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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu lomu un perspektīvām starptautiskajās tirdzniecības organizācijās un 
starptautiskajā politikā
(2006/2009(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 1998. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 2836/98 par dzimumu 
līdztiesības jautājumu iekļaušanu sadarbībā attīstības jomā1;

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. decembra Lēmumu 2001/51/EK, ar ko izveido 
Programmu, kura attiecas uz Kopienas pamatstratēģiju dzimumu līdztiesības jomā (2001.–
2005. g.)2 un attiecīgo darba programmu;

– ņemot vērā Konvenciju par sieviešu visa veida diskriminācijas likvidāciju (CEDAW), ko 
1979. gadā pieņēma ANO Ģenerālā Asambleja, un tās Fakultatīvo protokolu, 

– ņemot vērā „Deklarāciju un rīcības platformu”, ko pieņēma Ceturtajā pasaules sieviešu 
konferencē, kas notika 1995. gadā Pekinā;

– ņemot vērā ANO 2000. gada jūnija rezolūciju par Pekinas rīcības platformas pārraudzību 
un Pekinas rīcības platformas pārskatu un novērtēšanu, kā arī Ģenerālās Asamblejas 
Divdesmit trešās sesijas, kas notika 2005. gada martā, dokumentu par rezultātiem;  

– ņemot vēra Eiropas Komisijas 2001. gada 18. jūlija zaļo grāmatu „Veicinot Eiropas 
regulējumu attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību”;

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2006. gada 22. marta paziņojumu „Partnerības izaugsmei 
un nodarbinātībai īstenošana — veidot Eiropu par izcilības paraugu uzņēmumu sociālās 
atbildības jomā”;

– ņemot vērā ANO normas attiecībā uz starptautisko korporāciju un citu uzņēmumu 
atbildību saistībā ar cilvēktiesībām, ko 2003. gada 13. augustā pieņēma ANO 
cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības apakškomisija;

– ņemot vēra Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 2003. gada 3. novembra deklarāciju 
par principiem attiecībā uz daudznacionālajiem uzņēmumiem un sociālo politiku, kā arī 
ESAO 2000. gada 27. jūnija vadlīnijas daudznacionālajiem uzņēmumiem;

– ņemot vērā SDO deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā, SDO ieteikumu 
Nr. R 100 par migrējošo darbinieku aizsardzību nepietiekami attīstītās valstīs un 
teritorijās, SDO ieteikumu Nr. R 111 par diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību un 
nodarbošanos, SDO ieteikumu Nr. R 156 par darba ņēmēju aizsardzību pret 
profesionālajiem apdraudējumiem darba vidē gaisa piesārņotības, trokšņa un vibrācijas dēļ 
un SDO ieteikumu Nr. R 191 attiecībā uz ieteikuma par maternitātes aizsardzību 
pārskatīšanu;

  
1 OV L 354, 30.12.1998., 5. lpp.
2 OV L 17, 19.1.2001., 22. lpp.
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– ņemot vērā ANO 2000. gada septembra Tūkstošgades deklarāciju, šīs deklarācijas 
pārskatu un precizējumu, ko izdarīja 2005. gada Pasaules sammitā 2005. gada 14. –
16. septembrī;

– ņemot vērā prezidentūras secinājumus, kurus pieņēma Briseles Eiropadomē 2004. gada 
16.–17. decembrī un kuros tiek apstiprināta ES pilnīga apņemšanās īstenot Tūkstošgades 
attīstības mērķus un politikas saskaņošanu;  

– ņemot vērā Sanpaulu deklarācijas, ko pieņēma ANO Ģenerālās Asamblejas XI konferencē 
par tirdzniecību un attīstību 2004. gada 18. jūnijā, būtību;

– ņemot vērā tā 2005. gada 15. novembra rezolūciju par globalizācijas sociālo aspektu1;

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu;

