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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de economische en financiële crisis een bedreiging vormt voor alle 
mensenrechten, inclusief de burger- en politieke rechten; onderstreept met name dat de 
crisis nadelige effecten heeft gehad op de toegang tot voedsel, gezondheidszorg en 
onderwijs voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zowel in steden, als op het 
platteland, en ertoe heeft geleid dat het armoedeprobleem wereldwijd dramatisch 
verergerd is; herinnert eraan dat regeringen de plicht hebben ervoor te zorgen dat de 
economische, sociale en culturele rechten (ESC-rechten) in acht genomen worden en 
bescherming te bieden tegen misbruik door, bijvoorbeeld, het bedrijfsleven en andere 
private actoren, door middel van de uitvoering van de VN-richtsnoeren inzake het 
bedrijfsleven en de mensenrechten, en financiële misdrijven door deze actoren te 
onderzoeken; wijst eveneens op de verantwoordelijkheid van de EU om voorstellen te 
doen voor partnerschapovereenkomsten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van 
het ontvangende land en aan de werkgelegenheid, inclusief sociale minimumnormen;

2. merkt op dat de financiële crisis zich over de wereld verspreid heeft via verschillende 
overdrachtskanalen en op verschillende snelheden en met verschillende intensiteit een 
wisselwerking aangegaan is met andere crises (zoals met de voedselcrisis en de 
brandstofcrisis); merkt met bezorgdheid op dat volgens een schatting van de Wereldbank 
en de VN tussen 55 en 103 miljoen mensen meer in armoede moeten leven ten gevolge 
van de crisis, hetgeen de verdere verwezenlijking van de mensenrechten in gevaar brengt; 

3. merkt met bezorgdheid op dat volgens schattingen van de Wereldbank en het IMF het 
tempo waarin de armoede wordt teruggedrongen in Afrika ten zuiden van de Sahara 
teruggelopen is; dat er in 2009 bij benadering 30 000 tot 50 000 kinderen meer gestorven 
zijn in Afrika ten zuiden van de Sahara als gevolg van de wereldwijde financiële crisis; 

4. merkt met bezorgdheid op dat ten gevolge van de crisis de situatie inzake vrouwenrechten 
verslechterd is door bijvoorbeeld extra onbetaald werk en toenemend geweld; wijst er in 
dit verband nog eens op dat de ontwikkeling van openbare diensten en effectieve stelsels 
voor sociale bescherming essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de economische en 
sociale rechten van vrouwen in acht worden genomen;

5. herinnert eraan dat het non-discriminatiebeginsel met name in een context van crisis 
positieve herstelmaatregelen vereist om onevenredige effecten op vrouwen, inheemse 
volken en andere systematisch achtergestelde sectoren van de bevolking tegen te gaan en 
ervoor te zorgen dat deze maatregelen ter bestrijding van de crisis ten goede komen aan de 
meest achtergestelde en kwetsbare gemeenschappen;

6. benadrukt dat de sociale investeringen het mogelijk hebben gemaakt arme mensen beter te 
beschermen tegen de crisis en dat zij de veerkracht vergroten waarmee arme mensen 
tegenslagen te boven kunnen komen; onderstreept eveneens het feit dat het 
groeipercentage van sommige ontwikkelingslanden ondanks de crisis bijna vier procent 
bedraagt; onderstreept dat landen met een doelmatig binnenlands belastingstelsel minder 
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kwetsbaar zijn als de handelsheffingen plotseling teruglopen of de toestroom van 
buitenlands kapitaal plotseling minder wordt; dringt er derhalve bij de EU op aan 
ontwikkelingslanden te helpen progressieve en effectieve belastingstelsels op te zetten om 
het effect van de crisis op de overheidsinkomsten te verzachten teneinde de voor de 
socialebeschermingsprogramma's benodigde financiële middelen te helpen garanderen en 
de billijke herverdeling van bestaande middelen te waarborgen; dringt er bij de EU op aan 
standvastig te blijven wat betreft de conditionaliteit en de doeltreffendheid van haar 
ontwikkelingshulp, vooral met betrekking tot landen waar corruptie de gevolgen van de 
crisis nog erger maakt en de mensenrechten ondermijnt;

