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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že hospodářská a finanční krize ohrožuje všechna lidská práva včetně práv 
občanských a politických; zdůrazňuje, že má zejména negativní dopad na dostupnost
potravin, zdravotní péče a vzdělávání pro nejzranitelnější skupiny společnosti jak
v městských, tak ve venkovských oblastech a že vedla k dramatickému zvýšení míry 
chudoby v celosvětovém měřítku; připomíná, že vlády mají povinnost zajistit dodržování 
hospodářských, sociálních a kulturních práv a poskytovat ochranu před zneužitím ze 
strany např. korporací a jiných soukromých činitelů prostřednictvím provádění obecných 
zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a vyšetřovat finanční trestné činy páchané 
těmito činiteli; rovněž zdůrazňuje odpovědnost EU, pokud jde o nabízení partnerství, která 
přispějí k udržitelnému rozvoji hostitelské země a k zaměstnanosti včetně minimálních 
sociálních norem;

2. konstatuje, že finanční krize se po světě rozšířila různými způsoby, různě rychle a 
s různou intenzitou a působila spolu s jinými krizemi (např. potravinovou a ropnou krizí);
s obavami konstatuje, že podle odhadů Světové banky a OSN žije v důsledku krize
v chudobě o 55 až 103 milionů lidí více, což ohrožuje dodržování lidských práv
v budoucnosti; 

3. s obavami konstatuje, že v souladu s odhady Světové banky a MMF se tempo snižování 
chudoby v subsaharské Africe zpomalilo; že v důsledku celosvětové finanční krize
v subsaharské Africe v roce 2009 zemřelo přibližně o 30 000 až 50 000 dětí více; 

4. s obavami konstatuje, že z důvodu krize se zhoršila situace v oblasti práv žen např. 
prostřednictvím další neplacené práce nebo růstu násilí; v této souvislosti znovu 
zdůrazňuje, že rozvoj veřejných služeb a účinné systémy sociální ochrany jsou zásadní pro 
zajišťování dodržování hospodářských a sociálních práv žen;

5. znovu připomíná, že zejména v souvislosti s krizí zásada zákazu diskriminace vyžaduje, 
aby byla přijata proaktivní nápravná opatření s cílem čelit nepřiměřeným dopadům na 
ženy, původní obyvatele a další systematicky znevýhodňované skupiny obyvatel, přičemž 
zaručí, aby tato protikrizová opatření byla prospěšná pro nejvíce znevýhodněné
a zranitelné komunity;

6. zdůrazňuje, že investice v sociální oblasti umožnily lépe ochránit chudé lidi před krizí
a zvýšily jejich odolnost vůči otřesům; zdůrazňuje rovněž, že navzdory krizi dosahuje 
míra růstu v některých rozvojových zemích téměř 4 %; zdůrazňuje, že země s účinnými 
systémy vnitrostátního zdanění jsou více odolné vůči náhlé ztrátě obchodních daní nebo 
přílivu zahraničního kapitálu; naléhavě proto vyzývá EU, aby rozvojovým zemím 
pomohla vytvořit progresivní a účinné daňové systémy, které by zmírnily dopad krize na 
veřejné příjmy s cílem zajistit prostředky nezbytné pro programy sociální ochrany
a spravedlivé rozdělení stávajících prostředků; trvá na tom, aby byla EU neústupná, pokud 
jde o podmíněnost a účinnost své rozvojové pomoci, zejména s ohledem na země, ve 
kterých korupce dále zhoršuje dopad krize na porušování lidských práv;
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7. zdůrazňuje, že zatímco lidé v rozvinutých zemích pociťují dopady hospodářské a finanční 
krize, obyvatelé rozvojového světa, kteří jsou nedostatečně chráněni bezpečnostními 
sítěmi, jsou negativními dopady krize postiženi nejvíce; vyzývá k většímu zapojení EU
s cílem pomoci zmírnit tyto dopady v rozvojových zemích;

8. s obavami konstatuje, že výsledkem brutálního potlačení sociálních protestů v řadě zemí 
na celém světě je ohrožení občanských a politických práv; zdůrazňuje, že právo na 
informace a právo podílet se na politických rozhodnutích vlády týkajících se opatření na 
boj proti krizi musí být respektována;

9. vyjadřuje politování nad tím, že zatímco mezinárodní společenství uznává, že všechna 
lidská prává jsou nedělitelná a mají stejný význam, hospodářská, sociální a kulturní práva 
jsou i nadále v praxi obtížně uplatnitelná; domnívá se, že by měl být plně uplatňován 
Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 
který jednotlivcům umožňuje podávat stížnosti na údajné porušování hospodářských, 
sociálních a kulturních práv;

10. zdůrazňuje, že výsledkem sociálního napětí je rostoucí diskriminace a nenávist vůči 
menšinám a migrujícím pracovníkům, kteří patří k nejzranitelnějším skupinám, pokud jde
o dopady krize, a jejichž potřeby musí být při reakci na krizi zohledněny;

11. opakuje, že ačkoli celosvětová hospodářská krize vážně ohrožuje naplňování 
hospodářských, sociálních a kulturních práv, neexistují žádné důvody, aby státy – bez 
ohledu na výši příjmů – slevily ze své povinnosti dodržovat základní lidská práva; 
zdůrazňuje, že vlády mají vždy povinnost zajistit minimální základní úroveň sociálních
a hospodářských práv nezbytných pro důstojný život;

12. zdůrazňuje, že rovnost mezi muži a ženami je nástrojem v boji proti chudobě mezi 
ženami, neboť pozitivně přispívá k produktivitě a udržitelným společnostem a zvyšuje 
účast žen na pracovním trhu, což má zase mnohé sociální, hospodářské a environmentální 
výhody;

