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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod a Výbor pro práva žen a rovnost 

pohlaví jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek je 

nejen začleněno do všech cílů udržitelného rozvoje OSN z roku 2015, ale že tvoří 

i samostatný cíl; vzhledem k tomu, že obchod a jeho liberalizace mají na ženy a muže 

velmi rozdílné dopady, které mohou být i negativní, což vede k hlubokému posunu 

v případě rolí, vztahů a nerovnosti mezi oběma pohlavími; vzhledem k tomu, že 

obchodní politika má jiné dopady na ženy pocházející ze zemí globálního Jihu než na 

ženy ze zemí globálního Severu; vzhledem k tomu, že je úkolem vnitrostátních orgánů 

zavést vhodné mechanismy, jejichž prostřednictvím se zajistí, aby ženy samy o sobě 

měly větší prospěch z pozitivních dopadů liberalizace obchodu;  

B. vzhledem k tomu, že rozvoj lze urychlit tím, že se posílí postavení žen, budou 

prosazována jejich práva a zabezpečí se jejich přístup ke zdrojům; vzhledem k tomu, že 

obchodní dohody, které nejsou tímto směrem zvláště zaměřeny, mohou ženy mající ve 

společnosti už nyní znevýhodněnou pozici i dále znevýhodnit nebo prohloubit 

nerovnost a obecně ohrozit obživu lidí; 

C. vzhledem k tomu, že článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí, že 

„při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné 

zacházení pro muže a ženy“; vzhledem k tomu, že články 207 a 208 SFEU stanoví, že 

společná obchodní politika a politika Unie v oblasti rozvojové spolupráce je „prováděna 

v rámci zásad a cílů vnější činnosti Evropské unie“; vzhledem k tomu, že zásady 

uvedené v článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jsou demokracie, právní stát, 

univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské 

důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace 

spojených národů a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že obchodní politika EU je 

důležitou součástí integrovaného rámce politiky udržitelného rozvoje, a že zahrnutí 

genderového hlediska do obchodních a investičních politik a prosazování úmluv 

o právech žen v jejich rámci proto tvoří klíčový prvek tohoto rámce, mají-li se 

kombinovat sociální a hospodářská opatření a být zajištěny spravedlivější a přínosnější 

výsledky pro všechny; 

D. vzhledem k tomu, že uzavírání nových obchodních dohod s dalšími zeměmi nebo 

regiony světa může vést ke změnám v zaměstnanosti a ke ztrátám na vývoz 

orientovaných pracovních míst; vzhledem k tomu, že to postihne především ženy, 

jelikož právě ony často převažují v sektorech orientovaných na vývoz; 

E. vzhledem k tomu, že 40 % práce v zemědělství na globálním Jihu vykonávají ženy; 

vzhledem k tomu, že zemědělkyně vykonávají činnost v malém rozsahu nebo pro účely 

samozásobení a nemají nezbytný přístup k informacím, úvěrům, půdě či sítím, aby 

mohly být konkurenceschopné na světovém trhu; 

F. vzhledem k tomu, že země globálního Jihu spoléhají na výnosy z dovozních cel 

plynoucí do národního rozpočtu; vzhledem k tomu, že zvýšení daně z přidané hodnoty 

(DPH) za účelem vyrovnání ztrát z těchto výnosů je pro ženy a jejich rodiny další 
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finanční překážkou; 

G. vzhledem k tomu, že ženy pracují ve větší míře než muži na špatně placených, nízko 

hodnocených a nejistých pozicích napříč odvětvími, a že proces liberalizace obchodu 

tak pro ně zřejmě bude méně přínosný než pro muže; vzhledem k tomu, že ženy, na 

jejichž vyjednávací pozici je nahlíženo jako na slabší, jsou ve světovém hospodářství 

často zneužívány k získání konkurenční výhody; 

1. vyzývá EU a členské státy k zajištění toho, aby cíle udržitelného rozvoje, zejména cíl 

č. 5 týkající se rovnosti žen a mužů, akční plán EU pro rovnost žen a mužů pro období 

2016–2020 (GAP II) a strategický závazek k rovnosti žen a mužů na období 2016–2019 

byly v zahraniční politice EU plně zohledňovány a aby do ní byly začleněny; vyzývá 

k zavedení obchodní politiky, která by byla orientovaná na rozvoj, zohledňovala rovnost 

mužů a žen a zaručovala rovné podmínky vyjednávání mezi obchodními partnery; 

2. se znepokojením konstatuje, že stále existuje mnoho překážek bránících posouzení 

souvislosti mezi obchodem a pohlavím kvůli mnoha faktorům, přičemž jedním z nich je 

nedostatek dat; zdůrazňuje, že je třeba lépe porozumět Lenderové dynamice obchodních 

dohod, což vyžaduje statistiky rozčleněné podle pohlaví ze všech dotčených 

hospodářských odvětví; 

