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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den finansiella och ekonomiska krisens följder för de mänskliga rättigheterna
(2012/2136(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till 
Europaparlamentet och rådet av den 12 december 2011 om mänskliga rättigheter och 
demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder – effektivare metoder (COM(2011)0886),

– med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och 
demokrati (11855/12), som antogs av rådet (utrikes frågor) den 25 juni 2012,

– med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om mänskliga rättigheter,

– med beaktande av slutsatserna från G20-toppmötet i Los Cabos (Mexiko) den 
18-19 juni 2012,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 
13 oktober 2011 Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring
(COM(2011)0637),

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

– med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter (ICCPR) och Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter (ICESCR),

– med beaktande av slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) den 
24 september 2012,

– med beaktande av MR-rådets resolution S-10/1 av den 23 februari 2009 om effekten av 
de globala ekonomiska och finansiella kriserna på det universella förverkligandet och det 
faktiska åtnjutandet av mänskliga rättigheter,

– med beaktande av FN:s konferens om finanskrisen och den ekonomiska krisen i världen 
och dess följder för utvecklingen som anordnades den 24–26 juni 2009 i New York och 
slutdokumentet som konferensen antog (i enlighet med FN:s generalförsamlings 
resolution 63/303 av den 9 juli 2009),

– med beaktande av Romprinciperna för hållbar global livsmedelsförsörjning som antogs 
av världstoppmötet om livsmedelsförsörjning den 16–18 november 2009 i Rom,

– med beaktande av FN-rapporten från 2009 av FN:s dåvarande oberoende expert på 
mänskliga rättigheter och extrem fattigdom, Magdalena Sepúlveda Carmona, för 
närvarande särskild rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter,
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– med beaktande av rapporten av den 4 februari 2009 av FN:s särskilda rapportör, 
Raquel Rolnik, om adekvata bostäder som en del av rätten till en adekvat 
levnadsstandard och om rätten till icke-diskriminering i detta sammanhang,

– med beaktande av FN:s policyinformationsmeddelande nr 7 från oktober 2012 av FN:s 
särskilda rapportör om rätt till mat, Olivier de Schutter, och FN:s särskilda rapportör om 
extrem fattigdom och mänskliga rättigheter, Magdalena Sepúlveda Carmona, 
Underwriting the poor – A Global Fund for Social Protection,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt 
sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal1,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla2,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 om den finansiella, ekonomiska och 
sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 oktober 2011 om det framtida 
upplägget för budgetstödet från EU till tredjeländer (COM(2011)0638),

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 om en agenda för förändring:
framtiden för EU:s utvecklingspolitik4,

– med beaktande av rapporten från Världsbanken och Internationella Valutafonden, 
Global Monitoring Report 2012, av den 20 april 2012, 

– med beaktande av ILO:s arbetsmiljörapport av den 29 april 2012, Better Jobs for a Better 
Economy,

– med beaktande av ILO:s rapport Global employment trends for youth 2012 från 
maj 2012,

– med beaktande av artiklarna 48 och artikel 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet 
för utveckling (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Även om den finansiella och ekonomiska krisen i varierande utsträckning påverkar 
samtliga regioner i världen är syftet med denna resolution att utvärdera följderna av den 
finansiella och ekonomiska krisen i tredjeländer, i synnerhet i utvecklingsländer och 
minst utvecklade länder.

B. Den finansiella och ekonomiska krisen hör samman med ett flertal övriga kriser, såsom 
livsmedels- och energikrisen samt den sociala krisen.

                                               
1 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0331.
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0386.
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C. Inte enbart ekonomiska och sociala utan också politiska rättigheter påverkas av krisen då 
regeringar i vissa fall begränsar yttrande- och mötesfriheten till följd av ökat missnöje 
och ekonomiska svårigheter, något som framför allt tar sig uttryck i folkliga protester, 
såsom de i Nordafrika och i Mellanöstern 2011.