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6 0000/2006),

A. tā kā starptautiskā tirdzniecība spēj veicināt dzimumu līdztiesību un sekmēt sieviešu 
ekonomisko, sociālo un politisko iespēju stiprināšanos gan ražošanas, gan reproduktīvajā 
sfērā; tā kā tirdzniecības liberalizācija ir veicinājusi arī to, ka darba attiecības kļūst 
neformālas, pasliktinās darba apstākļi un visos ekonomikas sektoros notiek bezdarba 
feminizācija;

B. tā kā sieviešu un vīriešu piekļuves iespējas izglītībai, īpašumam, kredītiem, citiem 
ražošanas resursiem un faktoriem nav vienādas un viņu iespējas izmantot tirdzniecības 
liberalizācijas iespējamās priekšrocības ierobežo ar dzimumiem saistītie stereotipi;

C. tā kā 70 %2 no 1,3 miljardiem nabadzībā dzīvojošo cilvēku ir sievietes, kurām bieži ir 
liegtas piekļuves iespējas ražošanas faktoriem un kuru spēju īstenot tirdzniecības 
liberalizācijas iespējamās priekšrocības ierobežo dzimumu lomas un stereotipi;

D. tā kā tirdzniecības nolīgumi jāsaista ar spēkā esošās starptautiskās likumdošanas 
cilvēktiesību jomā ievērošanu, kā arī ar tādu spēkā esošo starptautisko konvenciju 
ievērošanu, kas paredz ilgtspējīgu attīstību;

E. tā kā reproduktīvās funkcijas un mājas darbi, kā arī atbildība par ģimenes saglabāšanu un 
sociālās aprūpes nodrošināšana parasti tiek uzskatīti par sieviešu galvenajiem 
pienākumiem gandrīz visās sabiedrībās, taču parasti tie netiek atzīti un atalgoti;

F. tā kā tirgus liberalizācija sekmē nestabilas nodarbinātības feminizāciju, veicina sieviešu 
ekspluatāciju un grauj visas pasaules nabadzīgo sieviešu, tostarp migrējošo sieviešu
plānus attiecībā uz iztikas līdzekļu nodrošināšanu;

G. tā kā tirdzniecības liberalizācija veicina sieviešu iesaistīšanos neformālajā ekonomikā, it 
īpaši ekonomikas sektoros, kas ir orientēti uz eksportu un balstīti uz darbu mājās un 

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0427.
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apakšlīgumiem;

H. tā kā Starptautiskā Darba organizācija ir noteikusi, ka neformālā ekonomika ir tāda 
ekonomika, kas balstīta uz nodarbinātību bez līguma, bez darbinieku pabalstiem un 
sociālās aizsardzības, un tā pastāv gan neformālajos uzņēmumos, gan ārpus tiem;

I. tā kā starptautiskās migrācijas feminizācijai netiek pievērsta pietiekama uzmanība; tā kā 
migrējošiem darba ņēmējiem bieži tiek liegta iespēja pieprasīt labus darba apstākļus un 
aizsardzību no migrantus uzņemošās valsts puses;

J. tā kā PTO iekļautais Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību tirdznieciskajiem aspektiem 
(TRIPS) negatīvi ietekmēja sieviešu dzīvi it īpaši jaunattīstības valstīs, jo tādējādi tika 
apgrūtināta piekļuve pamata un dzīvību glābjošajiem medikamentiem;

1. uzsver, ka tirdzniecības liberalizācijas ietekme uz sievietēm un vīriešiem ir atšķirīga;
norāda uz to, ka Eiropas politikas dzimumu līdztiesībai mērķiem, kā arī tirdzniecības, 
attīstības un atbalsta politikas mērķiem jābūt skaidri saskaņotiem, lai veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdztiesību šajās politikas jomās; uzsver, ka ekonomiskā līdzdalība ir galvenais 
nosacījums, lai sniegtu plašākas iespējas sievietēm un palīdzētu pārvarēt viņu strukturālo 
diskrimināciju, tādējādi uzlabojot sieviešu un viņu ģimeņu dzīves apstākļus un veicinot 
sieviešu aktīvāku iesaistīšanos politikā; viens no mērķiem ir sieviešu ekonomiskā 
neatkarība;

