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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nőknek a nemzetközi kereskedelmi szervezetek és a nemzetközi politika szerint 
betöltött szerepéről és lehetőségeiről (2006/2009(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a nemek kérdésének a fejlesztési együttműködésbe való integrálásáról szóló 
1998. december 22-i 2836/98/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához 
kapcsolódó cselekvési program (2001-2005) létrehozásáról szóló 2000. december 20-i 
2001/51/EK tanácsi határozatra2, valamint annak munkaprogramjára,

– tekintettel az ENSZ közgyűlésén 1979-ben elfogadott, a nőkkel szembeni 
megkülönböztetés felszámolásáról szóló egyezményre (CEDAW) és annak fakultatív 
jegyzőkönyvére,

– tekintettel a 4. Nőügyi Világkonferencia által 1995. szeptember 15-én Pekingben 
elfogadott nyilatkozatra és cselekvési programra,

– tekintettel a pekingi cselekvési program következő fázisáról és a pekingi cselekvési 
program felülvizsgálatáról és értékeléséről szóló 2000. júniusi ENSZ határozatra, 
valamint a Közgyűlés 2005. márciusi 23. rendkívüli ülésszakán elfogadott végleges 
dokumentumra,

– tekintettel az Európai Bizottság a vállalatok társadalmi felelőssége európai keretének 
előmozdításáról szóló 2001. július 18-i zöld könyvére (COM(2001)0366),

– tekintettel az Európai Bizottság „A növekedési és munkahelyteremtési partnerség 
megvalósítása: Európa mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén" 
című 2006. március 22-i közleményére (COM(2006)0136),

– tekintettel a nemzetközi vállalatok és más üzleti vállalkozások emberi jogok iránti 
felelősségét szabályozó ENSZ normákra, amelyeket 2003. augusztus 13-án fogadott el az 
ENSZ emberi jogokat előmozdító és védelmező albizottsága,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2003. november 3-i, a 
multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó alapelvekről szóló 
nyilatkozatára, valamint az OECD 2000. június 27-i, a multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásaira,

– tekintettel a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló 1998. június 
18-i ILO nyilatkozatra, a bevándorló munkások a gazdaságilag fejletlen országokban és 
területeken történő védelméről szóló R100. számú ILO ajánlásra, a foglalkoztatásból és 
foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló R111. számú ILO ajánlásra, a 
munkavállalóknak a munkahelyi légszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott 
foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló R156. számú ILO ajánlásra, valamint az 

  
1 HL L 354., 1998.12.30., 5. o.
2 HL L 17., 2001.1.19., 22. o.
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anyaság védelméről szóló ajánlás felülvizsgálatáról szóló R191. számú ILO ajánlásra,

– tekintettel az ENSZ 2000. szeptemberi millenniumi nyilatkozatára, valamint a 
millenniumi nyilatkozatot értékelő és felülvizsgáló 2005. szeptember 14–16 között 
rendezett 2005-ös csúcstalálkozóra,

– tekintettel a 2004. december 16–17-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi 
következtetéseire, amelyek megerősítik az Európai Uniónak a millenniumi fejlesztési 
célok melletti teljes elkötelezettségét,

– tekintettel az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának 2004. június 18-i 11. 
közgyűlésén elhangzott Sao Paulo-i nyilatkozat szellemére,

– tekintettel a globalizáció szociális dimenziójáról szóló 2005. november 15-i 
állásfoglalására1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel a nemzetközi kereskedelem hozzájárulhat a nemek közötti egyenlőség 
megvalósításához és a nők gazdasági, társadalmi és politikai szerepvállalásának
előmozdításához mind a produktív, mind a reproduktív szférában; mivel azonban a 
kereskedelem liberalizációja hozzájárult a munkaügyi kapcsolatok informálissá válásához, 
a munkakörülmények rosszabbodásához és a nők munkanélkülivé tételéhez egész 
gazdasági ágazatokban,

B. mivel a nőknek és férfiaknak nem mindig van ugyanolyan lehetőségük a tanulásra, a 
tulajdonszerzésre, a hitelfelvételre és más termeléshez kapcsolódó forrásokhoz és 
tényezőkhöz való hozzáférésre, és mivel a kereskedelem liberalizációjából származó 
előnyöket a nemi alapú sztereotípiák miatt a nők kevésbé élvezhetik;

