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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο και τις προοπτικές των γυναικών στους διεθνείς οργανισμούς 
εμπορίου και τη διεθνή πολιτική
(2006/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου
1998 για την ένταξη των θεμάτων φύλου στη συνεργασία για την ανάπτυξη1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000 για
τη θέσπιση προγράµµατος κοινής δράσης σχετικά µε την κοινοτική στρατηγική για την 
ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2005)2 και το αντίστοιχο πρόγραμμα 
εργασίας, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών (CEDAW), η οποία εγκρίθηκε το 1979 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και 
το πρόσθετο πρωτόκολλο,  

– έχοντας υπόψη τη «Δήλωση και το πρόγραμμα δράσης» που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο στις
15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ του Ιουνίου 2000 σχετικά με την παρακολούθηση
του προγράμματος δράσης του Πεκίνου, και την επανεξέταση και αξιολόγηση του
προγράμματος δράσης του Πεκίνου και το τελικό έγγραφο της 23ης έκτακτης συνόδου
της Γενικής Συνέλευσης του Μαρτίου 2005, 

– έχοντας υπόψη το πράσινο βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2001 
«Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» 
(COM(2001)0366), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2006 
«Πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση: να γίνει η 
Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» 
(COM(2006)0136),

– έχοντας υπόψη τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τις ευθύνες των διεθνικών 
εταιρειών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
οποία εγκρίθηκαν στις 13 Αυγούστου 2003 από την Υποεπιτροπή για την προαγωγή και 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αρχών όσον αφορά τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) της 3ης Νοεμβρίου 2003,
και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις της 27ης
Ιουνίου 2000,

  
1 ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σελ. 5.
2 ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σελ. 22.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1998&nu_doc=2836
http://www1.umn.edu/humanrts/links/res2003-16.html
http://www1.umn.edu/humanrts/links/res2003-16.html
http://www1.umn.edu/humanrts/links/res2003-16.html
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– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην 
εργασία της 18ης Ιουνίου 1998, τη σύσταση της ΔΟΕ R100 για την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων σε αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη, τη σύσταση της ΔΟΕ
R 111 για τις διακρίσεις στην απασχόληση και στο επάγγελμα, τη σύσταση της ΔΟΕ R
156 για την προστασία των εργαζομένων από επαγγελματικούς κινδύνους στο εργασιακό 
περιβάλλον εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και των κραδασμών, και
τη σύσταση της ΔΟΕ R 191 για την αναθεώρηση της σύστασης για την προστασία της 
μητρότητας, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών του Σεπτεμβρίου 2000, 
και την επανεξέταση και ενημέρωση της δήλωσης της χιλιετίας στην παγκόσμια 
διάσκεψη κορυφής 2005 στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2005, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των
Βρυξελλών στις 16-17 Δεκεμβρίου 2004, τα οποία επιβεβαιώνουν την πλήρη δέσμευση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) και τη 
συνεκτικότητα των πολιτικών, 

– έχοντας υπόψη το πνεύμα της δήλωσης του Σάο Πάολο της XI Διάσκεψης για το εμπόριο
και την ανάπτυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Ιουνίου 2004,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την κοινωνική 
διάσταση της παγκοσμιοποίησης1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην ισότητα των φύλων
και να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενίσχυση των γυναικών τόσο 
στον παραγωγικό όσο και στον αναπαραγωγικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι
η ελευθέρωση του εμπορίου συνέβαλε στην αύξηση των άτυπων εργασιακών σχέσεων, 
στην υποβάθμιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και στην ανεργία όλο και 
περισσότερων γυναικών σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και άνδρες συχνά δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην
εκπαίδευση, περιουσιακά στοιχεία, πίστωση, άλλους πόρους και συντελεστές παραγωγής
και περιορίζονται από σεξιστικά στερεότυπα ως προς την αξιοποίηση πιθανών οφελών
από την ελευθέρωση του εμπορίου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70%2 του 1,3 δισ. ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια είναι
γυναίκες, οι οποίες συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε συντελεστές παραγωγής και 
περιορίζονται από σεξιστικούς ρόλους και στερεότυπα ως προς την ικανότητά τους να 
αξιοποιούν πιθανά οφέλη από την ελευθέρωση του εμπορίου,

