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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel og Udvalget om Kvinders 

Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 

det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at opnåelse af ligestilling mellem kvinder og mænd og styrkelse af alle 

kvinders og pigers status ikke bare er integreret i alle FN's mål for bæredygtig udvikling 

(SDG), men også udgør et selvstændigt mål; der henviser til, at handel og 

handelsliberalisering har meget forskellige konsekvenser for kvinder og mænd, som 

også kan være negative og kan føre til grundlæggende ændringer af kønsroller, 

relationer og -uligheder; der henviser til, at handelspolitikker berører kvinder i Syd 

anderledes end kvinder i Nord; der henviser til, at nationale myndigheder har en 

forpligtelse til at sørge for passende mekanismer til at sikre, at kvinder i større 

udstrækning selv kan nyde godt af de positive virkninger af handelsliberaliseringen;  

B. der henviser til, at styrkelse af kvinders status, fremme af deres rettigheder og sikring af 

deres adgang til ressourcer kan fremskynde udvikling; der henviser til, at handelsaftaler 

uden dette særlige fokus potentielt kan være til yderligere ulempe for kvinderne som 

følge af deres i forvejen ugunstige stilling i samfundet eller kan øge uligheden og bringe 

befolkningens eksistensgrundlag i almindelighed i fare; 

C. der henviser til, at artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) fastsætter følgende: "I alle sine aktiviteter tilstræber Unionen at fjerne uligheder 

og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder."; der henviser til, at artikel 207 og 208 

i TEUF fastsætter, at Unionens fælles handelspolitik og politikken vedrørende 

udviklingssamarbejde "føres inden for rammerne af principperne og målene for 

Unionens optræden udadtil."; der henviser til, at disse principper som fastsat i artikel 21 

i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) er: demokrati, retsstatsprincippet, 

menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og 

udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og 

solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og 

folkeretten; der henviser til, at EU's handelspolitik udgør en vigtig del af en integreret 

politikramme for bæredygtig udvikling, og et stærkt kønsaspekt og styrkede aftaler om 

kvinders rettigheder inden for handels- og investeringspolitikkerne er derfor afgørende 

elementer for en sådan ramme for at kombinere sociale og økonomiske foranstaltninger 

og sikre mere retfærdige og fordelagtige resultater for alle; 

D. der henviser til, at vedtagelsen af nye handelsaftaler med andre lande og/eller regioner i 

verden kan føre til forskydninger af beskæftigelsen og tab af eksportorienterede 

arbejdspladser; der henviser til, at dette især rammer kvinder, da eksportrelaterede 

sektorer ofte er kvindedominerede; 

E. der henviser til, at mere end 40 % af landbrugsarbejdet i Syd udføres af kvinder; der 

henviser til, at kvindelige landbrugere oftest er smålandbrugere eller 

subsistenslandbrugere, der ikke har den nødvendige adgang til information, kredit, jord 

eller netværk til at kunne konkurrere på verdensmarkedet; 

F. der henviser til, at landene i Syd er afhængige af indtægter fra importtold til deres 

nationale budgetter; der henviser til, at en forhøjelse af merværdiafgiften (momsen) for 
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at opveje dette indtægtstab udgør en yderligere økonomisk forhindring for kvinder og 

deres familier; 

G. der henviser til, at flere kvinder end mænd er ansat i lavtlønnede og usikre stillinger 

med ringe anseelse inden for alle sektorer, og at kvinder derfor efter al sandsynlighed 

vil få færre fordele af handelsliberaliseringsprocesserne end mænd; der henviser til, at 

kvinder, der anses for at befinde sig i en mindre stærk forhandlingsposition, ofte 

udnyttes med henblik på at opnå en konkurrencemæssig fordel i verdensøkonomien; 

1. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at målene for bæredygtig udvikling, 

navnlig mål 5 om ligestilling mellem kvinder og mænd, handlingsplanen om 

kønsspørgsmål 2016-2020 (GAP II) og den strategiske indsats for ligestilling mellem 

kvinder og mænd 2016-2019 bliver afspejlet fuldt ud og gennemført i EU's 

udenrigspolitikker; efterlyser en udviklingsorienteret og kønssensitiv handelspolitik, 

som garanterer forhandlinger på lige fod mellem handelspartnere; 

2. bemærker med bekymring, at der stadig er mange forhindringer for at vurdere forholdet 

mellem handel og kønsspørgsmål på grund af en række faktorer, hvoraf den ene er 

mangel på data; understreger, at der er behov for en bedre forståelse af kønsdynamikken 

i handelsaftaler, hvilket kræver anvendelse af kønsopdelte statistikker i hver eneste 

sektor af den pågældende økonomi; 

