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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ekonomikas un finanšu krīze apdraud cilvēktiesības kopumā, tostarp 
pilsoniskās un politiskās tiesības; jo īpaši uzsver, ka krīze ir negatīvi ietekmējusi 
sabiedrības visneaizsargātāko grupu piekļuvi pārtikai, veselības aprūpei un izglītībai gan 
pilsētās, gan lauku reģionos un ir iemesls dramatiskam nabadzības līmeņa pieaugumam 
pasaulē; atgādina, ka valdībām ir pienākums nodrošināt ekonomisko, sociālo un kultūras 
(ESK) tiesību ievērošanu un ka pret pārkāpumiem, kurus izdara, piemēram, uzņēmumi un 
citi privātā sektora dalībnieki, tām ir jānodrošina aizsardzība, īstenojot ANO 
pamatprincipus uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā, un valdībām ir jāizmeklē minēto 
ekonomikas dalībnieku izdarītie finanšu noziegumi; tāpat arī norāda, ka ES ir pienākums 
ierosināt partnerības noteikumus, kas sekmētu uzņēmējas valsts ilgtspējīgu attīstību un 
nodarbinātību, ietverot sociālo standartu minimumu;

2. konstatē, ka finanšu krīze ir pārņēmusi visu pasauli pa dažādiem izplatības kanāliem un ar 
atšķirīgu ātrumu un intensitāti ir ietekmējusies no citām krīzēm (piemēram, no pārtikas un 
degvielas krīzes); ar bažām norāda — Pasaules Banka un ANO ir aplēsušas, ka krīzes dēļ 
55–103 miljoniem cilvēku ir jādzīvo nabadzībā un ka līdz ar to ir apdraudēta turpmāka 
cilvēktiesību ievērošana; 

3. ar bažām norāda, ka saskaņā ar Pasaules Bankas un ANO aplēsēm ir bremzēta nabadzības 
mazināšanas gaita Subsahāras Āfrikā; norāda, ka globālās finanšu krīzes dēļ Subsahāras 
Āfrikā 2009. gadā nomira apmēram 30 000–50 000 vairāk bērnu; 

4. ar bažām norāda, ka krīzes dēļ ir mazinājušās sieviešu tiesības un ka sievietes, piemēram, 
ir strādājušas neapmaksātu papilddarbu un ir palielinājusies vardarbība pret viņām; 
attiecīgi vēlreiz uzsver, ka sieviešu ekonomisko un sociālo tiesību nodrošināšanā būtiska 
nozīme ir sabiedrisko pakalpojumu un efektīvu sociālās aizsardzības sistēmu izveidei;

5. atgādina — lai tiktu ievēroti nediskriminācijas principi, jo īpaši krīzes kontekstā, ir 
vajadzīgi konstruktīvi stāvokļa uzlabošanas pasākumi, ar kuriem novērst neproporcionālo 
ietekmi uz sievietēm, pamatiedzīvotājiem un citām iedzīvotāju grupām, kuras sistemātiski 
atrodas nelabvēlīgos apstākļos, vienlaikus nodrošinot, ka šo pretkrīzes pasākumu 
labumguvēji ir atstumtākās un neaizsargātākās kopienas;

6. uzsver, ka ieguldījumi sociālajā jomā ir ļāvuši efektīvāk aizsargāt nabadzīgos iedzīvotājus 
pret krīzi un palielināt nabadzīgo iedzīvotāju spēju izturēt triecienus; turklāt uzsver, ka, 
neraugoties uz krīzi, dažu jaunattīstības valstu izaugsmes rādītājs ir gandrīz 4 %; uzsver, 
ka valstīs ar efektīvām iekšzemes nodokļu sistēmām ir mazāka neaizsargātība pret 
pēkšņiem tirdzniecības nodokļu zudumiem vai ārvalstu kapitāla pieplūdumu; tādēļ mudina 
ES palīdzēt jaunattīstības valstīm izveidot progresīvas un efektīvas nodokļu sistēmas, ar 
kurām mazināt krīzes ietekmi uz valsts ieņēmumiem, lai palīdzētu garantēt sociālās 
aizsardzības programmām vajadzīgos līdzekļus un nodrošinātu pašreizējo līdzekļu 
taisnīgu pārdali; mudina ES arī turpmāk ieņemt stingru nostāju attiecībā uz nosacījumiem 
un efektivitāti attīstības palīdzības sniegšanai, jo īpaši valstīm, kurās korupcija arvien 
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vairāk saasina krīzes ietekmi uz cilvēktiesību īstenošanu;

