácnosti; trvá na tom, že politiky trhu 
práce musia riešiť nedostatok času rodičov na starostlivosť a výchovu;

33. zdôrazňuje, že ženy musia byť viac angažované do sociálneho dialógu a rozhodovacieho 
procesu; znovu opakuje skutočnosť, že vzdelanie žien a rovnoprávnosť sú dôležité, ak 
majú mať ženy rovnaké práva, okrem iného na využívanie finančných zdrojov 
domácností;

34. naliehavo žiada vlády, aby riešili kritické otázky ľudských práv, ktorým sú vystavení 
starší ľudia, najmä v čase hospodárskeho poklesu, ako napríklad dlhodobá 
nezamestnanosť, veková diskriminácia pri zamestnávaní, neistota príjmu a nedostupná 
zdravotná starostlivosť; vyzýva vlády, aby presadili inovatívne nové mechanizmy pre 
flexibilitu zamestnancov, ako napríklad umožniť starším ľuďom, aby poberali sociálne 
dôchodky a zároveň pracovali na polovičný úväzok;

35. vyzýva na znižovanie nákladov na remitencie a na prijatie takých opatrení, ktoré by boli 
oveľa dostupnejšie, napr. uľahčenie otvorenia bankového   účtu pre migrantov v 
hostiteľských krajinách;

36. vyzýva vlády, aby zabezpečili, aby boj proti obchodovaniu s ľuďmi ostal v čase 
hospodárskej a finančnej krízy pre nich prioritou; naliehavo žiada vlády, aby naplno 
vykonali zákony na trestné stíhanie obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov, aby rozšírili 
podporu a právnu pomoc obetiam obchodu s ľuďmi a vytvorili užšiu medzinárodnú 
spoluprácu;

37. víta diskusie v rámci Skupiny OSN na vysokej úrovni o programe rozvoja po roku 2015 
za účasti komisára EÚ pre rozvoj; domnieva sa, že program po roku 2015 by mal brať v 
prvom rade ohľad na postupnú realizáciu ľudských práv a brať do úvahy vplyv 
hospodárskej a finančnej krízy na najchudobnejších a najzraniteľnejších; nalieha na 
všetky zúčastnené strany, aby zvážili stanovenie kvantifikovateľných cieľov a 
ukazovateľov, ako aj kvalitatívnych ukazovateľov a ukazovateľov odvodených od 
výsledkov; 

38. zdôrazňuje, že je potrebný ďalší výskum a analýza vplyvu finančnej a hospodárskej krízy 
na rôzne regióny, a že je potrené zlepšiť sledovanie varovných signálov globálnych a 
regionálnych kríz; zdôrazňuje, že rozčlenené údaje by mali mať väčšiu váhu vo výskume 
a plánovaní politík, aby sa lepšie zachytili a riešili problémy, ktorým čelia 
najchudobnejší a najzraniteľnejší členovia spoločnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby finančne podporili inovačné laboratórium OSN „Global Pulse“, ktoré spustil 
generálny tajomník OSN v roku 2009, s cieľom zbierať a analyzovať údaje, ktoré sú 
potrebné pre lepšie porozumenie vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na 
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najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva a zabezpečiť vhodné politické reakcie;

39. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), vládam a parlamentom členských štátov a Úradu 
vysokého komisára OSN pre ľudské práva.