7. benadrukt dat, hoewel de mensen in de ontwikkelde landen de effecten van de 
economische en financiële crisis voelen, het de mensen in de ontwikkelingslanden zijn die 
het door de crisis het zwaarst te verduren hebben, omdat ze weinig veiligheidsnetten 
hebben om hen te beschermen; dringt aan op meer betrokkenheid van de EU om te helpen 
deze effecten in de ontwikkelingslanden te verzachten;

8. merkt met bezorgdheid op dat burger- en politieke rechten in het gedrang komen ten 
gevolge van harde repressie van sociale protesten in veel landen over de hele wereld; 
benadrukt dat het recht op informatie en het recht op deelname aan de besluitvorming met 
het oog op de overheidsmaatregelen voor de crisisbestrijding geëerbiedigd moeten 
worden;

9. betreurt dat, hoewel de internationale gemeenschap de ondeelbaarheid en de 
gelijkwaardigheid van alle mensenrechten erkent, de ESC-rechten in de praktijk nog altijd 
moeilijk te handhaven zijn; is van mening dat er volledig gebruik zou moeten worden 
gemaakt van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, 
sociale en culturele rechten (ICESCR), dat de gelegenheid biedt om individuele klachten 
over veronderstelde schendingen van ESC-rechten in te dienen;

10. beklemtoont dat sociale spanningen hebben geleid tot toenemende discriminatie en 
vreemdelingenhaat jegens minderheden en arbeidsmigranten, die tot de meest kwetsbare 
groepen behoren die onder de crisis te lijden hebben en met wier behoeften rekening moet 
worden gehouden bij de reactie op de crisis;

11. bevestigt nog eens dat er, hoewel de wereldwijde economische crisis een ernstige 
bedreiging voor de verwezenlijking van de ESC-rechten vormt, geen rechtvaardiging is 
voor staten om, ongeacht hun inkomensniveau, water bij de wijn doen met betrekking tot 
hun verplichting de fundamentele mensenrechten in acht te nemen; benadrukt dat 
regeringen te allen tijde verplicht zijn het "absolute minimum" aan sociale en 
economische rechten te garanderen dat nodig is om een waardig leven te leiden;

12. benadrukt dat gendergelijkheid een wapen in de strijd tegen armoede onder vrouwen is, 
omdat gendergelijkheid een positief effect heeft op de productiviteit en duurzame 
samenlevingen en tot een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt leidt, 
hetgeen op zijn beurt vele sociale, economische en ecologische voordelen oplevert;

13. benadrukt dat de verwezenlijking van de sociale en economische rechten onder andere 
afhankelijk is van het vermogen van de staat om de financiële markt te reguleren en 
middelen op billijke wijze te distribueren door middel van bijvoorbeeld een doelmatig, 
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transparant en progressief belastingstelsel;

14. benadrukt dat de reactie van de regeringen op de crisis niet louter en alleen economisch 
maar ook sociaal moet zijn; verklaart dat, teneinde de inspanningen van de 
ontwikkelingslanden te ondersteunen, in de komende partnerschapsovereenkomsten meer 
nadruk gelegd moet worden op de bevordering van beter bestuur; 

15. betreurt dat er, in tijden van crisis, ernstig inbreuk gemaakt wordt op de rechten van 
vrouwen en de rechten van minderheden en staat erop dat er gedurende deze tijden meer 
aandacht wordt gegeven aan de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht, religie of 
overtuiging, ras of etnische afkomst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid en 
genderidentiteit;

16. benadrukt dat de bestrijding van illegale geldstromen, belastingparadijzen en speculatie 
met grondstoffen een noodzakelijke stap is voor de verwezenlijking van de 
mensenrechten, vooral in de lage-inkomenslanden; 

17. benadrukt dat de financiële en economische crisis eveneens een onevenredig effect heeft 
op de rechten van specifieke groepen mensen, met name de armsten en de 
gemarginaliseerden; 

18. onderstreept dat, hoewel het effect van de crisis op de burger- en politieke rechten nog 
niet volledig geëvalueerd is, het duidelijk is dat de crisis de sociale onrust heeft vergroot, 
hetgeen bij tijd en wijle in gewelddadige repressie heeft geresulteerd en de gevallen 
waarin grondrechten, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en het recht op 
informatie, niet geëerbiedigd werden vermenigvuldigd heeft; 

