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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för utveckling att som ansvariga utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om sin tidigare ståndpunkt om handel och jämställdhet 
i enlighet med sin resolution av den 13 mars 2018 om jämställdhet i EU:s handelsavtal1. 
Parlamentet understryker att handelspolitik kan bidra till utveckling och välstånd för 
kvinnor, minskning av de socioekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män och 
förverkligande av kvinnors rättigheter genom att garantera anständiga arbetsvillkor för 
kvinnor och bidra till en hållbar och jämlik ekonomisk utveckling, samtidigt som 
kvinnors möjligheter till företagande och tillgång till lärlingsutbildningar, arbete och 
anställningar förbättras. Parlamentet konstaterar att kvinnors levnads- och arbetsvillkor 
påverkar sannolikheten för barnarbete och de allmänna utsikterna för fattigare länder.

2. Europaparlamentet betonar att handelspolitiken har potential att främja internationella 
standarder och rättsliga instrument när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män, 
såsom handlingsplanen från Peking och målen för hållbar utveckling.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja och införa handelspolitik som minskar de 
socioekonomiska klyftorna och säkerställer en hög skyddsnivå och respekt för 
grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, inbegripet jämställdhet. Parlamentet 
uppmanar EU att se till att jämställdhet är ett centralt begrepp i all EU-handelspolitik.

4. Europaparlamentet välkomnar att EU:s nya handlingsplan för jämställdhet 2021–2025 
(GAP III) efterlyser främjande av jämställdhet genom EU:s handelspolitik. Parlamentet 
välkomnar kommissionens och rådets införande av instrument såsom 
jämställdhetskapitel och jämställdhetsintegrering i EU:s handels- och investeringsavtal 
samt i alla aspekter av EU:s handelspolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
rådet att anta övergripande riktlinjer för detta ändamål. Parlamentet understryker att 
inkluderandet av särskilda handels- och jämställdhetsåtgärder kan leda till att de 
problem som kvinnor tacklas med blir mer synliga, vilket kan bidra till att avlägsna de 
handelshinder som kvinnor ställs inför. 

5. Europaparlamentet betonar sin tidigare ståndpunkt som efterlyste ett särskilt kapitel om 
handel och jämställdhet och kvinnors egenmakt i den kommande moderniseringen av 
associeringsavtalet mellan EU och Chile. Parlamentet noterar med intresse de framsteg 
som uppnåtts med ett handels- och jämställdhetskapitel i förhandlingarna.

6. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 25 november 2010 om mänskliga 
rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal2,

7. Europaparlamentet konstaterar att handelspolitiken inte är könsneutral och att det 
behövs bättre insamling av könsuppdelade uppgifter, och tydliga indikatorer, för att man 
på ett adekvat sätt ska kunna bedöma handelspolitikens olika effekter på kvinnor och 

1 EUT C 162, 10.5.2019, s. 9.
2 EUT C 99E, 3.4.2012, s. 31.
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män. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU och dess medlemsstater att bygga 
vidare på den verktygslåda som tagits fram av Unctad och inkludera de landsspecifika 
och sektorsspecifika jämställdhetseffekterna av EU:s handelspolitik och handelsavtal i 
förhands- och efterhandsutvärderingar. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
samarbeta med internationella partner, såsom WTO, och med lokala myndigheter och 
organisationer, för att samla in uppgifter, analysera handelns inverkan på kvinnor och 
omsätta data i konkreta förslag för att förbättra kvinnors roll i det internationella 
handelssystemet och främja ekonomisk tillväxt för alla. Parlamentet betonar att ett 
intensifierat samarbete mellan internationella organisationer, såsom WTO, ITC och FN, 
och inrättande av nätverk som involverar den akademiska världen, det civila samhällets 
organisationer och parlamentet, kan leda till ett bättre utbyte av bästa praxis, metoder 
för insamling av uppgifter samt införande av ett jämställdhetsperspektiv i handeln. 
Parlamentet insisterar på att jämställdhetsfrågor inte bör begränsas till kapitlet om 
handel.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt engagera sig i WTO:s nyligen 
inrättade informella arbetsgrupp för handel och jämställdhet för att arbeta för en stark 
ministerförklaring vid den 12:e ministerkonferensen (MC12), vilken skulle kunna tjäna 
som en färdplan för genomförandet av Buenos Aires-förklaringen från 2017. 
Parlamentet understryker att den informella arbetsgruppen för handel och jämställdhet 
är ett första steg mot en mer permanent plattform inom WTO för att diskutera frågor 
som rör handel och jämställdhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att 
proaktivt samarbeta med andra WTO-medlemmar för att bidra till arbetet i den 
informella arbetsgruppen, och att utforska möjligheten att inrätta en permanent 
arbetsgrupp.

9. Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att se till att de inhemska 
rådgivande gruppernas sammansättning är könsbalanserad, att deras övervakningsroll 
utvidgas ytterligare och att en handels- och jämställdhetskommitté inrättas inom ramen 
för varje frihandelsavtal för att identifiera brister.

10. Europaparlamentet erkänner covid-19-pandemins oproportionerliga inverkan på 
kvinnliga företagares och kvinnors deltagande i handeln. Parlamentet understryker att 
kvinnor påverkas negativt som företagare, anställda och ofta som den huvudsakliga 
omsorgsgivaren i sin familj. Parlamentet anser att strategierna för återhämtning efter 
covid-19-pandemin särskilt bör uppmärksamma mikroföretag och små och medelstora 
företag, som ofta drivs av kvinnor, och sektorer med högre kvinnligt deltagande 
(omsorgsekonomin, jordbruket, turismen, konfektionsindustrin och detaljhandeln).