C. mivel a szegénységben élő 1,3 milliárd ember 70%-a nő, akiknek többnyire nincs 
hozzáférésük a termelési tényezőkhöz, és a nemi szerepek és sztereotípiák miatt a 
kereskedelemliberalizáció előnyeit csak korlátozott mértékben tudják kihasználni; 

D. mivel a kereskedelmi megállapodásokat az emberi jogokat érintő hatályos nemzetközi 
jognak kell kötnie, és a kereskedelmi megállapodásoknak tiszteletben kell tartaniuk a 
fenntartható fejlődést célzó hatályos nemzetközi egyezményeket;

E. mivel majdnem minden társadalomban a reproduktív és háztartási felelősségeket, valamint 
a család fenntartását és a családtagok gondozását tekintik általában a nők elsőrendű 
feladatának, amelyet azonban nem ismernek el és nem fizetnek meg kellőképpen;

F. mivel a piac liberalizációja hozzájárult az ideiglenes munkakörök elnőiesedéséhez és 
fokozta a nők kizsákmányolását, valamint a világon mindenhol aláásta a szegénységben 
élő nők, beleértve a bevándorló nők megélhetési stratégiáját;

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0427.
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G. mivel a kereskedelem liberalizációja nagyban hozzájárult a nőknek a feketegazdaságban 
betöltött növekvő szerepéhez, különösen az otthoni munkavégzésre és alvállalkozásra 
épülő exportorientált gazdasági szektorokban;

H. mivel az ILO meghatározása szerint a feketegazdaság a szerződés nélküli, a munkavállalói 
és szociális juttatásokat mellőző foglalkoztatáson alapszik, amely nem hivatalos 
vállalkozásokon belül és kívül is előfordul; 

I. mivel a nemzetközi migráció elnőiesedése nem kap megfelelő figyelmet; mivel a migráns 
munkavállalók gyakran nehézségekbe ütköznek, ha egyenlő munkafeltételeket és 
védelmet akarnak kérni a befogadó államokban;

J. mivel a szellemi tulajdonjogok kereskedelemmel kapcsolatos vonatkozásairól szóló 
megállapodás (TRIPs) 1995-ös WTO általi átvétele negatívan befolyásolta a nők életét 
különösen a fejlődő országokban, mivel nehezebbé tette az alapvető és életmentő 
gyógyszerekhez való hozzáférést;

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem liberalizációja más hatást fejt ki a nőkre és mást a 
férfiakra, és rámutat a nemek közötti egyenlőség európai politikájának célja és a 
kereskedelmi célok közötti valódi koherencia szükségességére; hangsúlyozza, hogy a 
gazdasági részvétel kulcsfontosságú a nők helyzetének erősítése és strukturális 
diszkriminációjuk felszámolása szempontjából, mivel az jobb életkörülményeket 
eredményezne a nők és családjaik számára és elősegítené a nők fokozottabb részvételét a 
politikai életben; az egyik cél a nők gazdasági függetlenségének megteremtése;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy léptessen életbe egyértelmű nyomon követési és értékelési 
mechanizmusokra épülő, a nemek közötti egyenjogúságot érvényesítő cselekvési tervet az 
EU kereskedelmi politikáiban; kéri, hogy a meglévő eljárásokat, szabályokat és 
programokat azonnal alakítsák át a nemek közötti igazságosságot és egyenlőséget 
előmozdító eszközökre;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegye elsőrendű feladattá a CEDAW-ra 
vonatkozó összes fenntartás felszámolását és a fakultatív jegyzőkönyv összes partnerállam 
általi ratifikációját; 

4. hangsúlyozza a kereskedelemliberalizáció nőkre gyakorolt hatását felmérő tanulmányok, 
és a rendszeres, nemenkénti felbontásban folytatott adatgyűjtés szükségességét azért, hogy 
fény derüljön a jelenlegi kereskedelmi politikák és a globális gazdasági intézetek elfogult, 
és a nemek közötti egyenlőséget figyelmen kívül hagyó szemléletére, valamint hogy azt 
meg lehessen változtatni; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be az EP-nek éves jelentést 
erről a kérdésről; emlékeztet arra, hogy a kereskedelmi egyezmények a Bizottság által 
jelenleg folytatott fenntarthatósági szempontú hatásvizsgálataiban a nemi 
esélyegyenlőséget minden esetben elemezni kell;