19. herinnert eraan dat de fundamentele waarden van vrijheid, menselijke waardigheid, 
sociale gerechtigheid en non-discriminatie essentieel zijn voor een duurzame economische 
en sociale ontwikkeling; benadrukt met name het universele karakter van de agenda voor 
waardig werk van de IAO als een fundamenteel beginsel om te zorgen voor eerlijke 
globalisering; verzoekt de EU steun te geven aan een op mensenrechten gebaseerd 
antwoord op de crisis en actief bij te dragen aan de totstandbrenging van 
socialebeschermingsniveaus in ontwikkelingslanden, waarbij echter wel de individuele 
aanpak van die landen bij de uitvoering gerespecteerd dient te worden;

20. herinnert eraan dat het naleven van de mensenrechten onder andere een universeel 
sociaalbeschermingsniveau met minimumlonen, de volledige toepassing van 
internationale arbeidsnormen en een waarborg tegen extreme armoede impliceert; 

21. merkt op dat ongeveer 5,1 miljard mensen, 75% van de wereldbevolking, niet gedekt zijn 
door een adequaat stelsel van sociale zekerheid, 2,6 miljard mensen geen toegang hebben 
tot adequate sanitaire voorzieningen en 884 miljoen mensen het zonder toegang tot 
adequate drinkwaterbronnen moeten stellen, 873 miljoen chronisch honger lijden, bijna 9 
miljoen kinderen onder de vijf jaar jaarlijks sterven aan ziekten die vaak te voorkomen 
zijn en dat 100 miljoen mensen onder de armoedegrens zakken wanneer ze gedwongen 
zijn om voor gezondheidszorg te betalen;

22. wijst erop dat landen ten zuiden van de Sahara bijzonder kwetsbaar zijn voor externe 



PE497.933v02-00 6/7 AD\924742NL.doc

NL

schokken door de beperkte diversificatie van hun economieën en exporten en de 
overheersende rol van grondstoffen; benadrukt in dezelfde mate dat illegale geldstromen 
een enorme uitdaging voor de ontwikkeling van Afrika vormen en de verwezenlijking van 
de mensenrechten in de weg staan; moedigt de Afrikaanse landen aan te beginnen met 
systematische controles van de nationale schulden; dringt er andermaal bij de EU op aan 
om van de strijd tegen belastingparadijzen en corruptie een van haar hoofdprioriteiten te 
maken en internationale financiële en ontwikkelingsinstellingen nadrukkelijk te 
stimuleren om hetzelfde te doen; 

23. doet een dringend beroep op de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
mensenrechten werkelijk beschermd worden binnen het kader van elke afgesloten of 
herziene handels- en investeringsovereenkomst, door bindende en ononderhandelbare 
mensenrechtenclausules; benadrukt om die reden dat lidstaten zich niet mogen vastleggen 
op overeenkomsten die hun vermogen om te voldoen aan hun verplichtingen inzake de 
mensenrechten in de weg staan terwille van het veiligstellen van de toegang tot 
exportmarkten of het aantrekken van investeerders; staat erop dat de Commissie handels-
en investeringsovereenkomsten systematisch onderwerpt aan effectbeoordelingen met 
betrekking tot de mensenrechten om te helpen zorgen voor een effectieve naleving van de 
mensenrechten;

24. merkt met bezorgdheid op dat door de wereldwijde economische crisis de uitgaven voor 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de EU-lidstaten in gevaar komen; brengt in 
herinnering dat de lasten van de wereldwijde economische crisis onevenredig gedragen 
worden door de arme landen, ondanks het feit dat deze crisis haar oorsprong kende in de 
rijkere landen; dringt er daarom bij de EU en haar lidstaten op aan hun bestaande 
bilaterale en multilaterale ODA-verplichtingen en de doelstellingen zoals die in de 
Millenniumverklaring van de VN geformuleerd zijn, te handhaven en na te komen; en 
wijst erop dat de opkomende economieën ook een belangrijke rol dienen te spelen, gezien 
hun potentiële bijdrage aan de officiële ontwikkelingshulp;

25. bevestigt dat besluiten die onder de competentie van internationale instellingen zoals het 
IMF, de Wereldbank of de WHO vallen, moeten voldoen aan het hele scala aan 
verplichtingen inzake de mensenrechten dat vastgelegd is in internationale 
mensenrechtenverdragen. 
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