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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid en de Commissie ontwikkelingssamenwerking, als gezamenlijk bevoegde 
commissies, onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert aan zijn eerdere standpunt over handel en gender als geformuleerd in zijn 
resolutie van 13 maart 2018 over gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU1; 
onderstreept dat het handelsbeleid kan bijdragen tot de ontwikkeling en welvaart van 
vrouwen, de verkleining van de sociaal-economische verschillen tussen vrouwen en 
mannen en de verwezenlijking van de rechten van vrouwen door fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden voor vrouwen te garanderen en door bij te dragen tot een 
duurzame en billijke economische ontwikkeling, waarbij de kansen voor vrouwelijk 
ondernemerschap en de toegang tot leerlingplaatsen, werk en tewerkstelling worden 
uitgebreid; stelt vast dat de levens- en werkomstandigheden van vrouwen gevolgen 
hebben voor de waarschijnlijkheid van kinderarbeid en op hun beurt op de algehele 
vooruitzichten van arme landen;

2. benadrukt dat dankzij het handelsbeleid de internationale normen en rechtsinstrumenten 
inzake gendergelijkheid, zoals het actieprogramma van Peking en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, kunnen worden bevorderd;

3. dringt erop aan dat de EU handelsmaatregelen ondersteunt en introduceert waarmee de 
sociaal-economische verschillen worden verkleind en een hoog niveau van bescherming 
en eerbiediging van de fundamentele vrijheden en de mensenrechten, met inbegrip van 
gendergelijkheid, wordt gewaarborgd; verzoekt de EU ervoor te zorgen dat 
gendergelĳkheid een sleutelbegrip in alle maatregelen van het EU-handelsbeleid is;

4. is ingenomen met het feit dat in het nieuwe EU-genderactieplan (GAP) III 2021-2025 
wordt aangedrongen op de bevordering van gendergelijkheid via de handelspolitiek van 
de EU; juicht het toe dat de Commissie en de Raad in de handels- en 
investeringsovereenkomsten van de EU, alsook in alle aspecten van het EU-
handelsbeleid, instrumenten introduceren zoals genderhoofdstukken en 
gendermainstreaming; verzoekt de Commissie en de Raad met het oog daarop 
horizontale richtsnoeren vast te stellen; onderstreept dat het opnemen van specifiek 
handels- en gendermaatregelen kan leiden tot een grotere zichtbaarheid van de 
problemen waarmee vrouwen te kampen hebben, hetgeen kan bijdragen tot het 
wegnemen van handelsbelemmeringen waarmee vrouwen geconfronteerd worden; 

5. onderstreept zijn eerdere standpunt waarin werd aangedrongen op een specifiek 
hoofdstuk over handel en gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de 
komende actualisering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Chili; neemt met 
belangstelling kennis van de vooruitgang die tijdens de onderhandelingen is geboekt 
inzake een handels- en genderhoofdstuk;

6. verwijst naar zijn resolutie van 25 november 2010 over mensenrechten, sociale normen 

1 PB C 162 van 10.5.2019, blz. 9.
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en milieunormen in internationale handelsovereenkomsten2;

7. merkt op dat handelspolitiek niet genderneutraal is en dat een betere verzameling van 
gegevens uitgesplitst naar gender, in combinatie met heldere indicatoren, nodig is om de 
verschillende effecten van de handelspolitiek op vrouwen en mannen adequaat te 
beoordelen; verzoekt de EU en haar lidstaten nogmaals zich te laten inspireren door de 
toolkit die is ontwikkeld door de UNCTAD, en in effectbeoordelingen vooraf en 
evaluaties achteraf rekening te houden met de land- en sectorspecifieke gendereffecten 
van de handelspolitiek en handelsovereenkomsten van de EU; verzoekt de Commissie 
samen te werken met internationale partners, zoals de WTO, en plaatselijke autoriteiten 
en organisaties bij het verzamelen van gegevens, de analyse van de gevolgen van de 
handel voor vrouwen en het omzetten van gegevens in concrete voorstellen om de rol 
van vrouwen in het internationale handelssysteem te versterken en inclusieve 
economische groei te bevorderen; benadrukt dat een intensievere samenwerking tussen 
internationale organisaties zoals de WTO, het ITC en de VN, en de oprichting van 
netwerken bestaande uit universiteiten, maatschappelijke organisaties en parlementen, 
kan leiden tot een betere uitwisseling van goede praktijken en methoden voor 
gegevensverzameling, en tot de opneming van een genderperspectief in de handel; 
onderstreept dat genderkwesties niet beperkt mogen blijven tot het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling;