2. aicina Komisiju ieviest rīcības plānu, lai ES tirdzniecības politikā ieviestu integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai, tostarp skaidrus uzraudzības un novērtēšanas mehānismus; aicina 
nekavējoties pārvērst pašreizējo politiku, noteikumus un programmas instrumentos un 
līdzekļos, kas veicinātu dzimumu līdztiesību un taisnīgumu šajā jomā;  

3. aicina Padomi un Komisiju noteikt par prioritāti visu atrunu atsaukšanu attiecībā uz 
Konvenciju par sieviešu visa veida diskriminācijas likvidāciju (CEDAW) un šīs 
konvencijas fakultatīvā protokola ratificēšanu no visu partnervalstu puses;

4. uzsver, ka ir jāpēta, kā tirdzniecības liberalizācija ietekmē sievietes, kā arī sistemātiski 
jāvāc pa dzimumiem sadalīti dati, lai atspoguļotu un mainītu aizspriedumus, kas saistīti ar 
dzimumiem, kā arī lai parādītu, ka pašreizējā tirdzniecības politikā un pasaules 
ekonomisko organizāciju politikā netiek ņemti vērā dzimumu aspekti; aicina Komisiju 
iesniegt Parlamentam gada darba pārskatu par šo jautājumu; atgādina, ka dzimumu 
aspektu analīzei jābūt to novērtējumu, ko pašreiz veic Komisija attiecībā uz tirdzniecības 
nolīgumu ilgtspējas ietekmi, neatņemamai sastāvdaļai;

5. aicina Komisiju pirms jebkādu tirdzniecības nolīgumu noslēgšanas ar trešām valstīm veikt 
dzimumu aspektu ietekmes novērtējumu un neveicināt sadarbību tirdzniecības jomā ar 
tām valstīm, kur sieviešu cilvēktiesības tiek nopietni pārkāptas;

6. aicina Komisiju Tirdzniecības ģenerāldirektorāta ietvaros oficiāli izveidot tirdzniecības un 
dzimumu līdztiesības dienestu;

7. aicina Komisiju analizēt ražošanas un apstrādes metodes (kā tās noteikusi PTO) no 
dzimumu aspekta, lai sastādītu to metožu sarakstu, kas saistītas ar specifisku dzimumu 
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diskrimināciju saskaņā ar CEDAW un cilvēktiesību paktiem, un lai aizliegtu tādu produktu 
importu uz ES;

8. aicina Komisiju nodrošināt, ka Eiropas uzņēmumi, kas gūst labumu no ES tirgus 
piekļuves programmām ES sadarbības politikas ietvaros, neveicina tādas metodes, kā 
uzņēmumi ar necilvēcīgiem darba apstākļiem vai sieviešu ekspluatācija;

9. uzsver, ka priekšrocības, ko sniedz nodarbinātība formālajā un neformālajā ekonomikas 
sektorā, ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, tostarp algas, darba apstākļiem un darba 
vietas drošības, un ka sievietes joprojām tiek diskriminētas attiecībā uz šo priekšrocību 
iegūšanu; tāpēc aicina Komisiju izveidot īpašu fondu nākamo tirdzniecības un sadarbības 
nolīgumu ar trešām valstīm ietvaros, lai atbalstītu sievietes, atvieglojot viņu piekļuvi 
kredītiem, izglītībai, kvalificētai apmācībai, un lai aizsargātu darba ņēmējus no neformālā 
ekonomikas sektora;  

10. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis ātri ieviest nediskriminācijas un dzimumu 
līdztiesības principus Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda darbībā un nodrošināt, ka 
atbalsts no šī fonda neaizstāj, bet gan papildina sociālās aizsardzības maksājumus;