5. kéri a Bizottságot, hogy folytasson a nemek közötti esélyegyenlőséget felmérő 
hatásvizsgálatot, mielőtt harmadik országokkal kereskedelmi megállapodást ír alá;
továbbá ne támogassa a kereskedelmi együttműködést azokkal a harmadik országokkal, 
amelyek a nők emberi jogait tendenciózusan megsértik;
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6. kéri, hogy a kereskedelmi főigazgatóságon hivatalosan teremtsék meg a kereskedelem és a 
nemek közötti esélyegyenlőség referatúráját;

7. kéri a Bizottságot, hogy a termelési és feldolgozási módszereket (a WTO meghatározása 
szerinti PPM-eket) a nemek közötti egyenlőség szempontjából elemezze abból a célból, 
hogy ki lehessen mutatni a nemek közötti egyenlőség elvét a CEDAW és az emberjogi 
egyezmények szerint sértő PPM-eket, és következő lépésként be lehessen tiltani az ilyen 
módon termelt áruk EU-ba történő importálást;

8. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU együttműködési politika keretében 
az EU-s piacokhoz való hozzáférést előmozdító programokból profitáló európai vállalatok 
ne lehessenek részesei olyan gyakorlatoknak, mint a munkásnyúzó üzemek és a nők 
kizsákmányolása;

9. hangsúlyozza, hogy a feketemunka, illetve a hivatalos foglalkoztatás előnyei több 
mindentől függenek, így például a bérezéstől, a munkafeltételektől és a foglalkoztatottság 
biztonságától, és hogy a nők továbbra is kimaradnak ezekből az előnyökből a hátrányos 
megkülönböztetés miatt; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal kötött 
együttműködési megállapodások részeként hozzon létre a nők támogatását célzó külön 
alapot, amely a hitelfelvételhez, az oktatáshoz és szakképzéshez történő hozzáférés 
megkönnyítésével, valamint a feketegazdaságban dolgozóknak nyújtott védelemmel 
segítené őket;

10. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy haladéktalanul vezessék be a 
diszkriminációmentesség és a nemek közötti egyenlőség elvét az európai globalizációs 
kiigazítási alap gyakorlatába, és biztosítsák, hogy az ebből az alapból folyósított 
támogatás ne kiváltsa, hanem kiegészítse a társadalombiztosítási járulékfizetéseket;

11. felszólít az EU-tagállamok éves rangsorolására aszerint, hogy mennyire juttatják érvényre 
a nemek közötti esélyegyenlőséget a munkaerőpiacon, és mennyire biztosítanak megfelelő 
munkakörülményeket az alapvető munkakörülményekre vonatkozó normák és egyéb ILO-
egyezmények betartatása révén; rámutat, hogy az állásoknak, a foglalkoztatásnak és a 
megfelelő munkának a hamarosan elfogadásra kerülő kilencedik millenniumi fejlesztési 
cél témái között kellene szerepelniük, és felszólít az alapvető munkakörülményekre 
vonatkozó normáknak a többoldalú és kétoldalú kereskedelmi megállapodásokba történő 
bevételére, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség elvének az összes millenniumi 
fejlesztési célba történő integrálására;

12. felhívja a figyelmet arra, hogy az alapvető szolgáltatásokhoz, úgymint a vízhez, az 
oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz és az energiához való egyetemes és 
megfizethető hozzáférés előfeltétele a nők emancipálásának; hangsúlyozza azonban, hogy 
a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezmény (GATS) keretén belül 
történő szolgáltatásliberalizáció csak akkor járulhat hozzá pozitív módon ehhez a 
célkitűzéshez, ha a nemzeti rugalmasságra és a politikai térre vonatkozó GATS-elveket 
szigorúan érvényre juttatják a jelenleg folyó kétoldalú és többoldalú tárgyalások során;

