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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem odnotowuje, że w nowym unijnym planie działania w sprawie 
równości płci na lata 2021–2025 wzywa się do promowania równouprawnienia płci za 
pośrednictwem polityki handlowej UE, i przypomina o niezbędnym wsparciu dla 
włączania specjalnego rozdziału dotyczącego płci do unijnych umów handlowych i 
inwestycyjnych;

2. zaważa, że polityka handlowa nie jest neutralna płciowo i że potrzebne jest lepsze 
gromadzenie danych segregowanych według kryterium płci, wraz z jasnymi 
wskaźnikami, aby odpowiednio oceniać różne skutki polityki handlowej dla kobiet i 
mężczyzn; ponownie wzywa UE i jej państwa członkowskie do uwzględnienia w 
ocenach skutków ex ante i ex post wpływu polityki handlowej i umów handlowych UE 
na kwestię płci w poszczególnych krajach i sektorach;

3. wzywa Komisję, by aktywnie zaangażowała się w prace niedawno utworzonej 
nieformalnej grupy roboczej WTO ds. handlu i płci z myślą o przyjęciu podczas 12. 
konferencji ministerialnej (MC12) zdecydowanej deklaracji, która mogłaby posłużyć za 
plan realizacji deklaracji z Buenos Aires z 2017 r.;

4. uznaje nieproporcjonalny wpływ pandemii COVID-19 na udział kobiet w handlu, w 
tym kobiet prowadzących przedsiębiorstwa; apeluje o to, by w strategiach odbudowy po 
COVID-19 zwrócono szczególną uwagę na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MMŚP), które często są prowadzone przez kobiety, oraz na sektory 
charakteryzujące się wyższym udziałem kobiet (rolnictwo, turystyka, przemysł 
konfekcyjny i handel detaliczny);

5. z niepokojem zauważa utrzymujące się zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod 
względem dostępu do technologii cyfrowych i umiejętności cyfrowych; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do wspierania kobiet prowadzących przedsiębiorstwa w 
nabywaniu niezbędnych umiejętności poprzez współpracę rozwojową i pomoc na rzecz 
wymiany handlowej;

6. wzywa Komisję, by zapewniła wystarczające zasoby na promowanie podstawowej 
wartości, jaką jest równość płci, w polityce handlowej i inwestycyjnej oraz by zadbała o 
to, by sekretariaty instytucji UE odpowiedzialne za politykę handlową i negocjacje 
handlowe dysponowały wiedzą i zdolnościami technicznymi umożliwiającymi 
uwzględnianie perspektywy płci.