11. aicina ieviest ikgadējo ES dalībvalstu vērtēšanu atkarībā no tā, kā šīs valstis veicina 
dzimumu līdzīgu pārstāvību darba tirgū, visiem nodrošinot labu darbu atbilstoši 
galvenajiem darba standartiem un citām Starptautiskās Darba organizācijas konvencijām;  
atzīmē, ka darba vietu, nodarbinātības un laba darba nodrošināšanai jābūt saskaņotai ar 
devīto tūkstošgades attīstības mērķi, kas jāpieņem pēc iespējas ātrāk, un aicina iekļaut 
galvenos darba standartus daudzpusējos un divpusējos tirdzniecības nolīgumos, bet 
dzimumu līdztiesības principu — visos Tūkstošgades attīstības mērķos;

12. uzsver, ka vispārēja piekļuve par pieņemamu samaksu tādiem pamatpakalpojumiem, kā 
ūdensapgāde, izglītība, veselības aizsardzība un energoapgāde ir priekšnoteikums, lai 
sniegtu sievietēm lielākas iespējas; tomēr uzsver, ka pakalpojumu nozares liberalizācija 
Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību kontekstā var veicināt šī mērķa 
īstenošanu, ja vien VVPT valstu elastības un politikas telpas principi tiek stingri ievēroti 
pašreizējo divpusējo un daudzpusējo sarunu laikā;

13. uzsver, ka Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību tirdznieciskajiem aspektiem paredz tā 
īstenošanas pārskatu pēc diviem gadiem, kas pagaidām nav izdarīts, un tāpēc aicina veikt 
šādu pārskatu, pamatojoties uz novērtējumu par šī līguma īstenošanas izmaksu ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm;

14. aicina Komisiju atbalstīt tās vienošanās ātru īstenošanu, ko sasniedza PTO ministru 
sanāksmē 2005. gada decembrī Honkongā attiecībā uz HIV/AIDS pretvīrusa 
medikamentu obligāto licencēšanu;

15. uzsver, ka tādus tirdzniecības kropļojumus no dzimumu līdztiesības viedokļa, kas saistīti 
ar sieviešu stāvokli sabiedrībā, it īpaši gadījumos, kad sieviešu uzdevums ir nodrošināt 
pārtikas un ūdens nekaitīgumu, kā arī vides aizsardzību, nevar uzskatīt par tehniskiem 
tirdzniecības šķērsļiem vai pakļaut tos starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem;
pieprasa, lai nepieciešamības pārbaudes attiecībā uz tehniskajiem tirdzniecības šķēršļiem 
un citiem nolīgumiem aizstātu ar ilgtspējas pārbaudēm;
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16. aicina attīstīt valstu politikas pasākumus, kas veicinātu dzimumu līdztiesību, 
nodarbinātības aizsardzību un paaugstināšanu, sociālo labklājību, uzlabotu sieviešu un 
vīriešu veselības stāvokli, kā arī sekmētu ilgtspējīgu attīstību; uzsver, cik svarīgi ir ievērot 
valstu elastības un politikas telpas principus visās sarunās par tirdzniecību un attīstību;
lūdz nodrošināt jaunattīstības valstu un nestabilo tautsaimniecību iespējas izvēlēties, vai 
un kādas pakalpojumu nozares iekļaut vai neiekļaut tirgus liberalizācijas procesā;  

17. uzsver, ka, ņemot vērā sieviešu nozīmīgo lomu neliela apjoma lauksaimnieciskā darbībā, 
jāievēro un jāstiprina jaunattīstības valstu tiesības attīstīt un ieviest lauksaimniecības 
politiku, it īpaši attiecībā uz PTO Nolīgumu par lauksaimniecību; vērš uzmanību uz 
mikrokredītu lielo potenciālu, jo tie ir nenovērtējami, lai novērstu nabadzību;

18. aicina Komisiju un Padomi sniegt atbalstu jaunattīstības valstīm, kad tās attīsta to spējas 
noformulēt tirdzniecības politiku, vienoties par to un to īstenot tā, lai šāda politika atbilstu 
katras valsts vajadzībām, kā arī veicinātu ilgtspējīgu un no dzimumu viedokļa līdzsvarotu 
attīstību; pieprasa, lai sniegtais tehniskais atbalsts būtu līdzsvarots no dzimumu viedokļa;  