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att lägga fram bindande 
åtgärder för insyn i lönesättningen, vilket kan vara ett användbart verktyg för att 
upptäcka klyftor och diskriminering inom samma sektor och överbrygga löneklyftan 
mellan könen. Parlamentet beklagar dock förseningen med offentliggörandet av detta 
förslag och uppmanar kommissionen att lägga fram det så snart som möjligt och som 
utgångspunkt använda exempelvis Schweiz som modell för offentlig upphandling.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant utvärdera handelsavtalens 
inverkan på sektorer med en hög andel kvinnliga arbetstagare, såsom 
konfektionsindustrin och sektorn för småskaligt jordbruk. Parlamentet påminner om att 
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den ekonomiska kris som orsakats av covid-19-pandemin har drabbat dessa sektorer 
hårt och ökat risken för ökad ojämlikhet, diskriminering och exploatering av kvinnliga 
arbetstagare. 

13. Europaparlamentet noterar med oro den ihållande klyftan mellan könen när det gäller 
digital tillgång och digitala färdigheter. Parlamentet konstaterar att kvinnor har sämre 
tillgång till kompetensutveckling än män, vilket hindrar dem från att utveckla sina 
företag eller sina möjligheter som anställda. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att stödja kvinnliga företagare, näringsidkare och arbetstagare att 
förvärva nödvändig kompetens genom handelspolitik, såsom det allmänna 
preferenssystemet, avtal om ekonomiskt partnerskap, utvecklingssamarbete och Aid for 
Trade.

14. Europaparlamentet uttrycker sin oro över risken för att den digitala klyftan mellan 
könen ytterligare kommer att öka i utvecklingsländer och utvecklingsregioner under den 
pågående covid-19-krisen. Parlamentet framhåller vikten av att främja digital 
kompetens, digital tillgänglighet och överkomligt prissatt digital teknik för kvinnor och 
flickor som instrument för ökad jämställdhet inom utvecklingsstrategierna. Parlamentet 
understryker att man måste kanalisera utvecklingsmedel till främjandet av digital 
utbildning för kvinnor och flickor samt stödja kvinnoledda projekt i den digitala 
sektorn, särskilt sådana som har en samhällspåverkan.

15. Europaparlamentet konstaterar att e-handeln har potential att koppla fler kvinnliga 
företagare till internationella marknader. Parlamentet uppmanar dock kommissionen att 
stödja kvinnor att anta ny teknik såsom blockkedjeteknik, som på grund av sin peer-to-
peer-karaktär, anonymitet och effektivitet kan hjälpa vissa kvinnor att övervinna vissa 
diskriminerande rättsliga och kulturella handelshinder, förbättra deras tillgång till 
finansiering och hjälpa dem att integreras i globala värdekedjor.

16. Europaparlamentet påminner om att kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor som 
tillhör etniska grupper och minoritetsgrupper, kvinnor med missgynnad socioekonomisk 
bakgrund, äldre kvinnor, kvinnor på landsbygden och kvinnliga flyktingar och 
migranter kan ha svårt att få tillgång till digitala tjänster och relaterad infrastruktur. 
Parlamentet betonar vikten av att det inom alla initiativ för jämställdhetsintegrering 
finns ett intersektionellt förhållningssätt till hur man ska öka kvinnors tillgång till och 
användning av digitala tjänster och deras tillgång till utbildning och sysselsättning inom 
den digitala ekonomin och det digitala samhället. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta åtgärder mot det digitala utanförskapet bland alla utsatta 
grupper i samhället och att göra IKT-utbildning tillgänglig för dessa genom att anpassa 
undervisningsmetoder och tidscheman med beaktande av de olika faktorer som påverkar 
kvinnors tillgång till utbildning.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att tillräckliga resurser finns 
tillgängliga, samt offentliggöra resursfördelningen, för att främja det grundläggande 
värdet av jämställdhet i sin handels- och investeringspolitik och att, genom att utse 
kontaktpunkter för jämställdhetsfrågor i EU:s institutioner och delegationer, se till att 
sekretariaten för de EU-institutioner som ansvarar för handelspolitik och 
handelsförhandlingar har den kunskap och tekniska kapacitet som krävs för att integrera 
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jämställdhetsperspektivet i hela processen för handelsförhandlingar och utformning av 
politik.

18. Europaparlamentet begär att man i alla kapitel om handel och hållbar utveckling 
inkluderar verkställbara bestämmelser som bygger på respekt för ILO:s grundläggande 
arbetsnormer och relevanta konventioner, särskilt konvention nr 189 om anständiga 
arbetsvillkor för hushållsarbetare, konvention nr 156 om arbetstagare med 
familjeansvar, konventionen från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor, konvention nr 111 om diskriminering i fråga om anställning och 
yrkesutövning, konvention nr 100 om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika 
värde och konvention nr 190 om våld och trakasserier, samt att man inkluderar dessa 
konventioner i förteckningen över konventioner i samband med översynen av GSP+. 

19. Europaparlamentet påminner om att tillgång till finansiering är avgörande för att man 
ska kunna utnyttja nya exportmöjligheter. Parlamentet understryker att kvinnor ofta 
saknar tillgång till finansiering jämfört med sina manliga kollegor, vilket påverkar 
kvinnliga företagare och kvinnoledda företag negativt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att åtgärda klyftan mellan könen när det gäller tillgång till finansiering 
för kvinnliga företagare och kvinnoledda företag.

20. Europaparlamentet välkomnar ISO:s internationella workshopavtal (ISO/IWA 34) om 
globala definitioner som hänför sig till kvinnors företagande, vilket syftar till att 
underlätta beslutsfattande, datainsamling och tillgång till kapacitetsuppbyggnad, 
finansiering och marknader för kvinnors ekonomiska egenmakt.
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