  
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0427.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να δεσμεύονται από το ισχύον
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σέβονται τις ισχύουσες διεθνείς 
συμβάσεις οι οποίες ζητούν αειφόρο ανάπτυξη,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπαραγωγικές και οικιακές ευθύνες, καθώς και οι ευθύνες
φροντίδας της οικογένειας και παροχής κοινωνικής μέριμνας θεωρούνται γενικά ως ο 
πρωταρχικός ρόλος των γυναικών σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες· ωστόσο, δεν 
αναγνωρίζονται και δεν αμείβονται σε μεγάλο βαθμό,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση της αγοράς συνέβαλε στην αβέβαιη απασχόληση
όλο και περισσότερων γυναικών, εντατικοποίησε την εκμετάλλευση των γυναικών και 
υπονόμευσε τις στρατηγικές διαβίωσης φτωχών γυναικών από όλο τον κόσμο, 
περιλαμβανομένων μεταναστών γυναικών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση του εμπορίου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην
επέκταση της συμμετοχής των γυναικών στην άτυπη οικονομία, ιδίως σε
προσανατολισμένους στις εξαγωγές οικονομικούς τομείς βασιζόμενους στην εργασία στο 
σπίτι και στην υπεργολαβία, 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ ορίζει την άτυπη οικονομία ως βασιζόμενη σε
απασχόληση χωρίς σύμβαση, επιδόματα ή κοινωνική προστασία, η οποία λαμβάνει χώρα
τόσο εντός όσο και εκτός άτυπων επιχειρήσεων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής μετανάστευση όλο και περισσότερων γυναικών δεν
λαμβάνει τη δέουσα προσοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύεται συχνά στους 
διακινούμενους εργαζόμενους να ζητήσουν δίκαιες συνθήκες εργασίας και προστασία
από τα κράτη υποδοχής μεταναστών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) στον ΠΟΕ το 1995 είχε αρνητικές
επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς αύξησε τις 
δυσκολίες πρόσβασης σε βασικά και σωτήρια για τη ζωή φάρμακα,

1. υπογραμμίζει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε γυναίκες
και άνδρες· επισημαίνει την ανάγκη για πραγματική συνεκτικότητα μεταξύ των στόχων
της ευρωπαϊκής πολιτικής ισότητας των φύλων και των στόχων της εμπορικής και της
αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής παροχής βοήθειας, προκειμένου να προαχθεί η 
ισότητα γυναικών και ανδρών στους εν λόγω τομείς πολιτικής· τονίζει ότι η οικονομική 
συμμετοχή είναι το κλειδί για την ενίσχυση των γυναικών και την αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών διακρίσεων εις βάρος τους, οδηγώντας σε βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των γυναικών και των οικογενειών τους και συμβάλλοντας σε ενεργότερη
συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, ενώ ένας στόχος είναι η οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών,

2. προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου στις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ, περιλαμβανομένων σαφών 
μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης· ζητεί επείγοντα μετασχηματισμό των 
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υφιστάμενων πολιτικών, κανόνων και προγραμμάτων σε μέσα και εργαλεία τα οποία 
προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα των φύλων,

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν ως προτεραιότητα την άρση όλων των
επιφυλάξεων έναντι της CEDAW και την επικύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της
από όλα τα κράτη εταίρους, 

4. τονίζει την ανάγκη για μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της ελευθέρωσης του εμπορίου
στις γυναίκες και για συστηματική συλλογή σημαντικών δεδομένων κατά φύλο,
προκειμένου να αντικατοπτριστούν και να αλλάξουν οι σεξιστικές προκαταλήψεις και η 
αδιαφορία για θέματα φύλου των τωρινών εμπορικών πολιτικών και των πολιτικών των 
παγκόσμιων οικονομικών ιδρυμάτων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο ΕΚ ετήσια
έκθεση προόδου για το θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι ανάλυση των θεμάτων φύλου πρέπει 
να αποτελεί πλήρες μέρος και τμήμα των αξιολογήσεων επιπτώσεων στην αειφορία (SIA) 
εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες εκπονούνται επί του παρόντος από την Επιτροπή,

5. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονεί αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο (GIA) 
πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας με τρίτες χώρες, και να μην 
προωθεί την εμπορική συνεργασία με χώρες όπου παραβιάζονται εκτενώς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών,

6. ζητεί από την Επιτροπή την επίσημη ίδρυση Γραφείου εμπορίου και φύλου στο πλαίσιο 
της ΓΔ Εμπορίου,

