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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl moterų vaidmens ir perspektyvų tarptautinėse prekybos organizacijose ir 
tarptautinėje politikoje
(2006/2009(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1998 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2836/98 dėl lyčių 
klausimų integravimo į plėtrą remiantį bendradarbiavimą1,

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą 2001/51/EB, patvirtinantį 
programą, susijusią su Bendrijos pagrindų strategija dėl lyčių lygybės (2001–2005 m.)2 ir 
jo darbo programą, 

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT Generalinės asamblėjos priimtą Konvenciją dėl visų formų 
diskriminacijos prieš moteris panaikinimo (CEDAW) ir jos papildomą protokolą,

– atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo 15 d. Ketvirtosios pasaulio moterų konferencijos Pekine 
priimtą „Deklaraciją ir veiksmų platformą“,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio mėn. JT rezoliuciją dėl Pekino veiksmų platformos 
tąsos ir 2005 m. kovo mėn. Generalinės asamblėjos dvidešimt trečiosios specialiosios 
sesijos Pekino veiksmų platformos peržiūros ir įvertinimą ir baigiamąjį dokumentą, 

– atsižvelgdamas į 2001 m. liepos 18 d. Europos Komisijos žaliąją knygą „Europos 
bendrosios socialinės atsakomybės pagrindų skatinimas“ (KOM(2001)0366), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 22 d. Europos Komisijos komunikatą „Augimo ir 
užimtumo partnerystės įgyvendinimas: paversti Europą įmonių socialinės atsakomybės 
pavyzdžiu“ (KOM(2006)0136),

– atsižvelgdamas į 2003 m. rugpjūčio 13 d. JT Žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos 
pakomitečio patvirtintas Jungtinių Tautų tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių 
įsipareigojimų žmogaus teisių atžvilgiu normas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 3 d. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) principų 
deklaraciją dėl tarptautinio verslo įmonių ir socialinės politikos ir 2000 m. birželio 27 d.
EBPO gaires,

– atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 18 d. TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių 
darbe, TDO rekomendaciją R100 dėl migruojančių darbuotojų apsaugos neišsivysčiusiose 
šalyse ir teritorijose, TDO rekomendaciją R 111 dėl diskriminacijos užimtumo ir 
profesinėje srityje, TDO rekomendaciją R 156 dėl darbuotojų apsaugos nuo profesinės 
rizikos darbo aplinkoje dėl oro užterštumo, triukšmo ir vibracijos ir TDO rekomendaciją
R 191 dėl rekomendacijos dėl motinystės apsaugos peržiūrėjimo,

  
1 OL L 354, 1998 12 30, p. 5.
2 OL L 17, 2001 1 19, p. 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
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– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaraciją (TD),
TD peržiūrą 2005 m. rugsėjo 14–16 d. viršūnių susitikime ir naują redakciją, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 16–17 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkaujančios valstybės narės išvadas, patvirtinančias visus Europos Sąjungos 
įsipareigojimus dėl Tūkstantmečio plėtros tikslų (TPT) ir politikos darnumo, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 18 d. Jungtinių Tautų XI Generalinės asamblėjos 
konferencijos dėl prekybos ir plėtros San Paulo deklaracijos dvasią,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl globalizacijos socialinės 
dimensijos1,  

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6 0000/2006),

A. Kadangi tarptautinė prekyba gali prisidėti prie lyčių lygybės ir skatinti moterų 
ekonomines, socialines ir politines teises tiek gamybos, tiek reprodukcijos srityse; tačiau
kadangi prekybos liberalizavimas prisidėjo prie neformalių darbo santykių plitimo, darbo 
sąlygų blogėjimo ir nedarbo feminizacijos ištisuose ūkio sektoriuose,

B. Kadangi vyrų ir moterų prieiga prie išsilavinimo, turto, kreditų ir kitų išteklių bei 
gamybos veiksnių dažnai būna nevienoda, o naudotis potencialiais prekybos 
liberalizavimo pranašumais trukdo lyčių stereotipai,

