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Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την 

ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (2017/2015(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8, το άρθρο 10, το άρθρο 153 παράγραφος 1, το άρθρο 153 

παράγραφος 2, το άρθρο 157 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 23 και 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 

την ισότητα των φύλων (00337/2016), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 

2015 σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων 

Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144), 

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 

2011-2020 που επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 

2011 (07166/2011), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 

2015 σχετικά με τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 

2016-2019 (SWD(2015)0278), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους – 

Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497), 



 

 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο 

«Έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής Εμπόριο για όλους – Άσκηση 

προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης 

(COM(2017)0491), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό ΣΓΠ (κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή 

συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/20081), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων (κανονισμός 

(ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 

2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 

εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των 

μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων 

και υψηλού κινδύνου2), 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1, το οποίο 

απαγορεύει τη δουλεία και την ειλωτεία, και το άρθρο 14, το οποίο απαγορεύει τις 

διακρίσεις, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 

διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν 

στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες, 

καθώς και τα επακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές 

συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 

(2010), 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 

της Κωνσταντινούπολης) και το άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης το οποίο ορίζει ότι «ως 

“φύλο” νοούνται οι κοινωνικά δημιουργημένοι ρόλοι, συμπεριφορές, δραστηριότητες 

και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλα για τους άνδρες και τις 

γυναίκες», καθώς και την Παναμερικανική Σύμβαση του 1994 για την πρόληψη, την 

τιμωρία και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση του Belem do Pará), 

– έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική του 2007 της ΕΕ και των κρατών μελών της με 

τίτλο «Βοήθεια για το εμπόριο: ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ για τις ανάγκες των 

αναπτυσσόμενων χωρών που συνδέονται με το εμπόριο» και την ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Επίτευξη ευημερίας μέσω του εμπορίου 

και των επενδύσεων – Επικαιροποίηση της κοινής στρατηγικής του 2007 της ΕΕ 

σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο (COM(2017)0667), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda 

                                                 
1  ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1. 
2  ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1. 



 

 

for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη), 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 

αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές 

που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, 

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το 

Εμπόριο και την Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2015), 

– έχοντας υπόψη τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 

για την ισότητα των φύλων, περιλαμβανομένων της Σύμβασης περί ίσης αμοιβής 

(αριθ. 100), της Σύμβασης για τις διακρίσεις (στην εργασία και στην απασχόληση) 

(αριθ. 111), της Σύμβασης για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις 

(αριθ. 156) και της Σύμβασης για την προστασία της μητρότητας (αριθ. 183), 

– έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 7 του σχεδίου δράσης της συνόδου κορυφής αρχηγών 

κρατών ΕΕ-CELAC 2015-2017, το οποίο εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 

2015, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για 

τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές 

συμφωνίες2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς 

εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι 

κλιματικές αλλαγές3,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τον ρόλο των 

γυναικών στην πράσινη οικονομία4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 

για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 20155, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες που 

απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ6, 

                                                 
1  ΕΕ C 290 E της 29.11.2006, σ. 107. 
2  ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31. 
3  ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94. 
4  ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 38. 
5  ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2. 
6  ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 30. 



 

 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η 

διάσταση του φύλου1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-20152, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των 

συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο 

του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες 

αξίας4, 

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την 

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις 

διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας 

σύνδεσης ΕΕ-Χιλής5, 

– έχοντας υπόψη τη «Δήλωση της τριάδας των Προεδριών για την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών», που υποβλήθηκε στις 19 Ιουλίου 2017 από την Εσθονία, τη 

Βουλγαρία και την Αυστρία, τα κράτη μέλη που είχαν την Προεδρία του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεκαοκτάμηνο μεταξύ Ιουλίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Διεθνές Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες 

(ICRW) με τίτλο «Trade liberalisation & women’s reproductive health: linkages and 

pathways» (Η ελευθέρωση του εμπορίου και η αναπαραγωγική υγεία των γυναικών: 

πώς συνδέονται), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 2016 για την ανθρώπινη ανάπτυξη στην Αφρική με 

τίτλο «Η επιτάχυνση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στην 

Αφρική»6, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ του 2014 με τίτλο «Η βελτίωση της οικονομικής 

ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας 

επιχειρήσεων στα κράτη του ΟΟΣΑ»7, 

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πλέον πρόσφατων διεθνών συζητήσεων υψηλού 

επιπέδου σχετικά με τη διάσταση του φύλου και το εμπόριο, ιδίως των συζητήσεων που 

                                                 
1  ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073. 
3  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0298. 
4  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0330. 
5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0354. 
6  Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/AfHD

R_2016_lowres_EN.pdf?download. 
7  Τεχνική έκθεση του ΟΟΣΑ, 

http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_

Fin_1_Oct_2014.pdf. 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/AfHDR_2016_lowres_EN.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Africa%20HDR/AfHDR_2016_lowres_EN.pdf?download
http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf
http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf


 

 

διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της ΕΕ και των ΠΟΕ/ΔΗΕΕΑ/ΔΚΕ, περιλαμβανομένων, 

με αντίστροφη χρονολογική σειρά, του «Διεθνούς Φόρουμ για τις Γυναίκες και το 

Εμπόριο», το οποίο διοργάνωσαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές 

Κέντρο Εμπορίου (Βρυξέλλες, Ιούνιος 2017)1, της ετήσιας συνόδου ολομέλειας της 

Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ με τίτλο «Το εμπόριο ως φορέας 

κοινωνικής προόδου: η διάσταση του φύλου» (Γενεύη, Ιούνιος 2016)2 και της συνόδου 

ολομέλειας του ΠΟΕ με θέμα «Τι μέλλει γενέσθαι για τον ΠΟΕ; Εμπόριο και Ισότητα 

των Φύλων: η ενδυνάμωση των γυναικών μέσω αλυσίδων εφοδιασμού χωρίς 

αποκλεισμούς» (Γενεύη, Ιούλιος 2015)3, 

– έχοντας υπόψη τις εντεινόμενες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για την προαγωγή της 

ισότητας των φύλων μέσω των εμπορικών πολιτικών – όπως το πρόγραμμα της 

ΔΗΕΕΑ για την ισότητα των φύλων και την ανάπτυξη4 (το οποίο περιλαμβάνει την 

εκπόνηση μελετών σχετικά με τον αντίκτυπο του εμπορίου στις γυναίκες, διδακτικό 

πακέτο όσον αφορά το εμπόριο και την ισότητα των φύλων και επιγραμμική κατάρτιση 

για τη δημιουργία του τίτλου «πρωτοστάτες σε θέματα φύλου») και τους 14 τομείς 

εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίοι από το 2016 διαθέτουν όλοι στρατηγική 

για την ισότητα των φύλων, 

– έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ICTSD) με τίτλο «Η διάσταση του φύλου στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας» 

(Σεπτέμβριος 2016)5, 

– έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ICTSD) με τίτλο «Η διάσταση του φύλου στις υπηρεσίες» (The Gender 

Dimensions of Services) (Σεπτέμβριος 2016)6, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Μονάδας των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες του 

2015 με τίτλο «Progress of the world’s women 2015-2016: Transforming economies, 

realising rights» (Πρόοδος των γυναικών ανά τον κόσμο 2015-2016: 

Μεταμορφώνοντας τις οικονομίες, υλοποιώντας τα δικαιώματα)7, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο θέσης του φεμινιστικού δικτύου WIDE+ του 2017 σχετικά 

με το φύλο και το εμπόριο στην ΕΕ με τίτλο «How to transform EU trade policy to 

protect women’s rights» (Πώς να μεταμορφωθεί η ενωσιακή εμπορική πολιτική ούτως 

ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των γυναικών)8, 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1632. 
2  https://www.wto.org/english/forums_e/parliamentarians_e/ipuconf2016_e.htm. 
3  https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/ 

global_review15prog_e.htm. 
4  http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade,-Gender-and-

Development.aspx. 
5  https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_global 

_value_chains_0.pdf. 
6  https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_ 

of_services.pdf. 
7  http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/unw_progressreport.pdf. 
8  https://wideplus.org/2017/06/25/wide-gender-and-trade-position-paper-is-available/. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1632
https://www.wto.org/english/forums_e/parliamentarians_e/ipuconf2016_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review15prog_e/global_review15prog_e.htm
http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade,-Gender-and-Development.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade,-Gender-and-Development.aspx
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_global_value_chains_0.pdf
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_global_value_chains_0.pdf
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_services.pdf
https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/the_gender_dimensions_of_services.pdf
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/unw_progressreport.pdf
https://wideplus.org/2017/06/25/wide-gender-and-trade-position-paper-is-available/


