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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. 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 en herinnert aan de noodzakelijke steun voor de opname van een specifiek 
genderhoofdstuk in handels- en investeringsovereenkomsten van de EU;

2. 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 in effectbeoordelingen vooraf en 
achteraf ook rekening te houden met de land- en sectorspecifieke gendereffecten van de 
handelspolitiek en handelsovereenkomsten van de EU;

3. 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;

4. erkent de onevenredige impact van de COVID-19-pandemie op de deelname van 
vrouwen en vrouwelijke ondernemers aan de handel; 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 (landbouw, toerisme, kleding en detailhandel);

5. neemt bezorgd kennis van de aanhoudende genderkloof op het gebied van digitale 
toegang en digitale vaardigheden; verzoekt de Commissie en de lidstaten vrouwelijke 
ondernemers te ondersteunen bij het verwerven van de nodige vaardigheden door 
middel van ontwikkelingssamenwerking en hulp voor handel;

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn 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.