C. Kadangi iš 1,3 mlrd. nepasiturinčių žmonių 70 proc.2 yra moterys, nes jos dažnai neturi 
prieigos prie gamybos veiksnių, o jų galimybes naudotis potencialiais prekybos 
liberalizavimo pranašumais riboja lyčių vaidmenys ir stereotipai,

D. Kadangi prekybos susitarimams privalu taikyti galiojančius tarptautinius įstatymus dėl 
žmogaus teisių, ir jie turi atitikti galiojančias tarptautines konvencijas, raginančias siekti 
tvariosios plėtros,

E. Kadangi reprodukcinės ir buitinės pareigos bei pareiga išlaikyti šeimą ir užtikrinti 
socialinę globą paprastai beveik visose visuomenėse laikomos svarbiausiomis moterų 
funkcijomis, tačiau jos labai neįvertinamos ir neatlyginamos,

F. Kadangi prekybos liberalizavimas prisidėjo prie nestabilaus užimtumo feminizacijos, 
moterų išnaudojimo padidėjimo ir padarė žalą viso pasaulio neturtingų moterų, taip pat 
migruojančių moterų, pragyvenimo strategijai,

G. Kadangi prekybos liberalizacija smarkiai prisidėjo prie moterų dalyvavimo neformalioje 
ekonomikoje padidėjimo, ypač į eksportą orientuotuose ekonomikos sektoriuose, 

  
1  Priimti tekstai, P6_TA(2005)0427.
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pagrįstuose namų darbu ir subranga,

H. Kadangi TDO neformalią ekonomiką apibūdina esant pagrįsta įdarbinimu be sutarties, 
darbuotojo naudos arba socialinės apsaugos tiek pačiose neformaliose įmonėse, tiek už jų
ribų,

I. Kadangi tarptautinės migracijos feminizacijai neskiriama pakankamai dėmesio; kadangi 
migruojantiems darbuotojams dažnai neleidžiama reikalauti gerų darbo sąlygų ir
migrantus priimančių valstybių apsaugos,

J. Kadangi Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių (TRIPS) 
įtraukimas į PPO 1995 m. neigiamai paveikė ypač besivystančių šalių moterų 
gyvenimą, nes apsunkino prieigą prie pagrindinių ir gyvybės gelbėjimo medicinos 
paslaugų,

1. Pažymi, kad prekybos liberalizavimo įtaka vyrams ir moterims yra nevienoda, atkreipia 
dėmesį, kad reikia tikro Europos lyčių lygybės politikos ir prekybos bei plėtros pagalbos 
politikos tikslų tarpusavio ryšio siekiant skatinti vyrų ir moterų lygybę šiose politikos 
srityse; pabrėžia, kad ekonominis dalyvavimas yra moterų teisių ir jų struktūrinės 
diskriminacijos įveikimo pagrindas, leidžiantis pagerinti moterų ir jų šeimų gyvenimo 
sąlygas ir prisidedantis prie aktyvesnio moterų dalyvavimo politikoje; vienas tikslas – tai 
moterų nepriklausomumas,

2. Ragina Komisiją įdiegti ES prekybos politikos veiksmų planą dėl lyčių integravimo, 
turintį aiškius stebėsenos ir vertinimo mechanizmus; kviečia skubiai pertvarkyti esamas 
politikos kryptis, taisykles ir programas, paverčiant jas lyčių teisingumo ir lygybės
instrumentais bei priemonėmis;

3. Kviečia Tarybą ir Komisiją teikti prioritetą, kad visos valstybės partnerės panaikintų visas
išlygas dėl CEDAW ir ratifikuotų jos papildomą protokolą; 

4. Pabrėžia, kad reikia tirti prekybos liberalizavimo reikšmę moterims ir sistemingai rinkti
pagal lytis suskirstytus duomenis, siekiant atspindėti ir pakeisti dabartinės prekybos 
politikos ir pasaulinių ekonominių institucijų šališkumą lyčių atžvilgiu ir lyčių 
ignoravimą; kviečia Komisiją pateikti EP metinę pažangos šiuo klausimu ataskaitą; 
primena, kad dabar Komisijos atliekamuose prekybos susitarimų darnumo poveikio 
vertinimuose (SIA) visuomet būtina pateikti lyčių analizę;