3. zdůrazňuje, že údaje pro posouzení dopadů obchodu by měly být rozděleny podle 

jednotlivých odvětví, protože dopady liberalizace trhu jsou v každém z nich jiné; 

konstatuje, že v odvětvích, jako je zemědělství nebo potravinářský průmysl, by tento 

dopad mohl být pro ženy negativní; zdůrazňuje v této souvislosti, že ačkoli ženy ve 

světové produkci potravin převažují (50–80 %), vlastní méně než 20 % půdy, a proto 

rostoucí obchodní poptávka po půdě a související nároky na půdu také chudším ženám 

ztěžují získání a udržení bezpečného a spravedlivého přístupu k půdě; 

4. připomíná, že je nutné zvýšit soudržnost různých úzce souvisejících politik, jakými jsou 

obchod, rozvoj, zahraniční věci, zaměstnanost, migrace a rovnost pohlaví; 

5. vyzývá Komisi, aby aktualizovala svou strategii nazvanou „Obchod pro všechny“ 

a zavedla srozumitelnější genderové hledisko;  zdůrazňuje, že je důležité začlenit do 

budoucí obchodní strategie EU hledisko rovnosti pohlaví a posílení postavení žen; 

6. vyzývá Komisi a členské státy k dalšímu posílení soudržnosti mezi obchodními 

a investičními politikami na straně jedné a mezinárodními úmluvami a závazky 

v oblasti lidských práv, rozvoje a rovnosti pohlaví na straně druhé; zdůrazňuje, že 

stávající mechanismy (zahrnuté například v cílech udržitelného rozvoje, Úmluvě 

o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a mechanismu přezkoumávání 

obchodní politiky) a nástroje (jako je posouzení dopadů na udržitelnost (SIA), 

posouzení dopadů na obchod z hlediska Lenderu (GTIA) a posouzení dopadů na 

chudobu a sociální oblast (PSIA)) by měly být využívány ke sledování dopadu obchodu 

a investičních politik a dohod z genderového hlediska; vyzývá v této souvislosti Komisi, 

aby při provádění svých příslušných analýz finančně a budováním kapacit podporovala 

nejméně rozvinuté země; 

7. zdůrazňuje nutnost k dalšímu zkvalitnění genderové analýzy a zlepšení vyhlídek 

v rámci obchodních a investičních politik EU a k jejich začlenění do programů 
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mezinárodních finančních institucí, sponzorů a mezivládních organizací pro budování 

obchodních kapacit, a to prostřednictvím povinného hodnocení ex ante, monitorování 

a hodnocení ex post za účelem překonání potenciálně negativních dopadů různých 

obchodních opatření a nástrojů na obě pohlaví, včetně dopadů na rozdělení půdy, 

potravinové bezpečnosti, přesunů nebo ztrát pracovních míst a možných migračních 

toků z genderového hlediska; zdůrazňuje, že je zapotřebí vypracovávat povinná 

pravidelná hodnocení pokroku i neúspěchů z hlediska rovnosti žen a mužů v EU i 

v rozvojových zemích; zdůrazňuje, že ucelená analýza vlivu obchodu na rovnost žen 

a mužů by se neměla soustředit pouze na vliv na zaměstnanost, ale také na dopady na 

spotřebu a poskytování veřejných služeb; 

8. vyzývá Komisi, aby zajistila plné dodržování článků 16 a 17 Všeobecné deklarace 

lidských práv OSN ze strany obchodních partnerů EU s cílem potlačovat nerovnost 

mezi ženami a muži v oblasti sociálních a hospodářských práv; 

9. opakuje, že je nanejvýš důležité zajistit přístup ke kvalitním sociálním službám pro 

všechny; naléhavě vyzývá EU k zajištění toho, aby její obchodní a investiční politiky 

nebránily státům v prosazování lidských práv nebo aby neměly nerovnoměrný dopad na 

zranitelnější skupiny, včetně žen;  naléhavě vyzývá EU k zajištění toho, aby obchodní 

a investiční dohody nevedly k privatizaci veřejných služeb, což by mohlo vyústit 

v nerovnost žen a mužů; upozorňuje na to, že otázka veřejného poskytování sociálních 

služeb je pro rovnost žen a mužů zvláště významná, neboť změny v přístupu k těmto 

službám a v jejich kvalitě vedou z genderového hlediska k nerovnoměrnému rozdělení 

neplacené pečovatelské práce; zdůrazňuje proto, že služby a zboží, jako je voda, 

hygienická opatření, vzdělávání a zdravotní péče (včetně přístupu žen ke zdravotní péči 

v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv), by měly být vždy 

univerzálně zajištěny; 

10. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby si vlády zachovaly svou schopnost přidělovat zdroje pro 

naplňování práv žen a dosažení rovnosti žen a mužů s cílem zaručit inkluzivní 

a udržitelnou budoucnost společnosti; zdůrazňuje v této souvislosti, že je mimořádně 

důležité respektovat v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 17.15 demokratický 

politický prostor, který mají partnerské země, pokud jde o regulaci a přijímání 

vhodných rozhodnutí s ohledem na vnitrostátní souvislosti, o reakci na požadavky 

obyvatel těchto zemí a o dodržování jejich povinností v oblasti lidských práv a jiných 

mezinárodních závazků, mimo jiné i těch týkajících se rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje 

nutnost zajištění toho, aby obchodní a investiční mechanismy EU a ustanovení 

o právech duševního vlastnictví v obchodních dohodách EU neohrožovala schopnost 

jednotlivých vlád měnit právní předpisy v zájmu začlenění opatření na podporu lidských 

práv, včetně rovnosti pohlaví; vzhledem k tomu, že ujednání o právech duševního 

vlastnictví, která se vztahují na patenty a zakazují výrobu generických léčivých 

přípravků, mohou mít významný dopad na specifické zdravotní požadavky žen a že tato 

ustanovení byla používána v obchodních dohodách pro ochranu zájmů velkých 

farmaceutických společností a omezení výroby levných generických léčivých 

přípravků; zdůrazňuje, že cenově dostupné základní léky jsou pro ženy zvláště důležité; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba rozpoznat možná rizika obsažená 

v mechanismech obchodních dohod, jako je např. urovnávání sporů mezi investorem 

a státem (ISDS) nebo systém soudů pro investice (ICS), které by mohly ohrozit 

schopnost jednotlivých vlád měnit právní předpisy v zájmu začlenění opatření na 
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prosazování rovnosti pohlaví a posílení sociálních služeb, pracovních norem a předpisů 

týkajících se spotřebitelských práv; 

11. poznamenává, že změna klimatu a vlivy životního prostředí dopadají zejména 

v rozvojovém světě na ženy a muže nestejnoměrně a že postihují zejména ženy, což 

přináší riziko stojící v cestě dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 5;  zdůrazňuje proto, 

že je nutné do obchodní politiky EU uceleným a komplexním způsobem začlenit cíl 

udržitelného rozvoje 13(b) týkající se podpory mechanismů, které jsou určeny ke 

zvyšování kapacity pro účinné plánování a řízení v souvislosti se změnou klimatu 

v nejméně rozvinutých zemích a jsou zaměřené na ženy, a to s cílem podpořit 

vnitrostátní úsilí o dodržování Pařížské dohody, přičemž je třeba mít na paměti, že ženy 

pociťují dopady změny klimatu jako první; 

12. připomíná, že je třeba zabránit potenciálně negativnímu dopadu, který by mohla mít 

ustanovení o právech duševního vlastnictví v obchodních dohodách na zdraví žen 

a potravinovou soběstačnost, konkrétně kvůli omezení přístupnosti léků a v důsledku 

privatizace osiva; 

13. zdůrazňuje potřebu posílit účast žen na rozhodovacích procesech, včetně procesů 

utváření obchodní politiky a jednání na všech úrovních, aby tak byla zajištěna lepší 

informovanost o genderových otázkách, možnost těžit z přínosů nových příležitostí 

a posílení postavení žen v rozvojových zemích, jež s sebou volný trh přináší; 

14. opakuje, že všechny obchodní dohody EU by měly prosazovat rovnost pohlaví 

prostřednictvím účinných a vymahatelných mechanismů, včetně zvláštního nástroje 

k monitorování souladu v zájmu zajištění rovnosti pohlaví, genderového 

mainstreamingu a respektu vůči právům žen; 

15. uznává, že unijní systém všeobecných celních preferencí, a zejména systém GSP+, by 

mohl být vylepšen propojením ekonomických pobídek s účinným přijímáním a plněním 

úmluv o základních lidských právech; 

16. vítá pokrok, jehož bylo v předešlých letech dosaženo schválením bangladéšského paktu 

udržitelnosti, nařízení EU o dřevu (nařízení (EU) č. 995/2010) a nařízení EU 

o konfliktních minerálech (nařízení (EU) 2017/821), a vyzývá Komisi k rozšíření 

závazných rámců týkajících se povinnosti náležité péče do dalších odvětví, aby EU 

a její obchodníci a tržní subjekty dostáli závazku respektovat lidská práva a nejpřísnější 

sociální normy, mimo jiné i ty, které se týkají rovnosti žen a mužů. 

17. zdůrazňuje, že ženy pracující v samozásobitelském zemědělství čelí ve snaze o udržení 

potravinové soběstačnosti dodatečným překážkám kvůli silné ochraně nových odrůd 

rostlin na základě Mezinárodní úmluvy na ochranu nových odrůd rostlin (úmluvy 

UPOV) obsažené v obchodních dohodách; 

18. zdůrazňuje, že dovoz zemědělských produktů EU může vážně ohrozit tradiční malé 

zemědělské podniky, a tím i živobytí žen; 
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