3. understreger, at de data, der anvendes i forbindelse med bæredygtighedsvurdering af 

handel, bør være sektorbaserede, eftersom virkningerne af handelsliberalisering er 

forskellige fra den ene sektor til den anden; bemærker, at den kan have negativ 

indvirkning på kvinder i sektorer som landbrug og fødevareforarbejdning; understreger i 

denne forbindelse, at kvinder, selv om de dominerer inden for verdens 

fødevareproduktion (50-80 %), ejer mindre end 20 % af jorden, og at et øget 

kommercielt pres på og efterspørgsel efter jord derfor også gør det vanskeligt for fattige 

kvinder at opnå eller fastholde en sikker og retfærdig adgang til jord; 

4. minder om behovet for at skabe større kohærens mellem forskellige, men indbyrdes tæt 

forbundne politikker, f.eks. handel, udvikling, udenrigsanliggender, beskæftigelse, 

indvandring og ligestilling mellem kvinder og mænd; 

5. opfordrer Kommissionen til at opdatere sin "Handel for alle"-strategi og indføre et 

tydeligere kønsaspekt; fremhæver, at det er vigtigt at integrere ligestilling og styrkelse 

af kvinders position yderligere i EU's fremtidige handelsstrategi; 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at styrke sammenhængen 

mellem på den ene side handels- og investeringspolitikkerne og på den anden side 

internationale konventioner og forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder, 

udvikling og ligestilling mellem kvinder og mænd; understreger, at de eksisterende 

mekanismer (f.eks. under målene for bæredygtig udvikling, konventionen om 

afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og ordningen for 

eksamination af handelspolitik) og værktøjer, såsom bæredygtighedsvurdering af 

handel, kønsrelaterede konsekvensanalyser af handel og fattigdoms- og sociale 

konsekvensanalyser, bør anvendes til at overvåge de kønsrelaterede konsekvenser af 

handels- og investeringspolitikker og -aftaler; opfordrer i denne henseende 

Kommissionen til at støtte de mindst udviklede lande (LDC-landene) økonomisk og 
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gennem kapacitetsopbygning i forbindelse med deres respektive analyser; 

7. fremhæver behovet for en yderligere forbedring af de kønsspecifikke analyser og 

kønsaspekterne i EU's handels- og investeringspolitikker og for, at de integreres i 

programmer for handelsrelateret kapacitetsopbygning, der drives af internationale 

finansielle institutioner, donorer og mellemstatslige organisationer, gennem 

forudgående analyser, overvågning og obligatoriske efterfølgende vurderinger med 

henblik på at undgå de potentielt negative kønsrelaterede konsekvenser af forskellige 

handelsforanstaltninger og -instrumenter, herunder indvirkningen på jordfordeling, 

fødevaresikkerhed, forskydning og/eller tab af arbejdspladser og mulige 

migrationsstrømme ud fra et kønsperspektiv; fremhæver behovet for obligatoriske 

periodiske vurderinger af fremskridt og fiaskoer på ligestillingsområdet, både i EU og i 

udviklingslandene; understreger, at en omfattende analyse af de kønsrelaterede 

konsekvenser af handel ikke bør være begrænset til beskæftigelsesmæssige 

konsekvenser, men også bør have fokus på indvirkningen på forbruget og 

konsekvenserne for leveringen af offentlige tjenesteydelser; 

8. opfordrer Kommissionen til at sikre, at artikel 16 og 17 i verdenserklæringen om 

menneskerettighederne respekteres fuldt ud af EU's handelspartnere med henblik på at 

bekæmpe kønsbaserede uligheder inden for sociale og økonomiske rettigheder; 

9. gør på ny opmærksom på den afgørende betydning af at sikre adgang til sociale 

tjenesteydelser af høj kvalitet for alle; opfordrer indtrængende EU til at sikre, at dets 

handels- og investeringspolitikker ikke forhindrer stater i at værne om 

menneskerettighederne eller har uforholdsmæssigt store konsekvenser for de mest 

udsatte grupper, herunder kvinder; opfordrer indtrængende EU til at sikre, at handels- 

og investeringsaftaler ikke fører til en privatisering af offentlige tjenesteydelser, som 

kan føre til ulighed mellem kvinder og mænd; fremhæver, at spørgsmålet om offentlig 

levering af sociale tjenesteydelser er særligt vigtigt for ligestillingen mellem kvinder og 

mænd, da ændringer i adgangen til sådanne tjenesteydelser, og deres kvalitet, skaber en 

kønsulige fordeling af ulønnet omsorgsarbejde; understreger derfor, at tjenesteydelser 

og goder såsom vand, sanitet, uddannelse og sundhedspleje (herunder kvinders adgang 

til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og rettigheder) altid bør være sikret for 

alle; 