5. Prašo Komisijos prieš sudarant su trečiosiomis šalimis bet kokius prekybos susitarimus
atlikti lyčių poveikio vertinimą (GIA); ir neskatinti bendradarbiavimo prekybos srityje su 
šalimis, kuriose smarkiai pažeidžiamos moterų žmogaus teisės;

6. Prašo Komisijos oficialiai įsteigti Prekybos ir lyčių pagalbos tarnybą prie Prekybos 
generalinio direktorato;

7. Prašo Komisijos išanalizuoti PPO apibūdintą gamybos ir procesų metodiką (PPM) lyčių 
požiūriu, siekiant sudaryti PPM sąrašą pagal specifinę lyčių diskriminaciją, vadovaujantis
CEDAW ir žmogaus teisių paktais, ir galiausiai uždrausti įvežti tokius gaminius į ES;
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8. Kviečia Komisiją užtikrinti, kad Europos bendrovės, gaunančios pelną iš ES rinkos 
prieigos programų pagal ES bendradarbiavimo politiką, neprisidėtų prie vergiško darbo ir 
moterų išnaudojimo praktikavimo;

9. Pažymi, kad užimtumo formalioje ir neformalioje ekonomikoje nauda priklauso nuo 
daugybės įvairių veiksnių, kuriems priklauso atlyginimai, darbo sąlygos ir darbo vietos 
saugumas, o moterys gaunant tokią naudą yra diskriminuojamos; todėl kviečia Komisiją 
įsteigti ypatingą fondą, kuris būtų įtraukiamas į būsimus prekybos ir bendradarbiavimo 
susitarimus su trečiosiomis šalimis, siekiant palengvinti moterų prieigą prie kreditų, 
išsilavinimo, profesinio mokymo ir užtikrinti neformalios ekonomikos darbuotojų 
apsaugą;

10. Ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares į Europos globalizacijos reguliavimo fondo 
veiklą skubiai įdiegti nediskriminavimo ir lyčių lygybės principus ir užtikrinti, kad šio 
fondo parama nepakeistų socialinio draudimo išmokų, bet prie jų prisidėtų;

11. Kviečia įsteigti ES valstybių narių metinį reitingą pagal lyčių lygybės darbo rinkoje 
skatinimą, užtikrinant visiems prieinamas geras darbo sąlygas, laikantis pagrindinių darbo 
standartų ir kitų TDO konvencijų; pažymi, kad darbo vietos, užimtumas ir geros darbo 
sąlygos turi būti numatyti devintajame Tūkstantmečio plėtros tiksle, kurį reikia kuo 
greičiau priimti, ir ragina įtraukti pagrindinius darbo standartus į daugiašalius ir dvišalius 
prekybos susitarimus, o į visus Tūkstantmečio plėtros tikslus įtraukti lyčių lygybės 
principą;

12. Atkreipia dėmesį, kad universali ir įperkama prieiga prie svarbiausių paslaugų – pvz., prie 
vandens, išsilavinimo, sveikatos apsaugos ir energijos – yra būtina moterų teisių įgijimo 
sąlyga; tačiau pabrėžia, kad paslaugų liberalizavimas pagal Bendrąjį susitarimą dėl 
prekybos paslaugomis (GATS) gali turėti šiam tikslui teigiamos įtakos tik tuomet, jeigu
vykstančiose dvišalėse ir daugiašalėse derybose bus kruopščiai laikomasi GATS 
nacionalinio lankstumo ir politikos erdvės principų; 

13. Pažymi, kad TRIPS susitarime numatoma jį peržiūrėti praėjus dvejiems metams po jo 
įsigaliojimo, o tai dar nėra padaryta, todėl ragina atlikti tokią peržiūrą, pagrįstą jo 
įgyvendinimo išlaidų poveikio besivystančioms šalims įvertinimu;

