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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka jaunajā ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānā 2021.–2025. gadam 
(GAP III) aicināts veicināt dzimumu līdztiesību ar ES tirdzniecības politikas palīdzību, 
un atgādina, ka ir jāatbalsta īpašas dzimumu līdztiesībai veltītas sadaļas iekļaušanu ES 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos;

2. norāda, ka tirdzniecības politika nav dzimumneitrāla, un ka ir nepieciešama pa 
dzimumiem sadalītu datu vākšana kopā ar precīziem rādītājiem, lai pienācīgi novērtētu 
tirdzniecības politikas dažādo ietekmi uz sievietēm un vīriešiem; atkārtoti aicina ES un 
tās dalībvalstis ex ante un ex post ietekmes novērtējumos iekļaut ES tirdzniecības 
politikas un nolīgumu dzimumu ietekmējumu konkrētās valstīs un konkrētās nozarēs;

3. aicina Komisiju aktīvi iesaistīties nesen izveidotajā PTO neformālajā darba grupā 
tirdzniecības un dzimumu līdztiesības jautājumos, lai 12. Ministru konferencē (MC12) 
izstrādātu stingru ministru deklarāciju, kas varētu kalpot par ceļvedi 2017. gada 
Buenosairesas deklarācijas īstenošanai;

4. atzīst Covid-19 pandēmijas nesamērīgo ietekmi uz sieviešu–uzņēmēju un sieviešu 
dalību tirdzniecībā; aicina Covid-19 atveseļošanas stratēģijās īpašu uzmanību pievērst 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MMVU), kuru vadībā bieži 
vien ir sievietes, un nozarēm ar lielāku sieviešu līdzdalību (lauksaimniecība, tūrisms, 
apģērbi un mazumtirdzniecība);

5. ar bažām norāda, ka starp dzimumiem vēl arvien vērojama atšķirība attiecībā uz digitālo 
piekļuvi un digitālajām prasmēm; aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt sievietes–
uzņēmējas nepieciešamo prasmju apgūšanā, izmantojot attīstības sadarbības un 
tirdzniecības atbalsta instrumentus;

6. aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu resursu pieejamību dzimumu līdztiesības 
pamatvērtības veicināšanai tās izveidotajā tirdzniecības un ieguldījumu politikā un 
nodrošināt, ka par tirdzniecības politiku un sarunām atbildīgo ES iestāžu sekretariātiem 
ir zināšanas un tehniskās iespējas iekļaut noteikumos dzimumu līdztiesības aspektu.