10. understreger, at det er nødvendigt, at regeringerne bevarer deres mulighed for at bevilge 

ressourcer til opnåelse af kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd 

for at sikre en inkluderende og bæredygtig fremtid for vores samfund; understreger i 

denne forbindelse, at det i overensstemmelse med SDG-mål 17.15  er af allerstørste 

betydning at respektere partnerlandenes demokratiske politiske råderum til at lovgive og 

træffe passende beslutninger, der passer til deres egen nationale kontekst, imødekomme 

deres befolkningers krav og leve op til deres forpligtelser på 

menneskerettighedsområdet og andre internationale forpligtelser, herunder dem der 

vedrører ligestilling mellem kvinder og mænd; understreger, at det er nødvendigt at 

sikre, at hverken EU's handels- og investeringsmekanismer eller bestemmelser om 

intellektuel ejendomsret i EU's handelsaftaler bringer de enkelte regeringers mulighed 

for at ændre deres lovgivning med henblik på at indføje foranstaltninger til fremme af 

menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kvinder og mænd, i fare; 

bemærker, at bestemmelser om intellektuel ejendomsret i forbindelse med patenter, der 
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forbyder fremstilling af generiske lægemidler, kan have en betydelig indvirkning på 

kvinders specifikke sundhedsmæssige behov, og at sådanne bestemmelser har været 

brugt i handelsaftaler for at beskytte store medicinalfirmaers interesser og begrænse 

fremstillingen af billige generiske lægemidler; understreger, at sådanne prismæssigt 

overkommelige basale lægemidler er særligt vigtige for kvinder; fremhæver i denne 

forbindelse, at det er nødvendigt at erkende de potentielle risici ved 

handelsaftalemekanismer, som f.eks. tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) 

eller investeringsdomstolssystemet (ICS), som kan udgøre en fare for de enkelte 

regeringers mulighed for at ændre deres lovgivning, så den omfatter foranstaltninger til 

fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd, styrkelse af sociale tjenester, 

arbejdsstandarder og regler vedrørende forbrugerrettigheder; 

11. bemærker, at klima- og miljømæssige konsekvenser, navnlig i udviklingslandene, ofte 

er ulige fordelt mellem kvinder og mænd og især rammer kvinder, hvilket risikerer at 

være yderligere til hinder for opfyldelsen af mål 5 for bæredygtig udvikling; fremhæver 

derfor betydningen af en sammenhængende og omfattende integration i EU's 

handelspolitik af SDG-delmål 13b om fremme af kvindefokuserede mekanismer til at 

øge kapaciteten til effektiv klimarelateret planlægning og forvaltning i de mindst 

udviklede lande for at støtte de nationale bestræbelser på at overholde Parisaftalen – i 

betragtning af at kvinderne er de første, der mærker følgerne af klimaforandringer; 

12. minder om, at det er nødvendigt at forhindre de potentielt negative konsekvenser for 

kvinders sundhed og fødevaresuverænitet af bestemmelser om intellektuel ejendomsret i 

handelsaftaler, nemlig dem der hidrører fra begrænsninger i adgangen til lægemidler og 

privatisering af frø; 

13. fremhæver behovet for at øge kvinders deltagelse i beslutningstagningen, herunder i 

handelspolitik og forhandlingsprocesser på alle niveauer for således at sikre øget 

opmærksomhed på kønsspørgsmål, samt at kvinder kan nyde godt af fordelene ved de 

nye muligheder og den selvstændiggørelse af kvinder i udviklingslandene, som 

handelen bringer med sig; 

14. gentager, at alle EU's handelsaftaler bør fremme ligestilling mellem kvinder og mænd 

ved hjælp af effektive og retskraftige mekanismer, herunder et særligt redskab til at 

overvåge overholdelse, for at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd, integration af 

kønsaspektet og respekten for kvinders rettigheder; 

15. erkender, at EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), og navnlig GSP+-ordningen, 

kan forbedres ved, at der knyttes økonomiske incitamenter til en reel vedtagelse og 

gennemførelse af centrale menneskerettighedskonventioner; 

16. glæder sig over de fremskridt, der er gjort i de senere år med indførelsen af den 

bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact", EU's 

forordning om træ (forordning (EU) nr. 995/2010) og EU's forordning om 

konfliktmineraler (forordning (EU) nr. 2017/821), og opfordrer Kommissionen til at 

udvide den bindende ramme om due diligence-forpligtelser til andre sektorer med 

henblik på at sikre, at EU og dets handlende og erhvervsdrivende lever op til 

forpligtelsen til at respektere menneskerettighederne og de højeste sociale standarder, 

herunder dem der vedrører ligestilling mellem kvinder og mænd; 
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17. understreger, at kvinder, der arbejder i subsistenslandbrug, støder på yderligere 

forhindringer med hensyn til at opretholde fødevaresuverænitet på grund af en stærk 

beskyttelse af plantenyheder under den internationale konvention om beskyttelse af 

plantenyheder (UPOV-konventionen) i handelsaftaler; 

18. understreger, at EU's import af landbrugsprodukter kan undergrave traditionelle 

smålandbrug og dermed bringe kvinders indkomstmuligheder i fare. 
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