 

 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2016, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου, με 

τίτλο «Gender Equality in Trade Agreements» (Ισότητα των φύλων στις εμπορικές 

συμφωνίες)1, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2015, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου, με τίτλο «The EU’s Trade Policy: 

from gender-blind to gender-sensitive?» (Εμπορική πολιτική της ΕΕ: από την αγνόηση 

στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου;)2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με το άρθρο 

55 του Κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής 

Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0023/2018), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση 

επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και να καταπολεμηθούν οι έμφυλες, μεταξύ άλλων, διακρίσεις, κατά τη 

χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο 

για την προώθηση των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της 

ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες και η πολιτική της ΕΕ στον 

τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, με την 

έννοια ότι έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και στους άνδρες λόγω 

διαρθρωτικών ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται 

αντιμέτωπες με περιορισμούς που συνδέονται με το φύλο, όπως ο περιορισμός ως προς 

την πρόσβαση σε πόρους και στον έλεγχο των πόρων αυτών, νομικές διακρίσεις και 

υπέρμετρη επιβάρυνση στο πλαίσιο της παροχής μη αμειβόμενης εργασίας φροντίδας 

λόγω των παραδοσιακών ρόλων των φύλων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να αφορά εξίσου τις γυναίκες και 

τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και η σύμπραξη δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, έχουν καθοριστική 

σημασία για την προώθηση των συνεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη της 

ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών, καθώς και για την αύξηση 

της ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα όπως: τα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εκπαίδευση και επαγγελματική 

κατάρτιση, η συμπεριφορά των επιχειρήσεων, οι δημόσιες συμβάσεις, το ψηφιακό 

χάσμα και οι πολιτισμικές προκαταλήψεις· 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/ 

IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf. 
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/ 

EXPO_IDA(2015)549058_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA(2015)549058_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA(2015)549058_EN.pdf


 

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδίωξη των εμπορικών πολιτικών είναι η επίτευξη, μεταξύ 

άλλων, της βιώσιμης και δίκαιης οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης που 

απαιτούνται για να εξασφαλιστούν μείωση της φτώχειας, κοινωνική δικαιοσύνη και 

αξιοπρεπής εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για γυναίκες και άνδρες, καθώς 

και η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 

των φύλων και η ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών δεν πρέπει απλώς 

να ενσωματωθεί σε όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 

Εθνών, αλλά ότι αποτελεί επίσης αυτοτελή στόχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

θεματολόγιο των ΣΒΑ αναγνωρίζει ότι το εμπόριο συμβάλλει στην προώθηση της 

βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης και θα μπορούσε να συμβάλει στην προαγωγή των 

υψηλότερων διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ αποτελεί σημαντικό 

μέρος του πλαισίου των ΣΒΑ και ότι μια ισχυρή διάσταση του φύλου συνιστά ουσιώδες 

στοιχείο του πλαισίου αυτού, σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση δίκαιων και 

επωφελών αποτελεσμάτων για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική 

μπορεί επίσης να διευρύνει τις ευκαιρίες για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την 

πρόσβαση στη μαθητεία και την απασχόληση· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολύπλοκη σχέση μεταξύ διεθνούς εμπορίου και φύλου 

απαιτεί βαθιά κατανόηση των υφιστάμενων δυνάμεων, η οποία προϋποθέτει τον 

προσδιορισμό, την ανάλυση και την παρακολούθηση της οικονομικής και κοινωνικής 

δυναμικής που απαιτείται για να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική εμπορική πολιτική με 

στόχο την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης η οποία θα προωθεί επίσης την 

ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εμπορική πολιτική πρέπει, συνεπώς, να συνεκτιμά τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπό της 

στην ισότητα των φύλων, καθώς και τις ειδικές τοπικές συνθήκες, προκειμένου να 

αποφεύγεται η αναπαραγωγή ή η όξυνση υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων 

και έμφυλων στερεοτύπων και να ενισχύεται με προδραστικό τρόπο η ισότητα των 

φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της εμπορικής πολιτικής θα πρέπει επίσης 

να αξιολογείται ανάλογα με το κατά πόσον έχει θετική και ίδια επίδραση σε γυναίκες 

και άνδρες· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων συχνά 

συμβαδίζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως αντιληπτό ότι κοινωνίες με 

μικρότερες ανισότητες μεταξύ των φύλων τείνουν επίσης να αναπτύσσονται ταχύτερα· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της ελευθέρωσης του εμπορίου στα άτομα 

εξαρτάται επίσης από τη γεωγραφική τους θέση και από τον οικονομικό τομέα στον 

οποίον δραστηριοποιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές, 

τόσο μεταξύ όσο και εντός των χωρών, όσον αφορά τις δομές παραγωγής, τα ποσοστά 

συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τα συστήματα πρόνοιας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε 

τομείς όπως η ένδυση και η κλωστοϋφαντουργία, οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, η 

οικονομία της φροντίδας και η γεωργία, όπου τείνουν να συγκεντρώνονται σε πιο 

χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας ή χαμηλού κύρους μορφές επίσημης και άτυπης 

απασχόλησης σε σχέση με τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε καταχρήσεις στον χώρο εργασίας και σε διακρίσεις, διαχωρισμό των 

φύλων σε τύπους επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, ανισότητα μεταξύ των φύλων 

όσον αφορά τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας και περιορισμούς που συνδέονται 

με το φύλο όσον αφορά την πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους, τις υποδομές και 

τις υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) 



 

 

μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην απασχόληση και σε απώλειες θέσεων 

εργασίας, ιδίως σε τομείς στους οποίους οι γυναίκες συχνά αποτελούν την πλειοψηφία 

του εργατικού δυναμικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις ανά χώρα και ανά 

τομέα με βάση το φύλο παρέχουν, ως εκ τούτου, υψηλή προστιθέμενη αξία κατά τον 

σχεδιασμό εμπορικών συμφωνιών· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, το 2011, στον τομέα της εξαρτημένης από τις 

εξαγωγές απασχόλησης, οι γυναίκες κάλυπταν περίπου μία ανά εννέα θέσεις εργασίας 

(11 %) στις οποίες απασχολούνται γυναίκες στην ΕΕ· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής του 2017, σχεδόν 

12 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ απασχολούνται σε θέσεις που εξαρτώνται από την 

εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών στον υπόλοιπο κόσμο1· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση μελέτες γεγονότων, η ΔΗΕΕΑ επιμένει να 

υπογραμμίζει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το εμπόριο, περιορισμοί οι οποίοι 

οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως έλλειψη τεχνικής κατάρτισης για καλύτερες 

θέσεις εργασίας, έλλειψη δημόσιων υπηρεσιών για την ελάφρυνση των οικιακών 

υποχρεώσεων και περιορισμοί ως προς την πρόσβαση σε πόρους και τον έλεγχο των 

πόρων αυτών, περιλαμβανομένων της πίστωσης και της γης, της πληροφόρησης, καθώς 

και των δικτύων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη βάση αυτή, η ΔΗΕΕΑ προτείνει να 

εξετάζεται στις εκτιμήσεις ο δυνητικός αντίκτυπος των εμπορικών πολιτικών στην 

ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση των γυναικών σε πεδία όπως η απασχόληση, 

οι μικρές επιχειρήσεις, οι τιμές, η παραγωγικότητα στη γεωργία, η γεωργία συντήρησης 

και η μετανάστευση2· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα εμπορική πολιτική της ΕΕ και η στρατηγική της 

«Εμπόριο για όλους» εδράζεται σε τρεις βασικές αρχές: αποτελεσματικότητα, 

διαφάνεια και αξίες, αλλά στερείται προοπτικής όσον αφορά την ισότητα των φύλων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανανέωσε και διεύρυνε τη δέσμευσή της για την 

ισότητα των φύλων και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών κατά την 

