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SUGESTII  

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen, care sunt comisii competente, să includă următoarele 

sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor nu reprezintă 

doar un obiectiv integrat în toate obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite (ODD), ci și un obiectiv de sine stătător; întrucât efectele pe care le au 

comerțul și liberalizarea comerțului asupra femeilor și asupra bărbaților diferă foarte 

mult, lucru ce poate fi și negativ, ducând la schimbări fundamentale în rolurile de gen, 

în relațiile și inegalitățile dintre genuri; întrucât politicile comerciale au efecte diferite 

asupra femeilor din emisfera sudică față de cele din emisfera nordică; întrucât 

autoritățile naționale au obligația de a introduce mecanisme adecvate pentru a garanta că 

femeile pot profita pe deplin, prin eforturi proprii, de efectele pozitive ale liberalizării 

comerțului;  

B. întrucât capacitarea femeilor, promovarea drepturilor acestora și garantarea accesului lor 

la resurse pot accelera dezvoltarea; întrucât acordurile comerciale care nu se axează pe 

aceste obiective specifice au potențialul de a dezavantaja și mai mult femeile, deoarece 

ele ocupă deja o poziție dezavantajată în societate, sau de a mări inegalitatea și a pune în 

pericol mijloacele de subzistență ale populației în general; 

C. întrucât articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede: 

„în toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze 

egalitatea între bărbați și femei”; întrucât articolele 207 și 208 din TFUE prevăd că 

politica comercială comună a Uniunii și politica în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare „se desfășoară cu respectarea principiilor și a obiectivelor acțiunii externe a 

Uniunii”; întrucât aceste principii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, sunt următoarele: democrația, statul de drept, 

universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 

respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea 

principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional; întrucât 

politica comercială a UE este o componentă importantă a cadrului unei politici integrate 

de dezvoltare durabilă, iar o perspectivă de gen accentuată și aplicarea convențiilor 

privind drepturile femeilor în politicile comerciale și de investiții sunt, deci, elemente 

esențiale pentru un astfel de cadru, pentru a îmbina măsurile sociale și cele economice și 

a obține rezultate mai juste și avantajoase pentru toți; 

D. întrucât adoptarea unor noi acorduri comerciale cu alte țări și/sau regiuni ale lumii poate 

conduce la modificări în ocuparea forței de muncă și la pierderea locurilor de muncă 

orientate spre export; întrucât acest lucru afectează, în special, femeile, deoarece femeile 

predomină adesea în sectoarele orientate spre export; 

E. întrucât peste 40 % din lucrările agricole desfășurate în emisfera sudică sunt efectuate 

de femei; întrucât femeile practică cel mai adesea agricultura la scară redusă sau 

agricultura de subzistență, neavând acces suficient la informații, credite, terenuri sau 

rețele, pentru a putea concura cu succes pe piața mondială; 

F. întrucât, pentru a-și finanța bugetele naționale, țările din emisfera sudică se bazează pe 
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veniturile obținute din taxele vamale de import; întrucât o creștere a taxei pe valoarea 

adăugată (TVA), menită să compenseze această pierdere de venituri financiare, 

reprezintă un alt obstacol major în calea femeilor și a familiilor acestora; 

G. întrucât femeile ocupă în toate sectoarele, mai frecvent decât bărbații, locuri de muncă 

slab remunerate, precare și cu un nivel scăzut de recunoaștere și, prin urmare, vor 

beneficia, cel mai probabil, într-o mai mică măsură decât bărbații de procesele de 

liberalizare a comerțului; întrucât femeile, considerate de regulă într-o poziție de 

negociere mai slabă, sunt adesea exploatate pentru a dobândi un avantaj competitiv în 

economia globală, 

1. invită UE și statele membre să se asigure că obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 

în special obiectivul nr. 5 privind egalitatea de gen, Planul de acțiune pentru egalitatea 

de gen 2016-2020 (GAP II), Angajamentul strategic pentru egalitatea între femei și 

bărbați 2016-2019, sunt reflectate și puse în aplicare integral în politicile externe ale 

UE; solicită să se pună în aplicare o politică de gen axată pe dezvoltare, care să ia în 

considerare dimensiunea de gen și să garanteze faptul că partenerii comerciali pot 

participa la negocieri de pe poziții egale; 

2. observă cu preocupare că există încă multe impedimente în analizarea legăturilor dintre 

comerț și gen, din mai multe motive, inclusiv lipsa datelor; subliniază necesitatea de a 

înțelege mai bine dinamica de gen a acordurilor comerciale, fapt ce presupune utilizarea 

unor statistici defalcate în funcție de gen pentru fiecare sector al economiei în cauză; 

3. subliniază faptul că datele utilizate în evaluările impactului comerțului ar trebui să fie 

defalcate pe sectoare, deoarece efectele liberalizării comerțului diferă de la un sector la 

altul; remarcă faptul că liberalizarea ar putea avea un impact negativ asupra femeilor din 

sectoare precum agricultura și industria alimentară; subliniază, în acest sens, că, deși 

femeile ocupă majoritatea locurilor de muncă din sectorul producției mondiale de 

alimente (între 50% și 80 %), ele dețin sub 20 % din terenuri și că, prin urmare, 

creșterea cererii comerciale de terenuri și a presiunii comerciale asupra terenurilor 

reprezintă obstacole suplimentare pentru un acces sigur și echitabil la terenuri al 

femeilor sărace; 

