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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági és pénzügyi válság az emberi jogok összességét 
fenyegeti, beleértve a polgári és politikai jogokat is; hangsúlyozza, hogy a gazdasági és 
pénzügyi válság negatív hatása mind a városi, mind a vidéki lakosság 
legveszélyeztetettebb csoportjait érintette az élelmiszerhez, az egészségügyhöz és az 
oktatáshoz való hozzáférés szempontjából, és világszerte az elszegényedett népesség 
drámai emelkedéséhez vezetett; figyelmeztet arra, hogy a kormányoknak kötelessége a 
gazdasági, társadalmi és kulturális jogok tiszteletben tartásának biztosítása, valamint a –
többek között – vállalati és egyéb magánszereplők visszaéléseivel szembeni védelem 
nyújtása az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek érvényesítése 
révén, illetve az említett szereplők által elkövetett pénzügyi bűncselekmények 
kivizsgálása; hasonlóképpen emlékeztet az EU azon felelősségére, hogy partnerségi 
megállapodásokat javasoljon, amelyek hozzájárulnak a célország fenntartható 
fejlődéséhez és a foglalkoztatáshoz, beleértve a minimális szociális normákat is;

2. megjegyzi, hogy a pénzügyi válság különféle átviteli csatornákon keresztül terjedt szét a 
világban, egyéb, eltérő sebességű és intenzitású válságokkal (pl. élelmiszer- és 
üzemanyagválság) kölcsönhatásban; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Világbank és 
az ENSZ becslései szerint a válság következtében további 55–103 millió ember 
kényszerült szegénysorba, ami gátolja az emberi jogok további kiteljesedését; 

3. aggodalommal jegyzi meg, hogy a Világbank és az IMF becslései szerint lassul a 
szegénység csökkentésének üteme Szubszaharai-Afrikában; valamint hogy Szubszaharai-
Afrikában 2009-ben körülbelül 30 000–50 000-rel több gyermek halt meg a globális 
pénzügyi válság hatásaként; 

4. aggodalommal jegyzi meg, hogy a válság következtében például a még több nem fizetett 
munka és az erőszak növekedése révén csökkentek a nők jogai; ennek megfelelően 
megerősíti, hogy a közszolgáltatások és a hatékony szociális védelmi rendszerek 
fejlesztése alapvető fontosságú a nők gazdasági és szociális jogainak biztosítása 
szempontjából;

5. emlékezetet rá, hogy a megkülönböztetés tilalmának elve megköveteli, különösen a válság 
összefüggésében, hogy pozitív korrekciós intézkedésekre kerüljön sor a nőket, az 
őslakosokat és a lakosság egyéb, rendszeresen hátrányos helyzetbe kerülő rétegeit érintő 
aránytalan negatív hatások ellensúlyozása érdekében, biztosítva ugyanakkor, hogy a 
válság elleni említett intézkedések kedvezményezettjei a leghátrányosabb helyzetben lévő 
és legsérülékenyebb közösségek legyenek;

6. kiemeli, hogy a szociális téren tett befektetések lehetővé tették a szegénységben élő 
lakosság válsággal szembeni hatékonyabb védelmét, valamint fokozzák a szegények 
megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló képességét; hangsúlyozza továbbá, hogy egyes 
fejlődő országok növekedési rátája a válság ellenére a 4%-hoz közelít; hangsúlyozza, 
hogy a hatékony belső adórendszerrel rendelkező államok kevésbé kiszolgáltatottak a 
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kereskedelmi adókból és külföldi tőkebeáramlásból származó bevételek hirtelen 
kiesésével szemben; következésképpen sürgeti az Európai Uniót, hogy a válság állami 
bevételekre gyakorolt hatásának enyhítése érdekében támogassa a progresszív és hatékony 
adórendszer kiépítését a fejlődő országokban a szociális védelmi programokhoz szükséges 
összegek biztosításának elősegítése és a meglévő források méltányos újraelosztásának 
biztosítása érdekében; ragaszkodik ahhoz, hogy az EU maradjon hajthatatlan az általa 
nyújtott fejlesztési segély feltételeit és hatékonyságát illetően, tekintettel az olyan 
országokra, ahol a korrupció még tovább súlyosbítja a válság emberi jogok tekintetében 
kifejtett negatív hatásait;