επανεξέταση της στρατηγικής «Βοήθεια για το Εμπόριο», δηλώνοντας ότι η ισότητα 

των φύλων δεν αποτελεί απλώς θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά έχει επίσης 

ζωτική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι αξιοποιεί το ευρύ φάσμα 

εργαλείων πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί ο συνολικός τους αντίκτυπος 

στην ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των 

διατάξεων της CEDAW, η ΕΕ θα πρέπει να χτίσει τα θεμέλια για την υλοποίηση της 

ισότητας μεταξύ γυναικών και αντρών, διασφαλίζοντας την παροχή ίσης πρόσβασης 

και ίσων ευκαιριών στις γυναίκες στον πολιτικό, οικονομικό και δημόσιο βίο, καθώς 

και στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση·  

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται από το εμπόριο και τις εμπορικές 

συμφωνίες ως δυνητικοί επιχειρηματίες, καταναλωτές, εργαζόμενες και εργαζόμενες σε 

άτυπες μορφές εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να αναγνωριστεί 

και να γίνει καλύτερα κατανοητός ο αντίκτυπος της εμπορικής πολιτικής στην ισότητα 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/june/tradoc_155632.pdf. 
2  Υλοποίηση εκ των προτέρων εκτιμήσεων που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 

φύλου για τη μεγιστοποίηση των οφελών των εμπορικών μεταρρυθμίσεων για τις 

γυναίκες, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d7_en.pdf. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/june/tradoc_155632.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d7_en.pdf


 

 

των φύλων, προκειμένου να δοθούν κατάλληλες πολιτικές απαντήσεις· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη 

μεθοδολογία για να εξασφαλιστεί ότι αξιολογείται πάντα ο πιθανός αντίκτυπος της 

πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου στην ισότητα των 

φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να διενεργήσει ποσοτική έρευνα ανά φύλο σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η επιστήμη και η τεχνολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες χωρίς να έχει διενεργήσει 

εκτιμήσεις του αντίκτυπού τους στις γυναίκες και στην ισότητα των φύλων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι η εκσυγχρονισμένη συμφωνία 

σύνδεσης μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ θα περιλαμβάνει, για πρώτη φορά στην ΕΕ, 

ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου στη βιωσιμότητα που προβλέπονται 

στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τα ζητήματα 

σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ των προτέρων εκτίμηση των συνεπειών των εμπορικών 

πολιτικών στην ισότητα των φύλων μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση και στην 

ευημερία των γυναικών και, παράλληλα, να βοηθήσει να αμβλυνθούν οι υφιστάμενες 

ανισότητες και να αποφευχθεί η αύξηση της ανισότητας μεταξύ των φύλων· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από επισκόπηση των εν ισχύι πολυμερών και διμερών 

συμφωνιών της ΕΕ, προκύπτει ότι μόνο το 20 % των συμφωνιών με εμπορικούς 

εταίρους εκτός Ευρώπης αναφέρεται στα δικαιώματα των γυναικών και ότι το 40 % 

των συμφωνιών αυτών περιλαμβάνει αναφορές που έχουν ως στόχο την προώθηση της 

ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών, οι 

αναφορές στην προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών είναι κατά κανόνα 

προαιρετικές και, όταν είναι δεσμευτικές, είναι πρακτικά αδύνατο να επιβληθούν· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής καταδεικνύει ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις ευκαιρίες 

πρόσβασης στην απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη καταδεικνύει ότι η 

ενδυνάμωση των γυναικών θα μπορούσε να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ έως το 2025 

κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και ότι είναι απαραίτητη, τόσο από οικονομική 

και κοινωνική σκοπιά, όσο και σε μια προοπτική εξάλειψης της φτώχειας, λόγω του 

ρόλου των γυναικών στις κοινότητες· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες, 

οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ) συνιστούν το μεγαλύτερο 

μέρος του ιδιωτικού τομέα και παρέχουν τη συντριπτική πλειονότητα των θέσεων 

εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου, το 

σύνολο των ΠΜΜΜΕ αντιπροσωπεύει το 95 % όλων των εταιρειών παγκοσμίως, 

περίπου το 50 % του παγκόσμιου ΑΕΠ και πάνω από το 70 % της συνολικής 

απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 40 % των ΠΜΜΜΕ ανήκουν σε 

γυναίκες, αλλά μόλις 15 % των εταιρειών εξαγωγών διευθύνονται από γυναίκες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, συχνά οι γυναίκες 



 

 

επιχειρηματίες εξακολουθούν να κερδίζουν 30 έως 40% λιγότερο από τους άντρες 

συναδέλφους τους1· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια συζήτηση και η αντίδραση σε όλη την Ευρώπη 

σχετικά με εμπορικές διαπραγματεύσεις όπως η Διατλαντική Σχέση Εμπορίου και 

Επενδύσεων (TTIP), η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά 

(CETA) και η Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (TiSA) έχουν καταδείξει την 

ανάγκη για διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαπραγματεύσεις, δεδομένων των 

έντονων ανησυχιών που εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες σε πολλές χώρες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν θα πρέπει να υποβιβάζει 

κανένα από τα πρότυπα της ΕΕ και ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξαιρούνται 

πάντα από τις διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οιοσδήποτε μηχανισμός 

επίλυσης διαφορών θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εγγυάται την 

ικανότητα μεμονωμένων κυβερνήσεων να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος 

και να υπηρετούν τους στόχους της δημόσιας πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει 

να αναμένεται πρόοδος σε άλλους κομβικούς τομείς προβληματισμού, όπως ενίσχυση 

των υποχρεώσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε σχέση με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση σε παγκόσμιο 

επίπεδο όσον αφορά την εταιρική ευθύνη για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις, το 

εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη και όλες τις 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιούνται, το μέρος στο οποίο βρίσκονται, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη 

δομή τους· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 

2016 διακηρύσσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματώνονται 

συστηματικά σε όλους τους τομείς πολιτικής και όλα τα θεσμικά όργανα, ιδίως στον 

τομέα του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) αποσκοπεί, 

μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προαγωγή της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΓΠ+ 

περιλαμβάνει όρους που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της κύρωσης και της εφαρμογής 

27 διεθνών Συμβάσεων – για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την προστασία 

του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση – από επιλέξιμες αναπτυσσόμενες 

χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείται η εφαρμογή 

τους σε τακτική βάση, να αναληφθεί δράση όπου χρειάζεται και να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CEDAW είναι μία από 

τις σχετικές Συμβάσεις στο πλαίσιο του ΣΓΠ+· 

                                                 
1  Έκθεση ανασκόπησης του ΟΟΣΑ με τίτλο «Enhancing Women’s Economic 

Empowerment through Entrepreneurship and Business Leadership in OECD Countries» 

(Η βελτίωση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω της 

επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας επιχειρήσεων στα κράτη του ΟΟΣΑ) (2014) 

http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_

Fin_1_Oct_2014.pdf 

http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf
http://www.oecd.org/gender/Enhancing%20Women%20Economic%20Empowerment_Fin_1_Oct_2014.pdf


 

 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 40 % των γεωργικών εργασιών στο νότιο 

ημισφαίριο εκτελείται από γυναίκες·  

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου και η ένταξη 

αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (ΠΑΑ) μπορεί να ενέχουν τον 

κίνδυνο δημιουργίας ανισοτήτων μεταξύ των φύλων όταν χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή περισσότερο ανταγωνιστικών, από οικονομική άποψη, προϊόντων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης επιτρέψει σε πολλές εργαζόμενες γυναίκες τη 

μετάβασή τους από την άτυπη στην επίσημη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

κανόνες καταγωγής αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο παγκόσμιων 

αλυσίδων αξίας στις οποίες η παραγωγή εκτείνεται μεταξύ πολλών χωρών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι κανόνες καταγωγής σαφέστεροι και καλύτερα καθορισμένοι 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για τη θέσπιση πλήρους διαφάνειας και 

λογοδοσίας σε όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού, κάτι που μπορεί να έχει θετικό 

αντίκτυπο στις γυναίκες, ιδίως σε εκείνες που εργάζονται στον τομέα της ένδυσης· 

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες αυτές ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες που συνδέονται με το εμπόριο έχουν σημαντική συνεισφορά 

στα εισοδήματα των νοικοκυριών και στη μείωση της φτώχειας· 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία ένδυσης απασχολεί ως επί το πλείστον γυναίκες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι 289 άτομα χάθηκαν σε 