4. reamintește necesitatea de a crește coerența între politici diferite, dar care sunt strâns 

conectate, cum ar fi politica comercială, dezvoltarea, afacerile externe, ocuparea forței 

de muncă, migrația și egalitatea de gen; 

5. invită Comisia să își actualizeze strategia „Comerț pentru toți” și să stabilească o 

perspectivă de gen mai clară; subliniază că este important ca în viitoarea strategie 

comercială a UE să se integreze în și mai mare măsură egalitatea de gen și să se 

capaciteze și mai mult femeile; 

6. invită Comisia și statele membre să promoveze și mai mult coerența între politica 

comercială și politica de investiții, pe de o parte, și convențiile și angajamentele 

internaționale privind drepturile omului, dezvoltarea și egalitatea de gen, pe de altă 

parte; subliniază că mecanismele [instituite, de exemplu, pe baza obiectivelor de 

dezvoltare durabilă (ODD), a Convenției privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare față de femei (CEDAW) și a Mecanismului de examinare a politicilor 

comerciale] și instrumentele (cum ar fi evaluările impactului asupra dezvoltării durabile, 
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evaluările impactului în materie de gen al politicilor comerciale și evaluările impactului 

social și asupra sărăciei) existente trebuie să fie utilizate pentru a monitoriza impactul 

de gen al politicilor și acordurilor comerciale și de investiții; invită, în această privință, 

Comisia să sprijine financiar și prin consolidarea capacităților țările cel mai puțin 

dezvoltate la elaborarea analizelor; 

7. subliniază că este necesar să se îmbunătățească în continuare analiza de gen și 

perspectiva de gen în politica comercială și în politica de investiții, și ca acestea să fie 

integrate în programele aferente de consolidare a capacităților legate de comerț ale 

instituțiilor financiare internaționale, ale donatorilor și ale organizațiilor 

interguvernamentale, prin analize ex ante, monitorizare și evaluări ex post obligatorii, 

pentru a elimina eventualele impacturi de gen negative ale diferitelor măsuri și 

instrumente comerciale, inclusiv consecințele asupra distribuirii terenurilor, securității 

alimentare, a transformărilor locurilor de muncă și/sau a pierderii lor și a eventualelor 

fluxuri de migrație, dintr-o perspectivă de gen; subliniază că este necesar să se efectueze 

evaluări periodice obligatorii ale progreselor și eșecurilor înregistrate în sfera egalității 

de gen, atât în Uniunea Europeană, cât și în țările în curs de dezvoltare; subliniază că o 

analiză cuprinzătoare a efectelor de gen ale comerțului nu ar trebui să se limiteze la 

consecințele asupra ocupării forței de muncă, ci ar trebui și să se concentreze pe efectele 

asupra consumului și asupra furnizării serviciilor publice; 

8. invită Comisia să se asigure că articolele 16 și 17 din Declarația universală a drepturilor 

omului a ONU sunt pe deplin respectate de partenerii comerciali ai UE, pentru a 

combate inegalitățile de gen din domeniul drepturilor sociale și economice; 

9. reiterează că este extrem de important să se asigure accesul tuturor persoanelor la 

servicii sociale de calitate; îndeamnă UE să se asigure că politicile sale comercială și de 

investiții nu împiedică statele să susțină drepturile omului, nici nu au efecte 

disproporționate asupra grupurilor mai vulnerabile, inclusiv a femeilor; îndeamnă UE să 

se asigure că tratatele comerciale și de investiții nu au drept efect privatizarea serviciilor 

publice, care ar putea conduce la inegalități de gen; subliniază că furnizarea în mod 

public a serviciilor sociale este deosebit de relevantă pentru egalitatea de gen, dat fiind 

că schimbările legate de accesul la aceste servicii și de calitatea acestora determină o 

repartizare inegală între genuri a muncii de îngrijire neremunerate; subliniază, prin 

urmare, că serviciile și bunurile cum ar fi apa, salubritatea, educația și asistența 

medicală (inclusiv accesul femeilor la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și la 

drepturile aferente) ar trebui să fie asigurate întotdeauna și în mod universal; 

10. subliniază necesitatea ca guvernele să își mențină capacitatea de a aloca resurse pentru a 

asigura respectarea efectivă a drepturilor femeilor și a principiului egalității de gen, 

astfel încât să se poată garanta societăților un viitor durabil și incluziv; subliniază, în 

acest sens, că este extrem de important să se respecte obiectivul de dezvoltare durabilă 

