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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że doprowadzenie do równości płci i wzmocnienie pozycji 

wszystkich kobiet i dziewcząt jest nie tylko uwzględnione we wszystkich celach 

Narodów Zjednoczonych z 2015 r. w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale stanowi 

również samodzielny cel; mając na uwadze, że handel i liberalizacja handlu bardzo 

różnie oddziałują na kobiety i mężczyzn, przy czym oddziaływanie to może być 

również negatywne i prowadzić do fundamentalnej zmiany ról związanych z płcią, a 

także odpowiednich relacji i skali nierówności; mając na uwadze, że polityka handlowa 

inaczej wpływa na kobiety w krajach globalnego Południa niż na kobiety w krajach 

globalnej Północy; mając na uwadze, że wdrożenie odpowiednich mechanizmów, dzięki 

którym kobiety będą mogły w większym stopniu same czerpać korzyści z pozytywnych 

skutków liberalizacji handlu, jest zadaniem krajowych organów publicznych;  

B. mając na uwadze, że wzmocnienie pozycji kobiet, promowanie ich praw i zapewnienie 

im dostępu do zasobów może przyspieszyć rozwój; mając na uwadze, że umowy 

handlowe, które nie uwzględniają tego szczególnego aspektu, mogą jeszcze bardziej 

pogorszyć już i tak niekorzystną sytuację kobiet w społeczeństwie lub ogólnie 

zwiększać stopień nierówności i ogólnie zagrażać źródłom utrzymania ludzi; 

C. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

stanowi, że „we wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności 

oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”; mając na uwadze, że art. 207 i 208 TFUE 

stanowią, że wspólną politykę handlową i politykę Unii w dziedzinie współpracy na 

rzecz rozwoju prowadzi się „zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii”; 

mając na uwadze, że zasady ustanowione w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 

to demokracja, państwo prawne, powszechność i niepodzielność praw człowieka i 

podstawowych wolności, poszanowanie godności ludzkiej, zasady równości i 

solidarności oraz poszanowanie zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa 

międzynarodowego; mając na uwadze, że polityka handlowa UE jest istotnym 

elementem zintegrowanych ram polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju, wobec 

czego silny aspekt płci i egzekwowane konwencje dotyczące praw kobiet w polityce 

handlowej i inwestycyjnej to zasadniczy element takich ram, umożliwiający łączenie 

środków społecznych i gospodarczych w trosce o bardziej sprawiedliwe wyniki 

korzystne dla wszystkich stron; 

D. mając na uwadze, że przyjęcie nowych umów handlowych z innymi państwami lub 

regionami świata może prowadzić do zmian w zatrudnieniu i utraty miejsc pracy 

ukierunkowanych na produkcję eksportową; mając na uwadze, że dotyczy to w 

szczególności kobiet, ponieważ sektory związane z eksportem są często zdominowane 

przez kobiety; 

E. mając na uwadze, że ponad 40% prac rolnych na globalnym Południu wykonywanych 

jest przez kobiety, przy czym kobiety pracujące w rolnictwie w większości prowadzą 

drobne gospodarstwa lub produkują na własny użytek i nie posiadają niezbędnego 

dostępu do informacji, kredytów, gruntów i sieci kontaktów, aby z powodzeniem 
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konkurować na globalnym rynku; 

F. mając na uwadze, że budżety krajowe państw globalnego Południa opierają się na 

przychodach z ceł przywozowych; mając na uwadze, że wzrost podatku od wartości 

dodanej (VAT), mający zrównoważyć tę stratę przychodów, stanowi dodatkową 

przeszkodę finansową dla kobiet i ich rodzin; 

G. mając na uwadze, że więcej kobiet niż mężczyzn pracuje na nisko opłacanych, mniej 

cenionych i niepewnych stanowiskach we wszystkich sektorach, wobec czego kobiety 

najprawdopodobniej w mniejszym stopniu niż mężczyźni skorzystają z procesów 

liberalizacji handlu; mając na uwadze, że kobiety, których pozycja negocjacyjna jest 

słabsza, są często wykorzystywane w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w 

globalnej gospodarce; 