13. hangsúlyozza, hogy a TRIPS egyezmény a végrehajtást követően két évvel 
felülvizsgálatot irányoz elő, amire még nem került sor, ezért sürgeti a fejlődő országok 
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tekintetében történő végrehajtás költségeinek hatásvizsgálatán alapuló felülvizsgálat 
megkezdését;  

14. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a WTO 2005. decemberi hongkongi miniszteri 
konferenciáján a HIV/AIDS vírusellenes gyógyszerek kényszerengedélyezése tárgyában 
aláírt megállapodás gyors végrehajtását;

15. hangsúlyozza, hogy a nőknek a társadalomban elfoglalt helyéhez kapcsolódóan a nemek 
közötti egyenlőség elvét sértő kereskedelmi anomáliák – különösen az a nőkre ruházott 
szerep, hogy gondoskodjanak az élelmiszerbiztonságról, a víz biztonságáról és a 
környezetvédelemről – nem tekintendők technikai kereskedelmi akadálynak és nem 
rendelhetők alá a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak; követeli, hogy a kereskedelem 
technikai akadályairól szóló egyezményben és más megállapodásokban szereplő 
szükségességi teszt szerepét egy fenntarthatósági teszt vegye át;

16. a nemek közötti egyenlőséget, a foglalkoztatás védelmét és előmozdítását, a szociális 
jólétet, a nők és férfiak jobb egészségi helyzetét és a fenntartható fejlődést előmozdító 
nemzeti szabályozási intézkedések meghozatalára szólít fel; rávilágít a nemzeti 
rugalmasság és politikai tér tiszteletben tartásának fontosságára minden kereskedelmi és 
fejlesztéspolitikai tárgyalásban; kéri annak biztosítását, hogy a fejlődő országoknak és a 
sérülékeny gazdaságoknak jogában állhasson megválasztani, hogy melyik szolgáltatási 
ágazatukat nyitják meg vagy mentesítik a piaci liberalizáció során, illetve hogy nyitnak-e 
meg ilyen ágazatot egyáltalán;

17. hangsúlyozza, hogy a nők által a mezőgazdasági kistermelésben betöltött fontos szerep 
miatt tiszteletben kell tartani a fejlődő országok jogát arra, hogy mezőgazdasági 
politikákat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, különösen a WTO mezőgazdasági 
megállapodása értelmében; rámutat a mikrohitelekben, mint a szegénység enyhítésének 
felbecsülhetetlen eszközében rejlő hatalmas lehetőségekre;

18. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy segítse a fejlődő országokat az egyes országok 
szükségleteihez igazodó és a fenntartható, a nemek közötti esélyegyenlőséget megvalósító 
gazdasági fejlődést célzó kereskedelempolitika kidolgozásának, tárgyalásának és 
végrehajtásának kezdeti fázisaiban; követeli, hogy minden fajta technikai segítségnyújtás 
során vegyék figyelembe a nemek közötti egyensúlyt; 

19. üdvözli a norvég kormány döntését, amely új jogszabály életbe léptetésével előírta, hogy a 
részvénytársaságok igazgatótanácsában a nők képviseleti arányának 40%-osnak kell 
lennie; felhívja az összes EU-tagállamot, hogy kövesse a norvég példát;

20. kéri, hogy a „segély a kereskedelemért” programok a nemek közötti esélyegyenlőség és a 
fenntartható fejlődés előmozdítására is irányuljanak, kiegészítő finanszírozás igénybe 
vétele segítségével; hangsúlyozza, hogy a „segély a kereskedelemért” finanszírozásának a 
kereskedelmi tevékenység elkezdéséhez szükséges szállítói kapacitás kiépítéséhez kellene 
hozzájárulnia, és az nem tehető függővé a támogatásban részesülő kormányok 
mezőgazdasági, ipari vagy szolgáltatási piaci liberalizációs terveitől;

21. rámutat a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő európai 
kereskedelempolitikai költségvetés-készítés stratégiai fontosságára; felhívja a Bizottságot, 
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a Tanácsot és a tagállamokat, hogy haladéktalanul kezdjék meg a nemek közötti 
esélyegyenlőséget figyelembe vevő költségvetés-készítés szabványosítását minden 
szinten;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a csatlakozó államok kormányainak, nemzeti és regionális 
parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak.
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INDOKOLÁS

