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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zaznacza, że kryzys gospodarczy i finansowy zagraża wszystkim prawom człowieka, 
w tym prawom obywatelskim i politycznym; podkreśla w szczególności, że negatywnie 
wpływa on na dostępność żywności, opieki zdrowotnej i edukacji dla najsłabszych grup 
w społeczeństwie, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, i spowodował 
dramatyczny wzrost poziomu ubóstwa na całym świecie; przypomina, że rządy mają 
obowiązek zapewniać przestrzeganie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
oraz chronić przed nadużyciami ze strony np. przedsiębiorstw i innych podmiotów 
prywatnych, przez realizację wytycznych ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka, 
a także badać przypadki przestępstw finansowych przez nie popełnianych; podobnie, 
wskazuje na odpowiedzialność UE za proponowanie partnerstw, które przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju w kraju przyjmującym i do zatrudnienia, w tym minimalnych 
norm socjalnych;

2. stwierdza, że kryzys finansowy rozprzestrzenił się po całym świecie różnymi kanałami, 
wchodząc w interakcję z innymi kryzysami (jak kryzys żywnościowy i paliwowy) 
w różnym tempie i z różną intensywnością; zauważa z zaniepokojeniem, że Bank 
Światowy i ONZ oceniają, iż z uwagi na kryzys w ubóstwo popadło dodatkowo między 
55 a 103 mln osób, co jeszcze bardziej zagraża przestrzeganiu praw człowieka; 

3. stwierdza z zaniepokojeniem, że według szacunków Banku Światowego i MFW tempo 
redukcji ubóstwa w Afryce Subsaharyjskiej spada; w 2009 r. w Afryce Subsaharyjskiej 
zmarło około 30 000 – 50 000 więcej dzieci w konsekwencji światowego kryzysu 
finansowego; 

4. zauważa z zaniepokojeniem, że z powodu kryzysu prawa kobiet są mniej przestrzegane, 
czego przejawami są np. wykonywanie przez niej dodatkowej i niepłatnej pracy oraz 
rosnąca przemoc; ponownie podkreśla zatem, że rozwój usług publicznych i skutecznych 
systemów ochrony socjalnej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przestrzegania praw 
społecznych i gospodarczych przysługujących kobietom;

5. przypomina, że zasada niedyskryminacji wymaga, zwłaszcza w kontekście kryzysu, 
podjęcia kroków naprawczych, aby zapobiegać jego niewspółmiernemu wpływowi na 
kobiety, ludność tubylczą i inne systemowo słabsze grupy ludności, gwarantując 
jednocześnie, że te środki antykryzysowe przyniosą korzyści najmniej uprzywilejowanym 
i podatnym na zagrożenia społecznościom;

6. podkreśla, że inwestowanie w społeczeństwo pozwala lepiej chronić osoby ubogie przed 
kryzysem i zwiększa ich odporność na wstrząsy; podkreśla też, że niektóre kraje 
rozwijające się odnotowują mimo kryzysu blisko 4-procentowy wzrost; podkreśla, że 
kraje o skutecznych systemach opodatkowania krajowego są mniej wrażliwe na nagłą 
utratę podatków handlowych lub napływu kapitału zagranicznego; w związku z tym 
apeluje do UE o pomoc krajom rozwijającym się we wprowadzaniu progresywnych 
i skutecznych systemów opodatkowania w celu złagodzenia wpływu kryzysu na dochody 
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publiczne, aby zagwarantować środki finansowe potrzebne na programy ochrony socjalnej 
i zapewnić sprawiedliwą redystrybucję dostępnych zasobów; podkreśla, że UE powinna 
być nieugięta, jeśli chodzi o warunkowość i skuteczność pomocy rozwojowej, 
w szczególności wobec krajów, w których korupcja pogłębia skutki kryzysu, negatywnie 
wpływając na prawa człowieka;

7. podkreśla, że podczas gdy mieszkańcy krajów rozwiniętych odczuwają skutki kryzysu 
gospodarczego i finansowego, mieszkańcy krajów rozwijających się ponoszą największy 
ciężar, gdyż istnieje niewiele chroniących ich osłon socjalnych; apeluje o większe 
zaangażowanie UE na rzecz łagodzenia tych skutków w krajach rozwijających się;

