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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da gospodarska in finančna kriza ogroža vse človekove pravice, vključno s 
državljanskimi in političnimi pravicami; poudarja zlasti, da negativno vpliva na dostop do 
hrane, zdravstvenega varstva in izobraževanja za najbolj ranljive družbene skupine, tako 
na mestnih kakor tudi na podeželskih območjih, in povzroča dramatično naraščanje 
revščine v svetu; opozarja, da morajo vlade zagotoviti spoštovanje ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravic ter zagotoviti varstvo pred zlorabami, na primer s strani podjetij in 
drugih zasebnih akterjev, in sicer z izvajanjem vodilnih načel ZN v zvezi s podjetništvom 
in človekovimi pravicami ter preiskati finančna kazniva dejanja teh akterjev; prav tako 
kaže na odgovornost EU, da predlaga partnerstva, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju 
države gostiteljice in k zaposlovanja, vključno z minimalnimi socialnimi standardi;

2. ugotavlja, da se je finančna kriza po svetu razširila prek različnih kanalov ter je z različno 
hitrostjo delovanja in intenzivnostjo povezana z drugimi krizami (na primer s krizo zaradi 
pomanjkanja hrane in goriva); z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Svetovna banka in ZN 
ocenjujejo, da zaradi krize v revščini živi od 55 do 103 milijonov ljudi, s čimer je 
ogroženo nadaljnje doseganje človekovih pravic;

3. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je v skladu z ocenami Svetovne banke in Mednarodnega 
denarnega sklada stopnja, s katero se zmanjšuje revščina v podsaharski Afriki, upočasnila; 
ugotavlja, da je v podsaharski Afriki leta 2009 zaradi posledic svetovne finančne krize 
umrlo približno 30.000 do 50.000 otrok več;

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se zaradi krize poslabšale pravice žensk, na primer 
zaradi dodatnega neplačanega dela ter naraščajočega nasilja; s tem v zvezi ponovno 
potrjuje, da sta razvoj javnih storitev in oblikovanje učinkovitih sistemov socialnega 
varstva bistvenega pomena za zagotavljanje spoštovanja ekonomskih in socialnih pravic 
žensk;

5. ponovno opozarja, da je v skladu z načelom nediskriminacije, zlasti v okviru krize, treba 
izvajati pozitivne popravne ukrepe za boj proti nesorazmerni prizadetosti žensk, 
avtohtonih prebivalcev in drugih sistematično prikrajšanih sektorjev prebivalstva, pri tem 
pa zagotoviti, da bodo protikrizni ukrepi koristili predvsem najbolj prikrajšanim in 
ogroženim skupnostim;

6. poudarja, da so naložbe na področju socialnega varstva omogočile učinkovitejše varstvo 
revnega prebivalstva pred krizo in povečale odpornost revnih na pretrese; prav tako 
opozarja na dejstvo, da so nekatere države v razvoju kljub krizi dosegle skoraj 4-odstotno 
rast; opozarja, da so države z učinkovitimi nacionalnimi sistemi obdavčevanja zmanjšale 
svojo ranljivost zaradi nenadne izgube prihodkov od davkov na trgovino ali prilivov 
tujega kapitala; zato EU poziva, naj državam v razvoju pomaga pri oblikovanju 
progresivnih in učinkovitih davčnih sistemov, s katerimi bo mogoče ublažiti posledice 
krize na javne prihodke, da bi tako prispevali k zagotavljanju potrebnih sredstev za 
programe socialne zaščite ter zagotovili pravično prerazporeditev obstoječih sredstev; 
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vztraja, da mora biti EU še naprej nepopustljiva glede izpolnjevanja pogojev za 
upravičenost do razvojne pomoči in glede njene učinkovitosti zlasti v državah, kjer 
korupcija še povečuje vpliv krize na kršenje človekovih pravic;

7. poudarja, da ljudje v razvitih državah samo občutijo posledice gospodarske in finančne 
krize, ljudje v državah v razvoju pa nosijo dejansko breme krize in imajo na razpolago 
malo varnostnih mehanizmov, ki bi jih lahko zaščitili; poziva EU, naj si bolj prizadeva za 
ublažitev posledic krize v državah v razvoju;

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so državljanske in politične pravice ogrožene zaradi 
brutalnega zatiranja socialnih nemirov v mnogih državah po svetu; poudarja, da je treba 
spoštovati pravico do obveščenosti in pravico do sodelovanja pri političnih odločitvah 
vlade v zvezi z ukrepi za boj proti krizi;

9. obžaluje, da je v praksi še vedno težko uveljavljati ekonomske, socialne in kulturne 
pravice, čeprav mednarodna skupnost priznava neločljivost in enak pomen vseh 
človekovih pravic; meni, da bi bilo treba v celoti upoštevati izbirni protokol k 
mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki omogoča 
individualne pritožbe v zvezi z domnevnimi kršitvami ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravic;

10. poudarja, da so družbene napetosti okrepile diskriminacijo in ksenofobijo v odnosu do 
manjšin in delavcev migrantov, ki spadajo med najbolj ranljive skupine, ki jih je prizadela 
kriza in katerih potrebe je treba pri odzivu na krizo upoštevati;

11. ponovno poudarja, da kljub svetovni gospodarski krizi, ki resno ogroža izpolnjevanje 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ni upravičenega razloga, da bi države – ne 
glede na to, kakšni so njihovi prihodki – zanemarile obveznost spoštovanja temeljnih 
človekovih pravic; poudarja, da morajo vlade ves čas zagotavljati „najnižje osnovne 
ravni“ socialnih in ekonomskih pravic, ki so potrebne za dostojno življenje;