D. Den finansiella och ekonomiska krisen har drabbat utvecklingsländerna och de minst 
utvecklade länderna hårdast, vilket främst återspeglas i en minskad efterfrågan på deras 
exportprodukter, höga skuldnivåer, en risk för minskat inflöde av utländska 
direktinvesteringar och minskat officiellt utvecklingsbistånd som leder till svårigheter att 
respektera de mänskliga rättigheterna, eftersom det finns mindre medel för att kunna 
garantera sociala och ekonomiska rättigheter, och fler människor tvingas till fattigdom.

E. Den globala ekonomiska krisen har äventyrat den ökning i levnadsstandarden som 
utvecklingsländerna nått under den tioårsperiod som föregick krisen. Graden av 
ojämlikheter har ökat i en fjärdedel av utvecklingsekonomierna och begränsar sålunda 
tillgången till utbildning, mat, mark och krediter.

F. EU:s gemensamma offentliga utvecklingsbistånd minskade från 53,5 miljarder euro 2010 
till 53,1 miljarder euro 2011, vilket lett till att nivån på EU:s utländska 
utvecklingsbistånd minskat från 0,44 % av BNI 2010 till 0,42 % av BNI.

G. Målet med de handelsavtal som EU undertecknar med partnerländer är bland annat att 
främja och utöka handel och investeringar och att förbättra marknadstillträde, i syfte att 
öka den ekonomiska integrationen, minska fattigdom, skapa nya 
sysselsättningsmöjligheter, förbättra arbetsförhållandena och öka levnadsstandarderna 
och sålunda i sista hand bidra till att de mänskliga rättigheterna respekteras.

H. Vederbörlig kontroll och ett praktiskt genomförande av människorättsklausulen i varje 
handelsavtal måste garanteras. Systematiska brott mot människorättsklausulen i EU:s 
handelsavtal ger samtliga undertecknande parter rätt att vidta ”lämpliga åtgärder” som 
kan omfatta ett totalt eller delvist upphävande eller avslutande av avtalet.

I. Aid for Trade-initiativet har visat positiva resultat och har bidragit till utveckling av 
bättre handelskapacitet och ekonomisk infrastruktur i partnerländerna.

J. Det är de fattigastes rättigheter som påverkats mest av krisen. Enligt Världsbanken lever 
1,2 miljarder människor i extrem fattigdom på mindre än 1,25 US-dollar per dag. 
Världsbanken uppskattar att ytterligare 71 miljoner människor i världen kommer att 
förbli extremt fattiga fram till 2020 till följd av den ekonomiska krisen, även i det fall att 
det sker en snabb återhämtning. Tre fjärdedelar av världens fattiga lever i 
medelinkomstländer.

K. Människor som lever i fattigdom är i behov av effektiv rättshjälp till överkomliga priser 
för att kunna kräva sina rättigheter och protestera mot de brott mot de mänskliga 
rättigheterna som begåtts mot dem. Bristen på tillgång till rättvis rättegång och ett rättvist 
rättssystem ökar de fattigas ekonomiska och sociala sårbarhet.

L. Antalet arbetslösa i världen uppgick till 200 miljoner 2012, en ökning med 27 miljoner 
sedan krisen inleddes 2008, vilket äventyrar rätten till arbete och leder till en minskning 
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av hushållens inkomster. Förutom att den leder till psykisk ohälsa och försämrade 
ekonomiska förhållanden har arbetslösheten en direkt inverkan på den mentala hälsan 
och kan leda till bristande självkänsla, med depression och till och med självmord som 
följd.

M. Mer än 40 procent av arbetstagarna i utvecklingsländerna arbetar inom den informella 
sektorn, något som i många fall leder till osäkra och ojämlika arbetsförhållanden utan 
socialskydd. Endast 20 procent av dessa familjer har tillgång till någon form av 
socialskydd.

N. Kvinnor blir ofta ojämlikt behandlade på arbetsplatserna jämfört med män vad gäller 
avskedande, sociala säkerhetsförmåner och återanställning. Männen i sin tur blir tvungna 
att öka sin arbetsbörda eftersom deras arbete i allmänhet anses vara den främsta 
inkomstkällan i hushållet.

