
AD\924742SK.doc PE497.933v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre rozvoj

2012/2136(INI)

23.1.2013

STANOVISKO
Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre zahraničné veci

k vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva
(2012/2136(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Keith Taylor



PE497.933v02-00 2/7 AD\924742SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\924742SK.doc 3/7 PE497.933v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že hospodárska a finančná kríza ohrozuje všetky ľudské práva vrátane 
občianskych a politických práv; zdôrazňuje najmä skutočnosť, že mala nepriaznivý vplyv 
na prístup zraniteľných skupín spoločnosti k potravinám, zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach a mala za následok 
dramatické zvýšenie miery chudoby v celosvetovom rozsahu; pripomína, že vlády majú 
povinnosť zabezpečiť dodržiavanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a 
poskytovať ochranu pred ich zneužívaním napríklad podnikmi alebo inými súkromnými 
subjektmi prostredníctvom uplatňovania usmerňujúcich zásad OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv a vyšetrovať finančné trestné činy týchto subjektov; poukazuje aj na 
zodpovednosť EÚ za návrh podmienok pre partnerstvá, ktoré prispejú k udržateľnému 
rozvoju hostiteľskej krajiny a k zamestnanosti vrátane minimálnych sociálnych noriem;

2. konštatuje, že finančná kríza sa po svete rozšírila rôznymi spôsobmi, pričom došlo k 
vzájomnej interakcii s inými krízami (ako napríklad s potravinovou a palivovou krízou) –
rôznou rýchlosťou a s rôznou intenzitou; so znepokojením poznamenáva, že podľa 
odhadov Svetovej banky a OSN musí v dôsledku krízy žiť v chudobe o 55 až 103 
miliónov ľudí viac, čo ohrozuje ďalšie pokroky v dodržiavaní ľudských práv; 

3. so znepokojením konštatuje, že podľa odhadov Svetovej banky a MMF sa tempo 
znižovania chudoby v subsaharskej Afrike spomalilo; konštatuje, že v dôsledku 
celosvetovej finančnej krízy zomrelo v subsaharskej Afrike v roku 2009 približne o 30 
000 až 50 000 detí viac; 

4. so znepokojením poznamenáva, že v dôsledku krízy sa zhoršila situácia v oblasti práv 
žien, napríklad vplyvom dodatočnej neplatenej práce a nárastu násilia; preto opätovne 
potvrdzuje, že rozvoj verejných služieb a účinné systémy sociálnej ochrany majú 
rozhodujúci význam pre zabezpečenie dodržiavania hospodárskych a sociálnych práv 
žien;

5. pripomína, že zásada nediskriminácie si najmä v súvislosti s krízou vyžaduje, aby sa 
prijali pozitívne nápravné opatrenia na boj proti neprimeranému dosahu na ženy, pôvodné 
obyvateľstvo a ďalšie systematicky znevýhodňované skupiny obyvateľov a aby sa zároveň 
zabezpečilo, že tieto protikrízové opatrenia budú prospešné pre najviac znevýhodnené a 
zraniteľné komunity;

6. zdôrazňuje, že investície v sociálnej oblasti umožňujú lepšie chrániť chudobných ľudí 
pred krízou a zvyšujú odolnosť chudobných ľudí voči otrasom; poukazuje tiež na 
skutočnosť, že napriek kríze dosahuje miera rastu v niektorých rozvojových krajinách 
takmer 4 %;  poukazuje tiež na skutočnosť, že krajiny s účinným vnútroštátnym daňovým 
systémom sú viac odolné voči náhlym stratám daní z obchodu alebo prílevu zahraničného 
kapitálu; preto naliehavo vyzýva EÚ, aby pomohla rozvojovým krajinám vytvoriť 
progresívne a účinné daňové systémy a zmierniť tak dosah krízy na verejné príjmy s 
cieľom pomôcť zaručiť finančné prostriedky potrebné na programy sociálnej ochrany a 
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zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie existujúcich zdrojov; trvá na tom, aby EÚ zostala 
nekompromisná, pokiaľ ide o podmienenosť a účinnosť jej rozvojovej pomoci so 
zreteľom na krajiny, v ktorých korupcia ďalej zhoršuje vplyv krízy, ktorý sa prejavuje 
porušovaním ľudských práv;

