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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση συνιστά απειλή για το σύνολο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών 
δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι η κρίση είχε αρνητικό αντίκτυπο στην 
πρόσβαση των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας στην τροφή, την υγειονομική 
περίθαλψη και την εκπαίδευση, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές και ότι 
οδήγησε παγκοσμίως σε ραγδαία αύξηση των επιπέδων φτώχειας· υπενθυμίζει ότι οι 
κυβερνήσεις έχουν καθήκον να διασφαλίζουν το σεβασμό των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δικαιωμάτων και να παρέχουν προστασία κατά της παραβίασής τους, 
για παράδειγμα, από επιχειρήσεις και άλλους ιδιωτικούς φορείς, μέσω της εφαρμογής των 
κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και να διερευνούν τυχόν οικονομικά εγκλήματα που έχουν διαπράξει 
αυτοί οι φορείς· επισημαίνει ομοίως την ευθύνη της ΕΕ να προτείνει τη σύναψη εταιρικών 
σχέσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας υποδοχής και στην 
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων κοινωνικών προτύπων·

2. παρατηρεί ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο μέσα από 
διάφορα κανάλια μετάδοσης και εμφανίζεται σε αλληλεπίδραση με άλλες κρίσεις (όπως η 
επισιτιστική κρίση και η κρίση στον τομέα των καυσίμων) σε διαφορετικές ταχύτητες και 
εντάσεις· διαπιστώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας 
και των Ηνωμένων Εθνών, οι άνθρωποι που αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτώχειας 
έχουν αυξηθεί λόγω της κρίσης κατά 55 με 103 εκατομμύρια, γεγονός το οποίο θέτει σε 
κίνδυνο την επίτευξη περαιτέρω προόδου στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· 

3. παρατηρεί με ανησυχία ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του 
ΔΝΤ, ο ρυθμός μείωσης της φτώχειας στην υποσαχάρια Αφρική έχει επιβραδυνθεί· 
επισημαίνει επίσης ότι το 2009 ως συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 
πέθαναν περίπου 30.000-50.000 περισσότερα παιδιά στην υποσαχάρια Αφρική· 

4. διαπιστώνει με ανησυχία ότι, λόγω της κρίσης, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση των
δικαιωμάτων των γυναικών ·παρατηρείται, για παράδειγμα, αύξηση της μη αμειβόμενης 
εργασίας και της βίας· επιβεβαιώνει συνεπώς ότι η ανάπτυξη δημοσίων υπηρεσιών και 
αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας έχει ουσιαστική σημασία για τη 
διασφάλιση του σεβασμού των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών·

5. υπενθυμίζει ότι η αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων επιτάσσει, ιδίως στο πλαίσιο 
της κρίσης, να ληφθούν θετικά διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσανάλογων 
επιπτώσεών της σε γυναίκες, αυτόχθονες λαούς και άλλες ομάδες του πληθυσμού που 
υφίστανται συστηματικά δυσμενή μεταχείριση, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι τα εν λόγω μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης ωφελούν τις πιο μειονεκτούσες 
και ευάλωτες κοινότητες·

6. τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις έχουν καταστήσει δυνατή την πιο αποτελεσματική 
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προστασία των φτωχών στρωμάτων από την κρίση και έχουν αυξήσει την αντοχή των 
φτωχών στρωμάτων στους κλυδωνισμούς· υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι, παρά την 
κρίση, ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζουν ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 4%· 
τονίζει ότι οι χώρες με αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικής φορολογίας είναι 
λιγότερο ευάλωτες σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας εμπορικών φόρων ή εισροών ξένων 
κεφαλαίων· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την ΕΕ να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να 
δημιουργήσουν προοδευτικά και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα προκειμένου να 
μετριαστεί ο αντίκτυπος της κρίσης στα δημόσια έσοδα, ούτως ώστε να συμβάλει στην 
εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για προγράμματα κοινωνικής προστασίας και να 
εξασφαλιστεί η δίκαιη ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων· ζητεί από την ΕΕ να 
συνεχίσει να ακολουθεί σκληρή γραμμή όσον αφορά τις προϋποθέσεις και την 
αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής της βοήθειας, ιδίως όσον αφορά τις χώρες στις 
οποίες η διαφθορά επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις της κρίσης 
υπονομεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης γίνονται αισθητές στους ανθρώπους των ανεπτυγμένων χωρών, η κρίση 
επιβαρύνει κυρίως τους ανθρώπους του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι οποίοι έχουν 
περιορισμένα δίχτυα ασφαλείας για την προστασία τους· ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
της ΕΕ ώστε να βοηθήσει να μετριαστούν αυτές οι επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

