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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că criza economică și financiară reprezintă o amenințare pentru drepturile 
omului în ansamblu, inclusiv drepturile civile și politice; subliniază, în special, că 
aceasta a avut efecte negative în ceea ce privește accesul la alimente, îngrijiri medicale 
și educație al celor mai vulnerabile grupuri din societate, atât în zonele urbane, cât și în 
cele rurale și a avut ca urmare o creștere globală spectaculoasă a nivelului de sărăcie; 
reamintește datoria guvernelor de a asigura respectarea drepturilor economice, sociale 
și culturale (ESC), cât și protecția împotriva abuzurilor din partea a corporațiilor, de 
exemplu și a altor actori privați, aplicând principiile orientative ale ONU în materie de 
afaceri și de drepturile omului, precum și de a investiga infracțiunile financiare 
săvârșite de acești actori; de asemenea, evidențiază că este responsabilitatea UE să 
propună acorduri de parteneriat care să contribuie la o dezvoltare sustenabilă a țării 
gazdă, precum și la ocuparea forței de muncă, incluzând standarde sociale minime;

2. remarcă faptul că criza financiară s-a răspândit în întreaga lume prin diverse canale de 
transmitere, interacționând cu alte crize (precum criza alimentelor și criza 
combustibililor), la diferite viteze și intensități; constată cu îngrijorare că, din cauza 
crizei, Banca Mondială și ONU estimează că alte 55-103 milioane de persoane sunt 
forțate să trăiască în sărăcie, periclitând astfel respectarea drepturilor omului; 

3. constată cu îngrijorare că, potrivit estimărilor Băncii Naționale și FMI, rata de reducere 
a sărăciei în Africa Subsahariană a încetinit  și că, în 2009, au murit cu aproximativ 
30 000-50 000 mai mulți copii în SSA, ca urmare a crizei financiare globale; 

4. constată cu îngrijorare că, din cauza crizei, drepturile femeii s-au deteriorat, de 
exemplu, prin munca suplimentară neremunerată și creșterea violenței; în consecință, 
reafirmă că este esențială dezvoltarea unor servicii publice și a unor sisteme de 
protecție socială capabile să asigure respectarea drepturilor economice și sociale ale 
femeilor;

5. reamintește că principiul nediscriminării impune, în special în contextul crizei, acțiuni 
corective pozitive de combatere a impacturilor asupra femeilor, a persoanelor indigene 
și a altor sectoare de populație dezavantajate în mod sistematic, asigurând totodată că 
de aceste măsuri anticriză beneficiază comunitățile cele mai dezavantajate și mai 
vulnerabile;

6. subliniază că investițiile sociale au permis o mai bună protecție a persoanelor sărace în 
contextul crizei și au crescut reziliența acestora la șocuri; subliniază, de asemenea, că, 
în pofida crizei, rate creșterii în unele țări în curs de dezvoltare se apropie de 4%; 
subliniază că țările care dispun de sisteme eficiente de impozitare națională sunt mai 
puțin vulnerabile la scăderea bruscă a taxelor comerciale sau a intrărilor de capital 
străin; solicită, prin urmare, UE să sprijine instituirea de către țările în curs de 
dezvoltare a unor sisteme eficiente de impozitare progresivă, pentru a atenua impactul 
produs de criză asupra veniturilor publice, cu scopul de a contribui la garantarea 
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fondurilor necesare pentru programe de protecție socială și de a asigura o redistribuire 
echitabilă a resurselor existente; insistă ca UE să rămână intransigentă cu privire la 
condiționalitatea și eficacitatea ajutorului său pentru dezvoltare, în special în privința 
țărilor în care corupția agravează efectele crizei prin subminarea drepturilor omului;

7. subliniază că, deși și persoanele din țările dezvoltate resimt impactul crizei economice 
și financiare, persoanele din țările în curs de dezvoltare sunt lovite în plin de efectele 
crizei, dispunând de puține rețele de siguranță în care să găsească o protecție; solicită o 
implicare mai mare din partea UE pentru a contribui la diminuarea acestor efecte în 
țările în curs de dezvoltare;

8. constată cu îngrijorare că drepturile civile și politice sunt în pericol ca urmare a 
represiunilor brutale ale protestelor sociale din multe țări din lume; subliniază că 
trebuie respectate dreptul la informare și dreptul la participare în cadrul deciziilor de 
politică guvernamentale privind măsurile de combatere a crizei;

9. regretă faptul că, în vreme ce comunitatea internațională recunoaște indivizibilitatea și 
importanța egală a tuturor drepturilor omului, rămâne dificilă punerea în practică a 
drepturilor ESC; consideră că ar trebui utilizat la maximum Protocolul opțional la 
Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), care 
permite depunerea de plângeri individuale în cazul existenței unor suspiciuni cu privire 
la încălcări ale drepturilor ESC;

10. subliniază că tensiunile sociale au condus la creșterea discriminării și a xenofobiei față 
de           minorități și de lucrătorii migranți care aparțin celor mai vulnerabile grupuri 
afectate de criză și ale căror nevoi trebuie luate în considerare în cadrul reacției la criză;

11. reafirmă faptul că, în vreme ce criza economică mondială constituie un obstacol serios 
în calea realizării drepturilor ESC, statele nu au nicio justificare, indiferent de nivelul 
veniturilor, să nu își îndeplinească obligația de a respecta drepturile fundamentale ale 
omului; subliniază că guvernele au în permanență obligația de a garanta un „nivel 
minim esențial” al drepturilor sociale și economice, necesar unui trai demn;

12. subliniază că egalitatea de gen reprezintă un instrument de combatere a sărăciei în 
rândul femeilor, deoarece are un impact pozitiv asupra productivității și a viabilității 
societăților, și determină o participare crescută a femeilor pe piața muncii, ceea ce, la 
rândul său, produce multe beneficii sociale, economice și ecologice;