7. zdôrazňuje, že kým ľudia v rozvinutých krajinách pociťujú dosah hospodárskej a 
finančnej krízy, obyvatelia rozvojového sveta nesú jej ťarchu, pričom existuje len málo 
bezpečnostných sietí na ich ochranu; požaduje väčšie zapojenie EÚ s cieľom pomôcť 
zmierniť tieto účinky v rozvojových krajinách;

8. so znepokojením poznamenáva, že v dôsledku brutálneho potláčania sociálnych protestov 
v mnohých krajinách sveta sú ohrozené občianske a politické práva; zdôrazňuje, že je 
nevyhnutné rešpektovať právo na informácie a právo podieľať sa na politických 
rozhodnutiach vlády, pokiaľ ide o opatrenia na boj proti kríze;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci medzinárodné spoločenstvo uznáva nedeliteľnosť 
a rovnakú dôležitosť všetkých ľudských práv, presadzovať hospodárske, sociálne a 
kultúrne práva v praxi je i naďalej ťažké; domnieva sa, že by sa mal plne využívať opčný 
protokol k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 
ktorý umožňuje individuálne sťažnosti proti údajnému porušovaniu hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych práv;

10. zdôrazňuje, že sociálne napätie viedlo k zvýšeniu diskriminácie a xenofóbie voči 
menšinám a migrujúcim pracovníkom, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám 
postihnutým krízou a ktorých potreby je potrebné zohľadniť v opatreniach na riešenie 
krízy;

11. opätovne potvrdzuje, že hoci globálna hospodárska kríza vážne ohrozuje napĺňanie 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, neexistuje žiaden dôvod na to, aby štáty, 
bez ohľadu na výšku ich príjmov, zľavovali vo svojej povinnosti dodržiavať základné 
ľudské práva; zdôrazňuje, že vlády majú vždy povinnosť zabezpečiť minimálnu základnú 
úroveň sociálnych a hospodárskych práv nevyhnutných pre dôstojný život;

12. zdôrazňuje, že rodová rovnosť je nástrojom na boj proti chudobe žien, pretože má 
pozitívny vplyv na produktivitu a udržateľnosť spoločností a vedie k vyššej účasti žien na 
trhu práce, čo má následne mnohé sociálne, hospodárske a ekologické výhody;

13. podčiarkuje, že napĺňanie sociálnych a hospodárskych práv závisí, okrem iného, od 
schopnosti štátu regulovať finančný trh a spravodlivo rozdeľovať prostriedky, napríklad 
prostredníctvom účinného, transparentného a progresívneho daňového systému;

14. zdôrazňuje, že reakcia vlád na krízu nesmie mať len hospodársky, ale aj sociálny 
charakter; konštatuje, že s cieľom podnietiť úsilie rozvojových krajín treba v budúcich 
dohodách o partnerstve zdôrazniť podporu lepšej správy;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v čase krízy sa vážne porušujú práva žien a menšín, a 
trvá na tom, aby sa v tomto období venovala zvýšená pozornosť boju proti diskriminácii 
na základe pohlavia, náboženstva alebo presvedčenia, rasového alebo etnického pôvodu, 
veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a rodovej identity;
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16. zdôrazňuje, že boj proti nezákonným finančným tokom, daňovým rajom a špekuláciám s 
komoditami je nevyhnutným krokom na dosiahnutie dodržiavania ľudských práv, a to 
najmä v krajinách s nízkymi príjmami; 

17. zdôrazňuje, že finančná a hospodárska kríza má tiež neprimeraný vplyv na práva 
špecifických skupín obyvateľov, najmä na najchudobnejších ľudí a ľudí vytláčaných na 
okraj spoločnosti; 

18. zdôrazňuje, že hoci vplyv krízy na občianske a politické práva ešte nebol v plnej miere 
vyhodnotený, je jasné, že kríza posilnila sociálne nepokoje, čo niekedy viedlo k ich 
násilnému potláčaniu, a znásobila mieru nedodržiavanie základných práv, napríklad 
slobody prejavu a práva na informácie; 