7. uzsver — kamēr cilvēki attīstītās valstīs izjūt ekonomikas un finanšu krīzes ietekmi, 
cilvēki jaunattīstības valstīs nes lielāko krīzes smagumu, turklāt viņu sociālā aizsardzība ir 
nepietiekama; prasa ES ciešāk iesaistīties, lai palīdzētu mazināt krīzes ietekmi 
jaunattīstības valstīs;

8. ar bažām norāda, ka pilsoniskās un politiskās tiesības ir apdraudētas, ko izraisa sociālo 
protestu brutāla apspiešanas daudzās valstīs visā pasaulē; uzsver, ka ir jāievēro tiesības uz 
informāciju un tiesības piedalīties valdības politikas lēmumu pieņemšanā par krīzes 
apkarošanas pasākumiem;

9. pauž nožēlu, ka, neraugoties uz to, ka starptautiskā kopiena atzīst visu cilvēktiesību 
nedalāmību un vienlīdz svarīgo nozīmi, ESK tiesību ievērošanu joprojām ir grūti īstenot 
praksē; uzskata, ka pilnībā ir jāizmanto Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras tiesībām fakultatīvais protokols (ICESCR), kas ļauj iesniegt 
individuālas sūdzības par iespējamiem ESK tiesību pārkāpumiem;

10. uzsver, ka sociālā spriedze ir palielinājusi diskrimināciju un ksenofobiju pret minoritātēm 
un viesstrādniekiem, kuri ir krīzes skartās visneaizsargātākās grupas un kuru vajadzības ir 
jāņem vērā, reaģējot uz krīzi;

11. atkārtoti norāda, ka, neraugoties uz to, ka pasaules ekonomikas krīze nopietni apdraud 
ESK tiesību īstenošanu, tomēr neatkarīgi no dalībvalstu ienākumu līmeņa nav 
attaisnojama dalībvalstu nevērība pret pienākumu ievērot cilvēka pamattiesības; uzsver, 
ka valdībām vienmēr ir jānodrošina sociālo un ekonomisko tiesību ievērošanas
„nepieciešamais prasību minimums”, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu cieņpilnu dzīvi;

12. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir instruments cīņai pret sieviešu nabadzību, jo dzimumu 
līdztiesībai ir labvēlīga ietekme uz ražīgumu un ilgtspējīgu sabiedrību, kā arī tā sekmē 
sieviešu plašāku līdzdalību darba tirgū, un tam savukārt ir daudz sociālu, ekonomisku un 
ekoloģisku priekšrocību;

13. uzsver, ka sociālo un ekonomisko tiesību īstenošana ir atkarīga no valsts spējas inter alia
regulēt finanšu tirgu un taisnīgi piešķirt līdzekļus, piemēram, izmantojot efektīvu, 
pārskatāmu un progresīvu nodokļu sistēmu;

14. uzsver, ka valdībām, reaģējot uz krīzi, ir jāveic ne tikai ekonomiski, bet arī sociāli 
pasākumi; norāda, ka turpmākajos partnerattiecību nolīgumos uzsvars liekams uz labākas 
pārvaldības veicināšanu, lai atbalstītu jaunattīstības valstu centienus;

15. pauž nožēlu, ka krīzes laikā rupji tiek pārkāptas sieviešu un minoritāšu tiesības, un prasa, 
lai šajā laikā lielāka uzmanība tiktu pievērsta cīņai pret diskrimināciju dzimuma, reliģijas 
vai pārliecības, rases vai etniskās izcelsmes, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas 
un dzimuma identitātes dēļ;

16. uzsver, ka cīņa pret nelegālām naudas plūsmām, nodokļu oāzēm un spekulāciju ar precēm 
ir vajadzīgi pasākumi, lai panāktu cilvēktiesību ievērošanu, jo īpaši valstīs ar zemiem 
ienākumiem; 
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17. uzsver, ka finanšu un ekonomiskā krīze neproporcionāli ietekmē arī konkrētu iedzīvotāju 
grupu tiesības, jo īpaši nabadzīgākos un sociāli atstumtos iedzīvotājus; 

18. uzsver — lai gan krīzes ietekme uz pilsoniskām un politiskām tiesībām vēl ir rūpīgi 
jāizvērtē, ir skaidrs, ka krīze ir palielinājusi sociālo neapmierinātību, dažreiz izraisot 
vardarbīgas represijas, un krīzes dēļ daudzkārt nav ievērotas pamattiesības, piemēram, 
vārda brīvība un tiesības uz informāciju; 