12. poudarja, da je enakost med spoloma orožje za boj proti revščini med ženskami, saj 
pozitivno vpliva na produktivnost in trajnostne družbe ter vodi k večji udeležbi žensk na 
trgu dela, kar prinaša številne socialne, gospodarske in okoljske koristi;

13. poudarja, da je izpolnjevanje socialnih in ekonomskih pravic med drugim odvisno od 
zmožnosti države, da uredi finančne trge in nepristransko dodeljuje sredstva, na primer s 
pomočjo učinkovitega, preglednega in progresivnega davčnega sistema;

14. poudarja, da se vlade na krizo ne smejo odzvati samo na gospodarski, temveč tudi na 
socialni ravni; v prihodnjih sporazumih o partnerstvu je treba poudariti spodbujanje 
boljšega upravljanja, da bi tako podprli prizadevanja držav v razvoju;

15. obžaluje, da se v času trajanja krize resno kršijo pravice žensk in manjšin ter vztraja, da se 
več pozornosti nameni boju proti diskriminaciji na podlagi spola, vere ali prepričanja, rase 
ali narodnosti, starosti, invalidnosti ter spolne usmerjenosti in identitete;

16. poudarja, da je boj proti nezakonitim finančnim tokovom, davčnim oazam in špekulacijam 
z blagom bistvenega pomena za doseganje človekovih pravic, zlasti v državah z nizkim 
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dohodkom;

17. poudarja, da ima finančna in gospodarska kriza tudi nesorazmeren vpliv na pravice 
specifičnih skupin ljudi, zlasti na pravice najbolj revnih in marginaliziranih;

18. opozarja, da čeprav bo vpliv krize na državljanske in politične pravice treba šele v celoti 
oceniti, je že zdaj jasno, da je kriza povečala družbene nemire, ki včasih privedejo do 
nasilnega zatiranja, ter pomnožila primere nespoštovanja temeljnih pravic, kot so na 
primer svoboda izražanja in pravica do obveščenosti;

19. opozarja, da so temeljne vrednote svobode, človekovega dostojanstva, socialne 
pravičnosti in nediskriminacije osnovnega pomena za trajnostni gospodarski in socialni 
razvoj; zlasti izpostavlja univerzalnost agende o dostojnem delu Mednarodne organizacije 
dela kot osnovno načelo za zagotavljanje pravične globalizacije; poziva EU, naj podpre 
odziv na krizo, ki temelji na človekovih pravicah, in dejavno prispeva k oblikovanju 
socialnega praga v državah v razvoju, pri tem pa upošteva njihove individualne pristope k 
izvajanju;

20. opozarja, da izpolnjevanje človekovih pravic med drugim zajema tudi univerzalni socialni 
prag, ki zagotavlja minimalne plače, celovito izvajanje mednarodnih delovnih standardov 
in zaščito pred skrajno revščino;

21. opozarja, da približno 5,1 milijarde ljudi, kar je 75 % svetovnega prebivalstva, nima 
ustreznega socialnega varstva, 2,6 milijarde ljudi nima dostopa do ustrezne sanitarne 
oskrbe, 884 milijonov ljudi nima dostopa do ustreznega vira pitne vode, 873 milijonov 
ljudi trpi kronično lakoto, skoraj 9 milijonov otrok, starih manj kot 5 let, vsako leto umre 
zaradi večinoma preprečljivih bolezni, 100 milijonov ljudi pa pade pod mejo revščine, 
kadar so prisiljeni plačati zdravstvene storitve;

22. poudarja, da so podsaharske države še zlasti občutljivi na zunanje pretrese, in sicer zaradi 
omejene raznolikosti njihovih gospodarstev in izvoza ter prevlade primarnih proizvodov; 
poudarja tudi, da so nezakoniti finančni tokovi eden večjih razvojnih izzivov v Afriki, ki 
ovirajo izpolnjevanje človekovih pravic; spodbuja afriške države, naj sprožijo 
sistematične revizije nacionalnih dolgov; ponovno poziva EU, naj boj proti davčnim 
oazam in korupciji izpostavi kot eno od svojih glavnih prednostnih nalog ter odločno 
spodbuja mednarodne finančne in razvojne institucije, naj jo posnemajo;

23. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo dejansko zaščito človekovih pravic v 
okviru vseh sklenjenih ali spremenjenih trgovinskih in naložbenih sporazumov, in sicer z 
zavezujočimi klavzulami o človekovih pravicah, o katerih se ni mogoče pogajati; zato 
poudarja, naj se države članice ne zapletajo v posle, ki bi zaradi zagotavljanja dostopa na 
izvozne trge ali privabljanja vlagateljev onemogočali izpolnjevanje njihovih zavez glede 
spoštovanja človekovih pravic; vztraja, naj Komisija izvaja sistematične ocene vpliva 
trgovinskih in naložbenih sporazumov na človekove pravice in tako prispeva k njihovemu 
učinkovitemu uveljavljanju;

24. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da svetovna gospodarska kriza ogroža porabo držav članic 
EU, ki je namenjena za uradno razvojno pomoč; opozarja, da stroški svetovne 
gospodarske krize nesorazmerno bremenijo revne države, čeprav so izvorno nastali v 
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bogatejših državah; zato poziva EU in njene države članice, naj ohranijo in izpolnjujejo 
svoje obstoječe dvostranske in večstranske zaveze glede uradne razvojne pomoči ter cilje, 
opredeljene v deklaraciji tisočletja ZN; in poudarja, da morajo tudi države v vzponu imeti 
pomembno vlogo s svojim morebitnim prispevkom k uradni razvojni pomoči;

25. ponovno poudarja, da morajo biti sklepi v okviru mednarodnih institucij, kot so 
Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka ali WTO, združljivi s celotnim sklopom 
obveznosti s področja človekovih pravic, kakor so navedene v mednarodnih pogodbah o 
človekovih pravicah.
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