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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες και η ελευθέρωση του εμπορίου έχουν 

διαφορετικές επιπτώσεις για τις γυναίκες και για τους άνδρες λόγω διαρθρωτικών 

ανισοτήτων μεταξύ των φύλων ως προς την πρόσβαση σε εκπαίδευση, ευκαιρίες 

απασχόλησης, υπηρεσίες, πόρους, εισόδημα, τη θέση τους ως καταναλωτών και την 

εκπροσώπησή τους στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την παρουσία τους σε θέσεις 

χαμηλής ειδίκευσης, αλλά και λόγω των διαφορετικών κοινωνικών ρόλων που ισχύουν 

για τους άνδρες και τις γυναίκες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων ως στρατηγικός στόχος είναι αναγκαία για 

την επίτευξη γενικών στόχων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της ΕΕ για 

την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015) προβλέπει ότι η ΕΕ θα 

ενσωματώσει την ισότητα των φύλων στην εμπορική της πολιτική ως μέρος ενός 

ευρύτερου πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοδήποτε μέτρο που βελτιώνει τις δεξιότητες των 

εργαζομένων, τη σταθερότητα της απασχόλησής τους, τις συνθήκες εργασίας, την 

ασφάλεια έναντι της ανεργίας και τις παροχές - όπως η αμειβόμενη άδεια, 

συμπεριλαμβανομένης της γονικής άδειας, και η υγειονομική περίθαλψη - ενδέχεται να 

αποβεί προς μεγάλο όφελος των εργαζομένων γυναικών, κυρίως εκείνων που 

αντιμετωπίζουν τις πλέον τρωτές συνθήκες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ολοκληρωμένες και ισορροπημένες εμπορικές συμφωνίες 

ενδέχεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ οφείλει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της 

ισότητας των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές της, ακόμα και κατά τη διαπραγμάτευση 

εμπορικών συμφωνιών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου του 2010 

σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες δεν 

γίνεται αναφορά στη διάσταση του φύλου· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης συνίσταται στην επίτευξη 

ισότητας των φύλων έως το 2030· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει επουδενί να μειώσουν την 

πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της στον τομέα της ισότητας των 

φύλων· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, με τη μορφή νομικών 

δικαιωμάτων, κοινωνικών προτύπων, κανονισμών για την προστασία του καταναλωτή και 

περιβαλλοντικών κανονισμών θα οδηγήσει σε «εναρμόνιση» με στόχο την υποβάθμιση 

των εργασιακών προτύπων και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και του 
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τομέα κοινωνικής πρόνοιας, γεγονός που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ισότητα των 

φύλων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόοδος και ανάπτυξη πρέπει 

να περιλαμβάνει την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να αναμένεται πως η ελευθέρωση του εμπορίου θα 

εξαλείψει από μόνη της τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, και ότι απαιτούνται ειδικά, 

προσαρμοσμένα μέτρα και οικονομικοί πόροι για την παρακολούθηση του αντίκτυπου 

που έχει στις γυναίκες· 

1. ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών εργασιακών προτύπων της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και της Ατζέντας της για την αξιοπρεπή εργασία 

στις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, δεδομένου ότι τα πρότυπα της ΔΟΕ 

συνδέονται στενά με τη βελτίωση της ισότητας των φύλων λόγω του ότι βασίζονται στις 

αρχές της μη διάκρισης λόγω φύλου και της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και 

γυναικών· 

2. ζητεί αποτελεσματική και ευρείας βάσης συνεχή και διαφανή συμμετοχή όχι μόνο των 

γυναικών και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων αλλά και οργανώσεων για το περιβάλλον, τους καταναλωτές, την εργασία 

και την ανάπτυξη, σε εμπορικές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, καθώς και στη 

χάραξη εμπορικής πολιτικής και στη σχετική διαδικασία εφαρμογής της· ενθαρρύνει τις 

γυναίκες και τις οργανώσεις των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά, αναπτύσσοντας 

πρωτοβουλίες και παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις· 

3. ζητεί την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργανώσεων βάσης στη 

διαμόρφωση των διεθνών εμπορικών κανόνων και εθνικών εμπορικών πολιτικών, 

μεριμνώντας παράλληλα για τη συνοχή όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των γυναικών· 

4. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική δεν θα ανατρέψει τους εγχώριους 

κανονισμούς για την κοινωνική προστασία, την προστασία του καταναλωτή, τη δημόσια 

ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση, την ασφάλεια των τροφίμων, την 

περιβαλλοντική προστασία και την ισότητα των φύλων· 

5. επισημαίνει ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 

γυναικών (CEDAW) έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των συμβάσεων του συστήματος 

ΣΓΠ+, και ζητεί τη διεξοδική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των δικαιούχων προς 

τις υποχρεώσεις· 

6. ζητεί από την ΕΕ τη συστηματική ενσωμάτωση δεσμευτικών, εκτελεστών και μη 

διαπραγματεύσιμων ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα των 

κοριτσιών και των γυναικών, στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί ή πρόκειται να 