8. διαπιστώνει με ανησυχία ότι τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα βρίσκονται σε κίνδυνο 
ως αποτέλεσμα της βάναυσης καταστολής των κοινωνικών διαμαρτυριών σε πολλές 
χώρες του κόσμου· τονίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα της 
πληροφόρησης και της συμμετοχής σε αποφάσεις κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με 
μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης·

9. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρόλο που η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αδιαίρετο χαρακτήρα και ίση σημασία, εξακολουθεί να 
είναι δύσκολη η πρακτική εφαρμογή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το Προαιρετικό Πρωτόκολλο 
του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα 
(ICESCR) που επιτρέπει την υποβολή ατομικών καταγγελιών για την παραβίαση 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

10. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές εντάσεις οδήγησαν σε αύξηση των διακρίσεων και της 
ξενοφοβίας έναντι των μειονοτήτων και των μεταναστών εργαζομένων που ανήκουν στις 
πλέον ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από την κρίση και των οποίων οι ανάγκες πρέπει 
να ληφθούν υπόψη κατά την αντιμετώπιση της κρίσης·

11. επιβεβαιώνει ότι, ενώ η παγκόσμια οικονομική κρίση συνιστά σοβαρή απειλή για την 
εφαρμογή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο του εισοδήματός τους, δεν δικαιολογούνται σε καμία 
περίπτωση να θέτουν σε δεύτερη μοίρα την υποχρέωσή τους να σέβονται τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι οι κυβερνήσεις έχουν, ανά πάσα στιγμή, την 
υποχρέωση να διασφαλίζουν το «ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο» των κοινωνικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων που είναι αναγκαίο για μια ζωή με αξιοπρέπεια·
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12. τονίζει ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί εργαλείο για την καταπολέμηση της 
φτώχειας των γυναικών, καθώς έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και τις 
βιώσιμες κοινωνίες και οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, στοιχείο το οποίο με τη σειρά του επιφέρει πολλά κοινωνικά, οικονομικά και 
οικολογικά οφέλη·

13. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων εξαρτάται, 
μεταξύ άλλων, από την ικανότητα του κράτους να ρυθμίζει την χρηματοπιστωτική αγορά 
και να κατανέμει τους πόρους κατά τρόπο δίκαιο, για παράδειγμα, μέσω ενός 
αποτελεσματικού, διαφανούς και συστήματος προοδευτικής φορολογίας·

14. υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν όχι μόνο οικονομική, αλλά και 
κοινωνική απάντηση στην κρίση· δηλώνει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν οι 
προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών, στις επόμενες συμφωνίες εταιρικής σχέσης 
πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης·

15. εκφράζει τη λύπη του διότι, σε περιόδους κρίσης, παραβιάζονται σοβαρά τα δικαιώματα 
των γυναικών και των μειονοτήτων και επιμένει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας του φύλου·

16. τονίζει ότι η καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, των 
φορολογικών παραδείσων και της κερδοσκοπίας στα βασικά προϊόντα αποτελεί αναγκαίο 
μέτρο για την επίτευξη της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε χώρες 
με χαμηλό εισόδημα· 

17. τονίζει ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει επίσης δυσανάλογες 
επιπτώσεις στα δικαιώματα συγκεκριμένων ομάδων, ιδίως των φτωχότερων και των 
περιθωριοποιημένων ομάδων· 

18. υπογραμμίζει ότι, παρόλο που δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως οι επιπτώσεις της 
κρίσης στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, είναι σαφές ότι η κρίση έχει μεγεθύνει την 
κοινωνική αναταραχή, οδηγώντας ορισμένες φορές σε βίαιη καταστολή, και ότι έχει 
πολλαπλασιάσει τις περιπτώσεις μη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην πληροφόρηση· 