Bevezető

2005 fontos év volt a nemzetközi fejlesztés, a nők és a kereskedelem viszonylatában. A 
fontosabb események között szerepelt a millenniumi fejlesztési célok ötéves felülvizsgálata, a 
Peking + 10 konferencia, az EU fejlesztéspolitikai nyilatkozatának felülvizsgálata, a WTO 6. 
hongkongi miniszteri konferenciája, valamint az EU és az AKCS-országok közötti gazdasági 
partnerségi megállapodás tárgyalásainak folytatása. A nemek közötti esélyegyenlőség és a 
kereskedelem közötti – mindkét irányban, azaz a nemek közötti esélyegyenlőségtől a
kereskedelemig fennálló és visszafele is érvényesülő– kapcsolat új kérdéskörként szerepelt 
nem csak a nők, hanem a kormányok és a kereskedelempolitikai döntéshozók számára is. 

Kevéssé ismert a kereskedelem vagy a gazdasági globalizáció nőkre gyakorolt hatása. Ez 
részben amiatt van, mert a kereskedelmi statisztikákban kevés a nemek szerinti adat, részben 
pedig azért, mert a gazdasági elemzésekből és modellekből hiányzik a nemek közötti 
egyenlőségre figyelmet fordító elem. A nemek közötti esélyegyenlőség és a kereskedelem 
kapcsolatában nem csak a kereskedelem van más-más hatással a nőkre és férfiakra. Úgy tűnik, 
a hatás visszafele is érvényesül: a nemek közötti esélyegyenlőtlenség hatással van a 
kereskedelemre.

A nemek közötti esélyegyenlőség és a kereskedelem közötti bonyolult kapcsolatra példa az 
alábbi két eset1:
Dél-Ázsiában az ipari export sikere nagyban függ a nők fizetésekben megnyilvánuló 
megkülönböztetésétől. A nőknek fizetett alacsony béreknek (a férfiak fizetésének körülbelül 
85%-a) „köszönhetően” az olyan országok, mint Korea, Tajvan és Szingapúr alacsony áron 
tudnak termékeket exportálni. Így a diszkrimináció gyakorlatilag a dél-ázsiai gazdasági 
növekedés motorjaként működik.
A dél-szaharai térségben a nemek közötti esélyegyenlőtlenség szintén hatással van a 
kereskedelemre, de másképpen.  A nők a család táplálása céljából élelmezési célú terményt 
termesztenek, a férfiak pedig pénzkeresés céljából értékesítési célú terményt termesztenek. A 
Világbank meglepetésére a mezőgazdasági export a számos strukturális átalakítási program 
ellenére alacsony maradt Afrikában. Évekbe tellett, mire a Világbank rájött, hogy a munka 
nemek szerinti megosztása akadályozza az afrikai export növekedését.

A nők nem hajlandók férjük értékesítési célú terményeit művelni, mert nem kapnak érte 
semmit, miközben az értékesítési célú termelés az élelmezési célú termelés rovására 
terjeszkedik. A dél-szaharai mezőgazdasági export esetében tehát a nemek közötti 
esélyegyenlőtlenség hozzájárul a kereskedelem sikertelenségéhez. Nagyobb nemek közötti 
esélyegyenlőség esetén az exportmennyiség is nagyobb lenne, és ez a nőknek is hasznára 
válna2.  

A nőknek a nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepéről szóló jelentésnek a 
kereskedelem és a gazdasági globalizáció pozitív és negatív hatásait is elemeznie kell, és 
figyelembe kell vennie a kérdéskör és a vonatkozó tényezők bonyolultságát.

  
1 WIDE, Női fejlesztési hálózat, tájékoztató, 2002. feburár
2 WIDE, ibid.
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A nőket olykor a globális kereskedelem nyerteseinek tekintik, mivel egyre több nőnek sikerül 
állást találnia. A fejlődő országokban a kereskedelem liberalizációja valóban új lehetőségeket 
nyitott meg a képzett és munkatapasztalattal bíró fiatal nők előtt, és új, jobban fizető, a nők 
számára azelőtt elérhetetlen álláslehetőségeket teremtett.  