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής (PPM, 
όπως ορίζονται από τον ΠΟΕ) από σκοπιά φύλου, προκειμένου να καταγράψει τις PPM
βάσει συγκεκριμένων διακρίσεων λόγω φύλου, σύμφωνα με τη CEDAW και τα σύμφωνα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τελικά να απαγορεύσει τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων
στην ΕΕ,

8. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ευρωπαϊκές εταιρείες που ωφελούνται από
προγράμματα πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας της
ΕΕ δεν συμβάλλουν σε πρακτικές όπως η εργασία που αποτελεί προϊόν απάνθρωπης 
εκμετάλλευσης, ή στην εκμετάλλευση των γυναικών,

9. υπογραμμίζει ότι τα οφέλη από την απασχόληση στην τυπική και άτυπη οικονομία
εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα ημερομίσθια, 
οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, και οι γυναίκες εξακολουθούν 
να υφίστανται διακρίσεις στην αξιοποίηση αυτών των οφελών· καλεί, συνεπώς, την
Επιτροπή να δημιουργήσει ειδικό ταμείο στο πλαίσιο των μελλοντικών εμπορικών 
συμφωνιών και συμφωνιών συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη στήριξη των γυναικών με 
τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πίστωση, εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση, και 
για την προστασία των εργαζόμενων στην άτυπη οικονομία,

10. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν άμεσα τις αρχές της
ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων στις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και να διασφαλίσουν ότι η στήριξη που 
προέρχεται από το εν λόγω ταμείο δεν αντικαθιστά, αλλά συνεισφέρει στις πληρωμές 
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κοινωνικής ασφάλισης,

11. ζητεί τη θέσπιση ετήσιας αξιολογικής κατάταξης των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά
την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας με τη διασφάλιση
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους μέσω της συμμόρφωσης με τα βασικά πρότυπα εργασίας
και άλλες συμβάσεις της ΔΟΕ· επισημαίνει ότι οι θέσεις εργασίας, η απασχόληση και η 
αξιοπρεπής εργασία πρέπει να αποτελούν το περιεχόμενο ενός ένατου αναπτυξιακού 
στόχου της χιλιετίας, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν, και ζητεί τη 
συμπερίληψη των βασικών προτύπων εργασίας στις πολυμερείς και διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες και τη συμπερίληψη της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλους τους ΑΣΧ,

12. επισημαίνει ότι η καθολική και εύκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως το νερό, η
εκπαίδευση, η υγεία και η ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση των γυναικών· 
τονίζει, ωστόσο, ότι η ελευθέρωση των υπηρεσιών στο πλαίσιο της Γενικής συμφωνίας
για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) μπορεί να επηρεάσει θετικά αυτόν 
τον στόχο μόνον εάν οι αρχές της εθνικής ευελιξίας και της δυνατότητας ανάπτυξης 
πολιτικών της GATS τηρηθούν πλήρως κατά τις τρέχουσες διμερείς και πολυμερείς
διαπραγματεύσεις, 

13. υπογραμμίζει ότι η συμφωνία TRIPS προβλέπει αναθεώρηση μετά από δύο χρόνια
εφαρμογής της, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, και, συνεπώς, ζητεί να 
πραγματοποιηθεί τέτοια αναθεώρηση, βάσει αξιολόγησης επιπτώσεων του κόστους 
εφαρμογής της για τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

14. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε
στην υπουργική συνάντηση του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ τον Δεκέμβριο του 2005 για την
υποχρεωτική έγκριση αντιιικών φαρμάκων για το HIV/AIDS,

15. τονίζει ότι συναφείς με το φύλο στρεβλώσεις του εμπορίου που συνδέονται με τη θέση
των γυναικών στις κοινωνίες, ιδίως την ανάθεση στις γυναίκες να διασφαλίζουν την
ασφάλεια τροφίμων και ύδατος και την περιβαλλοντική προστασία, δεν πρέπει να 
θεωρούνται τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο ή να υπάγονται στους διεθνείς εμπορικούς 
κανόνες· ζητεί να αντικατασταθούν οι δοκιμές αναγκαιότητας στους τεχνικούς φραγμούς 
στο εμπόριο και άλλες συμφωνίες με δοκιμές βιωσιμότητας,