19. υπενθυμίζει ότι οι θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της μη διακριτικής μεταχείρισης είναι ουσιαστικής σημασίας 
για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· τονίζει ιδιαίτερα ότι η καθολικότητα 
της ατζέντας αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ συνιστά θεμελιώδη αρχή για την 
εξασφάλιση δίκαιης παγκοσμιοποίησης· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει έναν τρόπο 
αντιμετώπισης της κρίσης ο οποίος βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλει 
ενεργά στην καθιέρωση κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, σεβόμενη συγχρόνως τις επιμέρους προσεγγίσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή 
τους·

20. υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει, 
μεταξύ άλλων, ένα καθολικό βασικό επίπεδο κοινωνικής προστασίας με διασφάλιση 
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ελάχιστου εισοδήματος, πλήρη εφαρμογή των διεθνών προτύπων εργασίας και προστασία 
από την ακραία φτώχεια· 

21. επισημαίνει ότι περίπου 5,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 75% του παγκόσμιου 
πληθυσμού, δεν καλύπτονται από επαρκή κοινωνική ασφάλιση, 2,6 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς υγειονομικές εγκαταστάσεις και 884 
εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πηγές πόσιμου νερού, 873 
εκατομμύρια υποφέρουν από χρόνια πείνα, σχεδόν 9 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω 
των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που μπορούν σε μεγάλο βαθμό να 
προληφθούν και 100 εκατομμύρια άνθρωποι εξωθούνται να διαβιώνουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας, όταν αναγκάζονται να πληρώνουν για την υγειονομική περίθαλψή τους·

22. επισημαίνει ότι οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα 
εξωτερικά πλήγματα λόγω της περιορισμένης διαφοροποίησης των οικονομιών και των 
εξαγωγών τους και λόγω της κυριαρχίας των πρωτογενών πρώτων υλών σε αυτές· τονίζει 
επίσης ότι οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές συνιστούν σημαντική πρόκληση για 
την ανάπτυξη στην Αφρική, καθώς παρεμποδίζουν την εφαρμογή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· ενθαρρύνει τις αφρικανικές χώρες να αρχίσουν συστηματικούς λογιστικούς 
ελέγχους των εθνικών χρεών τους· καλεί για μία ακόμη φορά την ΕΕ να αναγάγει την 
καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και της διαφθοράς σε ύψιστη 
προτεραιότητά της και να ενθαρρύνει με έμφαση τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και 
αναπτυξιακούς οργανισμούς να πράξουν το ίδιο· 

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πραγματική προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο κάθε εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας που 
συνάπτεται ή αναθεωρείται, μέσω δεσμευτικών και μη διαπραγματεύσιμων ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, συνεπώς, ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει, για λόγους 
διασφάλισης της πρόσβασης σε εξαγωγικές αγορές ή της προσέλκυσης επενδυτών, να 
επιτρέπουν στον εαυτό τους να εμπλέκονται σε συναλλαγές που περιορίζουν την 
ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί συστηματικές 
αξιολογήσεις του αντικτύπου των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων·

24. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θέτει σε κίνδυνο τις 
δαπάνες των κρατών μελών της ΕΕ που προορίζονται για την επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια· υπενθυμίζει ότι το κόστος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 
επιβαρύνει δυσανάλογα τις φτωχές χώρες, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε στις 
πλουσιότερες χώρες· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρούν 
και να εκπληρώνουν τις υφιστάμενες διμερείς και πολυμερείς δεσμεύσεις τους στο 
πλαίσιο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), καθώς και τους στόχους που 
ορίζονται στη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών· επισημαίνει ότι, με την 
δυνητική συμβολή τους στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, οι αναδυόμενες χώρες 
καλούνται να διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο·

25. επιβεβαιώνει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, όπως 
το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΠΟΕ πρέπει να είναι συμβατές με όλες τις 
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υποχρεώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις διεθνείς 
συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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