7. hangsúlyozza, hogy bár a fejlett országokban az emberek érzékelik a gazdasági és 
pénzügyi válság hatásait, a válság valódi súlya a fejlődő világban élőkre hárul, akiket 
kevés védőháló óv; kéri, hogy az EU nagyobb mértékben vegyen részt a fejlődő 
országokat érő említett hatások enyhítésében;

8. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a világ számos országában veszélybe kerültek a 
polgári és politikai jogok a társadalmi tiltakozások brutális elfojtása következtében; 
hangsúlyozza, hogy a tájékoztatáshoz való jogot és a kormány válság elleni 
intézkedésekre vonatkozó szakpolitikai döntéseiben való részvétel jogát tiszteletben kell 
tartani;

9. sajnálattal állapítja meg, hogy míg a nemzetközi közösség elismeri az összes emberi jog 
oszthatatlanságát és egyforma jelentőségét, a gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat a 
gyakorlatban nehéz érvényesíteni; úgy véli, hogy teljes körűen ki kellene használni a 
gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányhoz csatolt 
fakultatív jegyzőkönyvet (ICESCR), amely lehetővé teszi az egyéni panasztételt a 
gazdasági, szociális és kulturális jogok állítólagos megsértése esetén;

10. hangsúlyozza, hogy a társadalmi feszültségek a kisebbségek és migráns munkavállalók 
elleni diszkrimináció és idegengyűlölet fokozódásához vezettek, akik a válság által érintett 
legsérülékenyebb csoportok közé tartoznak, és akik szükségleteit figyelembe kell venni a 
válságra adott válasz kialakítása során;

11. megerősíti, hogy amíg a gazdasági világválság komoly fenyegetést jelent a gazdasági, 
szociális és kulturális jogok érvényesítésére, addig az államok – bevételeiktől függetlenül 
– semmilyen indokkal nem engedhetnek az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására 
vállalt kötelezettségeikből; hangsúlyozza, hogy a kormányoknak mindenkori kötelességük 
a méltósággal élhető élethez szükséges szociális és gazdasági jogok „minimális, alapvető 
színvonalát” biztosítani;

12. hangsúlyozza, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség a nők szegénysége elleni 
küzdelem egyik eszköze, mivel kedvezően befolyásolja a termelékenységet és a 
társadalmi fenntarthatóságot, valamint a nők nagyobb munkaerő-piaci részvételét 
eredményezi, ami számos társadalmi, gazdasági és ökológiai előnnyel jár;

13. hangsúlyozza, hogy a szociális és gazdasági jogok érvényesítése többek között attól függ, 
hogy az állam mennyire képes szabályozni a pénzügyi piacot és egyenlő módon elosztani 
a forrásokat például hatékony, átlátható és progresszív adózási rendszer kiépítésével;
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14. hangsúlyozza, hogy a kormányoknak a válságra nem csupán gazdasági, hanem szociális 
téren is reagálniuk kell; a jövőbeli partnerségi megállapodásokban hangsúlyozni kell a 
jobb kormányzás előmozdítását a fejlődő országok erőfeszítéseinek támogatása 
érdekében;

15. sajnálattal állapítja meg, hogy válság idején a nők és a kisebbségek jogai súlyosan 
sérülnek, és kitart amellett, hogy válság idején kiemelt figyelmet kell fordítani a nemen, 
valláson vagy meggyőződésen, fajon vagy etnikai származáson, életkoron, 
fogyatékosságon, szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemre;

16. hangsúlyozza, hogy a jogellenes pénzmozgások, az adóparadicsomok és az árupiaci 
spekuláció elleni fellépés az emberi jogok érvényesítéséhez szükséges intézkedés, 
különösen az alacsony jövedelemmel rendelkező országokban; 

17. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi és gazdasági válság ezenfelül aránytalan hatással van 
egyes konkrét csoportok, különösen a legszegényebbek és a leginkább a társadalom 
peremére szorultak jogaira; 

18. hangsúlyozza, hogy míg a válság polgári és politikai jogokra kifejtett hatásának teljes körű 
értékelése még várat magára, egyértelmű, hogy a válság növelte a társadalmi 
feszültségeket, olykor a tiltakozások erőszakos elfojtását eredményezte, és 
megsokszorozta az olyan alapvető jogok megsértésének eseteit, mint a 
véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékoztatáshoz való jog; 