19. atzinīgi vērtē Norvēģijas valdības lēmumu ar likumu noteikt kvotu 40 % apmērā sieviešu 
pārstāvībai paju sabiedrību valdēs; aicina visas ES dalībvalstis sekot Norvēģijas 
piemēram;

20. aicina par „atbalsta tirdzniecībai” programmu mērķi noteikt dzimumu vienlīdzības un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, finansējot to ar papildu līdzekļu palīdzību; uzsver, ka 
„atbalsta tirdzniecībai” finansēšanai jāveicina piedāvāšanas spēju attīstība, kas 
nepieciešama, lai iesaistītos tirdzniecībā, un ka šo atbalstu nevar padarīt atkarīgu no to 
saņemošo valstu politikas lauksaimniecības, rūpniecības vai pakalpojumu tirgu 
liberalizēšanas jomā;

21. uzsver, cik nozīmīgi ir budžeta plānošanā Eiropas tirdzniecības politikas ietvaros ievērot 
dzimumu līdztiesības principu, jo šāda politika ir stratēģija, kas veicina dzimumu 
līdztiesību; aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis budžeta plānošanā nekavējoties 
ieviest dzimumu līdztiesības principu, padarot to par standarta instrumentu visu līmeņu 
budžeta politikā;

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu, 
pievienošanās sarunvalstu valdībām un nacionālajiem un reģionālajiem parlamentiem, kā 
arī Eiropas Padomei.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

2005. gada bija nozīmīgs starptautiskajai attīstībai, sievietēm un tirdzniecībai. Galveno 
notikumu vidū bija Tūkstošgades attīstības mērķu pārskatīšana, ES attīstības politikas 
paziņojuma pārskats, 6. PTO ministru konference Honkongā, kā arī sarunu turpināšanās par 
Ekonomikas partnerattiecību nolīgumu starp ES un ĀKK valstīm. Saistība starp dzimumu 
aspektiem un tirdzniecību (šī saistība var būt divējāda: dzimumu aspekti ietekmē tirdzniecību, 
un tirdzniecība ietekmē dzimumu aspektus) ir jauna problēma ne tikai sievietēm, bet arī 
valdībām un tirdzniecības politikas veidotājiem.  

Maz ir zināms par tirdzniecības vai ekonomiskās globalizācijas ietekmi uz sievietēm. Daļēji 
tas notiek tāpēc, ka tirdzniecības statistikā nav pietiekami daudz datu, kas iedalīti pa 
dzimumiem, un daļēji tāpēc, ka ekonomikas analīzēs un modeļos netiek ņemts vērā dzimumu 
aspekts. Runājot par saistību starp dzimumu aspektiem un tirdzniecību, ne tikai tirdzniecība 
atšķirīgi ietekmē sievietes un vīriešus. Liekas, ka pastāv arī saistība, kas darbojas pretēji:
dzimumu nevienlīdzība ietekmē tirdzniecību.

Divi piemēri par dzimumu aspektu un tirdzniecības komplekso saistību.1
Piemēram, Dienvidāzijas rūpniecības nozares eksports lielā mērā ir atkarīgs no sieviešu 
diskriminācijas attiecībā uz darba algām. „Pateicoties” zemajām algām, kas tiek maksātas 
sievietēm (apmēram 85 % no vīriešu algām), tādas valstis kā Koreja, Taivāna un Singapūra 
var eksportēt preces par zemākām cenām. Faktiski tas nozīmē, ka diskriminācija ir 
Dienvidāzijas ekonomiskās izaugsmes dzinējs.

