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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et majandus- ja finantskriis ohustab kõiki inimõigusi, sealhulgas kodaniku- ja 
poliitilisi õigusi; toonitab eriti, et kriis on halvendanud toidu, tervishoiuteenuste ja 
hariduse kättesaadavust kõige haavatavamate ühiskonnagruppide jaoks nii linna- kui 
maapiirkondades ning selle tulemuseks on vaesustaseme üldine drastiline suurenemine; 
tuletab meelde, et valitsustel on kohustus tagada inimeste majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste austamine ning takistada nende kuritarvitamist näiteks äriühingute või 
muude erasektori esindajate poolt, rakendades selleks ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid, ning uurida nimetatud esindajate poolt toime pandud finantskuritegusid;
juhib peale selle tähelepanu asjaolule, et ELi kohustuseks on pakkuda partnerlusi, mis 
aitavad kaasa vastuvõtva riigi jätkusuutlikule arengule ja tööhõivele ning milles järgitakse 
minimaalseid sotsiaalstandardeid;

2. täheldab, et finantskriis on maailmas levinud erinevaid ülekandeteid pidi, põimunud 
muude kriisidega (nagu toidu- ja kütusekriis) ning tekkinud erineva kiiruse ja hoogsusega; 
märgib murega, et Maailmapanga ja ÜRO hinnangul peab kriisi tõttu vaesuses elama veel 
lisaks 55 kuni 103 miljonit inimest, mis ohustab inimõiguste edasist järgimist; 

3. märgib murega, et Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangute kohaselt on 
vaesuse vähendamine Sahara-taguses Aafrikas aeglustunud, ning et ülemaailmse 
finantskriisi tagajärjel suri Sahara-taguses Aafrikas 2009. aastal veel ligikaudu 30 000 
kuni 50 000 last; 

4. märgib murega, et kriisi tõttu on naiste õiguste olukord halvenenud näiteks lisandunud 
tasustamata töö ja suurenenud vägivalla näol; kinnitab seetõttu uuesti, et naiste 
majanduslike ja sotsiaalsete õiguste järgimist saab suurel määral tagada avalike teenuste 
arendamise ja tõhusate sotsiaalkaitse süsteemide kaudu;

5. tuletab meelde, et mittediskrimineerimise põhimõtte kohaselt on eelkõige kriisi taustal 
vaja võtta positiivseid parandusmeetmeid, et tõrjuda ülemäära suuri mõjusid naistele, 
põlisrahvastele ja teistele süstemaatiliselt ebasoodsas olukorras olevatele 
elanikkonnarühmadele, ning tagada samas, et nendest kriisivastastest meetmetest saavad 
kasu kõige ebasoodsamas olukorras olevad ja kõige haavatavamad kogukonnad;

6. rõhutab, et sotsiaalvaldkonda tehtud investeeringud on võimaldanud vaeseid elanikke 
kriisi eest paremini kaitsta ning nad suurendavad vaeste elanike võimet 
majandusvapustustega toime tulla; tõstab samuti esile, et teatavate arengumaade 
kasvumäär on kriisist hoolimata peaaegu 4%; rõhutab, et järsule kaubandusmaksude või 
välisinvesteeringute vähenemisele on vähem vastuvõtlikud efektiivsete 
maksusüsteemidega riigid; nõuab seetõttu tungivalt, et EL aitaks arenguriikidel luua 
progressiivset ja tõhusat maksusüsteemi, mis leevendab kriisi mõjusid riigituludele, et 
aidata tagada sotsiaalkaitse programmide jaoks vajalikud vahendid ja kindlustada 
olemasolevate vahendite õiglane jaotamine; nõuab, et EL jääks vankumatult kindlaks oma 
arenguabi andmise tingimuste ja tõhususe küsimuses eelkõige nende riikide puhul, kus 
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kriisi mõju inimõiguste rikkumisele on korruptsiooni tõttu veelgi suurem;

7. rõhutab, et kui arenenud riikide inimesed tunnevad majandus- ja finantskriisi mõjusid, siis 
arengumaade inimesed kannavad kogu kriisi koormat, kuna nende kaitseks on vähe 
turvaabinõusid; nõuab ELi suuremat osalemist, mis aitaks neid mõjusid arengumaades 
leevendada;