19. emlékeztet rá, hogy az olyan alapvető értékek, mint a szabadság, az emberi méltóság, a 
társadalmi igazságosság és a megkülönböztetésmentesség kulcsfontosságúak a 
fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából; különösen hangsúlyozza az 
ILO tisztességes munkáról szóló menetrendjének mint a tisztességes globalizáció 
biztosítása alapelvének egyetemlegességét; felszólítja az Európai Uniót arra, hogy emberi 
jogokon alapuló választ adjon a válságra, valamint aktívan járuljon hozzá a fejlődő 
országokban a szociális védelmi minimum létrehozásához, tiszteletben tartva a 
végrehajtásukra vonatkozó egyéni megközelítéseket;

20. emlékeztet rá, hogy az emberi jogok érvényesítése többek közt magában foglalja a 
minimálbért, a nemzetközi munkaügyi normák teljes körű alkalmazását, valamint a 
mélyszegénység elleni védelmet szolgáló általános szociális védelmi minimumot; 

21. megjegyzi, hogy mintegy 5,1 milliárd ember, azaz a világ lakosságának 75%-a nem 
rendelkezik megfelelő társadalombiztosítással, 2,6 milliárd ember számára nem áll 
rendelkezésre megfelelő szennyvízkezelés, 884 millió ember nélkülözi a megfelelő 
ivóvízforrást, 873 millió ember szenved tartósan az éhezéstől, évente mintegy 9 millió öt 
éven aluli gyermek hal meg nagyrészt megelőzhető betegségekben, továbbá hogy 100 
millió ember kerül a szegénységi küszöb alá, amikor fizetnie kell az egészségügyi 
ellátásért;

22. rámutat, hogy a szubszaharai országok gazdaságaik és exportjuk korlátozott 
diverzifikációja és az elsődleges árucikkek dominanciája miatt különösen ki vannak 
szolgáltatva a külső megrázkódtatásoknak; hangsúlyozza továbbá, hogy Afrikában 
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jelentős fejlesztési kihívást jelentenek a jogellenes pénzmozgások, melyek gátolják az 
emberi jogok érvényesítését; ösztönzi az afrikai országokat, hogy kezdjék meg az 
államadósságok módszeres könyvvizsgálatát; ismételten felhívja az Európai Uniót, hogy 
tegye egyik fő prioritásává az adóparadicsomok és a korrupció elleni harcot, valamint 
hogy erre határozottan ösztönözze a nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézményeket is; 

23. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kötelező érvényű és nem módosítható emberi 
jogi záradékok révén biztosítsák a megkötött vagy felülvizsgált kereskedelmi és 
beruházási megállapodások keretében az emberi jogok valódi védelmét; ezért 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak nem szabad olyan szerződéseket kötniük, amelyek 
exportpiacokra való belépésük biztosítása vagy befektetők odavonzása érdekében 
korlátozzák az emberi jogok betartására vonatkozó kötelezettségvállalásaik teljesítését; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság végezzen a kereskedelmi és a beruházási 
megállapodásokra vonatkozó, szisztematikus emberi jogi hatásvizsgálatot az emberi jogok 
hatékony érvényesítése érdekében;

24. aggodalommal jegyzi meg, hogy a gazdasági világválság veszélyezteti az uniós 
tagállamok hivatalos fejlesztési segélyre fordított kiadásait; emlékeztet arra, hogy bár a 
gazdasági világválság a gazdagabb országokból indult ki, terhét mégis a szegény országok 
viselik aránytalan mértékben; következésképpen sürgeti az Európai Uniót és a 
tagállamokat, hogy tartsák fenn és teljesítsék a hivatalos fejlesztési segélyre vonatkozó 
jelenlegi két-, illetve többoldalú kötelezettségvállalásaikat, és az ENSZ Millenniumi 
Nyilatkozatában foglalt célokat; emlékeztet továbbá arra, hogy a feltörekvő országokra 
szintén jelentős szerep vár a hivatalos fejlesztési segélyhez való lehetséges hozzájárulásuk 
révén;

25. megerősíti, hogy a nemzetközi intézmények – így az IMF, a Világbank vagy a WTO –
hatáskörébe tartozó döntéseknek összhangban kell lenniük a nemzetközi emberi jogi 
szerződésekbe foglalt valamennyi emberi jogi kötelezettséggel. 
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