8. stwierdza z zaniepokojeniem, że prawa obywatelskie i polityczne są zagrożone z powodu 
brutalnego tłumienia protestów społecznych w wielu krajach na świecie; podkreśla, że 
prawo do informacji i prawo do udziału w decyzjach podejmowanych przez rząd, 
a dotyczących środków zwalczania kryzysu, muszą być respektowane;

9. z żalem zauważa, że wprawdzie społeczność międzynarodowa uznaje niepodzielność 
i równorzędność wszystkich praw człowieka, jednak prawa gospodarcze, społeczne 
i kulturalne pozostają trudne do egzekwowania w praktyce; uważa, że należy w pełni 
wykorzystywać Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych, który umożliwia indywidualne skargi w związku 
z domniemanymi naruszeniami praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych;

10. podkreśla, że napięcia społeczne prowadzą do rosnącej dyskryminacji i ksenofobii 
skierowanych przeciw mniejszościom i pracownikom migrującym, którzy należą do 
najbardziej podatnych na zagrożenia grup dotkniętych kryzysem i których potrzeby muszą 
zostać wzięte pod uwagę podczas zwalczania skutków kryzysu;

11. potwierdza, że wprawdzie światowy kryzys gospodarczy stanowi poważne zagrożenie dla 
pełnej realizacji praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, jednak nie ma 
usprawiedliwienia dla zaniedbywania przez państwa – niezależnie od poziomu dochodów 
– obowiązku przestrzegania podstawowych praw człowieka; zaznacza, że rządy mają 
w każdym czasie obowiązek zapewnić „minimalne podstawowe poziomy” praw 
społecznych i gospodarczych niezbędne do godnego życia;

12. podkreśla, że zasada równości kobiet i mężczyzn jest narzędziem w walce z ubóstwem 
kobiet, gdyż ma pozytywny wpływ na wydajność i równowagę społeczną oraz niesie ze 
sobą większy udział kobiet w rynku pracy, co z kolei przynosi wielorakie korzyści 
społeczne, gospodarcze i ekologiczne,

13. podkreśla, że pełna realizacja praw społecznych i gospodarczych zależy m.in. od 
zdolności państwa do regulowania rynku finansowego i do sprawiedliwego rozdzielania 
zasobów, np. za pomocą skutecznego, przejrzystego i progresywnego systemu 
opodatkowania;

14. podkreśla, że wobec kryzysu reakcja rządów nie powinna być wyłącznie ekonomiczna, ale 
też społeczna; uważa, że należy położyć nacisk na promowanie lepszego sprawowania 
rządów w przyszłych umowach o partnerstwie w celu wsparcia wysiłków krajów 
rozwijających się;
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15. ubolewa, że w czasie kryzysu prawa kobiet i prawa mniejszości są poważnie naruszane, 
i podkreśla, że należy w tym okresie poświęcić większą uwagę zwalczaniu dyskryminacji 
ze względu na płeć, wyznanie lub przekonania, pochodzenie rasowe lub etniczne, wiek, 
niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową;

16. podkreśla, że zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych, rajów podatkowych 
i spekulacji na rynkach towarowych to niezbędne kroki na drodze ku przestrzeganiu praw 
człowieka, zwłaszcza w krajach o niskim dochodzie; 

17. podkreśla, że kryzys gospodarczy i finansowy mają także niewspółmierny wpływ na 
prawa poszczególnych grup ludności, zwłaszcza na ludność najuboższą 
i marginalizowaną; 

18. podkreśla, że choć wpływ kryzysu na prawa obywatelskie i polityczne musi jeszcze zostać 
poddany ocenie, jasne jest już, że kryzys zaostrzył niepokoje społeczne, prowadząc często 
do gwałtownych represji, i zwielokrotnił liczbę przypadków łamania praw podstawowych, 
takich jak na przykład wolność słowa i prawo do informacji; 