Āfrikas reģionā uz dienvidiem no Sahāras dzimumu nevienlīdzība ietekmē tirdzniecību, 
taču citādā veidā. Āfrikas reģionā uz dienvidiem no Sahāras novērojams izteikts darbaspēka 
sadalījums pa dzimumiem lauksaimniecības nozarē. Sievietes audzē pārtikas kultūras, lai 
pabarotu ģimeni, bet vīrieši audzē tirgus kultūras, lai nopelnītu skaidru naudu. Par izbrīnu 
Pasaules Bankai lauksaimniecības produktu eksports Āfrikā vēl joprojām ir zems, neskatoties 
uz daudzajām strukturālās reorganizācijas programmām. Pagāja gads, kamēr Pasaules Banka 
apjauta, ka darbaspēka sadalījums pa dzimumiem ir faktors, ka ierobežo eksporta pieaugumu 
Āfrikā.

Sievietes-lauksaimnieces atsakās strādāt ar tirgus kultūrām, ar kurām nodarbojas viņu vīri, jo 
viņas par to neko nesaņem, tajā pašā laikā pārtikas kultūru produkciju negatīvi ietekmē tirgus 
kultūru izplatība, aizņemot pārtikas kultūru zemes. Tādējādi gadījumā ar lauksaimniecības 
produktu eksportu no Āfrikas reģionā uz dienvidiem no Sahāras dzimumu nevienlīdzība 
negatīvi ietekmē tirdzniecības rezultātus. Pastāvot lielākai dzimumu vienlīdzībai, eksporta 
apjoms būtu lielāks, turklāt tas būtu labvēlīgāks sievietēm.2

Sagaidāms, ka ziņojumā par sieviešu perspektīvām starptautiskajā tirdzniecībā tiks izskatīta 
tirdzniecības un ekonomiskās globalizācijas gan pozitīvā, gan negatīvā ietekme, kā arī tajā 
tiks ņemts vērā visu iesaistīto problēmu un faktoru kopums.

  
1 WIDE (Eiropas sievietes attīstībā), tīkls sievietēm attīstībā, informācijas lapa, 2002. gada februāris.
2 WIDE, turpat.
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Dažreiz sievietes tiek uzskatītas par ieguvējām globālās tirdzniecības apstākļos, jo tādējādi 
aizvien vairāk sieviešu var iegūt darbu. Patiesībā tirdzniecības liberalizācija sniedz jaunas 
iespējas galvenokārt jaunattīstības valstu izglītotajām un jaunajām sievietēm ar 
profesionālajām iemaņām, kā arī nodrošina piekļuvi jaunām, labāk apmaksātām darba vietām 
un iespējām, kas iepriekš bija liegtas sievietēm.  

Sievietes, tirdzniecība un darba attiecības 

Tirdzniecības paplašināšanās atviegloja un paātrināja sieviešu iesaistīšanos modernajā un 
rūpnieciski attīstītajā ekonomikā. Tas viennozīmīgi pozitīvi ietekmēja dzimumu līdztiesību:
pat ja darba apstākļi ir neizdevīgāki salīdzinājumā ar vīriešiem, kas ieņem tādu pašu amatu, 
sievietēm ir iespēja saņemt darba algu, pozitīvi ietekmējot viņu neatkarību, ko sniedz stabili 
ienākumi.  

Sieviešu ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanās ietekme sniedz ievērojamu labumu no 
cilvēces un attīstības viedokļa. Tas dod sievietēm iespēju vairāk kontrolēt ienākumus, kaut arī 
tā ne vienmēr ir pilnīgi individuāla kontrole. Sieviešu tēriņu modelis salīdzinājumā ar vīriešu 
modeli parasti ir vairāk orientēts uz ģimeni, tādējādi sieviešu peļņas iespēju uzlabošanās 
rezultātā lielāki līdzekļi tiek ieguldīti bērnu cilvēkkapitālā, viņu izglītības iespējās un iztikā.  