19. pripomína, že základné hodnoty slobody, ľudskej dôstojnosti, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie majú zásadný význam pre udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj; 
zdôrazňuje najmä univerzálnosť programu dôstojnej práce Medzinárodnej organizácie 
práce ako základného princípu zameraného na zabezpečenie spravodlivej globalizácie; 
vyzýva EÚ, aby podporila reakciu na krízu založenú na ľudských právach a aby aktívne 
prispela k zavedeniu základnej sociálnej ochrany v rozvojových krajinách a rešpektovala 
pritom ich individuálne prístupy, pokiaľ ide o implementáciu;

20. pripomína, že dodržiavanie ľudských práv zahŕňa okrem iného univerzálnu základnú 
sociálnu ochranu s minimálnymi mzdami, plné uplatňovanie medzinárodných pracovných 
noriem ochranu pred extrémnou chudobou; 

21. poznamenáva, že približne 5,1 miliardy ľudí, čo je 75 % svetovej populácie, nemá 
dostatočné sociálne zabezpečenie, 2,6 miliardy ľudí nemá prístup k primeraným 
hygienickým zariadeniam a 884 miliónov ľudí nemá prístup k dostatočným zdrojom pitnej 
vody, 873 miliónov ľudí trpí chronickým hladom, takmer 9 miliónov detí do päť rokov 
umiera každý rok na následky chorôb, ktorým sa dá vo veľkej miere predchádzať, a 100 
miliónov ľudí sa dostáva pod hranicu chudoby, keď musí platiť za zdravotnú starostlivosť;

22. poukazuje na to, že krajiny subsaharskej Afriky sú vzhľadom na obmedzenú 
diverzifikáciu svojich hospodárstiev a vývozu a dominanciu primárnych komodít obzvlášť 
citlivé na vonkajšie otrasy; takisto zdôrazňuje, že nezákonné finančné toky sú hlavným 
problémom pre rozvoj Afriky, čo bráni dodržiavaniu ľudských práv; nabáda africké 
krajiny, aby začali systematické audity svojich verejných dlhov; opäť naliehavo žiada, aby 
si EÚ stanovila boj proti daňovým rajom a korupcii ako jednu z hlavných priorít a dôrazne 
nabádala medzinárodné finančné a rozvojové inštitúcie, aby postupovali rovnako; 

23. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili skutočnú ochranu ľudských 
práv v každej obchodnej a investičnej dohode, ktorá bude uzatvorená alebo zrevidovaná, 
prostredníctvom záväzných a nespochybniteľných doložiek o ľudských právach; preto 
zdôrazňuje, že členské štáty by sa nemali nechať zatiahnuť do dohôd, ktoré obmedzia ich 
schopnosť dodržiavať záväzky v oblasti ľudských práv, aby si zaistili prístup na vývozné 
trhy alebo prilákali investorov; trvá na tom, aby Komisia systematicky posudzovala vplyv 
obchodných a investičných dohôd na ľudské práva s cieľom pomôcť zabezpečiť ich 
účinné presadzovanie;
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24. so znepokojením konštatuje, že globálna hospodárska kríza ohrozuje výdavky členských 
štátov EÚ na oficiálnu rozvojovú pomoc; pripomína, že napriek tomu, že krízu vyvolali 
bohatšie krajiny, náklady s ňou spojené znášajú neúmerným spôsobom chudobné krajiny; 
preto naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zachovali a splnili svoje súčasné 
dvojstranné a mnohostranné záväzky týkajúce sa oficiálnej rozvojovej pomoci a tiež ciele 
stanovené v Miléniovej deklarácii OSN. pripomína, že aj rozvíjajúce sa krajiny musia hrať 
dôležitú úlohu prostredníctvom svojho potenciálneho prínosu k oficiálnej rozvojovej 
pomoci;

25. opätovne potvrdzuje, že rozhodnutia, ktoré sú v kompetencii medzinárodných inštitúcií, 
ako je MMF, Svetová banka alebo WTO, musia byť v súlade s celou škálou záväzkov v 
oblasti ľudských práv zakotvených v medzinárodných zmluvách o ľudských právach. 
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