8. verzoekt de Commissie actief deel te nemen aan de onlangs opgerichte informele 
WTO-werkgroep inzake handel en gender om te werken aan een sterke ministeriële 
verklaring tijdens de 12e Ministeriële Conferentie (MC12), die kunnen dienen als 
stappenplan voor de uitvoering van de Verklaring van Buenos Aires van 2017; 
onderstreept dat de informele werkgroep inzake handel en gender een eerste stap is op 
weg naar een permanenter platform in de WTO om over kwesties in verband met handel 
en gender te discussiëren; verzoekt de Commissie proactief met andere WTO-leden te 
blijven samenwerken om bij te dragen aan de werkzaamheden van de informele 
werkgroep, en te onderzoeken of het mogelijk is een permanente werkgroep op te 
richten;

9. herinnert aan zijn verzoek aan de Commissie ervoor te zorgen dat de interne 
adviesgroepen genderevenwichtig zijn samengesteld, dat hun toezichtstaak verder wordt 
uitgebreid, en dat er in het kader van elke vrijhandelsovereenkomst een commissie 
inzake Handel en Gender wordt opgericht om tekortkomingen vast te stellen;

10. erkent de onevenredige impact van de COVID-19-pandemie op de deelname van 
vrouwen en vrouwelijke ondernemers aan de handel; onderstreept dat vrouwen worden 
benadeeld als ondernemer, werknemer en vaak als hoofdverzorger van het gezin; dringt 
erop aan dat in de COVID-19-herstelstrategieën extra aandacht wordt besteed aan 
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, die vaak door vrouwen worden geleid, 
en aan sectoren met een grotere participatie van vrouwen (zorgeconomie, landbouw, 
toerisme, kleding en detailhandel);

11. is verheugd dat de Commissie heeft toegezegd met voorstellen te komen voor bindende 
maatregelen op het gebied van loontransparantie, die een nuttig instrument kunnen zijn 
om ongelijkheden en discriminatie binnen een bepaalde sector te detecteren en de 

2 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 31.
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genderloonkloof te dichten; betreurt echter dat de bekendmaking van dit voorstel 
vertraging heeft opgelopen en verzoekt de Commissie dit alsnog zo snel mogelijk te 
doen en zich hierbij te baseren op voorbeelden zoals dat van Zwitserland op het gebied 
van het beleid betreffende overheidsopdrachten;

12. verzoekt de Commissie nauwkeurig de gevolgen te evalueren van 
handelsovereenkomsten voor sectoren met een hoog percentage vrouwelijke 
werknemers, zoals de kledingsector en de kleinschalige landbouw; herinnert eraan dat 
de door COVID-19 veroorzaakte economische crisis deze sectoren zwaar heeft 
getroffen en het risico van toenemende ongelijkheid, discriminatie en uitbuiting van 
vrouwelijke werknemers heeft verergerd; 

13. neemt bezorgd kennis van de aanhoudende genderkloof op het gebied van digitale 
toegang en digitale vaardigheden; constateert dat vrouwen minder toegang tot de 
ontwikkeling van vaardigheden hebben dan hun mannelijke tegenhangers, hetgeen hen 
verhindert hun bedrijven of hun mogelijkheden als werknemer te ontwikkelen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten vrouwelijke ondernemers, handelaren, werkenden en 
werknemers te ondersteunen bij het verwerven van de nodige vaardigheden door middel 
van het handelsbeleid, met name het stelsel van algemene tariefpreferenties, 
economische partnerschapsovereenkomsten, ontwikkelingssamenwerking en hulp voor 
handel;

