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Równouprawnienie płci a handel
Liberalizacja handlu ma skutki zróżnicowane ze względu na płeć. UE jest zaangażowana w
propagowanie równouprawnienia płci we wszystkich strategiach politycznych i ustanowiła specjalne
mechanizmy w ramach dwustronnych umów handlowych w celu egzekwowania praw pracowniczych
kobiet oraz monitorowania wpływu umów na aspekt płci. Podczas marcowej sesji plenarnej
Parlament ma przeprowadzić dyskusję na temat sprawozdania z własnej inicjatywy i zaapelować o
wzmocnienie tych mechanizmów.

Kontekst – zróżnicowane ze względu na płeć skutki umów handlowych
Liberalizacja handlu wpływa niejednakowo na kobiety i mężczyzn. Chociaż liberalizacja przyczynia się do
wzrostu zatrudnienia w niektórych sektorach, do podniesienia płac oraz poprawy warunków pracy, w innych
sektorach może wywoływać presję o negatywnym wpływie na zatrudnienie i płace kobiet. Nawet w tych
sektorach, w których powstają nowe miejsca pracy dla kobiet, jest to często zatrudnienie wymagające niskich
umiejętnościach zawodowych, dużych nakładów pracy oraz nisko płatne, jak np. w przemyśle włókienniczym,
odzieżowym i sektorze rolnym. W takich zorientowanych na eksport gałęziach przemysłu intensywnie
wykorzystuje się pracę kobiet, często wykorzystując brak ochrony praw kobiet na rynku pracy. Co więcej,
według dostępnych danych, zarządzane przez kobiety małe przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolne mogą
cierpieć z powodu konkurencji międzynarodowej. Z drugiej strony, jako konsumenci, kobiety i ich rodziny
korzystają z niższych cen w wyniku liberalizacji handlu.

Polityka UE w tej dziedzinie
Zgodnie z traktatami UE powinna we wszystkich podejmowanych działaniach dążyć do wspierania
równouprawnienia mężczyzn i kobiet. UE zobowiązała się również do osiągnięcia celów zrównoważonego
rozwoju nr 5 i 8 dotyczących odpowiednio równości płci oraz godnej pracy i wzrostu gospodarczego. Zgodnie
z tymi zobowiązaniami UE opracowała mechanizmy mające sprawić, że wymiana handlowa odbywać się będzie
z poszanowaniem praw pracowniczych kobiet, a wpływ unijnej polityki handlowej na kobiety będzie
monitorowany i analizowany . Nowe dwustronne umowy handlowe zawarte przez UE (np. z Koreą, Ameryką
Centralną, Kolumbią, Peru, Gruzją i Mołdawią) zawierają rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego
rozwoju, które odnoszą się do spoczywającego na stronach obowiązku wywiązywania się ze zobowiązań
międzynarodowych w zakresie praw pracowniczych. Niektóre z nich mają wyraźny wymiar związany z płcią,
np. konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie równego wynagrodzenia, dyskryminacji,
pracowników mających obowiązki rodzinne i ochrony macierzyństwa. Różnorodne zainteresowane strony
zwracają jednak uwagę na niedociągnięcia we wdrażaniu tych rozdziałów. W lipcu 2017 r. Komisja Europejska
zainicjowała debatę na temat sposobów dalszego usprawnienia ich wdrażania, a także przedstawiła szereg
propozycji, jak propozycja dotycząca sposobów ułatwienia pełnienia przez społeczeństwo obywatelskie funkcji
kontrolnej. Komisja analizuje również (potencjalny) wpływ umów handlowych na sytuację kobiet w krajach
trzecich, zgodnie ze swoimi wytycznymi dotyczącymi analizy wpływu na prawa człowieka w ramach ocen
skutków podejmowanych inicjatyw. W ocenach wpływu na zrównoważony rozwój przeprowadzonych w
kontekście negocjacji handlowych od 2002 r. uwzględniono zagadnienia dotyczące płci w kontekście
liberalizacji handlu. Spośród niewielu ocen ex post zrealizowanych do tej pory pewne oceny, choć nie
wszystkie, dotyczyły skutków liberalizacji dla kobiet.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 24 stycznia 2018 r. Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego (INTA) i Komisja
Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), działając wspólnie na podstawie art. 55, przyjęły sprawozdanie z
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własnej inicjatywy w sprawie równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE. W
sprawozdaniu podkreślono, że wszystkie umowy handlowe podpisywane przez UE powinny zawierać możliwy
do wyegzekwowania rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, i zaapelowano o włączenie do tych
umów przepisów opartych na podstawowych normach pracy i innych instrumentach międzynarodowych
dotyczących praw kobiet. Wezwano do wprowadzenia skutecznych środków zwalczania wyzysku kobiet w
zorientowanych na eksport gałęziach przemysłu. Podkreślono potrzebę gromadzenia danych segregowanych
według kryterium płci dotyczących wpływu handlu. Wezwano ponadto do wzmocnienia społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz do należytej staranności w umowach o wolnym handlu. Sprawozdanie
to ma być przedmiotem debaty podczas marcowej sesji plenarnej.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2015(INI); Komisje przedmiotowo właściwe: INTA, FEMM;
Sprawozdawczynie: Malin Björk (GUE/NGL, Szwecja), Eleonora Forenza (GUE/NGL, Włochy).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0023+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2015(INI)&l=en

	Kontekst – zróżnicowane ze względu na płeć skutki umów handlowych
	Polityka UE w tej dziedzinie
	Stanowisko Parlamentu Europejskiego