8. märgib murega, et paljudes riikides üle maailma on sotsiaalsete protestiliikumiste jõhkra 
mahasurumise tulemusena kodaniku- ja poliitilised õigused ohus; rõhutab, et õigust 
teabele ning õigust osaleda valitsuse poliitiliste otsuste tegemisel kriisiga võitlemiseks 
võetavate meetmete kohta tuleb järgida;

9. taunib, et samal ajal kui rahvusvaheline üldsus tunnistab kõikide ülejäänud inimõiguste 
tähtsust ja jagamatust, on majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste praktiline 
jõustamine jätkuvalt keeruline; usub, et täies ulatuses tuleks ära kasutada majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti vabatahtliku protokolliga 
ettenähtud võimalusi esitada üksikkaebusi õiguste väidetava rikkumise korral;

10. rõhutab, et sotsiaalsed pinged on suurendanud diskrimineerimist ja ksenofoobiat, mis on 
suunatud vähemuste ja võõrtöötajate vastu, kes kuuluvad kriisi mõjude suhtes kõige 
haavatavamatesse rühmadesse ja kelle vajadusi tuleb kriisile reageerides arvesse võtta;

11. kinnitab veel kord, et vaatamata ülemaailmsele majanduskriisile, mis ohustab tõsiselt 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste järgimist, ei ole ühelgi mis tahes 
majanduslikus seisukorras riigil õigustust eirata oma kohustust kaitsta põhilisi inimõigusi; 
rõhutab, et oma elanikele väärika elu tagamiseks on valitsustel kohustus kindlustada igal 
ajal minimaalne sotsiaalsete ja majanduslike õiguste kaitse tase;

12. rõhutab, et naiste vaesuse vastu aitab võidelda sooline võrdõiguslikkus, kuna sellel on 
positiivne mõju tootlikkusele ja jätkusuutlikule ühiskonnale ning see suurendab naiste 
osalemist tööturul, mis omakorda toob suurt sotsiaalset, majanduslikku ja ökoloogilist 
kasu;

13. toonitab, et sotsiaalsete ja majanduslike õiguste järgimine sõltub muu hulgas riigi võimest 
reguleerida finantsturgu ja vahendeid õiglaselt jaotada, näiteks efektiivse, läbipaistva ja 
progressiivse maksusüsteemi abil;

14. rõhutab, et valitsused peavad kriisile reageerima mitte üksnes majanduslike, vaid ka 
sotsiaalsete lahendustega; tulevastes partnerluslepingutes tuleb rõhutada parema 
valitsemistava edendamist, et toetada arengumaade jõupingutusi;

15. peab kahetsusväärseks, et kriisi ajal rikutakse tõsiselt naiste ja vähemuste õigusi, ning 
nõuab, et praegusel ajal pöörataks suuremat tähelepanu soo, usutunnistuse või 
veendumuste, rassilise või etnilise päritolu, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse ja soolise 
identiteedi alusel diskrimineerimise vastu võitlemisele;

16. rõhutab, et inimõiguste tagamiseks, eelkõige madala sissetulekuga riikides, on vaja 
võidelda ebaseaduslike rahavoogude, maksuparadiiside ja kaupadega spekuleerimise 
vastu; 
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17. rõhutab, et finants- ja majanduskriisil on ebaproportsionaalne mõju ka teatavate, eelkõige 
vaeseimate ja kõrvalejäetud inimrühmade õigustele; 

18. toonitab, et kuigi kriisi mõju kodaniku- ja poliitilistele õigustele tuleb alles täiel määral 
hinnata, on selge, et kriis on suurendanud sotsiaalseid rahutusi, mis on põhjustanud 
mõnikord vägivaldset mahasurumist, ning tekitanud vastuolusid selliste põhiõigustega 
nagu sõnavabadus ja õigus teabele; 