συναφθούν· 

7. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η εφαρμογή της ρήτρας αναστολής στις διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους 
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του άλλου συμβαλλόμενου μέρους· 

8. ομοίως, υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 

όλες τις πολιτικές της, και τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι άνδρες και γυναίκες 

απολαμβάνουν εξίσου τα οφέλη της κοινωνικής αλλαγής, της οικονομικής ανάπτυξης και 

της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, εξαλείφοντας τις διακρίσεις και 

προωθώντας τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον κόσμο· 

9. θεωρεί λυπηρό το ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών 

πραγματοποιούνται συχνά χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στις επιπτώσεις τους στα 

δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, όπως τα δικαιώματα σε υγεία - και τα 

συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της αναπαραγωγικής υγείας, - πρόσβαση 

σε εκπαίδευση και κατάρτιση, διατροφή, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και νερό· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν στοιχεία και να προβούν σε 

ενδελεχή ανάλυση του δυνητικού ειδικού αντίκτυπου των εμπορικών συμφωνιών στην 

κατάσταση των γυναικών στις τρίτες χώρες, προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή μεταξύ 

διαφορετικών μεν αλλά συνδεδεμένων μεταξύ τους πολιτικών, όπως οι πολιτικές στους 

τομείς του εμπορίου, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της μετανάστευσης και της 

ισότητας των φύλων· 

11. καλεί την Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τους πόρους για την ισότητα 

των φύλων, να προβεί σε εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις του 

αντίκτυπου των εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις γυναίκες και την ισότητα των 

φύλων, ως μέρος μιας ευρύτερης αξιολόγησης του αντίκτυπου για την ανθρώπινη 

ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη για ορθά και αξιόπιστα δεδομένα ώστε να αξιολογηθούν οι 

επιπτώσεις των διαφόρων εμπορικών μέτρων και εργαλείων, π.χ. TTIP, TISA, CETA, στη 

διάσταση του φύλου· ζητεί τη διεξοδική, συστηματική και υποχρεωτική αξιολόγηση των 

υφιστάμενων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών προκειμένου να εντοπιστούν τομείς 

οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων· 

12. τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν υπονομεύεται η 

ικανότητα των κρατών να ρυθμίζουν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών, 

το περιβάλλον, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα δικαιώματα των εργαζομένων, 

και να εγγυάται ότι εταιρείες και επενδυτές λογοδοτούν προς τους πολίτες και τις 

κυβερνήσεις για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και 

την ισότητα των φύλων, καθώς και για τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές 

επιπτώσεις· 

13. ζητεί να διεξαχθούν ενδελεχείς αναλύσεις επιπτώσεων, υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, του κλίματος, της ισότητας των φύλων και της βιωσιμότητας, σχετικά με τα 

αποτελέσματα των πολυμερών και διμερών εμπορικών συμφωνιών που αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

14. τονίζει ότι, κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, η ΕΕ δεν πρέπει να 

ασχολείται μόνο με τη βελτίωση των παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προτύπων αλλά και με την ανάπτυξη ενός περισσότερο δίκαιου και ισότιμου παγκόσμιου 

εμπορικού προτύπου και την προώθηση της ισότητας των φύλων· 

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διάσταση του φύλου μέχρι στιγμής 
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παραβλέπεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)· 

καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στην πολιτική της για την 

ΕΚΕ, μεταξύ των οποίων και ρήτρες περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις διεθνείς 

εμπορικές συμφωνίες, π.χ. μέσω ολοκληρωμένων μέτρων για τις εταιρείες που να 

αυξάνουν την εκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις σε όλες τις βαθμίδες 

και να στηρίζουν τη διά βίου μάθηση και την κατάρτιση των γυναικών στην εργασία, με 

σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και των δικαιωμάτων των 

γυναικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους, να αποφεύγουν δε την προμήθεια υλικών 

από περιοχές συγκρούσεων όπου υπάρχει εκτεταμένη βία λόγω φύλου· 

16. διαπιστώνει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν 

έχει λάβει δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· 

εκφράζει βαθιά λύπη για το γεγονός ότι η διάσταση του φύλου δεν περιλαμβάνεται στην 

πρόσφατη ανακοίνωση της 15ης Οκτωβρίου 2015 για τη νέα εμπορική και επενδυτική 

στρατηγική της ΕΕ· 

17. επισημαίνει ότι εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως οι συνεταιρισμοί, οι 

αλληλασφαλιστικές εταιρείες και οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς προόδου και ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

διευκολύνουν και να προωθήσουν τα εν λόγω εναλλακτικά μοντέλα σε ολόκληρη την ΕΕ 

αλλά και στην εμπορική και αναπτυξιακή πολιτική. 
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