Valstīs, kur tirgi ir atvērti ārvalstu mazumtirgotājiem, lieliem pārtikas veikalu tīkliem un 
lielveikaliem, pašvaldības veic sava veida tirgus vietu ekonomisku attīrīšanu. Sievietes, kas 
tirgojas uz ielas un kas gadiem cīnījās par vietu vietējos tirgos, tiek izspiestas un aizstātas, 
sniedzot pircējiem brīvu piekļuvi lielu uzņēmumu veikaliem un pazīstamu zīmolu 
lielveikaliem.  

Tas nenozīmē, ka liels skaits augsti kvalificētu sieviešu negūst labumu no tirdzniecības 
liberalizācijas. Tomēr tajā pašā laikā miljoni strādājošo sieviešu, sīkzemnieki un sīktirgotāji 
zaudē piekļuves iespējas ražošanas resursiem, kas nozīmē, ka nabadzīgie strādājošie, it īpaši 
sievietes, negūst labumu no tirdzniecības liberalizācijas. Tieši pretēji: sieviešu sociālās un 
ekonomiskās tiesības, kas izklāstītas Pekinas rīcības platformā, tiek ignorētas vai pat noteiktas 
kā tirdzniecības šķēršļi, kuru tiesiskais regulējums jāatceļ.  

Viens no ekonomiskās globalizācijas izraisītajiem efektiem pēdējo divdesmit gadu laikā ir tas, 
ka darba tirgus kļūst aizvien neformālāks. Starptautiskā Darba organizācija ir noteikusi, ka 
neformālā ekonomika ir „neformāla nodarbinātība bez līguma, pabalstiem vai sociālās 
aizsardzības, kas pastāv gan neformālajos uzņēmumos, gan ārpus tiem”1. SDO (1999. g.) 
izšķir trīs dažādus nodarbinātības statusus neformālajā ekonomikā. Tie ir mikrouzņēmumu 
īpašnieki vai darba devēji, pašražotāji un pašnodarbinātie, tostarp ielu pārdevēji un 
sīkzemnieki, un, treškārt, darbinieki, kas nodarbināti ar pilnu slodzi vai gadījuma darbos.  

Neformālās ekonomikas noteicošā pazīme ir, ka darba ņēmēji saskaras ar zemākiem 
ienākumiem, lielāku finansiālo risku, zemākiem cilvēka attīstības standartiem un augstākiem 
sociālās atstumtības līmeņiem salīdzinājumā ar tiem, kas ir nodarbināti formālajā ekonomikā.2
Kā tas iepriekš tika uzsvērts, nepieciešamība konkurēt, ko izjūt uzņēmumi, palielinoties 

  
1 Sievietes un vīrieši neformālajā ekonomikā: statistisks atspoguļojums, SDO, 2002. g.
2 SOLIDAR, „Labs darbs, laba dzīve”, 11. lpp. 
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ekonomiskajai globalizācijai, izraisa negatīvu tendenci attiecībā uz darba algām un 
pamatdarbības izmaksām. Neformālā ekonomika, kur nepastāv nodokļi un valsts regulējums, 
var nodrošināt lētāku darbaspēku. Globalizācija ir tikai viens no faktoriem, kura dēļ darba 
tirgus kļūst neformālāks. Citu faktoru starpā var nosaukt privatizāciju, strukturālās 
reorganizācijas procesu, sociālās aizsardzības samazināšanos, kā arī kulturālās un sociālās 
pārmaiņas.  

Sievietes un pakalpojumu tirdzniecība (VVPT) 

Kādreiz pakalpojumu nozari uzskatīja par nozari, kas nav saistīta ar tirdzniecību. Tomēr 
Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību, ko noslēdza PTO ietvaros, izveidoja 
vispārējus noteikumus attiecībā uz pakalpojumu tirdzniecību un ieguldījumiem šajā nozarē.
Viens no pamatojumiem, kāpēc pakalpojumus iekļāva PTO sarunās, ir pakalpojumu nozares 
kā ekonomikas sektora izaugsme pēdējo divdesmit gadu laikā, kā arī šīs nozares nozīmība 
valstu attīstībā (piemēram, saziņas, tūrisma un pasažieru apkalpošanas, kā arī celtniecības un 
sadales pakalpojumu).1