19. tuletab meelde, et jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks on suure 
tähtsusega sellised põhiväärtused nagu vabadus, inimväärikus, sotsiaalne õiglus ja 
diskrimineerimiskeeld; rõhutab eelkõige ILO inimväärse töö tagamise suuniste 
universaalsust, neid suuniseid saab käsitada üldpõhimõtetena õiglase üleilmastumise 
tagamiseks; kutsub ELi üles toetama kriisile lahenduste otsimist inimõigustest lähtuvalt ja 
aitama arenguriike sotsiaalse kaitse põhialuste loomisel, jättes samas riikidele õiguse 
valida nende rakendamiseks omad lähenemisviisid;

20. tuletab meelde, et inimõiguste täitmine eeldab muu hulgas universaalsete sotsiaalkaitse 
põhialuste olemasolu koos miinimumpalgaga, rahvusvaheliste tööstandardite täielikku 
kohaldamist ja kaitsemeetmeid äärmise vaesuse vastu; 

21. märgib, et ligikaudu 5,1 miljardil inimesel, mis on 75% maailma rahvastikust, ei ole 
korralikku sotsiaalkaitset, 2,6 miljardil inimesel ei ole juurdepääsu korralikule 
kanalisatsioonile ning 884 miljonil inimesel ei ole juurdepääsu nõuetekohasele 
joogiveeallikale, 873 miljonit inimest kannatab pidevalt nälga, igal aastal sureb ligikaudu 
9 miljonit alla viieaastast last suuresti välditavate haiguste tõttu ning 100 miljonit inimest 
on sunnitud elama allpool vaesuse piiri, kui neil tuleb tasuda tervishoiuteenuste eest;

22. juhib tähelepanu sellele, et Sahara-taguse Aafrika riigid on väliste majandusvapustuste 
poolt eriti kergesti haavatavad nende majanduse ja ekspordi vähese mitmekesisuse ning 
põhitarbeainete domineerimise tõttu; rõhutab samuti, et ebaseaduslikud rahavood on 
Aafrika jaoks suur arengualane probleem, mis takistab inimõiguste täitmist; innustab 
Aafrika riike algatama süstemaatiliselt riigivõla auditeerimisi; kutsub veel kord ELi 
tungivalt üles võtma maksuparadiiside ja korruptsiooni vastu võitlemise üheks oma 
peamistest prioriteetidest ning innustama tungivalt rahvusvahelisi finants- ja 
arenguinstitutsioone sama tegema; 

23. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et nende sõlmitud või 
läbivaadatud kaubandus- ja investeerimislepingute pädevusalas oleksid inimõigused 
tõsiselt kaitstud siduvate ja muutumatute inimõigusi käsitlevate klauslitega; rõhutab 
seetõttu, et liikmesriigid ei tohi lasta end eksportturgudele juurdepääsu tagamise või 
investorite ligimeelitamise nimel siduda kokkulepetega, mis kahjustavad nende võimet 
täita oma inimõigustealaseid kohustusi; nõuab, et komisjon hindaks korrapäraselt 
kaubandus- ja investeerimislepingute mõju inimõigustele, et tagada nende tõhus kaitse;

24. väljendab muret, et ülemaailmne majanduskriis seab ohtu ELi liikmesriikide ametliku 
arenguabi andmise; tuletab meelde, et kuigi ülemaailmne majanduskriis sai alguse 
rikkamatest riikidest, kannatavad selle all rohkem vaesed riigid; nõuab seetõttu tungivalt, 
et EL ja selle liikmesriigid peaksid kinni oma kehtivatest kahe- ja mitmepoolsetest 
ametliku arenguabi kohustustest, samuti eesmärkidest, mis on määratletud ÜRO 
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aastatuhande deklaratsioonis; tuletab meelde, et tärkava turumajandusega riikidel on 
samuti oluline roll, kuna nad võivad anda oma panuse ametlikku arenguabisse;

25. kinnitab taas, et rahvusvahelistes institutsioonides, nagu IMF, Maailmapank või WTO, 
tehtavad otsused peavad olema kooskõlas kõikide inimõigustealaste kohustustega, mis on 
sätestatud rahvusvahelistes inimõiguste alastes lepingutes. 
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