19. atgādina, ka tādas pamatvērtības kā brīvība, cilvēka cieņa, sociālais taisnīgums un 
nediskriminācija ir būtiski ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās izaugsmes elementi; jo 
īpaši uzsver, ka Starptautiskās Darba organizācijas pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
programmas vispārīgums ir pamatprincips taisnīgas globalizācijas nodrošināšanā; aicina 
ES atbalstīt uz cilvēktiesībām pamatotu krīzes risināšanu un aktīvi iesaistīties sociālās 
aizsardzības minimuma veicināšanā jaunattīstības valstīs, vienlaikus ievērojot individuālu 
pieeju attiecībā uz tā īstenošanu;

20. atgādina, ka cilvēktiesību ievērošana inter alia ietver vispārēju sociālās aizsardzības 
platformu, ar ko nodrošina minimālo algu, pilnīgu starptautisko darba standartu 
piemērošanu un aizsardzību pret galēju nabadzību; 

21. atzīmē, ka apmēram 5,1 miljards cilvēku jeb 75 % no pasaules iedzīvotājiem nesaņem 
pietiekamu sociālo nodrošinājumu, 2,6 miljardiem cilvēku pietiekamā līmenī nav 
pieejama sanitārija un 884 miljoniem cilvēku trūkst dzeramā ūdens, 873 miljoni cilvēku 
pastāvīgi cieš badu, gandrīz 9 miljoni bērnu, kuri jaunāki par 5 gadiem, katru gadu mirst 
no ārstējamām slimībām un 100 miljoni cilvēku nokļūst zem nabadzības sliekšņa, ja 
viņiem ir jāapmaksā veselības aprūpe;

22. norāda, ka Subsahāras Āfrikas valstis ir sevišķi pakļautas ārējiem triecieniem, jo to 
ekonomika un eksports nav pietiekami daudzveidīgi un pārsvarā tiek tirgotas primārās 
preces; tāpat arī uzsver, ka Āfrikas attīstības lielākā problēma ir nelegālas finanšu 
plūsmas, kas apgrūtina cilvēktiesību ievērošanu; mudina Āfrikas valstis sistemātiski veikt 
valsts parādu revīziju; vēlreiz mudina ES cīņu pret nodokļu oāzēm un korupciju noteikt 
par vienu no galvenajām prioritātēm un neatlaidīgi mudina līdzīgi rīkoties arī 
starptautiskās finanšu un attīstības iestādes; 

23. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka cilvēktiesības ir īsteni aizsargātas, 
noslēdzot vai pārskatot nolīgumus tirdzniecības un ieguldījumu jomā, kuros ietvertas 
saistošas un negrozāmas cilvēktiesību klauzulas; tāpēc uzsver, ka dalībvalstis nedrīkst 
iesaistīties darījumos, kas nolūkā nodrošināt piekļuvi eksporta tirgiem vai piesaistīt 
investorus kompromitē to spēju ievērot cilvēktiesību saistības; prasa, lai Komisija veic 
sistemātiskus tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu ietekmes novērtējumus attiecībā uz 
cilvēktiesībām, lai palīdzētu nodrošināt efektīvu cilvēktiesību ievērošanu;

24. ar bažām norāda, ka pasaules ekonomiskā krīze apdraud ES dalībvalstu oficiālās attīstības 
palīdzības sniegšanu; atgādina, ka pasaules ekonomiskās krīzes izmaksas nesamērīgi lielā 
apmērā skar nabadzīgās valstis, lai gan tā radusies bagātajās valstīs; tādēļ mudina ES un 
tās dalībvalstis saglabāt spēkā un pildīt pašreizējās divpusējās un daudzpusējās oficiālās 
attīstības palīdzības saistības, kā arī mērķus, kas noteikti ANO Tūkstošgades deklarācijā; 
un norāda, ka svarīga nozīme ir arī jaunietekmes valstīm, ņemot vērā to iespējamo 
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ieguldījumu oficiālajā attīstības palīdzībā;

25. ir cieši pārliecināts, ka tādu starptautisko institūciju kā SVF, Pasaules Banka vai PTO 
kompetencē esošie lēmumi ir jāsaskaņo ar visiem cilvēktiesību pienākumiem, kas ir 
ietverti starptautiskajos cilvēktiesību līgumos. 
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