16. ζητεί την ανάπτυξη εθνικών μέτρων πολιτικής τα οποία θα προαγάγουν την ισότητα των
φύλων, θα προστατεύσουν και θα προωθήσουν την απασχόληση και την κοινωνική
ευημερία, θα βελτιώσουν τις συνθήκες υγείας γυναικών και ανδρών και θα συμβάλουν
στην αειφόρο ανάπτυξη· επισημαίνει τη σημασία του σεβασμού της εθνικής ευελιξίας και 
της δυνατότητας ανάπτυξης πολιτικών σε όλες τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της 
εμπορικής και της αναπτυξιακής πολιτικής· ζητεί τη διασφάλιση του δικαιώματος των 
αναπτυσσόμενων χωρών και των ευάλωτων οικονομιών να επιλέξουν εάν και ποιους
τομείς υπηρεσιών θα ανοίξουν ή θα εξαιρέσουν από την ελευθέρωση της αγοράς, 

17. τονίζει ότι, με δεδομένο τον σημαντικό ρόλο των γυναικών σε γεωργικές δραστηριότητες
μικρής κλίμακας, το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύσσουν και να
εφαρμόζουν γεωργικές πολιτικές πρέπει να γίνει σεβαστό και να ενισχυθεί, ιδίως σε 
σχέση με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία· υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητες
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των «μικροπιστώσεων» ως πολύτιμου εργαλείου για την ανακούφιση της φτώχειας,

18. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνδράμουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην
οικοδόμηση των ικανοτήτων τους στη διαμόρφωση, τη διαπραγμάτευση και την
εφαρμογή εμπορικών πολιτικών, με τρόπο που είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες κάθε 
χώρας και προάγει την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με ισορροπία ως προς τα φύλα· 
ζητεί όλη η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια να είναι ισορροπημένη από πλευράς φύλου, 

19. επικροτεί την απόφαση της νορβηγικής κυβέρνησης να επιβάλει με νόμο 40% ποσοστό
εκπροσώπησης των γυναικών στα συμβούλια συμμετοχικών εταιρειών· καλεί όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Νορβηγίας,

20. ζητεί τα προγράμματα «βοήθεια για το εμπόριο» να στοχεύουν στην προαγωγή της
ισότητας των φύλων και της αειφόρου ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα με πρόσθετα
κεφάλαια· τονίζει ότι η χρηματοδότηση «βοήθεια για το εμπόριο» πρέπει να συμβάλλει
στην οικοδόμηση των ικανοτήτων της πλευράς της προσφοράς που απαιτούνται για την 
ενασχόληση με το εμπόριο, και δεν πρέπει να θέτει ως όρο στις πολιτικές των 
αποδεκτριών κυβερνήσεων την ελευθέρωση της γεωργίας, της βιομηχανίας ή των αγορών 
υπηρεσιών,

21. επισημαίνει τη σημασία της κατάρτισης προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο στην
ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική ως στρατηγικής με δυνατότητα συμβολής στην ισότητα 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
επειγόντως την κατάρτιση προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο ως πρότυπο εργαλείο
των δημοσιονομικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα,

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των 
κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το 2005 ήταν σημαντικό έτος για τη διεθνή ανάπτυξη, τις γυναίκες και το εμπόριο. 
Σημαντικά γεγονότα περιλαμβάνουν την πενταετή αναθεώρηση των αναπτυξιακών στόχων
της χιλιετίας, τη διάσκεψη Πεκίνο+10, την επανεξέταση της δήλωσης για την αναπτυξιακή 
πολιτική της ΕΕ, την 6η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ και τις 
συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ. Η σχέση μεταξύ φύλου και εμπορίου (αμφίδρομα: από το φύλο στο
εμπόριο και από το εμπόριο στο φύλο) αποτελεί νέο θέμα, όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και 
για τις κυβερνήσεις και τους διαμορφωτές εμπορικής πολιτικής. 

Λίγα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις του εμπορίου ή της οικονομικής παγκοσμιοποίησης στις 
γυναίκες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη διαφοροποιημένων κατά φύλο δεδομένων
στα εμπορικά στατιστικά στοιχεία, και εν μέρει στην έλλειψη ευαισθητοποίησης σε θέματα 
φύλου στις οικονομικές αναλύσεις και πρότυπα. Στη σχέση μεταξύ φύλου και εμπορίου, δεν
είναι μόνο ο αντίκτυπος του εμπορίου που επηρεάζει γυναίκες και άνδρες διαφορετικά. 
Φαίνεται πως υπάρχει και αντίστροφη σχέση: αντίκτυπος της ανισότητας των φύλων στο 
εμπόριο.