14. uit zijn bezorgdheid over de mogelijkheid dat de digitale genderkloof in 
ontwikkelingslanden en -gebieden tijdens de huidige COVID-19-crisis nog groter 
wordt; benadrukt het belang van het bevorderen van digitale geletterdheid, digitale 
toegankelijkheid en digitale betaalbaarheid voor vrouwen en meisjes als middelen om 
gendergelijkheid te bewerkstelligen in ontwikkelingsstrategieën; onderstreept dat 
ontwikkelingsmiddelen moeten worden ingezet voor de bevordering van digitaal 
onderwijs voor vrouwen en meisjes, en de ondersteuning van door vrouwen geleide 
projecten in de digitale sector, met name projecten met een maatschappelijke impact;

15. merkt op dat de e-handel het potentieel heeft meer vrouwelijke ondernemers met 
internationale markten te verbinden; verzoekt de Commissie evenwel vrouwen te 
ondersteunen bij het gebruik van nieuwe technologieën zoals blockchain die, vanwege 
zijn peer-to-peer-karakter, anonimiteit en efficiëntie, bepaalde vrouwen kan helpen 
discriminerende wettelijke en culturele handelsbelemmeringen te overwinnen, hun 
toegang tot financiering te verbeteren en een plaats te vinden in mondiale waardeketens;

16. geeft aan dat vrouwen met een handicap, vrouwen die deel uitmaken van etnische en 
minderheidsgroepen, vrouwen in een sociaal-economische achterstandspositie, oudere 
vrouwen, vrouwen in plattelandsgebieden en vrouwelijke vluchtelingen en migranten op 
problemen kunnen stuiten bij het verkrijgen van toegang tot digitale diensten en 
aanverwante voorzieningen; onderstreept het belang van een intersectionele aanpak 
voor alle initiatieven op het gebied van gendermainstreaming met betrekking tot de 
bevordering van de toegang van vrouwen tot digitale diensten en hun gebruik daarvan, 
alsook tot onderwijs en werk in de digitale economie en samenleving; verzoekt de 
lidstaten de digitale uitsluiting van alle kwetsbare groepen in de samenleving aan te 
pakken en ICT-onderwijs voor deze groepen toegankelijk te maken door de 
onderwijsmethoden en tijdschema’s aan te passen om rekening te houden met de 
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verschillende factoren die bepalend zijn voor de toegang van vrouwen tot onderwijs;

17. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn, en 
bekend te maken hoeveel middelen ter beschikking worden gesteld, om de kernwaarde 
van gendergelijkheid in haar handelspolitiek en investeringsbeleid te bevorderen en 
ervoor te zorgen dat de secretariaten van de EU-instellingen die verantwoordelijk zijn 
voor de handelspolitiek en onderhandelingen over de nodige kennis en technische 
capaciteit beschikken om het genderperspectief te integreren in het gehele proces van 
handelsonderhandelingen en beleidsvorming door in de instellingen en delegaties van 
de EU contactpunten voor genderkwesties in te richten;

18. dringt erop aan in alle hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling 
afdwingbare bepalingen op te nemen inzake de naleving van de fundamentele 
arbeidsnormen van de IAO en de relevante verdragen, met name Verdrag nr. 189 
betreffende fatsoenlijk werk voor huishoudelijk personeel, Verdrag nr. 156 betreffende 
arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid, het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) van 1979, Verdrag nr. 111 
betreffende discriminatie op het gebied van arbeid en beroep, Verdrag nr. 100 
betreffende gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid 
van gelijke waarde, en Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie, en deze 
verdragen op te nemen in de lijst van verdragen in de SAP+-herziening; 

19. herinnert eraan dat toegang tot financiering essentieel is om te kunnen profiteren van 
nieuwe exportmogelijkheden; onderstreept dat vrouwen, anders dan hun mannelijke 
tegenhangers, vaak geen toegang tot financiering hebben, hetgeen vrouwelijke 
ondernemers en door vrouwen geleide bedrijven negatief beïnvloedt; verzoekt de 
Commissie iets te doen aan de genderkloof voor wat betreft de toegang tot financiering 
voor vrouwelijke ondernemers en door vrouwen geleide bedrijven;

20. is ingenomen met de ISO International Workshop Agreement (ISO/IWA 34) inzake 
mondiale definities in verband met vrouwelijk ondernemerschap, die tot doel heeft de 
beleidsvorming, gegevensverzameling en toegang tot capaciteitsopbouw, financiering 
en markten ten behoeve van de economische empowerment van vrouwen te 
vergemakkelijken.
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