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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 faptul că respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor economice, 

culturale, sociale și de mediu, a accesului la hrană, a bunei guvernări, a păcii, a securității, 

a valorilor democratice și a accesului la un sistem juridic eficient, reprezintă o condiție 

indispensabilă pentru reducerea sărăciei, a inegalității și îndeplinirea ODM-urilor; 

consideră că drepturile omului trebuie să se regăsească în mod transversal în toate 

obiectivele, țintele și indicatorii agendei post-2015; subliniază că implementarea agendei 

trebuie să aibă la bază mecanisme solide care să asigure transparența și responsabilitatea; 

susține că angajamentele privind guvernarea și drepturile omului sunt măsurabile și pot fi 

monitorizate; 

2. invită UE să își intensifice eforturile pentru a se asigura că, în cadrul viitoarelor negocieri 

interguvernamentale, abordarea bazată pe drepturile omului și reducerea inegalităților 

devin concepte de bază ale dezvoltării globale în perioada post-2015 și sunt, de asemenea, 

incluse în mod concret în scopurile și obiectivele respective; subliniază faptul că este 

necesar ca agenda post-2015 să includă, printre altele, drepturile femeilor, drepturile 

copiilor, buna guvernare, democrația și statul de drept, libertatea de asociere și de 

expresie, asigurarea medicală universală, precum și sănătatea sexuală și a reproducerii și 

drepturile aferente, ca elemente esențiale pentru dezvoltare; subliniază că legătura dintre 

migrație și dezvoltare ar trebui să ocupe un loc important în agenda post-2015; 

3. subliniază că eforturile de dezvoltare mondială, inclusiv eforturile UE și acțiunile sale 

externe, trebuie să urmărească asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului, 

începând cu dreptul la viață și demnitatea egală a tuturor oamenilor; 

4. constată cu mare îngrijorare că, potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), 

aproximativ 21 de milioane de bărbați, femei și copii din lume se află într-o formă de 

sclavie; subliniază faptul că drepturile omului trebuie abordate dintr-o perspectivă holistă 

și indivizibilă, punând accent pe drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale 

și pe cele legate de mediu, precum și pe angajarea fermă și obligatorie în favoarea 

respectării acestora, deoarece fără aceste drepturi, nu poate exista dezvoltare; subliniază 

faptul că este necesar să se analizeze cauzele profunde ale sărăciei; subliniază obligația de 

a respecta standardele internaționale de muncă, în conformitate cu Agenda OIM privind 

munca decentă, și solicită instituirea unui prag universal de protecție socială; consideră că 

ar trebui acordat un rol mai central aspectelor sociale în relațiile externe ale UE; regretă, 

în acest context, faptul că UE nu are un format standard pentru introducerea unei „clauze 

sociale” în toate acordurile comerciale externe; în consecință, îndeamnă UE să includă un 

capitol privind dezvoltarea și o clauză socială care să reflecte standardele fundamentale de 

muncă ale OIM, în toate acordurile sale comerciale externe; 

5. constată că deteriorarea situației securității la nivel mondial și criza financiară care a atins 

acum cotele cele mai grave de la prăbușirea din 2008 a determinat o creștere a muncii 

copiilor în țările cele mai sărace din lume și ar putea avea implicații legale și asupra 

reputației firmelor care se aprovizionează cu bunuri din țările în curs de dezvoltare; 
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îndeamnă VP/ÎR și SEAE să promoveze mai intens Programul internațional pentru 

eliminarea muncii copiilor, în special în țările în curs de dezvoltare unde un număr 

deplorabil de mare de copii sunt puși să muncească pentru a suplimenta venitul familiei; 

6. subliniază că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a integra drepturile omului și 

democrația în cooperarea pentru dezvoltare; subliniază faptul că UE și delegațiile sale 

trebuie să aplice abordarea bazată pe drepturile omului în programele și politicile UE, 

precum și prin asistența sa tehnică în ajutorul pentru dezvoltare, în special noul set de 

instrumente; încurajează, de asemenea, statele membre să adopte o abordare bazată pe 

drepturile omului în politicile lor de dezvoltare și în programele lor de ajutor, de exemplu 

prin sublinierea importanței transparenței, a drepturilor omului, a bunei guvernări, a 

democrației și a participării politice la dialogurile privind sprijinul bugetar și sectorial; în 

același timp, invită Uniunea să respecte, să promoveze și să apere asumarea democratică a 

responsabilităților, participarea societății civile și transparența ajutorului pentru dezvoltare 

(aceasta din urmă, în conformitate cu garanția UE în materie de transparență); 