Δύο παραδείγματα της περίπλοκης σχέσης μεταξύ φύλου και εμπορίου1:
Στη νότια Ασία, για παράδειγμα, η επιτυχία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών όσον αφορά τα 
ημερομίσθια. «Χάρη» στα χαμηλά ημερομίσθια που καταβάλλονται στις γυναίκες (περίπου
το 85% των ημερομισθίων των ανδρών), χώρες όπως η Κορέα, η Ταϊβάν και η Σιγκαπούρη
μπορούν να εξάγουν προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Αυτό καθιστά κυριολεκτικά τις διακρίσεις
την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης στη νότια Ασία.

Στην υποσαχάρια Αφρική, η ανισότητα των φύλων επίσης επηρεάζει το εμπόριο, αλλά με 
διαφορετικό τρόπο. Στην υποσαχάρια Αφρική, υπάρχει ισχυρός καταμερισμός της εργασίας 
βάσει φύλου στη γεωργία. Οι γυναίκες ασχολούνται με επισιτιστικές καλλιέργειες για να 
θρέψουν την οικογένεια, και οι άνδρες καλλιεργούν χρηματικές σοδειές για να αποκτήσουν
εισόδημα. Προς έκπληξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων
παραμένουν χαμηλές στην Αφρική, παρά τα πολλά προγράμματα διαρθρωτικής 
προσαρμογής. Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσει η Παγκόσμια Τράπεζα
ότι ο καταμερισμός της εργασίας βάσει φύλου είναι ο παράγοντας που περιορίζει την αύξηση 
των εξαγωγών στην Αφρική.

Οι γυναίκες αγρότες αρνούνται να εργασθούν στις χρηματικές σοδειές των συζύγων τους, 
γιατί δεν λαμβάνουν τίποτα ως αντάλλαγμα, ενώ η παραγωγή τροφίμων τους πλήττεται από
την επέκταση των χρηματικών σοδειών στα δικά τους αγροτεμάχια. Έτσι, στην περίπτωση
των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από την υποσαχάρια Αφρική, η ανισότητα των φύλων
μειώνει την επιτυχία του εμπορίου. Με την ισότητα των φύλων, οι εξαγωγές θα ήταν
περισσότερες, καθώς και πιο ευεργετικές για τις γυναίκες2.

  
1 WIDE, δίκτυο «Οι γυναίκες στην ανάπτυξη», ενημερωτικό φύλλο, Φεβρουάριος 2002.
2 WIDE, αυτόθι.
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Η έκθεση σχετικά με τις προοπτικές των γυναικών στο διεθνές εμπόριο προορίζεται να
εξετάσει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές επιπτώσεις του εμπορίου και της οικονομικής 
παγκοσμιοποίησης και θα συνυπολογίσει την πολυπλοκότητα των συναφών θεμάτων και
παραγόντων.

Οι γυναίκες συχνά θεωρούνται ως οι κερδισμένοι από το διεθνές εμπόριο, καθώς όλο και 
περισσότερες γυναίκες μπορούν να βρουν απασχόληση. Μάλιστα, η ελευθέρωση του
εμπορίου δημιούργησε νέες ευκαιρίες ιδίως για μορφωμένες νεαρές γυναίκες με
επαγγελματικές ικανότητες σε αναπτυγμένες χώρες και οδήγησε σε πρόσβαση σε νέα, 
καλύτερα αμειβόμενη απασχόληση και ευκαιρίες, τα οποία ήταν παλαιότερα απρόσιτα για τις 
γυναίκες. 

Γυναίκες, εμπόριο και εργασιακές σχέσεις

Η επέκταση του εμπορίου διευκόλυνε και επιτάχυνε την απορρόφηση των γυναικών στη 
σύγχρονη βιομηχανική οικονομία. Αυτό έχει θετικότατες επιπτώσεις στην ισότητα των
φύλων: ακόμα και όταν οι συνθήκες εργασίας είναι λιγότερο ευνοϊκές από ό,τι για τους 
άνδρες σε παρόμοια επαγγέλματα, οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε μισθό, με τη θετική 
επίπτωση στην αυτονομία τους που έχει ένα σταθερό εισόδημα. 

