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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Realça que a crise económica e financeira constitui uma ameaça ao conjunto dos direitos 
humanos, nomeadamente aos direitos civis e políticos; sublinha, em particular, que a crise 
teve um impacto negativo no acesso dos grupos mais vulneráveis da sociedade à 
alimentação, aos cuidados de saúde e à educação, tanto nas zonas urbanas como nas zonas 
rurais, e resultou globalmente num aumento dramático dos níveis de pobreza; recorda que 
cumpre aos governos assegurar o respeito dos direitos económicos, sociais e culturais e 
proteger os cidadãos de abusos, por exemplo, por parte das empresas e de outros agentes 
privados, através da aplicação dos Princípios Orientadores da ONU sobre as Empresas e 
os Direitos Humanos, e investigar os crimes financeiros perpetrados por esses agentes; de 
igual modo, relembra que a UE tem a responsabilidade de propor acordos de parceria que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável do país anfitrião e para o emprego, 
incluindo normas sociais mínimas;

2. Observa que a crise financeira alastrou pelo mundo através de diversos canais de 
transmissão e que veio a associar-se a outras crises (nomeadamente as crises alimentar e 
dos combustíveis) a diferentes velocidades e intensidades; observa com preocupação que, 
segundo as estimativas do Banco Mundial e da ONU, em virtude da crise o aumento do 
número de pessoas obrigadas a viver em situações de pobreza varia entre 55 e 103 
milhões, comprometendo assim ainda mais o respeito pelos direitos humanos; 

3. Observa com apreensão que, de acordo com as estimativas do Banco Mundial e do FMI, 
se registou um abrandamento do ritmo de redução da pobreza na África subsariana; 
observa também que, em 2009, varia entre 30 000 e 50 000 o número de crianças que 
morreram a mais na África subsariana como resultado da crise financeira mundial; 

4. Regista com preocupação que, em consequência da crise, a situação dos direitos das 
mulheres se deteriorou, por exemplo, com o aumento do trabalho não remunerado e da 
violência; reafirma, por conseguinte, que o desenvolvimento de serviços públicos e de 
sistemas de proteção social eficazes é indispensável para assegurar o respeito dos direitos 
económicos e sociais das mulheres;

5. Recorda que o princípio da não discriminação requer, especialmente num contexto de 
crise, que sejam tomadas medidas de correção positivas no sentido de contrariar os 
impactos desproporcionados sobre as mulheres, os povos indígenas e outros grupos 
populacionais que são sistematicamente desfavorecidos, garantindo simultaneamente que 
essas medidas anticrise beneficiem as comunidades mais desfavorecidas e vulneráveis;

6. Salienta que os investimentos realizados a nível social permitiram uma melhor proteção 
das populações em situação de pobreza face à crise e aumentam a capacidade que as 
pessoas em situação de pobreza têm de resistir aos choques; sublinha igualmente que 
alguns países em desenvolvimento apresentam, apesar da crise, uma taxa de crescimento 
próxima dos 4%; realça que os países com sistemas eficazes de tributação interna reduzem 
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a sua vulnerabilidade face a perdas súbitas das receitas fiscais das trocas comerciais ou 
das entradas de capital estrangeiro; exorta, por conseguinte, a UE a ajudar os países em 
desenvolvimento a estabelecer sistemas de tributação progressivos e eficazes, a fim de 
atenuar o impacto da crise nas receitas públicas, com vista a contribuir para assegurar os 
meios necessários ao financiamento de programas de proteção social e a assegurar uma 
redistribuição equitativa dos recursos existentes; exorta a UE a continuar a demonstrar a 
sua intransigência relativamente à condicionalidade e à eficácia da sua ajuda ao 
desenvolvimento, em particular no que respeita aos países em que a corrupção agrava 
ainda mais os efeitos que a crise acarreta relativamente ao desrespeito pelos direitos 
humanos;