14. Kviečia Komisiją paremti 2005 m. gruodžio mėn. PPO ministrų konferencijoje Honkonge 
pasiektą susitarimą dėl privalomo ŽIV/AIDS antivirusinių vaistų licencijavimo;

15. Pabrėžia, kad su moterų padėtimi visuomenėje susiję prekybos iškraipymai lyčių 
atžvilgiu, ypač moterims uždedama pareiga užtikrinti maisto, vandens saugą ir aplinkos 
apsaugą, neturėtų būti laikomi techninėmis prekybos kliūtimis arba pajungti tarptautinės 
prekybos taisyklėms; reikalauja, kad techninių prekybos kliūčių ir kituose susitarimuose 
numatyti būtinybės testai būtų pakeisti darnumo testais;

16. Kviečia kurti nacionalines politines priemones, kurios skatintų lyčių lygybę, apsaugą ir 
užimtumo, socialinės gerovės skatinimą, pagerintų moterų ir vyrų sveikatos sąlygas ir 
prisidėtų prie tvariosios plėtros, pažymi atsižvelgimo į nacionalinį lankstumą ir politinę 
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erdvę visose prekybos ir plėtros politikos derybose svarbą; prašo užtikrinti 
besivystančioms šalims ir pažeidžiamoms ekonominėms sistemoms teisę pasirinkti, 
kuriems paslaugų sektoriams turėtų arba neturėtų būti taikomas rinkos liberalizavimas;

17. Pabrėžia, kad atsižvelgiant į svarbų moterų vaidmenį nedidelio masto žemės ūkio veikloje 
reikia gerbti ir stiprinti besivystančių šalių teisę rengti ir įgyvendinti žemės ūkio politiką, 
ypač atsižvelgiant į PPO susitarimą dėl žemės ūkio; atkreipia dėmesį į milžinišką 
„mikrokreditų“ – neįkainojamos priemonės skurdui mažinti – potencialą;

18. Ragina Komisiją ir Tarybą padėti besivystančioms šalims ugdyti pajėgumus formuluojant, 
derinant ir įgyvendinant prekybos politiką, pritaikant ją prie kiekvienos valstybės reikmių 
ir skatinant tvarią, lyčių atžvilgiu suderintą ekonomikos raidą; reikalauja, kad visa 
teikiama techninė pagalba būtų suderinta lyčių atžvilgiu; 

19. Džiaugiasi Norvegijos vyriausybės sprendimu įstatymų galią turinčiais aktais įvesti 40 
proc. moterų atstovavimo akcinių bendrovių tarybose kvotą; ragina visas ES valstybes 
nares sekti Norvegijos pavyzdžiu;

20. Kviečia, kad „pagalbos prekybai“ programomis būtų siekiama skatinti lyčių lygybę ir 
tvariąją plėtrą, finansuojamą iš papildomų fondų; pabrėžia, kad „pagalbos prekybai“ 
finansavimas turi prisidėti prie prekybai reikalingų pasiūlos pajėgumų didinimo, o jį 
gaunančioms vyriausybėms neturi būti keliama sąlyga liberalizuoti žemės ūkio, pramonės 
arba paslaugų rinkas;

21. Atkreipia dėmesį į lyčių lygybės aspektų įvertinimo sudarant biudžetus (angl. gender 
budgeting) svarbą Europos prekybos politikai, suteikiant jai prisidėjimo prie lyčių lygybės 
strategiją; kviečia Komisiją, Tarybą ir valstybes nares skubiai įdiegti lyčių lygybės 
aspektų įvertinimą sudarant biudžetus (angl. gender budgeting) kaip visų lygių biudžeto 
politikos standartinę priemonę;

22. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir 
narystės siekiančių šalių vyriausybėms ir nacionaliniams bei regioniniams parlamentams
ir Europos Tarybai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2005 m. buvo svarbūs metai tarptautinei plėtrai, moterims ir prekybai. Iš svarbiausių įvykių 
reikia paminėti Tūkstantmečio plėtros tikslų penkerių metų apžvalgą, Pekino + 10
konferenciją, ES plėtros politikos deklaracijos peržiūrą, 6-ąją PPO ministrų konferenciją
Honkonge ir tolesnes derybas dėl ES ir AKR šalių ekonominės partnerystės susitarimo. Lyčių 
ir prekybos sąveika (abipusė: lyčių poveikis prekybai ir prekybos poveikis lytims) yra naujas 
klausimas ne tik moterims, bet ir prekybos politikos kūrėjams. 