17.15 din ODD, spațiul politic democratic al țărilor partenere care le permite să 

reglementeze și să adopte decizii adecvate pentru contextul lor național, să răspundă 

cererilor populației proprii și să își îndeplinească obligațiile care le revin în materie de 

drepturi ale omului și alte angajamente internaționale, inclusiv cele privind egalitatea de 

gen; subliniază că este necesar să se asigure că nici mecanismele comerciale și de 

investiții ale UE și nici clauzele privind drepturile de proprietate intelectuală ale 

acordurilor comerciale ale UE nu periclitează capacitatea fiecărui guvern de a-și 
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modifica legislația pentru a introduce măsuri de promovare a drepturilor omului, 

inclusiv a egalității de gen; remarcă faptul că dispozițiile privind drepturile de 

proprietate intelectuală (DPI) referitoare la brevete ce interzic producerea de 

medicamente generice pot avea un impact semnificativ asupra necesităților specifice ale 

femeilor în materie de sănătate și că, în acordurile comerciale, au fost folosite dispoziții 

privind DPI pentru a proteja interesele marilor companii farmaceutice și pentru a 

restricționa producția de medicamente generice ieftine; subliniază că aceste 

medicamente esențiale la un preț convenabil sunt deosebit de importante pentru femei; 

subliniază, în acest sens, că este necesar să se recunoască riscurile potențiale ale unor 

mecanisme ale acordurilor comerciale, cum ar fi mecanismele de soluționare a litigiilor 

dintre investitori și stat (ISDS) sau sistemul jurisdicțional în materie de investiții (ICS), 

care ar putea pune în pericol capacitatea fiecărui guvern de a-și modifica legislația 

pentru a include măsuri de promovare a egalității de gen, impulsionând serviciile 

sociale, standardele de protecție a lucrătorilor și reglementările privind drepturile 

consumatorilor; 

11. observă că schimbările climatice și efectele asupra mediului sunt resimțite inegal de 

femei și bărbați și afectează în special femeile, îndeosebi în țările în curs de dezvoltare, 

fapt ce riscă să îngreuneze și mai mult realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 

5 al Organizației Națiunilor Unite (ODD); subliniază, prin urmare că este nevoie de 

integrarea coerentă și cuprinzătoare, în cadrul politicii comerciale a UE, a obiectivului 

de dezvoltare durabilă nr. 13.b privind promovarea unor mecanisme axate pe femei în 

țările cel mai puțin dezvoltate, menite să crească capacitatea de planificare și gestionare 

eficace a schimbărilor climatice, punând accentul în mod deosebit pe sprijinirea 

femeilor; pentru a sprijini eforturile naționale de a se conforma Acordului de la Paris, 

având în vedere că femeile sunt primele care simt efectele schimbărilor climatice; 

12. reamintește că este necesar să se evite posibilul impact negativ pe care l-ar putea avea 

clauzele privind DPI din acordurile comerciale asupra sănătății și suveranității 

alimentare a femeilor, în special ca urmare a restricționării accesului la medicamente și 

a privatizării semințelor; 

13. subliniază că este nevoie ca femeile să participe în număr mai mare la luarea deciziilor, 

inclusiv la elaborarea politicilor comerciale și la procesele de negociere de la toate 

nivelurile, pentru a asigura o mai bună conștientizare a componentei de gen și a permite 

femeilor să profite de avantajele oferite de noile posibilități și de capacitare, lucruri pe 

care comerțul le aduce cu sine; 

14. afirmă încă o dată că toate acordurile comerciale ale UE ar trebui să promoveze 

egalitatea de gen prin mecanisme eficiente și executorii, inclusiv un instrument specific 

de monitorizare a respectării, pentru a asigura egalitatea de gen, integrarea dimensiunii 

de gen și respectarea drepturilor femeilor; 

15. observă că sistemul generalizat de preferințe al UE (SGP) și, în special, sistemul SGP + 

ar putea fi îmbunătățite prin condiționarea acordării unor stimulente economice de 

adoptarea și aplicarea efectivă a convențiilor principale privind drepturile omului; 

16. salută progresul înregistrat în ultimii ani odată cu adoptarea Pactului de durabilitate 

pentru Bangladesh, a Regulamentului UE privind exploatarea lemnului [Regulamentul 

(UE) nr. 995/2010] și a Regulamentului UE privind minereurile din zonele de conflict 
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[Regulamentul (UE) 2017/821] și invită Comisia să extindă cadrele obligatorii privind 

obligațiile de diligență și la alte sectoare, pentru a se asigura că UE și comercianții și 

operatorii cu sediul în UE își îndeplinesc obligația de respectare a drepturilor omului și 

a celor mai înalte standarde sociale, inclusiv a celor referitoare la egalitatea de gen; 

17. subliniază că femeile care practică agricultura de subzistență se confruntă cu obstacole 

suplimentare pentru a-și păstra suveranitatea alimentară ca urmare a gradului ridicat de 

protecție a noilor soiuri de plante pe care îl garantează acordurile comerciale în temeiul 

Convenției internaționale pentru protecția noilor soiuri de plante; 

18. subliniază că importurile agricole ale UE pot conduce la scăderea viabilității economice 

a exploatațiilor agricole tradiționale la scară mică și, prin urmare, pot pune în pericol 

mijloacele de subzistență ale femeilor. 
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