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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika u finanzjarja qed thedded id-drittijiet tal-bniedem b'mod 
ġenerali, inklużi d-drittijiet ċivili u politiċi; jenfasizza b'mod partikolari li l-kriżi kellha 
effetti detrimentali fuq l-aċċess għall-ikel, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni għall-aktar 
gruppi vulnerabbli tas-soċjetà, kemm f'żoni urbani u kemm f'żoni rurali, u wasslet għal 
żieda drammatika globali fil-livelli ta' faqar; ifakkar li l-gvernijiet għandhom id-dmir li 
jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali u li jipprovdu protezzjoni 
kontra abbużi minn, pereżempju, atturi korporattivi jew privati oħrajn, permezz tal-
implimentazzjoni tal-linji gwida tan-NU dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem, u li 
jinvestigaw ir-reati finanzjarji mwettqa minn dawn l-atturi; bl-istess mod, jindika r-
responsabilità tal-UE sabiex tipproponi ftehimiet ta' sħubija li jikkontribwixxu għall-
iżvilupp sostenibbli tal-pajjiż ospitanti u għall-impjiegi, inklużi standards soċjali minimi;

2. Josserva li l-kriżi finanzjarja nfirxet madwar id-dinja permezz ta' kanali ta' trażmissjoni 
differenti, b'interazzjoni ma' kriżijiet oħra (bħall-kriżi tal-ikel u dik tal-fjuwil) b'livelli ta' 
veloċità u intensità differenti; jinnota bi tħassib li minħabba l-kriżi, il-Bank Dinji u n-NU 
jistmaw li bejn 55 u 103 miljun persuna aktar iridu jgħixu fil-faqar, u dan jipperikola l-
ksib ulterjuri tad-drittijiet tal-bniedem; 

3. Jinnota bi tħassib li, skont stimi tal-Bank Dinji u tal-FMI, ir-rata li biha qed jitnaqqas il-
faqar fl-Afrika sub-Saħarjana naqset, u li b'konsegwenza tal-kriżi finanzjarja globali mietu 
bejn 30 000 u 50 000 tifel u tifla aktar fl-Afrika sub-Saħarjana; 

4. Jinnota bi tħassib li minħabba l-kriżi, id-drittijiet tan-nisa marru għall-agħar, pereżempju, 
minħabba xogħol addizzjonali bla ħlas u żieda fil-vjolenza; isostni mill-ġdid li l-iżvilupp 
tas-servizzi pubbliċi u sistemi ta' protezzjoni soċjali effikaċi huma essenzjali biex jiżguraw 
ir-rispett għad-drittjiet ekonomiċi u soċjali tan-nisa;

5. Ifakkar li l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni jirrikjedi, speċjalment fil-kuntest ta' kriżi, 
passi ta' rimedju pożittivi biex ipattu għall-impatti sproporzjonati fuq in-nisa, il-popli 
indiġeni u setturi sistematikament żvantaġġati oħra tal-popolazzjoni, filwaqt li jiġi żgurat 
li l-miżuri kontra l-kriżi jkunu ta' benefiċċju għall-aktar komunitajiet żvantaġġati u 
vulnerabbli;

6. Jenfasizza li l-investiment li sar fil-qasam soċjali ppermetta protezzjoni aħjar tal-
popolazzjonijiet foqra kontra l-kriżi u żieda fir-reżistenza tal-popolazzjonijiet foqra għax-
xokkijiet; jenfasizza wkoll il-fatt li, minkejja l-kriżi, ir-rata ta' tkabbir ta' wħud mill-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw hija kważi 4 %; jenfasizza li pajjiżi b'sistemi effikaċi ta' tassazzjoni 
domestika jnaqqsu l-vulnerabilità tagħhom għal telf f'salt ta' taxxi mill-kummerċ jew dħul 
ta' kapital barrani; iħeġġeġ għalhekk lill-UE tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
jistabbilixxu sistemi ta' tassazzjoni progressivi u effikaċi biex itaffu l-impatt tal-kriżi fuq 
id-dħul pubbliku bil-għan li dan jgħin sabiex jiggarantixxi l-fondi meħtieġa għall-
programmi ta' protezzjoni soċjali u li tiġi żgurata ridistribuzzjoni ekwa tar-riżorsi eżistenti; 
iħeġġeġ lill-UE tibqa' intransiġenti dwar il-kundizzjonalità u l-effikaċja tal-għajnuna 
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tagħha għall-iżvilupp, partikolarment fir-rigward tal-pajjiżi fejn il-korruzzjoni qed tkompli 
tiggrava l-effetti tal-kriżi fuq id-dgħufija tad-drittijiet tal-bniedem;