O. Den socioekonomiska krisen skapar ytterligare stress i familjer och leder till ökat våld i 
hemmet och våld främst mot kvinnor och barn.

P. Krisen drabbar mer än andra unga människor då de träder in på arbetsmarknaden och är 
de sista som anställs och de första som sägs upp. I hela världen var 74,8 miljoner unga 
mellan 15 och 24 utan arbete 2011, en ökning med mer än 4 miljoner sedan 2007. 
Arbetslösheten är exceptionellt hög i Mellanöstern och Nordafrika.

Q. I låg- och mellaninkomstländer finns det omkring 200 miljoner unga människor som inte 
har avslutat grundskolan och som sålunda har nekats rätt till utbildning.

R. Särskilt barn drabbas av den finansiella och ekonomiska krisen, och deras 
omständigheter förvärras ofta av den sårbarhet och de risker som deras vårdnadshavare 
möter.

S. I hela världen är det 61 miljoner barn i grundskoleåldern som inte går i skolan, och 
strävandena att alla ska ha rätt till grundläggande skolutbildning har stampat på stället 
sedan 2008. 31 miljoner barn i Afrika söder om Sahara går inte i skolan, och området står 
därför för hälften av det totala antalet i världen. Fler flickor än pojkar är tvungna att 
lämna skolan för att bidra till hushållsarbete till följd av fattigdom.

T. Empiriska bevis tyder på att fler barn kommer att lämna skolan i förtid eller inte alls gå 
till skolan för att i stället arbeta i tider av ekonomisk kris då medlen till utbildning skärs 
ned. Över 190 miljoner barn mellan 5 och 14 år är tvungna att arbeta. Ett av fyra barn i 
åldern 5–17 används i barnarbete i Afrika söder om Sahara, jämfört med ett barn av åtta i 
Asien och Stilla havsregionen och ett barn av tio i Latinamerika och Västindien. I 
synnerhet flickor löper en större risk att tas ur skolan och tvingas till barnarbete eller 
hushållsarbete. Barnets bästa och rätten till utbildning påverkas starkt, liksom i det långa 
loppet kvaliteten på arbetskraften och den totala utvecklingen.

U. Stigande och volatila livsmedelspriser påverkar miljontals människor som kämpar med 
att tillfredsställa sina grundläggande behov. Sedan 2007 har strävandena i världen för att 
minska hunger trappats ner. 868 miljoner människor lider av kronisk undernäring. De 
flesta, 850 miljoner människor, lever i utvecklingsländer. De överlevnadsstrategier som 
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de sårbara hushållen använder sig av är att skära ner på kvantiteten och/eller kvaliteten på 
den mat som äts under kritiska stadier av ett barns utveckling eller under graviditeten, 
något som har långtgående följder för ett barns utveckling eller den psyksiska hälsan. 

V. Följderna av den ekonomiska krisen kan bli särskilt kännbara för äldre som kan löpa 
större risk att förlora sina arbeten och som i mindre utsträckning omskolas eller 
återsysselsätts. Krisen kan begränsa de äldres tillgång till hälso- och sjukvård till rimliga 
priser.

W. De stigande läkemedelspriserna (med upp till 30 procent) har en negativ inverkan på 
rätten till hälsa för de mest sårbara, särskilt barn och äldre.

X. Som en följd av den ekonomiska krisen utsätts 214 miljoner migrerande arbetstagare i 
hela världen i allt större utsträckning för ojämlik behandling, de erbjuds låga löner eller 
inga löner alls och misshandlas fysiskt.