Nők, kereskedelem és munkaügyi kapcsolatok

A kereskedelem térnyerése megkönnyítette és felgyorsította a nőknek a modern ipari 
gazdaságba történő integrációját. Ennek jelentős pozitív hatása van a nemek közötti 
esélyegyenlőségre: ha hasonló foglalkozási körökben a nők munkakörülményei rosszabbak is 
mint a férfiaké, legalább keresethez juthatnak, és élvezhetik a stabil keresetből következő 
önállóságot. 

A kereskedelem térnyerésének a nők gazdasági tevékenységeire gyakorolt hatásának tágabban 
vett humán és fejlesztési haszna is van. A nők szabadabban – bár nem mindig teljes 
mértékben – tudnak rendelkezni bevételeik felett. A nők kiadási szokásai inkább tükrözik a 
családcentrikusságot, mint a férfiaké, így tehát a nők keresőképességében bekövetkező 
növekedés nagyobb humántőke-befektetést eredményez a gyerekek oktatásába és 
megélhetésébe.  

Az olyan országokban, ahol a piac nyitott a külföldi viszonteladók, étterem- és áruházláncok 
előtt, a piacok helyhatóságok által végzett gazdasági tisztogatása megy végbe. Az utcai 
árusnőket, akik éveket harcoltak helyükért a helyi piacon, félreállítják és lecserélik, hogy a 
vásárlók jobban hozzáférhessenek a nagyáruházakhoz és az ismert üzletközpontokhoz. 

Nem tagadható, hogy kereskedelem liberalizációja sok magasan képzett nő számára előnyös. 
Ugyanakkor azonban több millió dolgozó nő, őstermelő és kiskereskedő veszíti el a termelési 
forrásokhoz való hozzáférést és piaci szegmensét, és a dolgozó szegény emberek –
többségében nők – helyzetét nem javítja a kereskedelem liberalizációja. Ellenkezőleg, a nők a 
pekingi cselekvési platformban rögzített szociális és gazdasági jogait semmibe veszik vagy 
dereguláció alá eső kereskedelmi akadályként határozzák meg.  

Az elmúlt két évtized gazdasági globalizációjának egyik következménye a munkaviszonyok 
fokozott informálissá válása. Az ILO meghatározása szerint a feketegazdaság a „szerződés 
nélküli, a munkavállalói és szociális juttatásokat mellőző foglalkoztatáson alapszik, amely 
nem hivatalos vállalkozásokon belül és kívül is előfordul”1.  Az ILO 1999-ben háromféle 
foglalkoztatási módot különböztetett meg a feketegazdaságban. A mikrovállalkozások 
tulajdonosai vagy dolgozói, önfoglalkoztató dolgozók vagy egyéni vállalkozók, beleértve az 
utcai árusokat és őstermelőket, illetve a teljes munkaidős vagy esetileg foglalkoztatott 
munkavállalók.

A feketegazdaság egyik meghatározó eleme az, hogy a munkavállalók alacsonyabb fizetésért, 
nagyobb pénzügyi kockázat és alacsonyabb humán-fejlődési normák mellett dolgoznak, 
miközben társadalmilag jobban kirekesztődnek, mint a hivatalosan foglalkoztatottak2. Amint 
azt az imént vázoltuk, az egyre inkább globalizálódó gazdaságban a verseny tekintetében a 
vállalatokra nehezedő nyomás a bérek és a működési költségek lejjebb szorításához vezetett. 

  
1 Férfiak és nők a feketegazdaságban: statisztikai körkép, ILO, 2002.
2 SOLIDAR, Tisztességes munka, tisztességes élet, 11. o.
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A feketegazdaságban olcsóbb a munkaerő, mivel nincs adófizetés és nincsenek betartandó 
szabályok. A globalizáció csak egyike a feketegazdaság növekedésére magyarázatot adó 
számos tényezőnek. Egyéb tényezők például a privatizáció, a szerkezetátalakítási folyamatok, 
a szociális védelem hanyatlása, valamint a kulturális és társadalmi változások. 

