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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad dėl ekonomikos ir finansų krizės kyla pavojus visoms žmogaus teisėms, 
įskaitant pilietines ir politines teises; ypač pabrėžia, kad dėl krizės miestuose ir kaimo 
vietovėse gyvenančioms pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms pasidarė sunkiau gauti 
maisto, sveikatos priežiūros paslaugas, švietimo paslaugas ir pasaulio mastu smarkiai 
didėja skurdo lygis; primena, kad vyriausybės, įgyvendindamos JT pagrindinius principus 
dėl verslo ir žmogaus teisių, privalo užtikrinti, kad būtų gerbiamos ekonominės, socialinės 
ir kultūrinės teisės (ESK), ir apsaugoti nuo piktnaudžiavimų, kuriuos vykdo, pavyzdžiui, 
bendrovės ar kiti privatūs subjektai, ir ištirti šių subjektų finansinius nusikaltimus; taip pat 
nurodo, kad ES turi pasiūlyti partnerystės susitarimus, kuriais būtų prisidedama prie 
priimančiosios šalies tvaraus vystymosi ir užimtumo, įskaitant būtiniausius socialinius 
standartus;

2. pastebi, kad finansų krizė išplito įvairiais perdavimo kanalais visame pasaulyje, sąveikavo 
skirtingu greičiu ir intensyvumu su kitomis krizėmis (pvz., maisto ir kuro); susirūpinęs 
pažymi, kad, remiantis Pasaulio banko ir JT įvertinimu, gyventi skurde priverstų žmonių 
skaičius dėl krizės padidėjo 55–103 mln., todėl kyla grėsmė tolesniam tikslo užtikrinti 
žmogaus teises įgyvendinimui; 

3. susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Pasaulio banko ir TVF įvertinimais, skurdo mažinimo 
Užsachario Afrikoje tempas sulėtėjo, kad 2009 m. dėl visuotinės finansų krizės 
Užsachario Afrikoje mirė apytikriai 30 000–50 000 daugiau vaikų; 

4. susirūpinęs pažymi, kad krizė lėmė padėties moterų teisių srityje pablogėjimą, pvz., dėl 
papildomo neapmokamo darbo ir didesnio smurto; todėl dar kartą tvirtina, kad užtikrinant 
pagarbą moterų ekonominėms ir socialinėms teisėms būtina plėtoti viešąsias paslaugas ir 
veiksmingas socialinės apsaugos sistemas;

5. primena, kad pagal nediskriminavimo principą reikalaujama, ypač krizės sąlygomis, imtis 
teigiamų taisomųjų veiksmų, kad būtų kompensuotas neproporcingas poveikis moterims, 
čiabuviams ir nuolat palankių sąlygų neturinčių gyventojų grupėms ir kartu užtikrinta, kad 
šios kovos su krize priemonės duotų naudos nepalankiausioje ir pažeidžiamiausioje 
padėtyje esančioms bendruomenėms;

6. pabrėžia, kad investicijomis socialinėje srityje suteikta galimybė apsaugoti skurdžiai 
gyvenančius žmones užklupus krizei ir kad šios investicijos padidina skurdžiai 
gyvenančių žmonių atsparumą sukrėtimams; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurių 
besivystančių šalių augimo koeficientas, nepaisant krizės, siekia beveik 4 proc.,  pabrėžia, 
kad šalių, kuriose veiksmingai veikia nacionalinės apmokestinimo sistemos, 
pažeidžiamumas, susijęs su staigiu prekybos mokesčių ar užsienio kapitalo įplaukų 
netekimu, mažesnis; taigi ragina ES padėti besivystančioms šalims nustatyti veiksmingo 
progresinio apmokestinimo sistemas, kad būtų sumažintas krizės poveikis valstybės 
pajamoms siekiant padėti garantuoti socialinės apsaugos programoms reikalingas lėšas ir 
užtikrinti teisingą turimų išteklių perskirstymą; ragina ES ir toliau laikytis griežtos 
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pozicijos dėl paramos vystymuisi suteikimo sąlygų ir veiksmingumo, ypač šalims, kuriose 
korupcija didina krizės padarinius, darančius neigiamą poveikį žmogaus teisėms;

