
AD\1236515EL.docx PE689.792v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2021/2003(INI)

13.7.2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και 
την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με το τρίτο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
(2021/2003(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inma Rodríguez-Piñero 



PE689.792v02-00 2/8 AD\1236515EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1236515EL.docx 3/8 PE689.792v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και την Επιτροπή Ανάπτυξης να συμπεριλάβουν, ως από κοινού 
αρμόδιες επιτροπές, στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του για τη σχέση εμπορίου και διάστασης του 
φύλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με 
την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ1· επισημαίνει ότι η εμπορική 
πολιτική μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ευμάρεια των γυναικών, στη 
μείωση του κοινωνικοοικονομικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών και στην 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας για τις γυναίκες και συμβάλλοντας στη βιώσιμη και δίκαιη οικονομική 
ανάπτυξη, και διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες για τις γυναίκες όσον αφορά την 
επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση σε προγράμματα μαθητείας, στην εργασία και 
την απασχόληση· σημειώνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των γυναικών 
επηρεάζουν την πιθανότητα παιδικής εργασίας και, με τη σειρά τους, τις συνολικές 
προοπτικές των φτωχότερων χωρών·

2. επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα και νομικά μέσα για την ισότητα των φύλων, όπως είναι η Πλατφόρμα 
Δράσης του Πεκίνου και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης·

3. καλεί την ΕΕ να στηρίξει και να θεσπίσει εμπορικές πολιτικές που μειώνουν τις 
κοινωνικοοικονομικές διαφορές και διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας και 
σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η 
ισότητα των φύλων αποτελεί βασική ιδέα όλων των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ σε 
θέματα φύλου 2021-2025 (GAP III) ζητείται η προώθηση της ισότητας των φύλων 
μέσω της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· επικροτεί την καθιέρωση από την Επιτροπή και 
το Συμβούλιο μέσων όπως τα κεφάλαια για το φύλο και η συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, καθώς και σε όλες τις 
πτυχές της ενωσιακής εμπορικής πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να εγκρίνουν οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές για τον εν λόγω σκοπό· υπογραμμίζει 
ότι η ένταξη ειδικών δράσεων για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων μπορεί να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη προβολή των προβλημάτων των γυναικών, κάτι που μπορεί να 
συμβάλει στην άρση των εμποδίων που αυτές αντιμετωπίζουν στο εμπόριο· 

5. τονίζει την παλαιότερη θέση του με την οποία ζητούσε να θεσπιστεί στο πλαίσιο του 
επικείμενου εκσυγχρονισμού της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής ένα ειδικό κεφάλαιο 
για το εμπόριο, την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών· 
παρατηρεί με ενδιαφέρον την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων·

6. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα 

1 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 9.
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δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες2·

7. σημειώνει ότι η εμπορική πολιτική δεν είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και ότι 
απαιτούνται τόσο καλύτερη συλλογή δεδομένων ανά φύλο όσο και σαφείς δείκτες, 
προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκώς οι διαφορετικές επιπτώσεις της εμπορικής 
πολιτικής στις γυναίκες και τους άνδρες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να αντλήσουν έμπνευση από την εργαλειοθήκη που ανέπτυξε η 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) και να 
συμπεριλάβουν στις εκ των προτέρων εκτιμήσεις αντικτύπου και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις τις ειδικές ανά χώρα και ανά τομέα συνέπειες της εμπορικής πολιτικής 
και των συμφωνιών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους, όπως ο ΠΟΕ, για τη συλλογή δεδομένων, την 
ανάλυση του αντικτύπου του εμπορίου στις γυναίκες και τη μετατροπή των δεδομένων 
σε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί ο ρόλος των γυναικών στο 
διεθνές εμπορικό σύστημα και να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ διεθνών οργανισμών, όπως ο ΠΟΕ, το Διεθνές 
Εμπορικό Κέντρο και ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και η δημιουργία δικτύων που 
σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και τα κοινοβούλια μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών, μεθόδων συλλογής δεδομένων, καθώς και στην ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στο εμπόριο· επιμένει ότι τα ζητήματα φύλου δεν θα πρέπει να περιορίζονται 
στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ)·

8. καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στην προσφάτως συσταθείσα άτυπη Ομάδα 
Εργασίας του ΠΟΕ για το Εμπόριο και την Ισότητα των Φύλων με σκοπό την εκπόνηση 
μιας ισχυρής υπουργικής δήλωσης για την 12η υπουργική διάσκεψη (MC12), η οποία 
θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως χάρτης πορείας για την εφαρμογή της Δήλωσης του 
Μπουένος Άιρες του 2017· υπογραμμίζει ότι η άτυπη ομάδα εργασίας για το εμπόριο 
και την ισότητα των φύλων αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς μια πιο μόνιμη πλατφόρμα 
στον ΠΟΕ για τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με το εμπόριο και την ισότητα 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να συνεργάζεται προορατικά με 
άλλα μέλη του ΠΟΕ ώστε να συμβάλλει στην εργασία της άτυπης ομάδας εργασίας για 
το εμπόριο και την ισότητα των φύλων, και να διερευνήσει την πιθανότητα να συστήσει 
μόνιμη ομάδα εργασίας·

9. υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων στη σύνθεση των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ), την 
περαιτέρω επέκταση του εποπτικού τους ρόλου, καθώς και τη σύσταση επιτροπής 
εμπορίου και ισότητας των φύλων στο πλαίσιο κάθε ΣΕΣ για τον εντοπισμό ελλείψεων·

10. αναγνωρίζει τον δυσανάλογο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στη συμμετοχή στο 
εμπόριο γυναικών επιχειρηματιών και των γυναικών γενικότερα· υπογραμμίζει ότι οι 
γυναίκες επηρεάζονται αρνητικά τόσο ως επιχειρηματίες και εργαζόμενες όσο και, 
συχνά, ως ο κύριος φροντιστής των οικογενειών τους· ζητεί οι στρατηγικές ανάκαμψης 
από την πανδημία COVID-19 να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), τις οποίες διευθύνουν συχνά γυναίκες, και σε 

2 ΕΕ C 99E της 3.4.2012, σ. 31.
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κλάδους με μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών ( υπηρεσίες παροχής φροντίδας, γεωργία, 
τουρισμός, ένδυση και λιανικό εμπόριο)·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαβεβαίωση της Επιτροπής  ότι θα υποβάλει 
δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό νομικών κενών και διακρίσεων σε ένα τομέα και 
να εξαλείψουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών· αποδοκιμάζει, 
ωστόσο, το γεγονός ότι καθυστέρησε η δημοσίευση της εν λόγω πρότασης και ζητεί 
από την Επιτροπή να την υποβάλει το συντομότερο δυνατόν με βάση παραδείγματα 
όπως αυτό της πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις που εφαρμόζει η Ελβετία·

12. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο των εμπορικών 
συμφωνιών σε κλάδους με υψηλό ποσοστό γυναικών εργαζομένων, όπως η ένδυση και 
η γεωργία μικρής κλίμακας· υπενθυμίζει ότι η προκληθείσα από την νόσο COVID-19 
οικονομική κρίση επηρέασε έντονα τους εν λόγω κλάδους και αύξησε τον κίνδυνο  να 
διευρυνθούν η ανισότητα, οι διακρίσεις και η εκμετάλλευση των εργαζομένων 
γυναικών· 

13. σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ των φύλων όσον 
αφορά την ψηφιακή πρόσβαση και τις ψηφιακές δεξιότητες· σημειώνει ότι οι γυναίκες 
έχουν λιγότερη πρόσβαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σύγκριση με τους άνδρες 
συναδέλφους τους, γεγονός που τις εμποδίζει να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους ή τις 
δυνατότητές τους ως εργαζόμενες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της να 
στηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηματίες, εμπόρους και εργαζόμενες να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες μέσω της εμπορικής πολιτικής, για παράδειγμα με το σύστημα 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής 
σχέσης, την αναπτυξιακή συνεργασία και τη Βοήθεια για το Εμπόριο·

14. εκφράζει τον προβληματισμό του για την πιθανότητα να αυξηθεί στο πλαίσιο της 
τρέχουσας κρίσης COVID-19 το ψηφιακό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η 
ψηφιακή επάρκεια, η ψηφιακή προσβασιμότητα και η ψηφιακή οικονομική 
προσιτότητα για τις γυναίκες και τα κορίτσια καθώς αποτελούν μέσα για την επίτευξη 
της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να διοχετευθούν αναπτυξιακά κονδύλια για να προωθηθεί η ψηφιακή 
εκπαίδευση των γυναικών και των κοριτσιών και να υποστηριχθούν έργα υπό την 
επίβλεψη γυναικών στον ψηφιακό τομέα, ιδίως εκείνα με κοινωνικό αντίκτυπο·

15. σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα περισσότερες 
γυναίκες επιχειρηματίες να συνδεθούν με τις διεθνείς αγορές· καλεί, ωστόσο, την 
Επιτροπή να στηρίξει τις γυναίκες στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως η 
τεχνολογία blockchain, η οποία, λόγω του διομότιμου χαρακτήρα, της ανωνυμίας και 
της αποδοτικότητάς της μπορεί να βοηθήσει κάποιες γυναίκες να υπερβούν ορισμένους 
νομικούς και πολιτισμικούς φραγμούς που εισάγουν διακρίσεις στο εμπόριο, να 
βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και να τις βοηθήσουν να 
ενσωματωθούν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

16. υπενθυμίζει ότι γυναίκες με αναπηρία, γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές και 
μειονοτικές ομάδες, γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, 
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ηλικιωμένες γυναίκες και γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, καθώς και γυναίκες 
πρόσφυγες και μετανάστριες, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την 
πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και συναφείς υποδομές· τονίζει ότι είναι σημαντικό 
να ακολουθείται μια διατομεακή προσέγγιση σε όλες τις πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου με στόχο να βελτιωθεί η πρόσβαση των γυναικών τόσο σε 
ψηφιακές υπηρεσίες και στη χρήση τους όσο και στην εκπαίδευση και την απασχόληση 
στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον 
ψηφιακό αποκλεισμό όλων των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και να καταστήσουν 
την εκπαίδευση στις ΤΠΕ προσβάσιμη σε αυτές, με την προσαρμογή των μεθόδων 
διδασκαλίας και των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους 
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση·

17. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι, και να 
γνωστοποιήσει τους κατανεμηθέντες πόρους, για να προωθήσει τη θεμελιώδη αξία της 
ισότητας των φύλων στις εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές της και να μεριμνήσει 
ώστε οι υπεύθυνες για την εμπορική πολιτική και τις διαπραγματεύσεις γραμματείες 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να διαθέτουν τις γνώσεις και την τεχνική ικανότητα να 
ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στο σύνολο της διαδικασίας των εμπορικών 
διαπραγματεύσεων και της διαμόρφωσης πολιτικής, με τον ορισμό σημείων επαφής για 
θέματα ισότητας στα θεσμικά όργανα και τις αντιπροσωπείες·

18. ζητεί να εισαχθούν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις σε όλα τα κεφάλαια για το 
Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που βασίζονται στην τήρηση των βασικών 
προτύπων εργασίας της ΔΟΕ και των σχετικών συμβάσεων, ιδίως της σύμβασης αριθ. 
189 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό, της σύμβασης αριθ. 
156 για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις, της σύμβασης για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών του 1979, της σύμβασης 
αριθ. 111 για την εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση, της σύμβασης αριθ. 100 
περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης 
αξίας και της σύμβασης αριθ. 190 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση, οι δε εν 
λόγω συμβάσεις να συμπεριληφθούν στη λίστα των συμβάσεων στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του ΣΓΠ+· 

19. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ζωτική για την αξιοποίηση νέων 
εξαγωγικών ευκαιριών· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες, συγκρινόμενες με τους άνδρες 
ομολόγους τους, δεν έχουν συχνά πρόσβαση σε χρηματοδότηση, γεγονός που επηρεάζει 
αρνητικά τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που διευθύνονται από 
γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να άρει το χάσμα μεταξύ των φύλων ως προς την 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση γυναικών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων που 
διευθύνονται από γυναίκες·

20. επικροτεί τη συμφωνία για ένα διεθνές εργαστήριο ISO (ISO/IWA 34) σχετικά με 
παγκόσμιους ορισμούς που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα των γυναικών, ώστε 
να διευκολυνθεί η χάραξη πολιτικής, η συλλογή δεδομένων και η πρόσβαση στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηματοδότηση και τις αγορές με στόχο την ενίσχυση της 
οικονομικής θέσης των γυναικών.
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