πυρκαγιά στο Καράτσι του Πακιστάν, τον Σεπτέμβριο του 2012, ότι την ίδια χρονιά 

εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο Tazreen Fashions στο Μπανγκλαντές που 

προκάλεσε τον θάνατο 117 ατόμων και τον τραυματισμό περισσότερων από 200 

εργαζομένων, και ότι οι δομικές ελλείψεις του κτιρίου Rana Plaza, επίσης στο 

Μπανγκλαντές, προκάλεσαν το 2013 τον θάνατο 1 129 ατόμων και τον τραυματισμό 

περίπου 2 500 ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι και στις τρεις περιπτώσεις επρόκειτο 

για εργοστάσια ένδυσης· 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των εργαζομένων στις ελεύθερες βιομηχανικές 

ζώνες εξαγωγών (EPZ) είναι γυναίκες και ότι, σε ορισμένες χώρες, οι EPZ εξαιρούνται 

από το τοπικό εργατικό δίκαιο, απαγορεύουν ή περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση 

και δεν παρέχουν νομικά μέσα προσφυγής στους εργαζομένους, γεγονός που συνιστά 

σαφή παραβίαση βασικών προτύπων της ΔΟΕ· 

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών 

(ιδίως οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών), οι κοινωνικοί εταίροι και οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις διαθέτουν τις γνώσεις και τις δυνατότητες να 

διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της εμπορικής 

πολιτικής και στη συλλογή δεδομένων που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά 

με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με την ελευθέρωση του 

εμπορίου, με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών, την οικονομική τους 

ενδυνάμωση και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας· 

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκδηλώσεις όπως το Διεθνές Φόρουμ για τις Γυναίκες και το 

Εμπόριο, που διοργάνωσε η Επιτροπή στις 20 Ιουνίου 2017, επιτρέπουν σε πολλούς 

οικονομικούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να 

ανταλλάσσουν και να δρομολογούν πρωτοβουλίες με αντικείμενο τον αντίκτυπο του 

εμπορίου στην ισότητα των φύλων· 



 

 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυμερείς πλατφόρμες και τα διακυβερνητικά φόρουμ, 

όπως οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και το δίκτυο Women20 (W20), είναι ζωτικής 

σημασίας για την προαγωγή συζητήσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων για το φύλο και την 

ανάληψη δράσης στον τομέα αυτό, καθώς και για την εξασφάλιση μιας καλής βάσης 

για την επίτευξη συναίνεσης· 

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δημόσιες υπηρεσίες, οι υφιστάμενες και μελλοντικές υπηρεσίες 

κοινής ωφελείας, καθώς και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος θα πρέπει 

να αποκλείονται από τις διαπραγματεύσεις και το πεδίο εφαρμογής κάθε εμπορικής 

συμφωνίας που συνάπτει η ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ύδρευσης, της 

υγείας, της φροντίδας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της επεξεργασίας αποβλήτων και των δημόσιων 

μεταφορών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει ότι οι 

υπηρεσίες αυτές θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι δεν είναι 

δυνατόν να ζητείται από τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες ούτε να τους 

στερείται η δυνατότητα να ορίζουν, να ρυθμίζουν, να παρέχουν και να υποστηρίζουν 

ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·  

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών και των δημόσιων 

συμβάσεων μπορεί να επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και ότι οι δημόσιες 

συμβάσεις παραμένουν ένα εργαλείο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να επηρεάζουν 

θετικά μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού, ιδίως τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης ενέχει τον κίνδυνο να 

ενταθεί η ανισότητα και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις συνθήκες εργασίας πολλών 

γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας άνω του μέσου όρου αριθμός γυναικών 

απασχολείται σε δημόσιες υπηρεσίες ή στον τομέα δημόσιων υπηρεσιών και ότι, ως 

χρήστες των υπηρεσιών αυτών, είναι πιο εξαρτημένες από υψηλής ποιότητας, 

οικονομικά προσιτές και προσανατολισμένες στη ζήτηση δημόσιες υπηρεσίες από ό, τι 

οι άντρες, ιδίως όσον αφορά κοινωνικές υπηρεσίες όπως η παιδική μέριμνα και η 

φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στα εθνικά 

νοικοκυριά και οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι τιμολογιακές 

αυξήσεις, τείνουν να επιβαρύνουν με την παροχή φροντίδας σχεδόν αποκλειστικά τις 

γυναίκες, επιβάρυνση που θα αποτελέσει στη συνέχεια εμπόδιο στην ισότητα των 

φύλων· 

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) συμβάλλουν 

στην οικονομία της γνώσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις σχετικά με τα 

ΔΔΙ για ευρεσιτεχνίες που απαγορεύουν την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων μπορεί 

να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ειδικές ανάγκες των γυναικών σε θέματα υγείας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι οι 

άντρες από την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και σε 

φάρμακα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και των φαρμάκων αυτών, ιδίως όσον 

αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή δικαιώματά τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε φάρμακα σε χώρες εκτός ΕΕ δεν θα πρέπει να 

δυσχεραίνεται για λόγους προστασίας των ΔΔΙ· 

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μικρό μόνο ποσοστό των αποφάσεων για το εμπόριο και τις 

εμπορικές συμφωνίες λαμβάνονται από γυναίκες, καθώς οι ομάδες διαπραγματεύσεων, 

τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις απέχουν ακόμη πολύ από την επίτευξη ισορροπίας 

μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπία μεταξύ των φύλων στα 

θεσμικά αυτά όργανα ενδέχεται να οδηγήσει όχι μόνο στην καλύτερη ενσωμάτωση των 



 

 

ζητημάτων της ισότητας των φύλων, αλλά και στην ενίσχυση της δημοκρατικής 

νομιμοποίησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· 

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διατίθενται επαρκείς ανθρώπινοι πόροι στην Επιτροπή και 

την ΕΥΕΔ για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις 

εμπορικές πολιτικές της ΕΕ και ιδίως στην όλη διαδικασία των εμπορικών 

διαπραγματεύσεων· 

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, κατά τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου 

σχετικά με τα νέα πεδία εμπορικής πολιτικής, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει 

να συνυπολογίζει εξαρχής τον αντίκτυπό τους στους ρόλους των φύλων, στην 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στον όγκο της μη 

αμειβόμενης εργασίας· 

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ορυκτών που τροφοδοτούν συρράξεις έχει 

αποδειχθεί ότι συνδέεται άμεσα με διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του βιασμού και της σεξουαλικής βίας εις βάρος 

γυναικών και κοριτσιών, της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας και των 

μαζικών εκτοπισμών· 

I. Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο εμπόριο: γενικές παρατηρήσεις και στόχοι 

1. τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να ασκεί μια εμπορική πολιτική που βασίζεται σε σύστημα 

αξιών και η οποία περικλείει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των 

εργασιακών και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και τον σεβασμό των 

θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να 

περιλαμβάνουν ένα φιλόδοξο και εκτελεστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (TSD)· τονίζει ότι οι δεσμεύσεις εμπορίας στις ενωσιακές συμφωνίες δεν θα 

πρέπει επ’ ουδενί να υπερισχύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 

γυναικών ή της περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμούν το τοπικό 

πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον· 

2. υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί πάγιο στοιχείο όλων των πολιτικών της 

ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 ΣΛΕΕ· σημειώνει ότι το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι «σε 

όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί 

η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 

συνεκτικότητα πολιτικής μεταξύ διαφόρων πολιτικών, όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη, η 

γεωργία, η απασχόληση, η μετανάστευση και η ισότητα των φύλων· 

3. τονίζει ότι οι δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς διεθνείς εμπορικές πολιτικές απαιτούν 

ένα σαφές πλαίσιο το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ενδυνάμωσης των 

γυναικών και των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους, στην ενίσχυση της ισότητας 

των φύλων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της διεθνούς αλληλεγγύης και της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης· 

4. τονίζει ότι πρωταρχικός σκοπός της εμπορικής πολιτικής πρέπει να είναι η προώθηση 

μιας αμοιβαία επωφελούς οικονομικής μεγέθυνσης· υπενθυμίζει ότι, μολονότι η 

εμπορική πολιτική μπορεί να προάγει αξίες άλλες από εκείνες που προωθεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολυμερές επίπεδο, όσον αφορά τα παγκόσμια ζητήματα που 