7. pabrėžia, kad nors išsivysčiusių šalių gyventojai ir jaučia ekonomikos ir finansų krizės 
poveikį, skaudžiausiai ji veikia žmones besivystančiame pasaulyje, kuriame yra mažai 
jiems apsaugoti skirtų būtinosios socialinės apsaugos sistemų; ragina ES aktyviau padėti 
švelninti šiuos padarinius besivystančiose šalyse;

8. susirūpinęs pažymi, kad daugelyje pasaulio šalių dėl žiaurių represijų slopinant socialinius 
protestus kilo pavojus pilietinėms ir politinėms teisėms; pabrėžia, kad turi būti paisoma 
teisės gauti ir skleisti informaciją ir teisės dalyvauti vyriausybei priimant politinius 
sprendimus dėl kovos su krize priemonių;

9. apgailestauja dėl to, kad, nors tarptautinė bendruomenė pripažįsta visų žmogaus teisių 
nedalumą ir vienodą jų svarbą, vis dar sunku praktiškai įgyvendinti ESK teises; mano, kad 
reikėtų visapusiškai taikyti Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 
(ICESCR) fakultatyvinį protokolą, pagal kurį sudaromos galimybės pateikti individualius 
skundus dėl įtariamo ESK teisių pažeidimo;

10. pabrėžia, kad socialinė įtampa lėmė stiprėjančią diskriminaciją ir ksenofobiją dėl krizės 
nukentėjusioms pažeidžiamiausioms grupėms priklausančių mažumų ir darbuotojų, į kurių 
reikmes turi būti atsižvelgiama reaguojant į krizę, atžvilgiu;

11. dar kartą tvirtina, kad nors pasaulinė ekonomikos krizė kelia didelę grėsmę ESK teisių 
įgyvendinimui, negalima pateisinti pareigos gerbti pagrindines žmogaus teises 
nesilaikančių valstybių, kad ir kokios būtų tų valstybių pajamos; pabrėžia, kad 
vyriausybės visuomet privalo užtikrinti minimalų būtiniausią socialinių ir ekonominių 
teisių, kurių reikia norint oriai gyventi, lygį;

12. pabrėžia, kad lyčių lygybė – tai ginklas kovojant su moterų skurdu, nes ji daro teigiamą 
poveikį darbo našumui ir tvarių visuomenių kūrimui bei skatina moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, ir tai suteikia daug socialinės, ekonominės ir ekologinės naudos;

13. pabrėžia, kad ekonominių ir socialinių teisių įgyvendinimas priklauso, be kita ko, nuo 
valstybės pajėgumo reguliuoti finansų rinką ir teisingai skirstyti išteklius, pavyzdžiui, 
taikant veiksmingą ir skaidrią progresinio apmokestinimo sistemą;

14. pabrėžia, kad vyriausybių kova su krize turi apimti ne tik ekonominį, bet ir socialinį 
aspektą; teigia, kad, siekiant palaikyti besivystančių šalių pastangas, sudarant vėlesnius 
partnerystės susitarimus turi būti labiau pabrėžiama geresnio valdymo svarba;

15. smerkia tai, kad krizės laikotarpiu šiurkščiai pažeidžiamos moterų ir mažumų teisės, ir 
primygtinai reikalauja, kad tokiu metu būtų skiriama daugiau dėmesio kovai su 
diskriminacija dėl lyties, religijos arba įsitikinimų, rasinės arba etninės kilmės, amžiaus, 
negalios, lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

16. pabrėžia, kad kova su neteisėtais finansiniais srautais, mokesčių rojais ir spekuliacija 
prekėmis – tai būtini veiksmai užtikrinant žmogaus teises, ypač mažas pajamas 
gaunančiose šalyse; 
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17. pabrėžia, kad finansų ir ekonomikos krizė taip pat daro neproporcingą poveikį 
konkrečioms žmonių grupėms, ypač skurdžiausiai gyvenantiems ir socialinę atskirtį 
patiriantiems gyventojams; 

18. pabrėžia, kad, nors krizės poveikis pilietinėms ir politinėms teisėms dar nėra visapusiškai 
įvertintas, yra aišku, jog dėl krizės padidėjo socialinė įtampa, kartais lemianti žiaurias 
represijas, ir padaugėjo pagrindinių teisių, pvz., žodžio laisvės ir teisės gauti ir skleisti 
informaciją, pažeidimo atvejų; 