Apie prekybos arba apie ekonomikos globalizacijos įtaką moterims žinoma mažai. Iš dalies 
taip yra todėl, kad trūksta pagal lytis suskirstytų duomenų, iš dalies todėl, kad ekonominėse 
analizėse ir modeliuose nepakankamai atsižvelgiama į lytis. Lyčių ir prekybos santykiuose 
moteris ir vyrus skirtingai veikia ne vien prekyba. Regis, yra ir atvirkštinė sąsaja: lyčių 
nelygybės poveikis prekybai.

Štai du sudėtingų lyčių ir prekybos santykių pavyzdžiai1:
Pvz., Pietų Azijoje pramonės eksporto sėkmė labai priklauso nuo moterų diskriminacijos 
darbo užmokesčio atžvilgiu. Dėl mažų moterų atlyginimų (jos gauna apie 85 proc. vyrams 
mokamo atlyginimo) kai kurios šalys – kaip antai Korėja, Taivanas ir Singapūras – gali 
eksportuoti produktus mažomis kainomis. Tai daro diskriminaciją Pietų Azijos ekonominio 
augimo varikliu.

Afrikoje į pietus nuo Sacharos lyčių nelygybė irgi veikia prekybą, tačiau kitaip. Afrikoje į 
pietus nuo Sacharos žemės ūkio darbai yra griežtai suskirstyti pagal lytis. Moterys augina
maistinius javus šeimai išmaitinti, o vyrai augina parduoti skirtus javus – pelnui uždirbti. 
Pasaulio banko nuostabai, nepaisant daug struktūrinio sureguliavimo programų žemės 
produktų eksportas iš Afrikos tebėra nedidelis. Praėjo ne vieni metai, kol Pasaulio bankas 
suprato, kad darbų paskirstymas pagal lytis yra eksporto iš Afrikos augimą ribojantis
veiksnys.

Moterys ūkininkės nesutinka padėti savo vyrams auginti parduoti skirtų javų, nes jos už tai 
nieko negauna, o maistinių javų augintojams daroma žala, nes auginant parduoti skirtus javus
skverbiamasi į jų sklypus. Taigi žemės ūkio produkcijos eksporto iš Afrikos į pietus nuo 
Sacharos atveju lyčių nelygybė mažina prekybos sėkmę. Jeigu lytys būtų lygesnės, eksportas 
būtų didesnis ir naudingesnis moterims2.

Pranešime dėl moterų perspektyvų tarptautinėje politikoje turėtų būti nagrinėjami tiek 
teikiami, tiek neigiami ekonominės globalizacijos padariniai, atsižvelgiama į su šiais dalykais 
susijusių klausimų ir veiksnių sudėtingumą.

Kartais moterys laikomos pasaulinės prekybos laimėtojomis, nes vis daugiau moterų gali rasti 
darbą. Prekybos liberalizavimas iš tikrųjų atvėrė naujų galimybių, ypač išsivysčiusių šalių 
išsilavinusioms, jaunesnėms, profesinių įgūdžių turinčioms moterims, ir sudarė joms anksčiau 

  
1 WIDE, Network Women in Development (Moterų tinklas), Informacinis lapelis, 2002 m. vasario mėn.
2 WIDE, ibid.
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neprieinamų galimybių gauti naujų, geriau mokamų darbų, suteikė kitokių galimybių.

Moterys, prekyba ir darbo santykiai

Prekybos plėtra palengvino ir pagreitino moterų įsitraukimą į šiuolaikinę pramonės 
ekonomiką. Tai leidžia gauti labai teigiamų lyčių lygybės rezultatų: net kai moterų darbo 
sąlygos yra mažiau palankios nei panašios profesijos vyrų, jos gauna darbo užmokestį, turintį 
teigiamos reikšmės jų savarankiškumui, kurį suteikia nuolatinės pajamos.