Y. Penningförsändelser är ett effektivt sätt att lindra chocken av krisen för ekonomierna i 
utvecklingsländerna.

Z. Människohandel är en modern form av slaveri och ett allvarligt brott mot grundläggande 
mänskliga rättigheter. Den ekonomiska krisen i världen ökar efterfrågan på 
människohandel, där alla former av människohandel fortsätter att öka och det totala 
antalet människor som utsatts för människohandel uppgår till 20,9 miljoner i hela 
världen. Människohandlarna utnyttjar de potentiella offrens behov att hitta ett anständigt 
arbete och undfly fattigdom. Kvinnor och flickor utgör två tredjedelar av offren för 
människohandel.

AA. I hela världen har 1,3 miljarder människor ingen tillgång till elektricitet. Tillgången till 
energi, särskilt elektricitet, är viktig för att nå flera av millennieutvecklingsmålen, 
eftersom detta bland annat minskar fattigdomen genom förbättrad produktivitet, ökar 
inkomsterna och utvecklingen av mikroföretag och leder till ekonomisk och social 
delaktighet.

BA. Jordbrukssektorn ger sysselsättning och uppehälle för över 70 procent av arbetskraften i 
utvecklingsländerna. I resurssvaga låginkomstländer är tillväxten inom jordbrukssektorn 
fem gånger effektivare i att minska fattigdomen än tillväxten inom övriga sektorer 
(elva gånger effektivare i Afrika söder om Sahara).

CA. Aggregerade uppgifter som ofta används för att beskriva följden av krisen kan dölja stora 
skillnader mellan länder och inom länder. Det är svårt att få tillgång till uppdaterade 
uppgifter som är nödvändiga för att till fullo förstå följderna av den ekonomiska krisen 
på regioner och sårbara grupper. Det finns ett behov av samverkan och innovation när det 
gäller datainsamling och analys på global nivå.

1. Europaparlamentet upprepar än en gång sin starka övertygelse om att försvara och främja 
mänskliga rättigheter och grundläggande civila, ekonomiska, sociala och kulturella 
friheter som en av de grundläggande principerna i sin utrikespolitik och som grund för all 
annan politik, i enlighet med Lissabonfördraget, särskilt i samband med den ekonomiska 
och finansiella krisen.
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2. Europaparlamentet insisterar på att svaret på krisen måste omfatta internationellt 
samordnat multilateralt samarbete på både regional och mellanregional nivå med de 
mänskliga rättigheterna i centrum.

3. Europaparlamentet påminner om att det är regeringarnas skyldighet att respektera, 
skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna under alla omständigheter, såsom 
fastslagits i internationella människorättslagar. Parlamentet uppmanar regeringarna att 
motarbeta diskriminering och att garantera grundläggande mänskliga rättigheter för alla. 
Parlamentet beklagar den klyfta som finns mellan rättsligt erkännande och det politiska 
genomförandet av dessa rättigheter.

4. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att placera de mest sårbara 
befolkningsgruppernas intressen i centrum för den politik som utövas genom att använda 
människorättsramen i beslutsprocessen. Parlamentet uppmanar regeringarna att göra allt 
de kan för att garantera tillgång till rättvisa för alla, särskilt människor som lever i 
fattigdom, som måste få full förståelse för sina rättigheter samt medel för att förverkliga 
dem. Parlamentet uppmanar EU att öka sitt stöd för rättsstaten och reformering av 
rättsväsendet i partnerländer.

5. Europaparlamentet ställer sig bakom EU:s åtagande att främja ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter och att öka ansträngningarna att garantera icke-diskriminerande 
tillgång till grundläggande tjänster för alla, särskilt fattiga och sårbara grupper, såsom 
fastställts i den strategiska ramen för mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet 
förväntar sig att detta tar sig uttryck i konkreta åtgärder, inklusive i de landsstrategier för 
mänskliga rättigheter som EU:s delegationer utarbetar. 

6. Europaparlamentet insisterar på att EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter 
bör se till att de mänskliga rättigheterna ges en framträdande plats i politiska initiativ, 
med en särskilt betoning på de mest sårbara grupperna i samhällena i tredjeländer.