 

 

μπορούν να επιλυθούν μέσω εμπορικών πολιτικών και εμπορικών συμφωνιών 

υπάρχουν όρια· 

5. εμμένει στην άποψη ότι η νέα γενικά εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να προάγει τα 

σχετικά διεθνή πρότυπα και νομικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων για 

την ισότητα των φύλων, όπως η CEDAW, η Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, οι 

Συμβάσεις της ΔΟΕ και οι ΣΒΑ·  

6. τονίζει ότι οι δεσμεύσεις εμπορίας στις ενωσιακές συμφωνίες δεν θα πρέπει να επ’ 

ουδενί να υπερισχύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή του 

για τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να καταρτίσουν 

εθνικά σχέδια δράσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών και την ανάγκη καταπολέμησης της έμφυλης βίας· 

καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις για να ενθαρρύνει 

τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ να εγκρίνουν τα δικά τους εθνικά σχέδια δράσης· 

υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού 

εργαλείου του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και τις λοιπές επιχειρήσεις όσον αφορά 

τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι έχει σημασία να συμμετέχει η ΕΕ ενεργά στην εν 

λόγω διακυβερνητική διαδικασία και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

ενθαρρύνουν τους εμπορικούς εταίρους να έχουν μια εποικοδομητική συμμετοχή στις 

διαπραγματεύσεις αυτές· 

7. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση των άρθρων 16 και 17 της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις χώρες που είναι 

εμπορικοί εταίροι της ΕΕ, ως μέσο καταπολέμησης των έμφυλων ανισοτήτων στο πεδίο 

των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων· 

8. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα να ρυθμίζουν και να ανατρέπουν 

την ελευθέρωση στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τα καλεί, ως εκ 

τούτου, να προστατεύσουν θεμελιώδεις στόχους όπως η ισότητα των φύλων, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η δημόσια υγεία και τα 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· 

9. υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διατηρήσουν την ικανότητά τους να 

διαθέτουν πόρους για την επίτευξη της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και 

της ισότητας των φύλων, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τις κοινωνίες ένα βιώσιμο 

μέλλον χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει, εν προκειμένω, την πρωταρχική σημασία που έχει 

η τήρηση, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 17.15, των περιθωρίων άσκησης δημοκρατικής 

πολιτικής από τις χώρες εταίρους για τη θέσπιση ρυθμίσεων και τη λήψη κατάλληλων 

αποφάσεων για το δικό τους εθνικό πλαίσιο, την ικανοποίηση των αιτημάτων των 

πληθυσμών τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων διεθνών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που αφορούν την ισότητα των φύλων· 

10. υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει από την Επιτροπή να θέσει τέλος στο σύστημα επίλυσης 

των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) και υπογραμμίζει ότι κάθε 

μηχανισμός επίλυσης των διαφορών θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να 

εγγυάται την ικανότητα των κυβερνήσεων να νομοθετούν υπέρ του δημόσιου 

συμφέροντος και να υπηρετεί τους στόχους δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων 



 

 

μέτρων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων καθώς και ισχυρότερων 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών δικαιωμάτων· 

11. επισημαίνει ότι οι διατάξεις σχετικά με τα ΔΔΙ στο εμπόριο συχνά έχουν αντίκτυπο στη 

δημόσια υγεία και στις ειδικές ανάγκες των γυναικών σε θέματα υγείας· καλεί την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις σχετικά με τα ΔΔΙ στις 

εμπορικές συμφωνίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως 

όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στην υγεία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα· καλεί την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν την προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων (ΓΕ) ως εργαλείο ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση των γυναικών της 

υπαίθρου· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 

επανεξετάσουν το θέμα της επέκτασης της προστασίας σε μη γεωργικά προϊόντα, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη συμφωνήσει ως προς την προστασία μη 

γεωργικών προϊόντων ΓΕ στις ΣΕΣ· 

12. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση της προόδου προς την 

επίτευξη όλων των στόχων, οι ΣΒΑ απαιτούν δεδομένα ανά φύλο, 

συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων· τονίζει ότι δεν 

υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις του εμπορίου στην 

ισότητα των φύλων και ζητεί να συλλέγονται επαρκή και κατάλληλα δεδομένα σχετικά 

με τις επιπτώσεις του εμπορίου χωριστά ανά φύλο· τονίζει ότι τα δεδομένα αυτού του 

είδους αναμένεται ότι θα επιτρέψουν τη θέσπιση μεθοδολογίας με σαφείς και 

μετρήσιμους δείκτες σε περιφερειακό, εθνικό και τομεακό επίπεδο, τη βελτίωση της 

ανάλυσης και τον καθορισμό των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν και των μέτρων 

που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γυναίκες και άνδρες 

ωφελούνται εξίσου από το εμπόριο· υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στην ποσοτική και ποιοτική ανά φύλο ανάλυση της εξέλιξης του εργατικού 

δυναμικού, την ιδιοκτησία των στοιχείων του ενεργητικού και στη χρηματοπιστωτική 

ένταξη σε τομείς που πλήττονται από το εμπόριο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

συνεργαστεί με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 

των Φύλων (EIGE), αλλά και με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, με στόχο τη 

βελτίωση της συλλογής και της διαθεσιμότητας των εν λόγω δεδομένων· καλεί την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 

εκτιμήσεις επιπτώσεων τις ειδικές ανά χώρα και ανά τομέα επιπτώσεις της εμπορικής 

πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ ως προς τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης με επίκεντρο το φύλο θα πρέπει να συνεκτιμώνται στις 

εμπορικές διαπραγματεύσεις – λαμβανομένων υπόψη τόσο των θετικών όσο και των 

αρνητικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από το στάδιο των 

διαπραγματεύσεων έως την εφαρμογή – και θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα 

πρόληψης ή αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων· 

II. Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο εμπόριο: παρατηρήσεις και στόχοι ανά τομέα  

13. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 

συμφέροντος – συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών υδροδότησης, των 

κοινωνικών υπηρεσιών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της 

διαχείρισης αποβλήτων, των δημόσιων μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης – 

πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής των εμπορικών διαπραγματεύσεων 

και να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών· παροτρύνει 



 

 

την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές και επενδυτικές Συνθήκες δεν οδηγούν σε 

ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις 

γυναίκες, υπό την ιδιότητά τους τόσο ως παρόχων υπηρεσιών όσο και ως χρηστών 

υπηρεσιών, και να επιτείνει την ανισότητα μεταξύ των φύλων· υπογραμμίζει ότι το 

ζήτημα της δημόσιας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 

ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι ενδεχόμενες αλλαγές όσον αφορά την πρόσβαση 

στις υπηρεσίες αυτές και την ποιότητά τους μπορεί να οδηγήσουν σε άνιση κατανομή 

της μη αμειβόμενης εργασίας φροντίδας μεταξύ των φύλων· επισημαίνει ότι οι 

κυβερνήσεις, και οι εθνικές και τοπικές αρχές, πρέπει να διατηρούν πλήρως το 

δικαίωμα και την ικανότητα να θεσπίζουν, να ρυθμίζουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή 

να καταργούν μέτρα που αφορούν την ανάθεση, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και 

την παροχή καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας και υπηρεσίες 

γενικού οικονομικού συμφέροντος· 

14. υπογραμμίζει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να έχει αντίκτυπο στην πρόσβαση σε 

βασικές υπηρεσίες υγείας και να επηρεάσει, κατά συνέπεια, την πρόσβαση στην 

αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και την πρόοδο ως 

προς τους συναφείς στόχους στο πλαίσιο πολιτικών, προγραμμάτων και υπηρεσιών· 

τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η βασική υγειονομική περίθαλψη – ιδίως η πρόσβαση σε 

υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και τα συναφή δικαιώματα – 

εξαιρείται από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και επισημαίνει ότι εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα των κρατών μελών· 