Prekybos plėtros poveikis moterų ekonominiam aktyvumui turi didesnės žmogiškos ir su 
plėtra susijusios naudos. Ji leidžia moterims labiau kontroliuoti savo pajamas – nors ir ne 
visuomet individualiai. Moterų išlaidų struktūra paprastai labiau orientuota į šeimą negu vyrų, 
todėl padidėjus moterų galimybėms gauti pajamų daugiau investuojama į vaikų žmogiškąjį 
kapitalą, jų švietimo galimybes ir pragyvenimo šaltinius.

Šalyse, kuriose rinkos yra atviros užsienio mažmeniniams prekiautojams, savivaldybės 
savotiškai ekonomiškai išvalo turgavietes. Gatvių prekiautojos, daugelį metų kovojusios dėl 
vietos vietinėse rinkose, išstumiamos, nes klientai turi laisvą prieigą prie didelių krautuvių ir
firminių prekybos centrų. 

Visa tai neleidžia paneigti, kad daugybei aukštos kvalifikacijos moterų prekybos 
liberalizavimas yra naudingas. Tačiau kartu milijonai darbininkių, smulkių ūkininkių ir 
prekiautojų netenka prieigos prie produktyvių išteklių, ir prekybos liberalizavimas 
nepasiturintiems darbuotojams, ypač moterims, nesuteikia daugiau erdvės prekybai. 
Priešingai: Pekino veiksmų platformoje išdėstytos moterų ekonominės teisės yra 
ignoruojamos arba netgi apibūdinamos kaip prekybos kliūtys, kurias reikėtų panaikinti.  

Vienas pastarųjų dviejų dešimtmečių ekonominės globalizacijos padarinių buvo neformalaus 
darbo išaugimas. Neformalią ekonomiką TDO apibūdina kaip neformalų įdarbinimą be 
sutarties, darbuotojo naudos arba socialinės apsaugos tiek pačiose neformaliose įmonėse, tiek 
už jų ribų1. TDO (1999 m.) užimtumo padėtį neformalioje ekonomikoje skirsti į tris rūšis. Tai 
– mikroįmonių savininkai, savo sąskaita arba savisamdos pagrindais dirbantys darbuotojai, 
įskaitant gatvių pardavėjus ir smulkius ūkininkus; trečiajai rūšiai priklauso visu etatu arba ne 
nuolat dirbantys darbuotojai.

Būdingas neformalios ekonomikos bruožas – tai mažesnės darbuotojų pajamos, didesnė 
finansinė rizika, žemesni žmogaus tobulėjimo standartai ir didesnė socialinė atskirtis nei 
dirbant formalios ekonomikos sąlygomis2. Kaip minėta, dėl neišvengiamos bendrovių 
konkurencijos vis labiau globalizuotoje ekonomikoje atsirado atlyginimų ir veiklos sąnaudų 
mažėjimo tendencija. Pigesnės darbo jėgos galima gauti neformalios ekonomikos sąlygomis, 
kai nereikia mokėti mokesčių ir nėra valstybės reguliavimo. Globalizacija – tai tik vienas iš 
daugelio veiksnių, kuriais galima aiškinti neformalios ekonomikos plėtrą. Iš kitų veiksnių 
galima paminėti privatizaciją, struktūrinio sureguliavimo procesą, socialinės apsaugos 
sumažėjimą, kultūrines ir socialines permainas. 

  
1 Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, ILO, 2002. (Moterys ir vyrai neformalioje 
ekonomikoje: statistinis paveikslas, TDO, 2002 m.).
2 SOLIDAR, Decent Work, decent Life (Geras darbas, geras gyvenimas), p. 11.
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Moterys ir prekyba paslaugomis (GATS)

Anksčiau paslaugų sektorius buvo laikomas neprekybiniu sektoriumi. Tačiau PPO 
Bendrajame susitarime dėl prekybos paslaugomis (GATS) buvo nustatytos pasaulinės 
prekybos paslaugomis ir investavimo į jas taisyklės. Vienas iš galimų paaiškinimų, kodėl 
paslaugos buvo įtrauktos į PPO derybas – tai paslaugų, kaip ūkio sektoriaus, išaugimas per 
pastaruosius du dešimtmečius ir jo svarba šalių vystymuisi (pvz., komunikacijų paslaugos, 
turizmo ir kelionių paslaugos, transporto paslaugos, statybos ir platinimo paslaugos)1.