Ο αντίκτυπος της επέκτασης του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα των γυναικών
έχει ευρύτερα ανθρώπινα και αναπτυξιακά οφέλη. Παρέχει στις γυναίκες μεγαλύτερο έλεγχο
εισοδήματος, αν και όχι πάντα απόλυτο ατομικό έλεγχο. Οι γυναίκες τείνουν να έχουν
πρότυπα δαπανών περισσότερο προσανατολισμένα προς την οικογένεια σε σχέση με τους
άνδρες· έτσι, βελτίωση της ικανότητας των γυναικών για απόκτηση εισοδήματος οδήγησε σε
μεγαλύτερες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο των παιδιών, στις δυνατότητες 
εκπαίδευσής τους και στη διαβίωσή τους.  

Σε χώρες όπου οι αγορές ανοίγονται σε ξένους λιανοπωλητές, μεγάλες αλυσίδες τροφίμων
και υπεραγορές, λαμβάνει χώρα ένα είδος οικονομικής εκκαθάρισης των αγορών από τους 
δήμους. Γυναίκες μικροπωλητές οι οποίες αγωνίζονταν για πολλά χρόνια για μια θέση στις
τοπικές αγορές παραγκωνίζονται και εκτοπίζονται, προκειμένου οι πελάτες να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και στα εμπορικά κέντρα. 

Δεν αρνείται κανείς ότι ένας αριθμός γυναικών υψηλής ειδίκευσης ωφελείται από την 
ελευθέρωση του εμπορίου. Ωστόσο, παράλληλα, εκατομμύρια εργαζόμενες, 
μικροκαλλιεργητές και μικροέμποροι χάνουν την πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους, και τα 
χαλαρά περιθώρια από πλευράς εμπορίου για τους φτωχούς εργαζόμενους, ιδίως για τις 
γυναίκες, δεν βελτιώνονται από την ελευθέρωση του εμπορίου. Αντίθετα: τα κοινωνικά και
οικονομικά δικαιώματα των γυναικών, τα οποία ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης του 
Πεκίνου, παραγνωρίζονται ή ακόμα ορίζονται ως φραγμοί στο εμπόριο υποκείμενοι σε
απορρύθμιση.  

Μια από τις επιπτώσεις της οικονομικής παγκοσμιοποίησης τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι 
η αύξηση της άτυπης εργασίας. Η ΔΟΕ ορίζει την άτυπη οικονομία ως άτυπη απασχόληση
χωρίς σύμβαση, επιδόματα ή κοινωνική προστασία, η οποία λαμβάνει χώρα τόσο εντός όσο 
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και εκτός άτυπων επιχειρήσεων1. Η ΔΟΕ (1999) διακρίνει τρεις τύπους απασχόλησης στην
άτυπη οικονομία. Αυτοί είναι: οι ιδιοκτήτες ή εργοδότες μικροεπιχειρήσεων· οι δι’ ίδιον 
λογαριασμόν εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των
μικροπωλητών και των μικροκαλλιεργητών· και, τρίτον, οι υπάλληλοι πλήρους ή
περιστασιακής απασχόλησης.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της άτυπης οικονομίας είναι ότι οι εργαζόμενοι
αντιμετωπίζουν χαμηλότερο εισόδημα, μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κίνδυνο, κατώτερα 
πρότυπα ανθρώπινης ανάπτυξης και μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με 
όσους εργάζονται στην τυπική οικονομία2. Όπως συνοψίστηκε ανωτέρω, οι πιέσεις στις
εταιρείες να ανταγωνιστούν σε μια αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένη οικονομία οδήγησαν σε
καθοδική τάση στα ημερομίσθια και τα λειτουργικά κόστη. Η εργασία παρέχεται φθηνότερα
στην άτυπη οικονομία, όπου είναι απαλλαγμένη από φόρους και κρατική ρύθμιση. Η
παγκοσμιοποίηση είναι ένας μόνο από τους πολλούς παράγοντες που εξηγούν την αύξηση της 
άτυπης εργασίας. Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν: ιδιωτικοποίηση, διαδικασία 
διαρθρωτικής προσαρμογής, υποβάθμιση της κοινωνικής προστασίας και πολιτισμική και 
κοινωνική αλλαγή. 