7. Salienta que, embora as pessoas nos países desenvolvidos sintam atualmente os impactos 
da crise económica e financeira, são os povos nos países em desenvolvimento que mais 
estão a sofrer com a crise, perante a quase ausência de redes de segurança para as 
proteger; apela a um maior envolvimento da UE com vista a mitigar esses efeitos nos 
países em desenvolvimento;

8. Observa com preocupação que os direitos civis e políticos estão em risco, como 
demonstram as brutais repressões aos protestos sociais em vários países no mundo; 
salienta que o direito à informação e à participação nas decisões políticas do governo 
relativamente às medidas de combate à crise tem de ser respeitado;

9. Lamenta que, embora a comunidade internacional reconheça a indivisibilidade e igual 
importância de todos os direitos humanos, continue a ser difícil assegurar, na prática, o 
respeito dos direitos económicos, sociais e culturais; entende que cumpre fazer pleno uso 
do protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC), o qual permite a apresentação de queixas, a título individual, sobre 
alegadas violações dos direitos económicos, sociais e culturais;

10. Destaca que as tensões sociais levaram a um aumento da discriminação e da xenofobia 
contra as minorias e os trabalhadores migrantes, que pertencem aos grupos mais 
vulneráveis afetados pela crise, e cujas necessidades têm de ser tidas em conta na resposta 
à crise;

11. Reitera que, embora a crise económica mundial coloque gravemente em risco o respeito 
dos direitos económicos, sociais e culturais, nada justifica que os Estados, seja qual for o 
seu nível de receitas, comprometam a sua obrigação de respeitar os direitos humanos 
fundamentais; salienta que os governos têm sempre a obrigação de assegurar "níveis 
essenciais mínimos" no que se refere aos direitos sociais e económicos necessários a uma 
vida digna;

12. Salienta que a igualdade entre os géneros constitui uma arma de combate contra a pobreza 
das mulheres, visto ter como resultado um impacto positivo na produtividade e no 
desenvolvimento de sociedades sustentáveis e gerar uma maior participação das mulheres 
no mercado de trabalho, o que produz, por sua vez, muitos benefícios sociais, económicos 
e ecológicos;

13. Salienta que o respeito dos direitos sociais e económicos depende, entre outros, da 
capacidade que o Estado tem de regular o mercado financeiro e de distribuir 
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equitativamente os recursos disponíveis através, por exemplo, de um sistema de tributação 
eficaz, transparente e progressivo;

14. Salienta que a resposta à crise por parte dos governos não deve apenas ter em conta 
aspetos económicos, mas também sociais. A promoção de uma melhor governação deverá 
ser reforçada no âmbito dos futuros acordos de parceria, com vista a apoiar os esforços 
realizados pelos países em desenvolvimento;

15. Lamenta que, em tempos de crise, os direitos das mulheres e das minorias sejam 
severamente violados e insiste em que seja prestada uma atenção redobrada, durante este 
período, à luta contra a discriminação em razão do sexo, da religião ou crença, raça ou 
origem étnica, idade, deficiência, orientação sexual e identidade de género;

16. Salienta que a luta contra os fluxos financeiros ilícitos, os paraísos fiscais e a especulação 
nos mercados de mercadorias constituem medidas necessárias para assegurar o respeito 
pelos direitos humanos, especialmente em países de baixo rendimento; 

17. Salienta que a crise económica e financeira tem também provocado efeitos 
desproporcionados no respeito dos direitos de grupos específicos de pessoas, 
nomeadamente os mais pobres e marginalizados; 

18. Salienta que, embora o impacto da crise nos direitos civis e políticos ainda não tenha sido 
objeto de uma avaliação profunda, é indiscutível que a crise provocou um aumento da 
agitação social, conduzindo, por vezes, a repressões violentas, bem como ao desrespeito 
dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito à informação; 