Moterys, prekyba ir tarptautinės nuosavybės teisės

Nuo 1996 m. galiojantis susitarimas dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių
TRIPS – tai pernelyg toli siekiantys daugiašalio požiūrio į intelektinę nuosavybę (IPR)
pagrindai. TRIPS nuostatos reiškia, kad įrengimų, mikroorganizmų, biotechnologijų 
metodikos, maisto produktų ir pagrindinių vaistų vartojimas gali būti apribotas dėl patentų 
apsaugos. Tai turi rimtų padarinių nepasiturintiems žmonėms, ypač moterims, turint omenyje, 
kad iš 1,3 mlrd. skurde gyvenančių žmonių 70 proc. yra moterys.

Pagrindiniai diskusijų dėl intelektinės nuosavybės teisių klausimai yra sudėtingi2. Vienas 
esminių iššūkių  – tai galimybė gauti vaistų nuo ŽIV/AIDS, infekcinių ligų ir reprodukcinei 
sveikatai skirtų vaistų. Antroji TRIPS moterims keliamų iššūkių grupė – tai galimybės gauti 
sėklų maisto gamybai, maisto sauga ir tinkama mityba. Trečioji iššūkių grupė – tai prieiga 
prie žemės ir jos valdymas; gamtinių išteklių naudojamas, prieiga prie technologijų ir trąšų 
siekiant pagerinti chroniškai žemą moterų ūkininkių produktyvumą.

Tarptautinė prekyba ir nacionalinio pajėgumo stiprinimas

Pats laikas keisti ES prekybos politikos modelį. Prekybos susitarimai turi būti reguliuojami 
esamų tarptautinių susitarimų dėl žmogaus ir moterų teisių, ekologinės darnos ir teisės lavintis 
ir mažinti skurdą.

Lyčių poveikio vertinimas

Lyčių poveikio vertinimas yra svarbus daugumai politikos sričių, nes jos tiesiogiai arba 
netiesiogiai veikia moterų ir vyrų gyvenimus. Kokybinių ir kiekybinių rodiklių sukūrimo ir 
pritaikymo svarba pastaraisiais metais išaugo, siekiant suprasti moterų padėties ir lyčių 
santykių tendencijas. 

Lyčių poveikio vertinimas leidžia sukurti veiksmingesnę politiką įtikinant atsakingus asmenis 
pagalvoti apie skirtingą politikos sričių poveikį moterims ir vyrams. Tai leidžia politikos 
kūrėjams tiksliau pavaizduoti konkrečios politikos srities poveikį, palyginti ir įvertinti esamą 
padėtį ir tendencijas su tikėtinais siūlomos politikos rezultatais.

  
1 European Women's Lobby:  Does trade in services also concern women, 6/6/2001 (Europos moterų lobizmas: 
Ar prekyboje paslaugomis atsižvelgiama ir į moteris, 2001 6 6).
2 ILO, Gender Implications of TRIPS, July 2003 (TDO, TRIPS padariniai lytims, 2003 m. liepos mėn.).
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Lyčių poveikio vertinimas gali būti taikomas teisės aktams, politiniams planams ir 
programoms, biudžetams, ataskaitoms ir esamoms politikos kryptims. Tačiau geriausių 
rezultatų gaunama taikant jį ankstyvuoju sprendimų priėmimo etapu, kad politikos sritis 
galima būtų pakoreguoti ir netgi nukreipti jas kita linkme1.

  
1  European Commission, Women Equality Unit, Gender Impact Assessement (Europos Komisija, Moterų 
lygybės skyrius, Lyčių poveikio vertinimas).