Nők és a szolgáltatások kereskedelme (GATS)

Régebben a szolgáltatásokat nem tekintették kereskedelmi ágazatnak. A WTO alatt azonban a 
Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezmény (GATS) globális szabályokat 
állított fel a szolgáltatások kereskedelméről és a szolgáltatásokba történő befektetésekről. A 
szolgáltatásoknak a WTO-tárgyalásokba történő bevonásának egyik oka a szolgáltatásoknak 
mint gazdasági ágazatnak az utóbbi két évtizedben tapasztalt növekedése, valamint az 
országok fejlődésében betöltött fontos szerepe volt (pl. hírközlési szolgáltatások, 
idegenforgalmi és utazási szolgáltatások, szállítási szolgáltatások, építési és szállítmányozási 
szolgáltatások1.)

Nők, kereskedelem és a szellemi tulajdonjogok

A TRIPS egyezmény a szellemi tulajdonjogok többoldalú megközelítésének átfogó kerete, 
amely 1996-ban lépett érvénybe. A TRIPS szerint a növények, mikroorganizmusok, 
biotechnológiai eljárások, az élelmiszerek és alapvető gyógyszerek szabadalmi korlátozás alá 
eshetnek. Ennek komoly jelentősége van a szegények, elsősorban a nők szempontjából – a 
szegénységben élő 1,3 milliárd ember 70%-a nő. 

A szellemi tulajdonjogok alapvető kérdéseiről folyó vita igen komplex2. Az egyik alapvető 
vitatéma a HIV/AIDS és fertőző betegségek elleni, valamint a reproduktív egészséget 
megőrző megfizethető gyógyszerek hozzáférhetősége. A másik téma, amelyben a TRIPS a 
nőket nehézség elé állítja, az élelmiszertermeléshez, élelmiszerbiztonsághoz és a megfelelő 
táplálkozáshoz szükséges vetőmagok elérhetőségének kérdése.  A harmadik kérdéses témakör 
a földhöz való hozzáférés és annak felügyelete, nevezetesen a természeti erőforrások 
felhasználása és a női földművesek krónikusan alacsony termelékenységét javítani hivatott 
technológiákhoz és talajjavítókhoz való hozzáférés.  

Nemzetközi kereskedelem és nemzeti kapacitásbővítés

Itt az ideje annak, hogy az EU kereskedelempolitikája paradigmát váltson. A kereskedelmi 
megállapodásokat az emberi jogokat és a nők jogait, valamint az ökológiai fenntarthatóságot 
és a fejlődéshez és a szegénység felszámolásához való jogokat érintő hatályos nemzetközi 
jognak kell kötnie. 

Nemek közötti esélyegyenlőséget felmérő hatásvizsgálat

A nemek közötti esélyegyenlőséget felmérő hatásvizsgálatnak jelentősége van a legtöbb 
szabályozást illetően, mert azok közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a nők és férfiak 
életét. Az elmúlt években a mennyiségi és minőségi mutatók kifejlesztése és használata egyre 
fontosabbá vált a nők általános helyzete trendjeinek és a nemek közötti kapcsolatok 

  
1 Európai Női Lobbi: Érinti a nőket a szolgáltatások kereskedelme?, 2001.6.6. 
2 ILO, A TRIPS nemek szerinti hatása, 2003. július.
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megértésében.  

A nemek közötti esélyegyenlőséget felmérő hatásvizsgálat hatékonyabb szabályozást 
eredményez, mivel a döntéshozóknak el kell gondolkodniuk a szabályozás nőkre és férfiakra 
gyakorolt hatásáról. A döntéshozók így jobban előre tudják vetíteni a szabályozás hatásait, és 
össze tudják hasonlítani a jelenlegi helyzetet a javasolt szabályozás által várható eredménnyel. 

A nemek közötti esélyegyenlőséget felmérő hatásvizsgálatot alkalmazni lehet a jogalkotás, a 
szabályozás-tervezés és -programozás, a költségvetés- és jelentéskészítés során, valamint a 
meglévő politikákban. Azonban akkor a legsikeresebb, ha a döntéshozási folyamat korai 
szakaszában alkalmazzák, hogy kellő változtatásokat és esetleges irányváltoztatásokat 
lehessen eszközölni a politikákban1.

  
1 Európai Bizottság, Női Egyenjogúsági Egység, nemek közötti esélyegyenlőséget felmérő hatásvizsgálat