7. Europaparlamentet understryker att ett fortlöpande stöd måste ges till projekt som 
finansieras av det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter 
(EIDMR) och är inriktade på människorättsförsvarare som arbetar på området för 
ekonomiska och sociala rättigheter, såsom arbetstagares och migrerande arbetares 
rättigheter, och betonar vikten av att främja utbildning i mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet påminner regeringarna om deras skyldighet att garantera att 
organisationer inom det civila samhället har tillräckliga medel för att utöva sin roll i 
samhället och att inte använda den nuvarande krisen som en ursäkt för att minska stödet 
till dessa organisationer. Parlamentet kräver att faciliteten för det civila samhället ska få 
tillräckligt med medel för tiden efter 2013 för att ytterligare stärka det civila samhällets 
kapacitet i partnerländerna.

9. Europaparlamentet understryker att kommissionen bör ta med 
människorättsbestämmelser i konsekvensbedömningarna för lagstiftningsförslag och 
förslag utan lagstiftningskaraktär, genomförandeåtgärder och handels- och 
investeringsavtal som har betydande ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenser.
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10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppfylla sina åtaganden vad gäller 
bilaterala och multilaterala officiella utvecklingsbistånd på 0,7 procent av BNI och att 
säkerställa ett effektivt utnyttjande av utvecklingsbiståndet för att garantera att pengarna 
används så effektivt som möjligt.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, utrikestjänsten och medlemsstaterna att ta 
fram krishanteringsplaner och en utvecklingspolitik med utgångspunkt i mänskliga 
rättigheter, såsom fastställts i kommissionens meddelande Att göra EU:s 
utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring1 och parlamentets resolution om 
meddelandet2.

12. Europaparlamentet betonar vikten av politisk samstämmighet och samordning för att nå 
målet med fattigdomsminskning och öka effekten av EU:s externa bistånd.

13. Europaparlamentet upprepar än en gång att budgetstödet till mottagarländerna i högre 
grad bör kopplas till människorättssituationen och styrelseformerna i dessa länder. 

14. Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att utarbeta en ekonomisk politik som 
främjar hållbar tillväxt och utveckling, skapar arbetstillfällen, fäster särskild vikt vid 
sårbara befolkningsgrupper då politiska program utarbetas och baserar utveckling på ett 
sunt skattesystem som är nödvändigt för att mobilisera inhemska resurser på ett mer 
effektivt och balanserat sätt.

15. Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att dra nytta av de handelspreferenser 
som EU skapat inom ramen för det allmänna preferenssystemet (GSP+) för att främja 
ländernas ekonomi och förbättra deras konkurrenskraft. Parlamentet påminner om att 
utvecklingsländerna måste ratificera och genomföra 27 viktiga internationella 
människorättskonventioner.

16. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja och tillämpa det internationella målet vad 
gäller tillgång till energi för alla före 2030 eftersom detta kommer att öka den 
ekonomiska delaktigheten och de sociala fördelarna för de fattigaste och mest sårbara 
befolkningsgrupperna i utvecklingsländerna.

17. Europaparlamentet efterlyser en särskild kontrollmekanism för att övervaka 
genomförandet av människorättsklausuler i bilaterala och internationella avtal som EU 
undertecknat. Parlamentet välkomnar ansträngningarna att förbättra analysen av 
människorättssituationen i tredjeländer då förhandlingar om handelsavtal och/eller 
investeringsavtal inleds eller avslutas.

18. Europaparlamentet välkomnar att EU:s bistånd omdirigerats till mindre utvecklade 
länder, vilket innebär att medelinkomstländer uppmanas att använda en allt större andel 
av sina skatteinkomster till förmån för socialskydd och genomförande av mänskliga 
rättigheter för de fattigaste och mest sårbara befolkningsgrupperna.

19. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att ge adekvat bistånd till 

                                               
1 COM(2011)0637.
2 P7_TA(2012)0386.
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regeringarna i Afrika söder om Sahara för att förebygga att den finansiella krisen 
förvandlas till en regional humanitär kris.

20. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att respektera sina åtaganden mot innevånarna 
vad gäller en god förvaltning av naturresurserna.

21. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att göra allt de kan för att minska de extrema 
inkomstskillnaderna och att införa villkor som gör det möjligt för dem som lever i extrem 
fattigdom att till fullo utveckla sin potential och leva i värdighet.

22. Europaparlamentet uppmanar regeringarna i utvecklingsländerna att utarbeta ett 
socialskydd eftersom detta behövs för att skydda de mest sårbara befolkningsgrupperna 
och stärka motståndskraften mot ekonomiska och miljömässiga kriser och har visat sig 
vara en investering i samhället snarare än en kostnad, såsom framgår av sociala 
välfärdsprogram, till exempel Brasiliens bolsa familia eller efterfrågestyrda offentliga 
arbetsprogram, exempelvis Indiens program för nationell sysselsättningsgaranti på 
landsbygden (National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)). Parlamentet 
understryker att framgången med dessa penningöverföringssystem i stor utsträckning 
beror på förutsättningarna, det vill säga, om barn skrivs in i skolan och deltar i 
skolarbetet, samt hälsoaspekter, framför allt vaccinering av barn. 

23. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma initiativ som FN:s särskilda rapportör 
om rätt till mat, Olivier De Schutter, och FN:s särskilda rapportör om extrem fattigdom 
och mänskliga rättigheter, Magdalena Sepúlveda Carmona, tagit för att stärka 
socialskyddet i utvecklingsländer genom en global fond för socialskydd (Global Fund for 
Social Protection) genom vilken internationell solidaritet kan visas och gynna de minst 
utvecklade länderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja dessa program.

24. Europaparlamentet anser att investeringar i ett hållbart jordbruk i utvecklingsländerna är 
en viktig motor för att bekämpa en osäker livsmedelsförsörjning och främja en allmän 
tillväxt. Parlamentet uppmanar regeringarna att stödja ansvarsfulla investeringar inom 
den privata sektorn och småskaliga livsmedelsproducenter, särskilt kvinno- och 
jordbrukskooperativ, som effektivast kan minska extrem fattigdom genom att öka 
avkastningen från arbetet och skapa sysselsättning för de fattiga. Parlamentet betonar 
vikten av investeringar i landsbygdsinfrastruktur som minskar transaktionskostnaderna 
och gör det möjligt för jordbrukarna att nå marknader och få mer inkomster.

25. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att inte skära ner eller begränsa 
livsmedelssubventionerna eftersom dessa subventioner kan minska hungersnöden och 
förbättra näringsvärdet i de mottagande hushållen.

26. Europaparlamentet påminner regeringarna om att sysselsättningspolitiken för ungdomar 
inte enbart bör rikta in sig på att skapa sysselsättning utan också på att garantera en 
inkomstnivå och arbetsförhållanden som är lämpliga för en skälig levnadsstandard.

27. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för ett globalt införande av en skatt på finansiella 
transaktioner som kan utgöra en innovativ finansieringsmekanism för utveckling och i 
slutändan bidra till ekonomiska och sociala rättigheter för alla. Parlamentet uppmanar 
alla medlemsstater att stödja EU:s budgetförslag rörande skatter på finansiella 
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transaktioner.

28. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att stärka kompetensutvecklingen och 
utbildningspolitiken, inklusive praktiktjänstgöring och arbetsplatsanknuten utbildning, 
som stöder en framgångsrik övergång från skolan till arbetsmarknaden.

29. Europaparlamentet uppmanar både regeringarna i länder med mycket barnarbete och 
internationella givare att främja förebyggande åtgärder, såsom utökad skoltillgång, 
förbättrad skolkvalitet och minskade skolkostnader i syfte att minska fattigdomen och 
gynna ekonomisk tillväxt.

30. Europaparlamentet uppmuntrar regeringarna att tillhandahålla program för en andra 
chans till utbildning för dem som inte fått grundskoleutbildning i syfte att lära dem att 
läsa, skriva och räkna och ge dem den livskunskap som kan hjälpa dem att undkomma 
fattigdom.