19. Recorda que os valores fundamentais de liberdade, dignidade humana, justiça social e de 
não discriminação são valores fundamentais para um desenvolvimento económico e social 
sustentável; destaca, em particular, a universalidade da Agenda do Trabalho Digno da OIT 
enquanto princípio fundamental necessário para assegurar uma globalização justa; insta a 
UE a defender uma resposta à crise com base nos direitos humanos e a contribuir 
ativamente para a criação de plataformas de proteção dos direitos humanos nos países em 
desenvolvimento, respeitando, porém, as suas abordagens específicas em matéria de 
aplicação;

20. Recorda que o respeito dos direitos humanos implica, nomeadamente, a existência de um 
nível mínimo de proteção social universal, com salários mínimos, a plena aplicação das 
normas internacionais em matéria laboral e uma proteção contra a pobreza extrema; 

21. Observa que cerca de 5,1 mil milhões de pessoas, 75% da população mundial, não são 
abrangidas por um sistema de segurança social adequado, que 2,6 mil milhões de pessoas 
não têm acesso a infraestruturas de saneamento básico adequadas e que 884 milhões de 
pessoas não têm acesso a fontes adequadas de abastecimento de água potável, que 873 
milhões sofrem de fome crónica, que cerca de 9 milhões de crianças com menos de cinco 
anos morrem anualmente de doenças em grande parte evitáveis e que 100 milhões de 
pessoas são sujeitas a viver abaixo do limiar da pobreza quando se vêm obrigadas a pagar 
para terem acesso a cuidados de saúde;
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22. Salienta que os países da África subsariana são particularmente vulneráveis a choques 
externos, em virtude de as suas economias e exportações serem pouco diversificadas e 
predominarem as mercadorias primárias; salienta também que os fluxos financeiros 
ilícitos constituem um importante desafio ao desenvolvimento de África e dificultam a 
aplicação dos direitos humanos;  encoraja os países africanos a realizarem 
sistematicamente auditorias às suas dívidas públicas; exorta, uma vez mais, a UE a fazer 
da luta contra os paraísos fiscais e contra a corrupção uma das suas principais prioridades 
e a encorajar firmemente as instituições financeiras e de desenvolvimento a seguir-lhe o 
exemplo; 

23. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurar que os direitos humanos sejam 
realmente protegidos no âmbito dos acordos comerciais ou de investimento concluídos ou 
revistos através de cláusulas vinculativas e não negociáveis relativas aos direitos 
humanos; salienta, por conseguinte, que importa que os Estados-Membros não se deixem 
envolver em acordos que lhes dificultem a sua capacidade de respeitar os compromissos 
que assumiram em matéria de direitos humanos, a fim de garantir o acesso a mercados de 
exportação ou atrair investidores; insiste em que a Comissão realize avaliações de impacto 
sistemáticas relativas ao respeito dos direitos humanos em acordos comerciais e de 
investimento, com o objetivo de ajudar a assegurar a eficácia da aplicação dos direitos 
humanos;

24. Nota, com preocupação, que a crise económica mundial está a pôr em risco a despesa dos 
Estados-Membros no domínio da Ajuda Pública ao Desenvolvimento; recorda que os 
custos da crise económica mundial são suportados de forma desproporcionada pelos 
países pobres, embora a crise tenha surgido nos países mais ricos; exorta, por conseguinte, 
a UE e os seus Estados-Membros a manter e a cumprir os seus compromissos bilaterais e 
multilaterais de Ajuda Pública ao Desenvolvimento, assim como os objetivos 
identificados, por exemplo, na Declaração do Milénio da ONU. Recorda, por fim, que os 
países emergentes têm também uma função importante a desempenhar através da sua 
potencial contribuição para a ajuda pública ao desenvolvimento.

25. Reafirma as decisões tomadas ao abrigo dos mandatos de instituições internacionais, 
como o FMI, o Banco Mundial ou a OMC, sejam compatíveis com toda a gama de 
obrigações em matéria de direitos humanos consagradas nos tratados internacionais sobre 
direitos humanos.
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