7. Jenfasizza li, filwaqt li n-nies fil-pajjiżi żviluppati qed iħossu l-impatt tal-kriżi ekonomika 
u finanzjarja, il-persuni li jgħixu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma dawk l-aktar milquta 
mill-kriżi, filwaqt li ftit huma x-xbieki tas-sigurtà li jipproteġuhom; jitlob aktar 
involviment min-naħa tal-UE sabiex tgħin ittaffi dawn l-effetti fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;

8. Jinnota bi tħassib li d-drittijiet ċivili u politiċi jinsabu fil-periklu b'riżultat tar-
repressjonijiet brutali tal-protesti soċjali f'bosta pajjiżi madwar id-dinja; jenfasizza li 
għandhom jiġu rispettati d-dritt għall-informazzjoni u d-dritt għall-parteċipazzjoni fid-
deċiżjonijiet tal-politika tal-gvern b'rabta mal-miżuri maħsuba sabiex tiġi miġġielda l-
kriżi;

9. Jiddeplora l-fatt li, filwaqt li l-komunità internazzjonali tirrikonoxxi l-indiviżibilità u l-
importanza ugwali tad-drittijiet tal-bniedem kollha, l-infurzar fil-prattika tad-drittijiet 
ekonomiċi, soċjali u kulturali jibqa' diffiċli; jemmen li għandu jsir użu sħiħ mill-Protokoll 
Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali 
(ICESCR) li jipprevedi t-tressiq ta' lmenti min-naħa ta' individwi dwar ksur allegat tad-
drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali;

10. Jenfasizza li t-tensjonijiet soċjali wasslu għal żieda fid-diskriminazzjoni u l-ksenofobija 
fil-konfront tal-minoranzi u l-ħaddiema migranti li jagħmlu parti mill-aktar gruppi 
vulnerabbli affettwati mill-kriżi u li l-ħtiġijiet tagħhom għandhom jitqiesu fir-rispons 
għall-kriżi;

11. Jikkonferma li filwaqt li l-kriżi ekonomika globali hija theddida serja fir-rigward tar-
rispett għad-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-
Istati, hu x'inhu l-livell tad-dħul tagħhom, li jonqsu mill-obbligu li jirrispettaw id-drittijiet 
tal-bniedem; jisħaq li l-gvernijiet dejjem għandhom l-obbligu li jiżguraw il-'livelli minimi 
essenzjali' ta' drittijiet soċjali u ekonomiċi meħtieġa biex dak li jkun jgħix ħajja dinjituża;

12. Jenfasizza li l-ugwaljanza bejn is-sessi hi strument għall-ġlieda kontra l-faqar fost in-nisa, 
peress li għandha impatt pożittiv fuq il-produttività u s-soċjetajiet sostenibbli u twassal 
għal parteċipazzjoni akbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol, u dan min-naħa tiegħu għandu 
bosta benefiċċji soċjali, ekonomiċi u ekoloġiċi;

13. Jenfasizza li r-rispett għad-drittijiet soċjali u ekonomiċi jiddependi, fost l-oħrajn, mill-
kapaċità tal-istat li jirregola s-swieq finanzjarji u li jalloka riżorsi b'mod ekwu, pereżempju 
permezz ta' sistema ta' tassazzjoni effikaċi, trasparenti u progressiva;

14. Jenfasizza li r-rispons tal-gvernijiet għall-kriżi ma jridx ikun biss ekonomiku iżda wkoll 
soċjali; jiddikjara li sabiex jiġu appoġġati l-isforzi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fil-
ftehimiet ta' sħubija futuri irid ikun hemm enfasi akbar fuq il-promozzjoni ta' governanza 
aħjar;

15. Jiddeplora li, fi żminijiet ta' kriżi, id-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet tal-minoranzi jinkisru 
b'mod serju u jinsisti li f'dawn iż-żminijiet għandha tingħata aktar attenzjoni għall-ġlieda 
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kontra d-diskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-oriġini tar-razza 
jew etnika, l-età, id-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru;

16. Jenfasizza li l-ġlieda kontra l-flussi finanzjarji illegali, ir-rifuġji fiskali u l-ispekulazzjoni 
fuq prodotti bażiċi huma passi meħtieġa għall-kisba tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment 
fil-pajjiżi bi dħul baxx; 

17. Jenfasizza li l-kriżi finanzjarja u ekonomika qed ikollha wkoll effett sproporzjonat fuq id-
drittijiet ta' gruppi speċifiċi ta' persuni, partikolarment dawk l-aktar foqra u marġinalizzati; 

18. Jenfasizza li, filwaqt li l-impatt tal-kriżi fuq id-drittijiet ċivili u politiċi għad irid jiġi 
vvalutat bis-sħiħ, jidher ċar li l-kriżi kabbret l-inkwiet soċjali, li xi drabi jwassal għal 
repressjoni vjolenti, u mmultiplikat in-nuqqas tar-rispett għad-drittijiet bażiċi, bħal-libertà 
tal-espressjoni u d-dritt għall-informazzjoni; 

