
PA\1226805SV.docx PE689.792v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för internationell handel

2021/2003(INI)

27.4.2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för internationell handel

till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

över EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet
(2021/2003(INI))

Föredragande av yttrande: Inma Rodríguez-Piñero 



PE689.792v01-00 2/3 PA\1226805SV.docx

SV

PA_NonLeg



PA\1226805SV.docx 3/3 PE689.792v01-00

SV

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar att EU:s nya handlingsplan för jämställdhet 2021–2025 
(GAP III) efterlyser främjande av jämställdhet genom EU:s handelspolitik, och 
påminner om det stöd som krävs för att ett särskilt jämställdhetskapitel ska kunna 
inkluderas i EU:s handels- och investeringsavtal.

2. Europaparlamentet konstaterar att handelspolitiken inte är könsneutral och att det 
behövs bättre insamling av könsuppdelade data, och tydliga indikatorer, för att man på 
ett adekvat sätt ska kunna bedöma handelspolitikens olika effekter på kvinnor och män. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU och dess medlemsstater att inkludera de 
landsspecifika och sektorsspecifika jämställdhetseffekterna av EU:s handelspolitik och 
handelsavtal i förhands- och efterhandsutvärderingar.

3. 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.

4. Europaparlamentet erkänner covid-19-pandemins oproportionerliga inverkan på 
kvinnliga företagares och kvinnors deltagande i handeln. 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 (jordbruk, turism, konfektion och detaljhandel).

5. Europaparlamentet noterar med oro den ihållande klyftan mellan könen när det gäller 
digital tillgång och digitala färdigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att stödja kvinnliga företagare att förvärva nödvändig kompetens 
genom utvecklingssamarbete och Aid for Trade.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att tillräckliga resurser finns 
tillgängliga för att främja det grundläggande värdet av jämställdhet i sin handels- och 
investeringspolitik och att 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 jämställdhetsperspektivet.