1. apeluje do UE i państw członkowskich o zadbanie o to, by cele zrównoważonego 

rozwoju, zwłaszcza cel nr 5 dotyczący równości płci, plan działania w sprawie równości 

płci na lata 2016–2020 (tzw. plan GAP II) i strategiczne zaangażowanie na rzecz 

równości kobiet i mężczyzn na lata 2016–2019, znalazły pełne odzwierciedlenie w 

polityce zagranicznej UE i zostały wdrożone; apeluje o skoncentrowaną na rozwoju i 

uwzględniającą problematykę płci politykę handlową, która gwarantuje negocjacje na 

równych warunkach między partnerami handlowymi; 

2. z zaniepokojeniem zauważa, że w dalszym ciągu wiele barier utrudnia ocenę związku 

między handlem a płcią ze względu na różne czynniki, w tym brak danych; podkreśla 

potrzebę lepszego zrozumienia dynamiki płci związanej z umowami handlowymi, co 

wymaga wykorzystywania statystyk z podziałem na płeć w każdym sektorze 

gospodarki; 

3. podkreśla, że dane wykorzystywane w ocenach wpływu handlu powinny opierać się na 

poszczególnych sektorach, ponieważ wpływ liberalizacji handlu różni się w zależności 

od sektora; zauważa, że może to negatywnie wpływać na kobiety w sektorach takich jak 

rolnictwo i przetwórstwo żywności; w związku z tym podkreśla, że choć kobiety 

dominują w światowej produkcji żywności (50–80%), posiadają one mniej niż 20% 

gruntów, wobec czego rosnące zapotrzebowanie handlowe dotyczące gruntów również 

utrudnia uboższym kobietom uzyskanie lub utrzymanie bezpiecznego i sprawiedliwego 

dostępu do gruntów; 

4. przypomina o potrzebie zwiększenia spójności między różnymi, ale ściśle powiązanymi 

strategiami politycznymi, takimi jak handel, rozwój, sprawy zagraniczne, zatrudnienie, 

migracja i równość płci; 

5. apeluje do Komisji o aktualizację strategii „Handel z korzyścią dla wszystkich” oraz o 

uwzględnienie wyraźniejszej perspektywy płci; podkreśla znaczenie dogłębniejszego 

uwzględniania kwestii równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w przyszłej strategii 

handlowej UE; 

6. apeluje do Komisji i państw członkowskich o dalszą poprawę spójności między polityką 

handlową i inwestycyjną z jednej strony a międzynarodowymi konwencjami i 

zobowiązaniami na rzecz praw człowieka, rozwoju i równości płci z drugiej strony; 

podkreśla, że istniejące mechanizmy (np. w ramach celów zrównoważonego rozwoju i 
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Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet czy mechanizm 

przeglądu polityki handlowej) oraz narzędzia takie jak oceny wpływu na 

zrównoważony rozwój, oceny wpływu handlu w aspekcie płci oraz analiza ubóstwa i 

wpływu społecznego należy wykorzystywać w celu monitorowania wpływu polityki 

handlowej i inwestycyjnej oraz umów handlowych i inwestycyjnych na kwestie 

związane z płcią; w związku z tym wzywa Komisję do wspierania krajów najsłabiej 

rozwiniętych – pod względem finansowym i przez budowanie zdolności – w 

przeprowadzaniu przez nie odpowiednich analiz; 