7. constată că țările terțe cu o guvernare deficitară și fluxuri mari de ajutor au, de asemenea, 

un nivel mai ridicat de corupție, ceea ce deturnează,, în consecință, obiectivul vizat de 

ajutorul pentru dezvoltare și periclitează dezvoltarea drepturilor omului; invită SEAE să 

sprijine programele de dezvoltare în care ajutorul umanitar și transparența se completează 

reciproc, pentru a reuși promovarea drepturilor omului în țările terțe; 

8. solicită UE ca, în cadrul acțiunilor sale de politică externă, să contribuie la consolidarea 

mecanismelor de responsabilizare la nivel național, regional și internațional, precum 

Curtea Penală Internațională, autoritățile judiciare naționale, parlamentele, instituțiile 

naționale active în drepturilor omului și societatea civilă; 

9. recunoaște importanța implicării active a ONG-urilor în planificarea, implementarea și 

evaluarea prevederilor în materie de drepturile omului, astfel încât să se obțină cea mai 

mare implicare posibilă a societății civile și să se asigure eficacitatea prevederilor 

referitoare la drepturile omului; 

10. solicită Comisiei să acționeze mai categoric și mai coerent în combaterea discriminării 

suferite de grupurile cele mai defavorizate și de grupurile cel mai frecvent discriminate și 

excluse pe criterii de rasă, dizabilitate, statut de migrant sau indigen, vârstă, orientare 

sexuală sau identitate de gen; 

11. regretă că încă lipsește o abordare globală privind modul în care corporațiile respectă 

standardele vizând drepturile omului la nivel internațional, ceea ce permite anumitor state 

și companii să eludeze astfel de norme; subliniază, prin urmare, necesitatea adoptării unor 

norme obligatorii privind răspunderea socială a întreprinderilor; solicită în special 

Comisiei să adopte măsuri eficace pentru a face operativ cadrul „Protecție, respect și 

măsuri reparatorii” al ONU, propus de către John Ruggie, Reprezentantul Special al ONU 

pentru întreprinderi și drepturile omului; insistă, de asemenea, asupra necesității de a 

introduce mecanisme eficiente pentru a sancționa corporațiile vinovate de încălcarea 

drepturilor omului și de a acorda reparații victimelor unor astfel de încălcări; 

12. atrage atenția asupra Strategiei UE pentru 2011-2014 privind responsabilitatea socială a 

întreprinderilor, care invită statele membre să elaboreze un plan național de implementare 
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a Principiilor directoare ale Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului; 

13. constată că, în loc să o privească ca pe o provocare, societățile ar trebui să o considere o 

oportunitate de a crea un nou potențial de afaceri în regiunile care au cel mai mult nevoie 

de investiții sustenabile și responsabile și un mijloc prin care să contribuie la respectarea 

drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare; 

14. subliniază importanța coerenței politicilor pentru dezvoltare (CPD) în respectarea 

drepturilor omului; în acest scop, reafirmă necesitatea adoptării efective a orientărilor, 

evaluărilor de impact și a mecanismelor de monitorizare și raportare, pentru a transforma 

CPD într-o realitate în politicile Uniunii și în cele ale statelor membre, în special în 

comerț și agricultură; consideră că UE trebuie să își mențină poziția de lider politic în 

această problemă; invită, prin urmare, UE ca, împreună cu țările partenere angajate, să 

lanseze inițiative la nivel internațional (în cadrul Națiunilor Unite, al G20 etc.) astfel încât 

să transforme CPD într-un program universal; 

15. subliniază faptul că s-au semnalat încălcări repetate ale standardelor fundamentale de 

muncă în mai multe țări cu statut SGP Plus, însă aceste semnalări nu au avut ca efect 

suspendarea preferințelor, fapt care contravine principiului coerenței politicilor pentru 

dezvoltare; solicită, ca începând de acum, regimul SGP Plus să fie pus realmente în 

aplicare, iar implementarea să se facă în paralel cu un mecanism de informare transparent 

și eficient și cu o finanțare adecvată pentru a permite monitorizarea de către societatea 

civilă; consideră regretabil și că acordurile comerciale preferențiale ale UE nu asigură 

mecanisme veritabile de punere în aplicare; în consecință, subliniază importanța includerii 

sistematice a clauzelor privind drepturile omului în acordurile comerciale, precum și 

necesitatea de a include un mecanism de denunțare a încălcărilor în aceste clauze; 

16. cere UE să își intensifice eforturile de combatere a acaparării terenurilor, promovând 

garanții adecvate care să prevină acest fenomen în țările în cauză și la nivelul firmelor din 