19. primena, kad tokios pagrindinės vertybės kaip laisvė, žmogaus orumas, socialinis 
teisingumas ir nediskriminavimas yra būtinos tvarios ekonomikos ir socialinės plėtros 
požiūriu; ypač pabrėžia TDO deramo darbo darbotvarkės visuotinumą, kuris yra 
pagrindinis principas siekiant užtikrinti teisingą globalizaciją; ragina ES remti žmogaus 
teisėmis pagrįstą reagavimą į krizę ir aktyviai prisidėti nustatant minimalią socialinę 
apsaugą besivystančiose šalyse, kartu gerbti konkretų jų taikomą įgyvendinimo metodą;

20. primena, kad žmogaus teisių įgyvendinimas reiškia, inter alia, visuotinę būtinąją socialinę 
apsaugą, minimalų darbo užmokestį, visapusišką tarptautinių darbo standartų taikymą ir 
apsaugą nuo ypač didelio skurdo; 

21. pažymi, kad apie 5,1 mlrd. žmonių, t. y. 75 proc. pasaulio gyventojų, nėra įtraukti į 
tinkamos socialinės apsaugos sistemą, 2,6 mlrd. žmonių negauna patenkinamų sanitarinių 
sąlygų, 884 mln. žmonių nėra aprūpinti tinkamu geriamojo vandens šaltiniu, 873 mln. 
žmonių kenčia nuolatinį alkį, kasmet miršta beveik 9 mln. jaunesnių kaip penkerių metų 
vaikų dėl ligų, kurių dauguma yra išvengiamos, ir kad 100 mln. žmonių, turinčių mokėti 
už sveikatos priežiūros paslaugas, atsiduria žemiau skurdo ribos;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad Užsachario Afrikos šalys yra ypač neapsaugotos nuo išorės 
smūgių dėl riboto jų ekonomikos ir eksporto įvairinimo ir pirminių produktų dominavimo; 
taip pat pabrėžia, kad neteisėti finansiniai srautai yra didelė su vystymusi susijusi 
problema Afrikai, trukdanti įgyvendinti žmogaus teises; ragina Afrikos šalis atlikti 
reguliarius nacionalinių valstybės skolų auditus; dar kartą ragina ES įtraukti kovą su 
mokesčių rojais ir korupciją į savo pagrindinių prioritetų sąrašą ir ryžtingai drąsina 
tarptautines finansų ir plėtros institucijas padaryti tą patį; 

23. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad įgyvendinant visus sudarytus 
arba persvarstytus prekybos ir investicijų susitarimus būtų tikrai apsaugomos žmogaus 
teisės įtraukiant privalomas ir nediskutuotinas nuostatas dėl žmogaus teisių; todėl 
pabrėžia, kad valstybės narės neturi leistis supančiojamos sandorių, kuriuos įgyvendinant 
sumažėja jų pajėgumas laikytis savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje dėl siekio 
užsitikrinti galimybę patekti į eksporto rinkas arba pritraukti investuotojus; primygtinai 
reikalauja, kad Komisija, siekdama padėti užtikrinti veiksmingą žmogaus teisių laikymąsi, 
nuolat atliktų prekybos ir investicijų susitarimų poveikio žmogaus teisėms vertinimą;

24. susirūpinęs pažymi, kad pasaulio ekonomikos krizė trukdo valstybėms narėms skirti lėšas 
oficialiai paramai vystymuisi; primena, kad nepaisant to, jog pasaulinės ekonomikos krizė 
kilo turtingose šalyse, jos kainą neproporcingai tenka mokėti neturtingoms šalims; taigi 
ragina ES ir jos valstybes nares toliau laikytis savo dvišalių ir daugiašalių įsipareigojimų, 
susijusių su oficialia parama vystymuisi ir su JT tūkstantmečio deklaracijoje nusistatytais 
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tikslais, ir juos vykdyti; taip pat primena, kad besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys 
gali prisidėti skiriant oficialią paramą vystymuisi ir taip turi atlikti svarbų vaidmenį;

25. dar kartą tvirtina, kad tarptautinių institucijų, pvz., TVF, Pasaulio banko arba PPO, 
lygmeniu priimami sprendimai turi būti suderinami su visais tarptautinėse žmogaus teisių 
sutartyse įtvirtintais įsipareigojimais žmogaus teisių srityje.



AD\924742LT.doc 7/7 PE497.933v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 22.1.2013

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

24
0
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, 
Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill 
Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle 
Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice 
Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Enrique Guerrero Salom, Gesine Meissner, Judith Sargentini