Sievietes, tirdzniecība un starptautiskās īpašuma tiesības 

Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību aspektiem, kas ir spēkā kopš 1996. gada, ir vispārējs 
tiesisks pamats daudzpusējai pieejai intelektuālajam īpašumam. Šis līgums nozīmē, ka augu, 
mikroorganismu, biotehnoloģisku metožu, pārtikas un pirmās nepieciešamības medikamentu 
izmantošanu var ierobežot saskaņā ar patenta tiesību aizsardzību. Tas nopietni ietekmē 
nabadzīgus cilvēkus un it īpaši sievietes, ņemot vērā, ka 70 % no 1,3 miljardiem nabadzībā 
dzīvojošo cilvēku ir sievietes.

Pamatjautājumi diskusijās par intelektuālā īpašuma tiesībām ir sarežģīti.2 Viens no 
galvenajiem izaicinājumiem ir medikamentu par pieņemamu samaksu pieejamība gadījumos, 
kas saistīti ar HIV/AIDS, infekcijas slimībām un reproduktīvo veselību. Otrs izaicinājumu 
kopums, ko šis līgums nosaka attiecībā uz sievietēm, ir saistīts ar piekļuvi pārtikas 
produkcijas sēklām, nodrošinātību ar pārtiku un atbilstošu uzturu. Trešais izaicinājumu 
kopums ir saistīts ar piekļuvi zemei un kontroli pār to, dabas resursu izmantošanu, kā arī 
tehnoloģiju un mēslojuma pieejamību, lai uzlabotu hroniski zemo sieviešu–lauksaimnieču 
darba produktivitāti.  

Starptautiskā tirdzniecība un nacionālo resursu palielināšana

Ir pienācis laiks mainīt ES tirdzniecības politikas paradigmu. Tirdzniecības nolīgumus jāsaista 
ar spēkā esošajiem starptautiskajiem nolīgumiem attiecībā uz cilvēktiesībām un sieviešu 
tiesībām, ekoloģisko ilgtspēju, kā arī attīstības iespējām un nabadzības likvidēšanu.  

Dzimumu aspektu ietekmes novērtējums

Dzimumu aspektu ietekmes novērtējums ir nozīmīgs visām politikas nozarēm, jo tās tieši vai 
netieši ietekmē sieviešu un vīriešu dzīvi. Pēdējo gadu laikā kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju 
attīstība un izmantošana paliek aizvien nozīmīgāka, lai izprastu sieviešu stāvokļa un dzimumu 

  
1 Eiropas sieviešu lobijs: „Vai pakalpojumu tirdzniecība skar arī sievietes?”, 2001. gada 6. jūnijs.
2 SDO, „Intelektuālā īpašuma tiesību aspektu ietekme uz dzimumu līdztiesības jautājumiem”, 2003. gada jūlijs.
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attiecību tendences.  

Dzimumu aspektu ietekmes novērtējums ļauj izstrādāt efektīvāku politiku, jo pārliecina 
atbildīgās puses domāt par politikas atšķirīgo ietekmi uz sievietēm un vīriešiem. Tas ļauj tiem, 
kas izstrādā politiku, precīzāk redzēt konkrētas politikas ietekmi, kā arī salīdzināt un novērtēt 
pašreizējo situāciju un tendences un plānotās politikas gaidāmos rezultātus.

Dzimumu aspektu ietekmes novērtējumu var piemērot attiecībā uz likumdošanu, politikas 
plāniem un programmām, budžetiem, ziņojumiem un pašreizējo politiku. Tomēr novērtējumi 
ir visefektīvākie, kad tie tiek veikti politikas izstrādes procesa sākumstadijā, jo tādējādi 
politiku var grozīt un pat mainīt tās virzību.1

  
1 Eiropas Komisija, Sieviešu līdztiesības nodaļa, dzimumu aspektu ietekmes novērtējums.  