UE sau din alte țări europene, care sunt prezente în aceste țări; solicită o evaluare a 

impactului politicii comerciale a UE asupra fenomenului acaparării terenurilor, 

implementarea ,,Orientărilor voluntare globale privind gestionarea responsabilă a 

proprietății funciare, a resurselor piscicole și a pădurilor, în contextul securității 

alimentare naționaleˮ, precum și adoptarea unor orientări obligatorii pentru prevenirea 

acaparării terenurilor; invită UE să se angajeze, în concordanță cu recomandările 

Raportorului special al ONU privind dreptul la hrană, în direcția unei schimbări 

fundamentale în favoarea agriculturii ecologice, ca modalitate de garantare a dreptului la 

hrană; 

17. constată cu profundă îngrijorare că persoanele indigene sunt în special afectate de 

încălcarea drepturilor omului asociate cu extracția resurselor; invită SEAE să sprijine 

cadre juridice riguroase și inițiative care vizează transparența și buna guvernare a 

mineritului și a altor sectoare de resurse care respectă consimțământul liber, prealabil și în 

cunoștință de cauză al localnicilor și Declarația ONU privind drepturile persoanelor 

indigene; 

18. constată cu profundă îngrijorare că grupurile vulnerabile sunt în mod deosebit afectate de 

încălcările drepturilor omului asociate cu degradarea mediului înconjurător, întrucât 

extinderea monoculturilor, exploatarea forestieră, infrastructura și sprijinul acordat 
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exploatării gazului și petrolului, biocombustibililor, mineritului sau energiei hidraulice la 

scară largă constituie toate cauze ale despăduririlor și ale degradării pădurilor; invită 

Comisia să implementeze cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu și să 

elaboreze un plan cuprinzător de combatere a despăduririlor și a degradării pădurilor și a 

impactului acestora asupra drepturilor de mediu, sociale și ale omului;  

19. consideră că UE și delegațiile sale sunt datore să identifice semnalele precursoare 

susceptibile să indice posibile conflicte și catastrofe umanitare, cum ar fi represiunea 

minorităților și încălcările drepturilor omului; invită UE să elaboreze cele mai bune 

practici pentru promovarea și protejarea drepturilor omului în situațiile apărute în urma 

dezastrelor și a conflictelor, acordând o atenție specială persoanelor cu dizabilități, 

femeilor și copiilor, precum și altor grupuri vulnerabile, oferind date și luând măsuri 

relevante în ceea ce privește cazurile concrete de persoane cu dizabilități, disponibilitatea 

planurilor de reducere a riscului de dezastre care include și dizabilităţile, instruire pentru 

întreg personalul relevant implicat în serviciu, precum și proporția adăposturilor de 

urgență accesibile și a ajutoarelor în caz de dezastre, concentrându-se asupra integrării 

drepturilor omului în eforturile de ajutor, redresare și reconstrucție și respectând, totodată, 

principiile umanitare ale umanității, imparțialității, neutralității și independenței și 

abordarea bazată pe necesități a asistenței umanitare; 

20. reafirmă importanța eliminării tuturor formelor de discriminare și violență împotriva 

fetelor și femeilor; solicită UE să stabilească ca priorități principale ale acțiunii sale 

externe eliminarea tuturor formelor de violență, precum violența domestică, traficul de 

persoane, exploatarea sexuală și hărțuirea sexuală, precum și practicile dăunătoare, 

inclusiv căsătoriile între copii, premature sau forțate și mutilarea genitală a femeilor; 

21. subliniază importanța interrelaționării securității, dezvoltării și a drepturilor omului; în 

această privință, condamnă ferm utilizarea violenței sexuale în conflictele armate, 

îndreptate în cea mai mare parte împotriva femeilor și a copiilor mici, o practică încă 

întâlnită în anumite state fragile aflate în curs de dezvoltare, cum ar fi Republica 

Democratică Congo și, în special, în provinciile sale din est, fenomen criticat deja de mai 

mulți ani de ONU, de autoritățile locale și de ONG-uri, precum și de dr. Denis Mukwege, 

laureatul Premiului Saharov pe 2014, acordat de Parlament; invită UE și statele membre 

să se asigure că implementarea politicilor în materie de azil, migrație și control al 

frontierelor respectă legislația internațională privind drepturile omului; 

22. ia act cu regret de faptul că în Raportul anual al UE, în cele 153 de pagini ale părții 

generale nu există niciun capitol special privind dezvoltarea, ci doar două jumătăți de 

pagină dedicate specific acestui subiect.
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