13. zdůrazňuje, že naplňování sociálních a hospodářských práv mimo jiné závisí na 
schopnosti státu regulovat finanční trh a přidělovat finanční prostředky spravedlivým 
způsobem např. prostřednictvím účinného, transparentního a progresivního daňového 
systému;

14. zdůrazňuje, že reakce vlád na krizi se nesmí týkat pouze ekonomické, ale i sociální 
situace; v budoucích dohodách o partnerství musí být zdůrazněna podpora lepší správy
s cílem podnítit úsilí rozvojových zemí;

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době krize jsou práva žen a menšin vážně porušována,
a trvá na tom, že v tomto období musí být věnována zvýšená pozornost boji proti 
diskriminaci na základě pohlaví, náboženského vyznání nebo přesvědčení, rasového nebo 
etnického původu, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a genderové identity;

16. zdůrazňuje, že boj proti nezákonným finančním tokům, daňovým rájům a spekulacím
s komoditami je nezbytným krokem k plnění lidských práv, zejména v zemích s nízkými 
příjmy; 
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17. zdůrazňuje, že finanční a hospodářská krize má rovněž nerovnoměrný dopad na práva 
specifických skupin obyvatel, zejména na nejchudší obyvatele a lidi žijící na okraji 
společnosti; 

18. zdůrazňuje, že i když je ještě třeba vyhodnotit vliv krize na občanská a politická práva, je 
zřejmé, že krize posílila sociální nepokoje, v některých případech vedla k násilnému 
potlačení a znásobila nedodržování základních práv, jako např. svobody projevu a práva 
na informace; 

19. připomíná, že základní hodnoty svobody, lidské důstojnosti, sociální spravedlnosti
a zákazu diskriminace jsou nezbytné pro udržitelný hospodářský a sociální rozvoj; 
zdůrazňuje zejména, že agenda důstojné práce MOP je univerzálně platná a je základním 
dokumentem pro zajištění spravedlivé globalizace; vyzývá EU, aby podporovala reakci na 
krizi v oblasti lidských práv a aktivně přispívala k vytvoření minimální úrovně sociální 
ochrany v rozvojových zemích a zároveň respektovala individuální přístup jednotlivých 
zemí, pokud jde o provádění;

20. připomíná, že dodržování lidských práv mimo jiné předpokládá všeobecnou minimální 
úroveň sociální ochrany a minimální mzdu, plné uplatňování mezinárodních pracovních 
norem a ochranu před extrémní chudobou; 

21. konstatuje, že přibližně 5,1 miliardy lidí, tzn. 75 % celosvětové populace, nemá 
odpovídající sociální zabezpečení, 2,6 miliardy lidí nemá přístup k odpovídajícím 
hygienickým zařízením a 884 milionů lidí nemá přístup k odpovídajícím zdrojům pitné 
vody, 873 milionů lidí trpí chronickým hladem, přibližně 9 milionů dětí ve věku do pěti 
let každoročně umírá na nemoci, jimž lze snadno předcházet, a 100 milionů lidí žije pod 
hranicí chudoby, neboť jsou nuceni platit za zdravotní péči;

22. zdůrazňuje, že země subsaharské Afriky jsou zvláště ohrožené vnějšími otřesy s ohledem 
na nízkou úroveň diverzifikace jejich ekonomik a vývozu a dominantní postavení 
primárních komodit; zdůrazňuje rovněž, že nezákonné finanční toky představují největší 
výzvu pro rozvoj Afriky, která brání dodržování lidských práv; vyzývá africké země, aby 
zahájily systematické audity svých veřejných dluhů; opakovaně naléhá na EU, aby se boj 
proti daňovým rájům a korupci stal jednou z jejích hlavních priorit, a důrazně vyzývá 
mezinárodní finanční instituce a instituce zaměřené na rozvoj, aby postupovaly obdobně; 

23. naléhá na Komisi a členské státy, aby zajistily, aby byla lidská práva skutečně chráněna
v rámci každé uzavřené nebo přezkoumané obchodní a investiční dohody prostřednictvím 
závazných a nezpochybnitelných doložek o lidských právech; zdůrazňuje proto, že ve 
prospěch zajištění přístupu na vývozní trhy nebo pobízení investorů by členské státy 
neměly uzavírat dohody, které by omezovaly jejich schopnost plnit závazky v oblasti 
lidských práv; naléhá, aby Komise systematicky prováděla hodnocení dopadu obchodních
a investičních dohod na lidská práva s cílem zajistit účinné posilování lidských práv;

24. bere na vědomí obavy, že celosvětová hospodářská krize ohrožuje výdaje členských států 
EU na oficiální rozvojovou pomoc; připomíná, že na celosvětovou hospodářskou krizi 
rozporuplně doplácejí chudé země, ačkoli vznikla v bohatých zemích; naléhá proto na EU
a její členské státy, aby zachovaly a dodržely stávající dvoustranné a vícestranné závazky 
oficiální rozvojové pomoci a cíle stanovené v prohlášení OSN o rozvojových cílech 
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tisíciletí; připomíná, že rozvíjející se země rovněž hrají prostřednictvím svého 
potencionálního přínosu k oficiální rozvojové pomoci významnou úlohu;

25. znovu zdůrazňuje, že rozhodnutí přijatá v rámci mezinárodních institucí, jakými jsou 
MMF, Světová banka nebo WTO, by měla být slučitelná s celou řadou závazků v oblasti 
lidských práv zakotvených v mezinárodních smlouvách o lidských právech. 
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