19. Ifakkar li l-valuri fundamentali tal-libertà, id-dinjità tal-bniedem, il-ġustizzja soċjali u n-
nondiskriminazzjoni huma essenzjali għal żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli; b'mod 
partikolari, jisħaq fuq il-karattru universali tal-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO bħala 
prinċipju fundamentali biex tiġi żgurata globalizzazzjoni ġusta; jistieden lill-UE tappoġġa 
rispons għall-kriżi bbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u tikkontribwixxi b'mod attiv għall-
istabbiliment ta' protezzjoni soċjali bażika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, filwaqt li jiġu 
rispettati l-approċċi individwali tagħhom fir-rigward tal-implimentazzjoni;

20. Ifakkar li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem jimplika, fost l-oħrajn, bażi ta' protezzjoni 
soċjali universali b'pagi minimi, applikazzjoni sħiħa tal-istandards internazzjonali tax-
xogħol u protezzjoni kontra l-faqar estrem; 

21. Jinnota li madwar 5,1 biljun ruħ, jiġifieri 75 % tal-popolazzjoni dinjija, mhumiex koperti 
minn sigurtà soċjali adegwata, 2,6 biljun ruħ m'għandhomx aċċess għal sistema sanitarja 
adegwata u 884 miljun ruħ m'għandhomx aċċess għal sors adegwat ta' ilma tajjeb għax-
xorb, filwaqt li 873 miljun ruħ ibatu ġuħ kroniku, kważi 9 miljun tifel u tifla taħt il-ħames 
snin imutu kull sena minn mard li jista' jiġi evitat fil-wisa' u 100 miljun ruħ jaqgħu taħt il-
linja tal-faqar meta jkunu mġiegħla jħallsu għall-kura tas-saħħa;

22. Jindika li l-pajjiżi sub-Saħarjani huma partikolarment vulnerabbli għax-xokkijiet esterni 
minħabba d-diversifikazzjoni limitata tal-ekonomiji u l-esportazzjonijiet tagħhom u d-
dominanza tal-prodotti bażiċi; jenfasizza wkoll li l-flussi finanzjarji illegali 
jirrappreżentaw sfida ewlenija fil-livell ta' żvilupp għall-Afrika u dawn qed jostakolaw ir-
rispett għad-drittjiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-pajjiżi tal-Afrika jniedu awditjar sistematiku 
tad-dejn nazzjonali; iħeġġeġ mill-ġdid lill-UE tinkludi l-ġlieda kontra r-rifuġji fiskali u l-
korruzzjoni fost l-ogħla prijoritajiet tagħha u tinkoraġġixxi bis-sħiħ lill-istituzzjonijiet 
internazzjonali tal-finanzi u l-iżvilupp jagħmlu l-istess; 

23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet tal-bniedem ikunu 
ġenwinament protetti bħala parti minn ftehimiet kummerċjali u ta' investiment li jiġu 
konklużi jew riveduti, permezz ta' klawsoli vinkolanti u mhux negozjabbli dwar id-
drittijiet tal-bniedem; jenfasizza għalhekk li l-Istati Membri, bil-ħsieb li jiżguraw l-aċċess 
għal swieq tal-esportazzjoni jew sabiex jattiraw l-investituri, m'għandhomx iħallu lilhom 
infushom jinqabdu fi ftehimiet li jxekklu l-abilità tagħhom li jikkonformaw mal-impenji 
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tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jinsisti li l-Kummissjoni għandha twettaq 
valutazzjonijiet sistematiċi tal-impatt tal-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment fuq id-
drittijiet tal-bniedem sabiex tiżgura l-infurzar effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem;

24. Jinnota bi tħassib li l-kriżi ekonomika globali qed tipperikola n-nefqa min-naħa tal-Istati 
Membri tal-UE għall-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp; ifakkar li l-ispejjeż tal-kriżi 
ekonomika globali qed jiġu mġarrba b'mod sproporzjonat mill-pajjiżi l-foqra minkejja li l-
kriżi oriġinat fl-aktar pajjiżi sinjuri; iħeġġeġ għalhekk lill-UE u lill-Istati Membri jżommu 
mal-impenji bilaterali u multilaterali tagħhom fir-rigward tal-għajnuna uffiċjali għall-
iżvilupp u mal-miri identifikati fid-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU u jiksbu riżultati 
f'dan ir-rigward; jindika wkoll li permezz tal-kontribut potenzjali tagħhom għall-għajnuna 
uffiċjali għall-iżvilupp, il-pajjiżi emerġenti wkoll għandhom rwol importanti x'jaqdu;

25. Isostni mill-ġdid li d-deċiżjonijiet fl-ambitu tal-kompetenza tal-istituzzjonijiet 
internazzjonali, bħall-FMI, il-Bank Dinji jew id-WTO, għandhom ikunu kompatibbli mal-
firxa sħiħa ta' obbligi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem stabbiliti fit-trattati 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem. 
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