Γυναίκες και συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)

Θεωρούνταν κάποτε ότι ο τομέας των υπηρεσιών δεν ευνοεί τις συναλλαγές. Στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, ωστόσο, η Γενική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) 
θέσπισε παγκόσμιους κανόνες για τις συναλλαγές και τις επενδύσεις στον τομέα των
υπηρεσιών. Μια αιτιολογία για τη συμπερίληψη των υπηρεσιών στις διαπραγματεύσεις του
ΠΟΕ είναι η ανάπτυξη των υπηρεσιών ως οικονομικού τομέα τις τελευταίες δύο δεκαετίες
και η σημασία τους για την ανάπτυξη των χωρών (π.χ. υπηρεσίες επικοινωνίας, τουριστικές
και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, μεταφορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κατασκευής και διανομής).3

Γυναίκες, εμπόριο και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία TRIPS είναι ένα περιεκτικό πλαίσιο για μια πολυμερή προσέγγιση στα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ισχύει από το 1996. Τα TRIPS σημαίνουν ότι η
χρήση φυτών, μικροοργανισμών, βιοτεχνολογικών τεχνικών, τροφίμων και βασικών 
φαρμάκων μπορεί να περιοριστεί στο πλαίσιο της προστασίας ευρεσιτεχνιών. Αυτό έχει
σοβαρές επιπτώσεις για τους φτωχούς και ιδίως για τις γυναίκες, δεδομένου ότι το 70% του
1,3 δισ. ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια είναι γυναίκες.

Τα θεμελιώδη θέματα στη συζήτηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι 
πολλαπλά4. Μια βασική πρόκληση είναι η πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα – για το HIV/AIDS, 
τις μεταδοτικές ασθένειες και την αναπαραγωγική υγεία. Η δεύτερη ομάδα προκλήσεων που
θέτουν τα TRIPS για τις γυναίκες επικεντρώνεται στην πρόσβαση σε σπόρους για παραγωγή 
τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων και επαρκή διατροφή. Η τρίτη ομάδα προκλήσεων είναι η

  
1 Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture [Γυναίκες και άνδρες στην άτυπη οικονομία: 
μια στατιστική εικόνα], ΔΟΕ, 2002.
2 SOLIDAR, Decent Work, decent Life [Αξιοπρεπής εργασία, αξιοπρεπής ζωή], σελ. 11.
3 Ευρωπαϊκό λόμπι γυναικών: Does trade in services also concern women [Οι συναλλαγές στον τομέα των 
υπηρεσιών αφορούν και τις γυναίκες;], 6/6/2001.
4 ΔΟΕ, Gender Implications of TRIPS [Οι επιπτώσεις των TRIPS σε επίπεδο φύλου], Ιούλιος 2003.
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πρόσβαση σε, και ο έλεγχος γης, καθώς και η χρήση φυσικών πόρων και η πρόσβαση σε 
τεχνολογία και λιπάσματα για τη βελτίωση της χρόνια χαμηλής παραγωγικότητας των 
γυναικών αγροτών. 

Διεθνές εμπόριο και οικοδόμηση εθνικών ικανοτήτων

Είναι καιρός για στροφή παραδείγματος στις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ. Οι εμπορικές
συμφωνίες πρέπει να δεσμεύονται από τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, την οικολογική βιωσιμότητα και το δικαίωμα
στην ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. 

Αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο

Η αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο είναι σημαντική για τις περισσότερες 
πολιτικές, καθώς επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή γυναικών και ανδρών. Τα τελευταία
χρόνια, η ανάπτυξη και χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών γίνεται όλο και πιο 
σημαντική για την κατανόηση τάσεων στην κατάσταση των γυναικών και στις σχέσεις 
μεταξύ των φύλων. 

Η αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο οδηγεί σε αποτελεσματικότερες πολιτικές, 
πείθοντας τους αρμόδιους να σκεφτούν τον διαφορετικό αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές σε 
γυναίκες και άνδρες. Δίνει τη δυνατότητα στους διαμορφωτές πολιτικής να αναπαραστήσουν
με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιπτώσεις μιας δεδομένης πολιτικής και να συγκρίνουν και να 
αξιολογήσουν την τωρινή κατάσταση και τάσεις με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
προτεινόμενης πολιτικής.

Η αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο μπορεί να εφαρμοστεί σε νομοθεσία, σχέδια 
και προγράμματα πολιτικής, προϋπολογισμούς, εκθέσεις και υφιστάμενες πολιτικές. Ωστόσο, 
έχει τη μέγιστη επιτυχία, όταν εκπονείται σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται αλλαγές, ακόμα και
αναπροσανατολισμός πολιτικών.1

  
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μονάδα ισότητας των γυναικών, αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο.