7. podkreśla potrzebę dalszej poprawy, jeżeli chodzi o uwzględnianie analizy płci i 

aspektów płci w polityce handlowej i inwestycyjnej UE oraz w programach na rzecz 

budowania zdolności w dziedzinie handlu, realizowanych przez międzynarodowe 

instytucje finansowe, darczyńców i organizacje międzyrządowe, a to w ramach analizy 

ex ante, działań monitorujących i obowiązkowych ocen ex post w celu przezwyciężenia 

potencjalnie negatywnego wpływu różnych środków i instrumentów w dziedzinie 

handlu na płeć, co obejmuje wpływ na podział gruntów, bezpieczeństwo żywnościowe, 

zmiany w zatrudnieniu lub utratę miejsc pracy oraz możliwe przepływy migracyjne z 

perspektywy płci; podkreśla potrzebę obowiązkowych okresowych ocen postępów i 

niepowodzeń w dziedzinie równości płci, zarówno w UE, jak i w krajach rozwijających 

się; podkreśla, że kompleksowa analiza wpływu handlu na kwestie związane z płcią nie 

powinna ograniczać się do wpływu na zatrudnienie, ale powinna również koncentrować 

się na wpływie na konsumpcję oraz świadczenie usług publicznych; 

8. wzywa Komisję do zapewnienia pełnego poszanowania art. 16 i 17 Powszechnej 

deklaracji praw człowieka w krajach będących partnerami handlowymi UE, aby 

eliminować nierówność uwarunkowaną przynależnością płciową w zakresie praw 

socjalnych i gospodarczych; 

9. przypomina o fundamentalnym znaczeniu zapewnienia wszystkim dostępu do dobrej 

jakości usług społecznych; apeluje do UE o zadbanie o to, aby jej polityka handlowa i 

inwestycyjna nie uniemożliwiała państwom przestrzegania praw człowieka oraz aby nie 

miała nieproporcjonalnych skutków w odniesieniu do słabszych grup społecznych w 

tym kobiet; wzywa UE do zadbania o to, by umowy handlowe i inwestycyjne nie 

prowadziły do prywatyzacji usług publicznych, co mogłoby skutkować nierównością 

płci; zauważa, że kwestia świadczenia usług społecznych przez podmioty publiczne ma 

istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście równości płci, gdyż zmiany w dostępie do 

takich usług oraz w ich jakości prowadzą do nierównego obciążenia kobiet i mężczyzn 

obowiązkami w zakresie bezpłatnej opieki; podkreśla w związku z tym, że usługi i 

dobra takie jak woda i usługi sanitarne, edukacja i opieka zdrowotna (w tym dostęp 

kobiet do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz 

powiązanych praw) powinny być zawsze powszechnie dostępne; 

10. podkreśla potrzebę utrzymania przez rządy zdolności do przeznaczania zasobów na 

zapewnienie poszanowania praw kobiet i przestrzeganie zasady równości płci, aby 

zagwarantować obywatelom przyszłość sprzyjającą włączeniu społecznemu i mającą 

charakter zrównoważony; w związku z tym podkreśla fundamentalne znaczenie 

poszanowania, zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju nr 17.15, demokratycznej 

polityki krajów partnerskich w zakresie regulacji i podejmowania decyzji odpowiednich 

do własnego krajowego kontekstu, odpowiadania na potrzeby swoich obywateli oraz 
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wypełniania zobowiązań w zakresie praw człowieka i innych zobowiązań 

międzynarodowych, w tym również w zakresie równości płci; podkreśla potrzebę 

zadbania o to, aby mechanizmy handlowe i inwestycyjne UE ani klauzule dotyczące 

praw własności intelektualnej, umieszczane w porozumieniach handlowych 

zawieranych przez UE, nie zagrażały zdolności poszczególnych rządów do zmiany 

przepisów prawa w celu uwzględnienia środków mających na celu promowanie praw 

człowieka, w tym równości płci; zwraca uwagę, że przepisy dotyczące praw własności 

intelektualnej w odniesieniu do patentów, zakazujące produkcji leków generycznych, 

mogą mieć istotny wpływ na szczególne wymagania zdrowotne kobiet oraz że przepisy 

te wykorzystywano w umowach handlowych do ochrony interesów dużych 

przedsiębiorstw farmaceutycznych i ograniczania produkcji tanich leków generycznych; 

podkreśla, że niedrogie leki podstawowe są szczególnie ważne dla kobiet; podkreśla w 

związku z tym konieczność dostrzeżenia zagrożeń związanych z mechanizmami w 

umowach handlowych, takimi jak rozstrzyganie sporów między inwestorem a 

państwem czy system trybunałów inwestycyjnych, które to mechanizmy mogą zagrozić 

zdolności poszczególnych rządów do zmiany prawa w celu uwzględnienia w nim 

środków promujących wzmocnienie usług społecznych, normy pracy oraz regulacje 

dotyczące praw konsumenckich z korzyścią dla równości płci; 