15. ζητεί τη θέσπιση δεσμευτικών, εκτελεστών και αποτελεσματικών μέτρων για την 

καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

διαβίωσης των γυναικών σε οικονομικούς κλάδους με εξαγωγικό προσανατολισμό, 

σύμφωνα με τον στόχο της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των 

γυναικών σε χώρες και τομείς που προξενούν ανησυχία, ιδίως στους τομείς της 

ένδυσης, της κλωστοϋφαντουργίας και της γεωργίας, προκειμένου να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο η ελευθέρωση του εμπορίου να συμβάλει στην επιδείνωση των εργασιακών 

δικαιωμάτων και στην αύξηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων· 

πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά, και η καθιέρωση κοινών ορισμών, θα πρέπει να επιτρέψουν 

μια σαφέστερη και καλύτερα συντονισμένη δράση με διεθνείς οργανισμούς όπως τα 

Ηνωμένα Έθνη, ο ΠΟΕ, η ΔΟΕ και ο ΟΟΣΑ· θεωρεί ότι το Σύμφωνο Βιωσιμότητας 

του Μπανγκλαντές αποτελεί καλό παράδειγμα και βήμα προόδου όσον αφορά την 

εφαρμογή ενός μηχανισμού παρακολούθησης, και ζητεί πλήρη συμμόρφωση προς τους 

όρους του· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, όλους τους διεθνείς παράγοντες και 

όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τις νέες κατευθυντήριες 

γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ για τις υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού στον 

τομέα της ένδυσης και υπόδησης και να συμμορφωθούν προς αυτές· 

16. ζητεί να δοθεί αυξημένη προσοχή στις γυναίκες που εργάζονται στον άτυπο τομέα 

απασχόλησης, καθώς αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προτύπων αξιοπρεπούς 

εργασίας για τις γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα αυτό· 

17. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια τείνουν να είναι τα άτομα που πλήττονται 

περισσότερο, καθώς η παράνομη διακίνηση εργατικού δυναμικού συνδέεται στενά με 

την παράνομη διακίνηση για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης· 

18. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των γεωργικών εξαγωγών έχει εν γένει λιγότερο θετικό 

αντίκτυπο στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, καθώς οι αναδυόμενες τάσεις 



 

 

καταδεικνύουν ότι οι μικροκαλλιεργητές, πολλοί εκ των οποίων είναι γυναίκες, συχνά 

αδυνατούν να είναι ανταγωνιστικοί στις αγορές του εξωτερικού λόγω του 

κληρονομικού δικαίου και της έλλειψης πρόσβασης σε πίστωση, πληροφόρηση, γη και 

δίκτυα, καθώς και δυνατοτήτων συμμόρφωσης προς τους νέους κανόνες και πρότυπα· 

επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να βελτιωθεί ο 

θετικός αντίκτυπος του εμπορίου στις γυναίκες στον τομέα της γεωργίας, έναν τομέα 

στον οποίο έχει διαπιστωθεί ότι ναι μεν οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, αλλά 

διαθέτουν επίσης σαφείς δυνατότητες ενδυνάμωσης· τονίζει ότι οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε γυναίκες αναμένεται να ωφεληθούν από την εξάλειψη των έμφυλων 

στερεοτύπων, την αυξημένη πρόσβαση στην αγορά, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση, κατάρτιση στο μάρκετινγκ και δικτύωση, καθώς και από τη βελτίωση 

στο πεδίο της δημιουργίας ικανοτήτων και της κατάρτισης· σημειώνει ότι η 

ελευθέρωση του εμπορίου θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις γυναίκες στους 

τομείς της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων· τονίζει ότι, παρότι οι γυναίκες 

εργαζόμενες κυριαρχούν στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων (αντιπροσωπεύοντας το 

50 έως 80 % του εργατικού δυναμικού), κατέχουν λιγότερο από το 20 % της γης, και, 

ως εκ τούτου, οι αυξανόμενες εμπορικές ανάγκες για γη και η συνακόλουθη πίεση 

δυσχεραίνουν, για τις φτωχές γυναίκες, την απόκτηση ή τη διατήρηση ασφαλούς και 

ισότιμης πρόσβασης σε γη· υπενθυμίζει την ανάγκη να προληφθεί ο δυνητικά 

αρνητικός αντίκτυπος των ρητρών περί ΔΔΙ, π.χ. σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των 

σπόρων, στις εμπορικές συμφωνίες για την επισιτιστική κυριαρχία·  

19. τονίζει ότι οι γυναίκες που απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας αυτοσυντήρησης 

αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσχέρειες όσον αφορά τη διατήρηση της επισιτιστικής 

κυριαρχίας, εξαιτίας της ισχυρής προστασίας των νέων ποικιλιών φυτών βάσει της 

Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (Σύμβαση UPOV) 

στις εμπορικές συμφωνίες· 

20. υπογραμμίζει ότι οι γεωργικές εισαγωγές της ΕΕ ενδέχεται να αποδυναμώσουν τις 

παραδοσιακές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα μέσα 

βιοπορισμού των γυναικών· 

21. υπενθυμίζει τη σημασία των ΠΜΜΜΕ στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί 

την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την υποστήριξη των ΠΜΜΜΕ, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες και στα μέτρα που 

προορίζονται για τις επιχειρήσεις αυτές· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές συνθήκες των ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται 

από γυναίκες στο πλαίσιο της σύστασης γραφείων εξυπηρέτησης για τις εξαγωγές, με 

στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από τις ΣΕΣ και την 

ενίσχυση υπηρεσιών, τεχνολογιών και υποδομών (όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο) 

που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των 

ΠΜΜΜΕ που διευθύνονται από γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη 

δημιουργία συμπράξεων ανάμεσα σε γυναίκες επιχειρηματίες στην ΕΕ και γυναίκες 

επιχειρηματίες στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

III. Ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο εμπόριο: δράσεις που απαιτούνται σε 

ενωσιακό επίπεδο  

22. εμμένει στην άποψη ότι ορισμένα στοιχεία της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι 

κεφάλαια για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το σύστημα ΣΓΠ+ και η 

παρακολούθησή τους, μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση και στον σεβασμό των 



 

 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων και της προστασίας του περιβάλλοντος· εμμένει στην 

άποψη ότι χρειάζονται δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις στις εμπορικές συμφωνίες 

της ΕΕ προκειμένου να κατοχυρωθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων της ισότητας των φύλων και της προστασίας του περιβάλλοντος 

και της εργασίας, και να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή εμπορική πολιτική είναι συνεπής 

προς τους πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 

μείωση της φτώχειας και την ισότητα των φύλων·  

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ΣΒΑ, και ειδικά ο στόχος 5 για 

την ισότητα των φύλων, καθώς και η Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 

2016-2019, αποτυπώνονται πλήρως στις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ·  

24. υπογραμμίζει ότι η εμπορική στρατηγική της ΕΕ «Εμπόριο για όλους» δεν ασχολείται 

με το θέμα της ισότητας των φύλων· χαιρετίζει το γεγονός ότι η «έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή της στρατηγικής εμπορικής πολιτικής Εμπόριο για όλους» της 13ης 

Σεπτεμβρίου 2017 αναφέρεται στο θέμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο 

εμπόριο και επισημαίνει ότι έχει ζωτική σημασία να γίνει καλύτερα κατανοητός ο 

αντίκτυπος των εμπορικών μέσων στην ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή να 

λάβει υπόψη τη διάσταση αυτή στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της 

στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» και να διασφαλίσει ότι η διάσταση του φύλου θα 

συμπεριληφθεί και θα ενσωματωθεί στην εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ, 

δεδομένου ότι αναμένεται ότι θα μεγιστοποιήσει τα συνολικά οφέλη των εμπορικών 

ευκαιριών για όλους· υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική θα μπορούσε να συμβάλει 

στην προώθηση της ισότητας των φύλων στη διεθνή σκηνή και ότι θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας 

των γυναικών, επί ίσοις όροις με τους άνδρες, για παράδειγμα με την υποστήριξη της 

μείωσης των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων, μέσω της προώθησης της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας καλύτερης ποιότητας για τις γυναίκες· 

25. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις 

για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν θετικό αντίκτυπο – τουλάχιστον όσον αφορά τη 

διάσταση του φύλου – όταν περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· καλεί 

την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη στήριξη της πρόσβασης των 

ΠΜΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις και να αναπτύξει ειδικά μέτρα για τις ΠΜΜΜΕ που 