19. przypomina, że podstawowe wartości, jak wolność, ludzka godność, sprawiedliwość 
społeczna i niedyskryminacja, mają kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju 
gospodarczego i społecznego; zwraca w szczególności uwagę, że uniwersalność programu 
godnej pracy MOP jest podstawową zasadą służącą zapewnieniu sprawiedliwej 
globalizacji; wzywa UE, aby popierała reakcję na kryzys opartą na prawach człowieka 
oraz aby aktywnie wspierała ustanawianie minimalnych standardów ochrony socjalnej 
w krajach rozwijających się, jednocześnie respektując ich indywidualne podejście do 
wdrażania;

20. przypomina, że przestrzeganie praw człowieka oznacza m.in. minimalny standard 
powszechnej ochrony socjalnej z zagwarantowaną płacą minimalną, pełne stosowanie
międzynarodowych norm pracy i zabezpieczenie przed skrajnym ubóstwem; 

21. stwierdza, że około 5,1 mld ludzi, czyli 75% ludności świata, nie jest objętych 
odpowiednim zabezpieczeniem społecznym, 2,6 mld nie ma dostępu do odpowiednich 
warunków sanitarnych, 884 mln nie ma dostępu do odpowiednich źródeł wody pitnej, 
873 mln cierpi z powodu chronicznego niedożywienia, a blisko 9 mln dzieci poniżej 
5 roku życia umiera co roku na w większości możliwe do uniknięcia choroby oraz że 
100 mln ludzi zostaje zepchniętych poniżej granicy ubóstwa w sytuacji, gdy są zmuszeni 
płacić za opiekę zdrowotną;

22. podkreśla, że kraje Afryki Subsaharyjskiej są szczególnie narażone na zewnętrzne 
wstrząsy ze względu na ograniczoną dywersyfikację ich gospodarki i eksportu oraz 
dominację podstawowych produktów; podkreśla także, że nielegalne przepływy 
finansowe to wielki problem dla rozwoju w Afryce, utrudniający przestrzeganie praw 
człowieka; zachęca kraje afrykańskie do rozpoczęcia systematycznej kontroli długu 
publicznego; ponownie wzywa UE do nadania priorytetowego znaczenia zwalczaniu 
rajów podatkowych i korupcji oraz do zdecydowanego zachęcania międzynarodowych 
instytucji finansowych i rozwojowych do pójścia jej śladem; 

23. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie rzeczywistej ochrony praw 
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człowieka w ramach wszelkich zawieranych lub zmienianych umów handlowych 
i inwestycyjnych przez wprowadzenie wiążących i niepodlegających negocjacjom klauzul 
praw człowieka; podkreśla w związku z tym, że państwa członkowskie nie powinny 
dopuszczać do zawierania porozumień, które blokują przestrzeganie przez nie zobowiązań 
związanych z prawami człowieka, aby uzyskać dostęp do rynków eksportowych lub 
przyciągnąć inwestorów; nalega, aby Komisja prowadziła systematyczną ocenę umów 
handlowych i inwestycyjnych pod kątem praw człowieka w celu pomocy w zapewnieniu 
skutecznego egzekwowania praw człowieka;

24. z zaniepokojeniem zauważa, że światowy kryzys gospodarczy zagraża wydatkom państw 
członkowskich na oficjalną pomoc rozwojową; przypomina, że koszty światowego 
kryzysu gospodarczego są ponoszone w nieproporcjonalnym stopniu przez kraje ubogie, 
pomimo że ich źródłem są kraje bogatsze; w związku z tym apeluje do UE i jej państw 
członkowskich o utrzymanie i realizację dwustronnych i wielostronnych zobowiązań 
związanych z oficjalną pomocą rozwojową oraz celów określonych w deklaracji 
milenijnej ONZ; przypomina, że kraje wschodzące także mają ważną rolę do odegrania 
z uwagi na ich potencjalny wkład w pomoc publiczną na rzecz rozwoju;

25. ponownie podkreśla, że decyzje leżące w kompetencji instytucji międzynarodowych 
takich jak MFW, Bank Światowy lub WTO powinny być zgodne z wszystkimi 
zobowiązaniami w dziedzinie praw człowieka zapisanymi w międzynarodowych 
umowach dotyczących praw człowieka; 
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