11. zauważa, że skutki klimatyczne i środowiskowe, zwłaszcza w krajach rozwijających się, 

rozkładają się często nierównomiernie w przypadku kobiet i mężczyzn i wpływają w 

szczególności na kobiety, co jeszcze bardziej utrudnia osiągnięcie celu nr 5 w zakresie 

zrównoważonego rozwoju; wobec tego podkreśla znaczenie spójnego i kompleksowego 

uwzględnienia w unijnej polityce handlowej celu zrównoważonego rozwoju nr 13.b, 

dotyczącego promowania mechanizmów skoncentrowanych na potrzebach kobiet, aby 

poprawić zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmiany klimatu w 

krajach najsłabiej rozwiniętych i tym samym wesprzeć wysiłki podejmowane na 

szczeblu krajowym z myślą o realizacji porozumienia paryskiego, zważywszy, że 

kobiety jako pierwsze odczuwają skutki zmiany klimatu; 

12. przypomina o konieczności unikania potencjalnego negatywnego wpływu, jaki klauzule 

dotyczące praw własności intelektualnej, zawarte w umowach handlowych, mogą 

wywierać na zdrowie kobiet i ich niezależność żywnościową, mianowicie poprzez 

ograniczenia w dostępie do leków oraz prywatyzację nasion; 

13. podkreśla potrzebę wzmocnienia uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych, w tym 

również w procesach kształtowania polityki handlowej i w negocjacjach handlowych na 

wszystkich szczeblach, aby poprawić znajomość problematyki równego statusu płci i 

wpłynąć na sprawiedliwsze rozłożenie korzyści wynikających z nowych możliwości i 

wzmocnienia pozycji kobiet w krajach rozwijających się, co jest wynikiem handlu; 

14. ponownie podkreśla, że we wszystkich umowach handlowych UE należy promować 

równość płci za pomocą skutecznych i wykonalnych mechanizmów, w tym również 

specjalnego narzędzia do monitorowania przestrzegania przepisów, aby zagwarantować 

równość płci, uwzględnianie aspektu płci i przestrzeganie praw kobiet; 

15. zauważa, że ogólny system preferencji taryfowych UE (GSP), a zwłaszcza system 

GSP+, można usprawnić, łącząc zachęty gospodarcze ze skutecznym przyjęciem i 

stosowaniem podstawowych konwencji w dziedzinie praw człowieka; 
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16. wyraża zadowolenie z postępów osiągniętych w ostatnich latach w postaci 

porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu, rozporządzenia UE w sprawie 

drewna (rozporządzenie (UE) nr 995/2010) i rozporządzenia UE w sprawie minerałów z 

regionów ogarniętych konfliktami (rozporządzenie (UE) nr 2017/821), a także wzywa 

Komisję do rozszerzenia wiążących ram w zakresie należytej staranności na inne 

sektory, aby UE oraz jej przedsiębiorstwa handlowe i podmioty gospodarcze 

wywiązywały się z zobowiązania w zakresie przestrzegania praw człowieka i 

najwyższych norm społecznych, w tym również w dziedzinie równości płci; 

17. podkreśla, że kobiety zajmujące się produkcją rolną na własne potrzeby napotykają 

dodatkowe przeszkody w utrzymaniu niezależności żywnościowej ze względu na silną 

ochronę nowych odmian roślin na mocy Międzynarodowej konwencji o ochronie 

nowych odmian roślin w umowach handlowych; 

18. podkreśla, że przywóz produktów rolnych do UE może skutkować osłabieniem 

tradycyjnych drobnych gospodarstw i w ten sposób zagrozić źródłom utrzymania 

kobiet. 
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