ανήκουν σε γυναίκες· ζητεί τη συμπερίληψη διατάξεων που θα στοχεύουν σε 

απλούστευση των διαδικασιών και θα ενισχύουν τη διαφάνεια, για τους υποψηφίους, 

συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων από χώρες εκτός ΕΕ· ζητεί την περαιτέρω 

προώθηση κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων, 

λαμβανομένων υπόψη του σκοπού της διασφάλισης ίσης μεταχείρισης γυναικών και 

ανδρών, ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων και της προώθησης 

της ισότητας μεταξύ των φύλων, με βάση την εμπειρία από τους κανόνες για βιώσιμες 

δημόσιες συμβάσεις «Chile Compras»· 

26. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προαγάγουν, στις συμφωνίες εμπορίου, τη 

δέσμευση υπέρ της έγκρισης, διατήρησης και εφαρμογής, με αποτελεσματικό τρόπο, 

νόμων, κανονισμών και πολιτικών για την ισότητα των φύλων, περιλαμβανομένων των 

απαραίτητων ενεργών μέτρων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την 

ενδυνάμωση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα· 



 

 

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές 

διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης συμφωνίας σύνδεσης 

μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ θα περιλαμβάνουν, για πρώτη φορά στην ΕΕ, ειδικό 

κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο· τονίζει την ανάγκη να 

ενημερωθεί για το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτού· καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου 

για την ισότητα των φύλων στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, με βάση 

τα υφιστάμενα παραδείγματα, όπως οι ΣΕΣ Χιλής-Ουρουγουάης και Χιλής-Καναδά, 

και να διασφαλίσουν ότι προβλέπουν συγκεκριμένα τη δέσμευση υπέρ της προώθησης 

της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών· ζητεί την προώθηση 

διεθνών δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων, την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλες τις 

εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, με βάση την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τους 

ΣΒΑ· ζητεί να περιληφθούν επίσης στις εμπορικές αυτές συμφωνίες διατάξεις που θα 

διασφαλίζουν ότι οι θεσμικές δομές τους εγγυώνται περιοδικούς ελέγχους όσον αφορά 

τη συμμόρφωση, ουσιαστικές συζητήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων και το εμπόριο, μέσω, μεταξύ 

άλλων, της ένταξης των γυναικών και εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων σε 

όλα τα επίπεδα των οικείων διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

διαπραγματευτικών ομάδων, των μικτών επιτροπών, των ομάδων εμπειρογνωμόνων, 

των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων, των κοινών συμβουλευτικών επιτροπών και 

των οργάνων για την επίλυσης διαφορών·  

28. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθούν συμφωνίες σε 

πολυμερές επίπεδο, ώστε να επεκταθεί η προστασία που παρέχει ως προς την ισότητα 

των φύλων η νομοθεσία της ΕΕ, όπως ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές 

συγκρούσεων· 

29. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να μεριμνά ώστε οι εταιρείες που 

συμμετέχουν σε έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ να υποχρεούνται 

να τηρούν την αρχή της ίσης αμοιβής και της διαφάνειας των πληρωμών, καθώς και την 

αρχή της ισότητας των φύλων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1· 

30. είναι πεπεισμένο ότι η CEDAW έχει μεγάλη σημασία για όλους τους τομείς πολιτικής, 

περιλαμβανομένου του εμπορικού τομέα· τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν 

προσχωρήσει στη Σύμβαση CEDAW· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει στις εμπορικές συμφωνίες αναφορά στη CEDAW και να λάβει μέτρα για 

την ένταξη της ΕΕ και την κύρωση της Σύμβασης· καλεί τα κράτη μέλη να 

ενσωματώσουν την αρχή της ισότητας των φύλων στο νομικό τους σύστημα, 

καταργώντας όλους τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις και εγκρίνοντας κατάλληλους 

νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών·  

31. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες περιλαμβάνουν διατάξεις που 

βασίζονται στα βασικά εργασιακά πρότυπα και τις Συμβάσεις της ΔΟΕ· καλεί την 

Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την κύρωση και την εφαρμογή των εν 

                                                 
1  Οδηγία 2006/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 

της 26.7.2006, σ. 23). 



 

 

λόγω Συμβάσεων, ιδίως της Σύμβασης αριθ. 189 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για 

το οικιακό προσωπικό και της Σύμβασης αριθ. 156 για τους εργαζομένους με 

οικογενειακές υποχρεώσεις, δεδομένου ότι καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, και να διασφαλίσει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, η μη εισαγωγή 

διακρίσεων και η ίση μεταχείριση περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί 

την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες 

στο πλαίσιο της ΔΟΕ για την εφαρμογή των Συμβάσεων αυτών και για την ενίσχυση 

των διεθνών εργασιακών προτύπων για την αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες 

αλυσίδες αξίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες· υπενθυμίζει ότι η ουσιαστική 

εφαρμογή των προτύπων και των Συμβάσεων αυτών μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο 

στις συνθήκες εργασίας των γυναικών στην ΕΕ και στις τρίτες χώρες· καλεί την 

Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων 

εταίρων της συμβάλλουν στην εκρίζωση πρακτικών όπως η εκμετάλλευση των 

εργαζομένων, ιδίως των γυναικών· 

32. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, 

ειδικότερα δε τα εργασιακά δικαιώματα που καλύπτονται από τις ΣΕΣ και τα αυτόνομα 

καθεστώτα, εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια των εμπορικών εταίρων, και 

συγκεκριμένα στις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (EPZ)· 

33. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος 

γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ και του συστήματος ΣΓΠ+, 

ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή βασικών Συμβάσεων· επισημαίνει ότι, μεταξύ των 

Συμβάσεων του ΣΓΠ+ περιλαμβάνονται η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των 

μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών του 1979, η Σύμβαση αριθ. 111 για την 

εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση και η Σύμβαση αριθ. 100 περί ίσης 

αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας· επισημαίνει 

ότι η τήρηση και η εφαρμογή Συμβάσεων αυτού του τύπου συμβάλλουν στη βελτίωση 

της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· σημειώνει ότι τα συστήματα ΣΓΠ και 

ΣΓΠ+ αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να βρει τρόπους βελτίωσης των συστημάτων αυτών 

με μέσα όπως η ενίσχυση των προϋποθέσεων που εμπεριέχουν σχετικά με την άρση 

των νομικών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, και να συνεχίσει να συναρτά τα 

οικονομικά κίνητρα με την αποτελεσματική έγκριση, εφαρμογή και την κατάλληλη 

παρακολούθηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών και 

εργασιακών Συμβάσεων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες· εκφράζει, στο 

πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση αξιολόγηση των συστημάτων 

ΣΓΠ από την Επιτροπή· 

34. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο 

των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ΠΟΕ, ότι: δίνεται η δέουσα σημασία στην ισότητα 

των φύλων κατά την κατάρτιση νέων κανόνων και συμφωνιών και κατά την εφαρμογή 

και την αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 

μηχανισμού ελέγχου εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ· ενισχύεται η διαφάνεια σε 

ολόκληρη τη διαδικασία διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ· λαμβάνεται υπόψη 

η διάσταση του φύλου σε όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις, σε 

τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, οι υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο· καλεί 

ακόμη την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να υπερασπίζονται και να 

προωθούν τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

(αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο εργαλεία του ΠΟΕ όπως η Συμφωνία για τη 

διευκόλυνση του εμπορίου), να εκπονήσουν προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και 



 

 

να διοργανώνουν τακτικές συζητήσεις εμπειρογνωμόνων και ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών, για να υποστηριχθεί η έγκριση μέτρων που σχετίζονται με το φύλο στο 

πλαίσιο της διοικητικής δομής του ΠΟΕ και, ειδικότερα, να διασφαλιστεί ότι η 

Γραμματεία του ΠΟΕ έχει την τεχνική ικανότητα να αναλάβει την ανάλυση των 

εμπορικών κανόνων από τη σκοπιά του φύλου (συμπεριλαμβανομένων των μέσων για 

τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων με βάση το φύλο σε όλες τις φάσεις των 

εργασιών του, όπως, π.χ., ποσοτικές μελέτες για τις γυναίκες που επωφελούνται από 

την τεχνική βοήθεια)· καλεί, τέλος, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να 