13. subliniază că realizarea drepturilor sociale și economice depinde, între altele, de 
capacitatea statului de a reglementa piața financiară și de a aloca resursele într-un mod 
echitabil, spre exemplu prin intermediul unui sistem de impozitare progresivă eficient 
și transparent;

14. subliniază că, în contextul crizei, răspunsul guvernelor nu trebuie să fie numai 
economic, ci și social; afirmă că, pentru a susține eforturile țărilor în curs de dezvoltare, 
viitoarele acorduri de parteneriat trebuie să se axeze mai mult pe promovarea bunei 
guvernanțe;

15. regretă faptul că, în situații de criză, drepturile femeilor și drepturile minorităților sunt 
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grav încălcate și insistă ca, în astfel de situații, să fie acordată o atenție specială 
discriminării pe criterii de sex, religie sau credință, origine rasială sau etnică, vârstă, 
dizabilități, orientare sexuală și identitate de gen;

16. subliniază că, pentru ca drepturile omului să fie respectate, în special în țările cu 
venituri mici, este necesară combaterea fluxurilor financiare ilicite, a paradisurilor 
fiscale și a speculațiilor cu produse de bază, ; 

17. subliniază că criza economică și financiară are, de asemenea, un efect disproporționat 
asupra drepturilor anumitor grupuri de persoane, în special ale celor mai sărace și mai 
marginalizate; 

18. subliniază că, deși impactul crizei asupra drepturilor civile și politice rămâne încă de 
evaluat în ansamblu, este evident că criza a amplificat neliniștea socială, conducând 
uneori la represiuni violente și a multiplicat cazurile de nerespectare a unor drepturilor 
fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și dreptul la informare; 

19. reamintește că valorile fundamentale ale libertății, demnității umane, justiției sociale și 
nediscriminării sunt esențiale pentru o dezvoltare economică și socială sustenabilă; în 
special, subliniază caracterul universal al agendei OIM privind munca decentă, ca un 
principiu fundamental menit să garanteze o globalizare echitabilă; solicită UE să 
sprijine un răspuns la criză bazat pe drepturile omului și să contribuie în mod activ la 
instituirea unor niveluri minime de protecție socială în țările în curs de dezvoltare, 
respectând, în același timp, abordările individuale ale acestora în ceea ce privește 
implementarea;

20. reamintește că respectarea drepturilor omului implică, printre altele, o protecție socială 
universală care să asigure un salariu minim, respectarea deplină a standardelor 
internaționale de muncă și evitarea sărăciei extreme; 

21. constată că aproximativ 5,1 miliarde de oameni, 75 % din populația lumii, nu sunt 
dispun de o securitate socială adecvată, că 2,6 miliarde de oameni nu au acces la 
condiții sanitare corespunzătoare, iar 884 de milioane de oameni nu au acces la o sursă 
adecvată de apă potabilă, că 873 de milioane suferă de foamete cronică, aproape 9 
milioane de copii cu vârsta sub cinci ani mor în fiecare an de boli care pot fi în mare 
măsură prevenite și că 100 de milioane de oameni ajung sub pragul de sărăcie atunci 
când sunt obligați să plătească serviciile medicale;

22. subliniază că țările subsahariene sunt vulnerabile în special la șocuri externe din cauza 
diversificării limitate a economiilor și exporturilor lor, precum și a predominanței 
materiilor prime; subliniază, de asemenea, că fluxurile financiare ilegale constituie o 
provocare majoră pentru Africa în ceea ce privește dezvoltarea, fapt ce împiedică 
respectarea drepturilor omului; încurajează țările africane să deschidă audituri 
sistematice ale datoriilor naționale; îndeamnă încă o dată UE să stabilească drept 
prioritate principală combaterea paradisurilor fiscale și a corupției și să încurajeze în 
mod ferm instituția internațională de finanțare și dezvoltare să facă același lucru; 

23. solicită Comisiei și statelor membre să garanteze că drepturile omului sunt respectate 
cu adevărat în cadrul oricărui acord comercial și de investiții încheiat sau revizuit, prin 
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clauze obligatorii și nenegociabile privind drepturile omului; prin urmare, subliniază că 
statele membre nu trebuie să permită să fie blocate în afaceri care să le împiedice să își 
respecte angajamentele privind drepturile omului de dragul protejării accesului la 
piețele de export sau al atragerii de investitori; insistă asupra faptului ca Comisia să 
efectueze studii de impact sistematice privind drepturile omului în ceea ce privește 
acordurile comerciale și de investiții, pentru a sprijini garantarea punerii efective în 
practică a drepturilor omului;

24. observă cu îngrijorare faptul că criza economică mondială pune în pericol fondurile 
furnizate de către statele membre ale UE prin intermediul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare (AOD); reamintește că costurile crizei economice mondiale sunt suportate în 
mod disproporționat de către țările sărace, în ciuda faptului că aceasta își are originea în 
țările mai bogate; îndeamnă, prin urmare, UE și statele sale membre să își mențină și 
îndeplinească actualele angajamente bilaterale și multilaterale în ceea ce privește AOD, 
precum și obiectivele identificate în Declarația Mileniului a ONU și amintește că țările 
emergente au, de asemenea, un rol important prin contribuția lor potențială la ajutorul 
public pentru dezvoltare.

25. reafirmă că deciziile care țin de competența instituțiilor internaționale, cum ar fi FMI, 
Banca Mondială sau OMC trebuie să fie compatibile cu ansamblul obligațiilor din 
domeniul drepturilor omului consacrate în tratatele internaționale referitoare la acest 
domeniu. 
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