31. Europaparlamentet uppmanar regeringar att trappa upp stödåtgärderna inom barnskyddet, 
inklusive åtgärder för att stoppa våldet mot barn och öka regeringstjänstemännens 
medvetande om frågor som rör våld mot barn.

32. Europaparlamentet påminner om att en tydlig jämställdhetsaspekt måste ingå i all 
återhämtningspolitik. Parlamentet påminner om att det brådskar med att genomdriva 
politik och praxis som garanterar att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden i 
arbeten med anständiga arbetsvillkor och socialskydd. Parlamentet efterlyser offentliga 
investeringar i vårdtjänster för att minska det obetalda hushålls- och vårdarbete som 
kvinnor gör hemma. Parlamentet insisterar på att arbetsmarknadspolitiken måste ta itu 
med föräldrarnas brist på tid till vård och uppfostran. 

33. Europaparlamentet understryker att kvinnor måste engageras mer i den sociala dialogen 
och beslutsprocessen. Parlamentet upprepar än en gång att utbildning för kvinnor och 
egenmakt för kvinnor är viktiga om kvinnor ska få lika rätt till bland annat fördelningen 
av hushållsresurserna.

34. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att ta itu med kritiska människorättsfrågor 
som rör äldre, särskilt i tider av ekonomisk nedgång, såsom långtidsarbetslöshet, 
åldersrelaterad diskriminering vad gäller sysselsättning, osäkra inkomster och en hälso-
och sjukvård som de äldre inte har råd med. Parlamentet uppmanar regeringarna att 
införa innovativa nya mekanismer för ett flexibelt arbetskraftsdeltagande, såsom att låta 
äldre lyfta sociala pensioner samtidigt som de arbetar deltid.

35. Europaparlamentet kräver att transaktionskostnaderna för penningförsändelser ska 
minskas och att det ska vara lättare att få tillgång till dessa arrangemang, till exempel 
genom att göra det enklare för migrerande arbetstagare att öppna ett bankkonto i 
mottagarlandet.

36. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att garantera att kampen mot människohandel 
även i fortsättningen står högt upp på deras dagordning under den ekonomiska och 
finansiella krisen. Parlamentet uppmanar regeringarna att till fullo genomföra lagstiftning 
för att väcka åtal mot människohandlare och smugglare, utöka stödet och det rättsliga 
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biståndet till offer för människohandel och utveckla ett närmare internationellt samarbete. 

37. Europaparlamentet välkomnar diskussionerna inom FN:s expertgrupp på hög nivå om 
utvecklingsagendan efter 2015 i närvaro av kommissionsledamoten med ansvar för 
utveckling. Parlamentet anser att ramen efter 2015 bör prioritera ett stegvist 
förverkligande av mänskliga rättigheter och beakta följderna av den finansiella och 
ekonomiska kristen för de fattigaste och mest sårbara befolkningsgrupperna. Parlamentet 
uppmanar samtliga involverade parter att överväga att fastställa kvantifierbara mål och 
indikatorer samt kvalitativa och resultatbaserade indikatorer. 

38. Europaparlamentet understryker att det finns ett behov av ytterligare forskning och 
analys av följderna av den finansiella och ekonomiska krisen för olika regioner och 
behovet av att förbättra kontrollen av tidiga signaler för globala och regionala kriser. 
Parlamentet understryker att specificerade uppgifter bör förekomma oftare inom 
forskning och politisk planering för att bättre fånga upp och åtgärda de problem som 
drabbar de fattigaste och mest sårbara samhällsgrupperna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att ge finansiellt stöd till FN:s 
innovationslaboratorium ”Global Pulse” som FN:s generalsekreterare tog initiativ till 
2009 i syfte att samla in och analysera uppgifter som behövs för att bättre förstå följderna 
av den finansiella och ekonomiska krisen för sårbara befolkningsgrupper och för att vidta 
lämpliga politiska åtgärder.

39. Europaparlamentet uppmanar sin talman att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament 
och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.