κάνουν χρήση των εργαλείων του ΠΟΕ για να αντιμετωπίσουν θέματα ισότητας των 

φύλων, τόσο στη νομολογία του όσο και στις υπό εξέλιξη εμπορικές διαπραγματεύσεις, 

και, επίσης, να υποστηρίξουν τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του ΠΟΕ και άλλων 

διεθνών οργανισμών όπως η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη 

(UNCTAD), η ΗΕ–Γυναίκες και η ΔΟΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών που 

αποσκοπούν στην προώθηση του χωρίς αποκλεισμούς διεθνούς εμπορίου και των 

δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας· 

35. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής και 

προγραμμάτων όπως η πρωτοβουλία «She Trades» του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου 

(ITC), που έχει ως στόχο τη σύνδεση ενός εκατομμυρίου γυναικών επιχειρηματιών με 

τις αγορές έως το 20201, και ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη διεθνή ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με πολιτικές και προγράμματα που συνεκτιμούν τη 

διάσταση του φύλου στο πλαίσιο παρόμοιων οργανισμών και οργάνων όπως ο ΠΟΕ, το 

ITC και τα Ηνωμένα Έθνη· 

36. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ΕΚΕ και τη δέουσα επιμέλεια στις ΣΕΣ, σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 

επιμέλεια· ζητεί να ενισχύσει η ΕΕ την ΕΚΕ και να λάβει υπόψη τη δέουσα επιμέλεια 

στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και παροτρύνει τον ΠΟΕ να λάβει υπόψη στην 

εμπορική του πολιτική την ισότητα των φύλων· τονίζει επίσης τη σημασία που έχει η 

αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος στο πλαίσιο άλλων διεθνών και πολυμερών 

οργανισμών και φόρουμ, όπως ο ΟΗΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ· 

υπενθυμίζει ότι, το 2010, το Κοινοβούλιο κάλεσε τις εταιρείες να δημοσιεύουν 

ισολογισμούς ΕΚΕ και ζήτησε τη θέσπιση απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας για όλες τις 

επιχειρήσεις και την εδραίωση της έννοιας της ΕΚΕ· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, το 

γεγονός ότι, από το 2017, οι μεγάλες επιχειρήσεις καλούνται να δημοσιοποιούν μη 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες για την πολυμορφία, σύμφωνα με 

την οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση·  

37. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι κώδικες δεοντολογίας και τα συστήματα 

επισήμανσης και δίκαιου εμπορίου και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με διεθνή 

πρότυπα όπως οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και οι κατευθυντήριες 

γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· 

38. καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι οι γραμματείες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που 

είναι αρμόδιες για τις εμπορικές πολιτικές και τις διαπραγματεύσεις έχουν τις γνώσεις 

και την τεχνική ικανότητα να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε ολόκληρη τη 

                                                 
1  http://www.intracen.org/itc/women-and-trade/SheTrades/. 

http://www.intracen.org/itc/women-and-trade/SheTrades/


 

 

διαδικασία των διαπραγματεύσεων, από τη σύλληψη έως την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση· χαιρετίζει τον ορισμό, στο πλαίσιο της δομής της ΓΔ Εμπορίου, σημείου 

επαφής για θέματα φύλου, αρμόδιου να παρακολουθεί κατά πόσον τα θέματα φύλου 

λαμβάνονται υπόψη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και να εξασφαλίζει την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εμπορική πολιτική της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάρτιση σε θέματα φύλου ή να κάνουν 

χρήση της κατάρτισης που παρέχεται, για παράδειγμα, από την UNCTAD, ώστε να 

διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι και οι διαπραγματευτές έχουν επίγνωση των ζητημάτων 

που συνδέονται με την ισότητα των φύλων και το εμπόριο· καλεί τα κράτη μέλη να 

προσλαμβάνουν γυναίκες σε όλα τα επίπεδα των αρμόδιων για το εμπόριο υπουργείων 

τους· καλεί διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και η 

ΔΟΕ να προαγάγουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις εσωτερικές δομές τους, 

ειδικότερα δε σε ηγετικές θέσεις· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη 

να συμμετάσχουν ενεργά και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για τη διοργάνωση 

τακτικών συζητήσεων και δράσεων σχετικά με το φύλο και το εμπόριο· 

39. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν, στο πλαίσιο των εμπορικών 

συμφωνιών, τη δέσμευση να εξασφαλιστεί βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στα 

όργανα λήψης αποφάσεων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·  

40. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διεξάγουν εμπορικές διαπραγματεύσεις με 

διαφάνεια, να σέβονται πλήρως τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες 

διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσουν ότι, σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, 

το Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο εγκαίρως και σε τακτική βάση· ζητεί ισόρροπη 

συμμετοχή των φύλων στις διαπραγματευτικές ομάδες προκειμένου να είναι απολύτως 

σε θέση να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές με το φύλο πτυχές των εμπορικών 

συμφωνιών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την χωρίς αποκλεισμούς 

συμμετοχή σε εμπορικές διαβουλεύσεις, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο ΠΟΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των 

αναπτυξιακών οργανώσεων, και να βελτιώσουν τη διαφάνεια για τις πρωτοβουλίες 

ευρωπαίων πολιτών και τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις· 

41. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο στόχος της ισότητας των 

φύλων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αναπτυξιακή συνεργασία τους και ότι πρέπει να 

ενσωματωθεί σε όλα τα προγράμματα βοήθειας, ιδίως στα προγράμματα που 

συνδέονται με τη στρατηγική σχετικά με τη βοήθεια για το εμπόριο· καλεί την ΕΕ να 

διαθέσει περισσότερους πόρους για προγράμματα συνεργασίας που συνδέονται με την 

ισότητα των φύλων και την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών· καλεί την 

Επιτροπή να υποστηρίξει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τόσο οικονομικά όσο και 

μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η συνοχή μεταξύ του 

εμπορίου, της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

ισότητας των φύλων· τονίζει ότι η μείωση των φορολογικών εσόδων που απορρέει από 

τις μειώσεις δασμών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο και μέσω της 

χρηματοδότησης της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 

42. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, εστιάζοντας κυρίως στις χώρες στις οποίες οι γυναίκες 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους περιορισμούς σε σχέση με τους άνδρες σε ό, τι αφορά 

την πρόσβαση σε πιστώσεις, υποδομές και παραγωγικά μέσα· 



 

 

43. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων 

προπαρασκευαστικής κατάρτισης για παρόχους, εργοδότες, επαγγελματίες και άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό τη δικτύωσή τους με ομολόγους τους από όλη την ΕΕ 

και την εκπαίδευσή τους μέσω διαφόρων επιτυχημένων πρότυπων προγραμμάτων, με 

απώτερο σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συμμετοχή των γυναικών 

στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών· 

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους για την 

προσαρμογή των πολιτικών σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική 

κατάρτιση με σκοπό την προώθηση μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ των φύλων στην 

κατανομή των ευκαιριών απασχόλησης που προσφέρουν οι εξαγωγές· 

45. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προαγάγουν, στις εμπορικές συμφωνίες, τη 

δέσμευση να πραγματοποιούν δραστηριότητες διμερούς συνεργασίας για τη βελτίωση 

των ικανοτήτων και των συνθηκών, ούτως ώστε να μπορούν οι γυναίκες να 

επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρουν αυτές οι εμπορικές 

συμφωνίες και, με γνώμονα αυτό και τη θέσπιση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας, 

να συγκροτήσουν κοινή επιτροπή για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων και να 

ελέγχουν την εφαρμογή της διασφαλίζοντας την κατάλληλη συμμετοχή 

ενδιαφερομένων μερών του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων 

και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 

ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών, και εξασφαλίζοντας ευρεία 

εκπροσώπηση, ανά κοινότητα και ανά τομέα, μέσω προσβάσιμων μέσων διαβούλευσης 

(όπως οι ηλεκτρονικές συζητήσεις) πέρα από τον δομημένο διάλογο· 

46. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές της 

ΕΕ και οι εμπορικές της συμφωνίες μπορούν να προωθήσουν την οικονομική 

ενδυνάμωση των γυναικών και τη συμμετοχή τους σε τομείς όπως οι θετικές επιστήμες, 

η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και τον τρόπο με τον 

οποίο μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση 

στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους· 

ο 

ο ο 

47. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 


