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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie roli i perspektyw kobiet w organizacjach handlu międzynarodowego i w 
polityce międzynarodowej
(2006/2009 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2836/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie
włączenia problematyki płci do współpracy na rzecz rozwoju1,

– uwzględniając decyzję Rady 2001/51/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. ustanawiającą
program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równouprawnienia
płci (2001-2005)2 i odnoszący się do niej program działań,

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(CEDAW), przyjętą w 1979 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz protokół 
fakultatywny do tej konwencji,

– uwzględniając „Deklarację i platformę działania” przyjętą w Pekinie dnia 15 września 
1995 r. przez IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet,

– uwzględniając rezolucję ONZ z czerwca 2000 r. w sprawie kontynuacji pekińskiej 
platformy działania oraz przeglądu i oceny tej platformy, a także dokument końcowy z 23. 
nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z marca 2005 r.,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji Europejskiej z dnia 18 lipca 2001 r. zatytułowaną 
„Wspieranie europejskiego systemu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw” 
(COM(2001)0366),

– uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej z dnia 22 marca 2006 r. „Realizacja 
partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w 
zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw” (COM(2006)0136),

– uwzględniając normy ONZ dotyczące odpowiedzialności międzynarodowych korporacji i 
innych przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka, zatwierdzone dnia 13 sierpnia 
2003 r. przez Podkomisję ONZ ds. Popierania i Ochrony Praw Człowieka,

– uwzględniając deklarację zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej z dnia 3 listopada 2003 r. oraz 
wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych z dnia 27 czerwca 2000 r.,

– uwzględniając deklarację MOP w sprawie podstawowych zasad i praw pracowniczych z 
dnia 18 czerwca 1998 r., zalecenie MOP nr 100 dotyczące ochrony pracowników 
migrujących w krajach i na terytoriach rozwijających się, zalecenie MOP nr 111 
dotyczące dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, zalecenie MOP 
nr 156 dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach 
pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i wibracjami oraz 

  
1 Dz.U. L 354 z 30.12.1998, str. 5.
2 Dz.U. L 17 z 19.1.2001, str. 22.
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zalecenie MOP nr 191 dotyczące rewizji zalecenia dotyczącego ochrony macierzyństwa,

– uwzględniając Deklarację Milenijną ONZ z września 2000 r. oraz przegląd i aktualizację 
Deklaracji Milenijnej na Światowym Szczycie 2005 r. w dniach 14-16 września 2005 r.,

– uwzględniając konkluzje prezydencji sformułowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
Brukseli w dniach 16-17 grudnia 2004 r. potwierdzające pełne zaangażowanie Unii 
Europejskiej w milenijne cele rozwoju i spójność strategii politycznych,

– uwzględniając deklarację „Przekaz Sao Paulo” XI Zgromadzenia Ogólnego Konferencji 
ONZ ds. Handlu i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2004 r.,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
społecznego wymiaru globalizacji1,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia(A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że handel międzynarodowy może przyczyniać się do równouprawnienia
płci oraz do wspierać gospodarcze, społeczne i polityczne umocnienie pozycji kobiet, 
zarówno w życiu zawodowym jak i w sferze prokreacji; mając jednak na uwadze, że 
liberalizacja handlu przyczyniła się do odformalizowania stosunków pracy, pogorszenia 
się warunków pracy i feminizacji bezrobocia w całych sektorach gospodarki,

B. mając na uwadze, że kobiety i mężczyźni niejednokrotnie nie mają równego dostępu do 
oświaty, własności, kredytów, innych zasobów i środków produkcji, a w 
wykorzystywaniu potencjalnych korzyści płynących z liberalizacji handlu są ograniczani 
przez stereotypy dotyczące płci,

C. mając na uwadze, że spośród 1,3 mld ludzi żyjących w ubóstwie 70% stanowią kobiety, 
które często nie mają dostępu do środków produkcji, a role i stereotypy dotyczące płci 
ograniczają ich zdolność do korzystania z potencjalnych korzyści płynących z liberalizacji 
handlu,

D. mając na uwadze, że umowy handlowe muszą być zgodne z obowiązującym prawem 
międzynarodowym w zakresie praw człowieka i respektować obowiązujące konwencje
międzynarodowe wzywające do trwałego rozwoju, 

E. mając na uwadze, że obowiązki związane z prokreacją i prowadzeniem domu oraz 
obowiązki związane z utrzymaniem rodziny i zapewnieniem opieki socjalnej są niemal we 
wszystkich społeczeństwach ogólnie uważane za podstawowe zadanie kobiet, ale są 
powszechnie niedoceniane i niewynagradzane,

F. mając na uwadze, że liberalizacja rynku przyczyniła się do feminizacji niepewnych miejsc 
pracy, nasiliła wykorzystywanie kobiet oraz ograniczyła możliwości utrzymania ubogich 
kobiet na całych świecie, w tym kobiet migrujących,

G. mając na uwadze, że liberalizacja handlu znacznie przyczyniła się do zwiększenia udziału 
  

1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0427.
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kobiet w gospodarce nieformalnej, zwłaszcza w sektorach nastawionych na wywóz,
opierających się na pracy wykonywanej w domu i na podwykonawstwie,

H. mając na uwadze, że MOP definiuje gospodarkę nieformalną jako opartą na zatrudnieniu 
bez umowy, świadczeń pracowniczych i ochrony socjalnej, co ma miejsce zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstw nieformalnych,

I. mając na uwadze, że zbyt mało uwagi poświęca się feminizacji zjawiska 
międzynarodowej migracji oraz mając na uwadze, że pracownicy migrujący często nie 
mogą żądać uczciwych warunków pracy i ochrony od państw przyjmujących migrantów,

J. mając na uwadze, że włączenie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS) w ramy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 
r. wywarło negatywny wpływ na życie kobiet zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ utrudniło dostęp do leków podstawowych i ratujących życie, 

1. podkreśla, że liberalizacja handlu oddziałuje w odmienny sposób na kobiety i na 
mężczyzn, wskazuje na potrzebę prawdziwej spójności między celami europejskiej 
polityki równości płci i celami polityki handlowej, rozwojowej i pomocowej, aby 
wspierać równość między kobietami i mężczyznami w tych dziedzinach polityki; 
podkreśla, że udział w gospodarce ma kluczowe znaczenie w kwestii wzmocnienia 
pozycji kobiet i przezwyciężenia dyskryminacji strukturalnej, prowadząc do poprawy 
warunków życia kobiet i ich rodzin oraz przyczyniając się do zwiększenia udziału kobiet 
w polityce, przy czym celem jest ekonomiczna niezależność kobiet;

2. wzywa Komisję do opracowania planu działania mającego na celu włączenie kwestii płci 
do głównego nurtu strategii handlowych UE, z uwzględnieniem przejrzystych 
mechanizmów nadzoru i oceny; apeluje o pilne przekształcenie dotychczasowych strategii 
politycznych, zasad i programów w instrumenty i narzędzia wspierające sprawiedliwość i 
równość płci;

3. wzywa Radę i Komisję do uznania za kwestię priorytetową wycofanie wszystkich 
zastrzeżeń do konwencji CEDAW i ratyfikację protokołu fakultatywnego przez wszystkie 
państwa partnerskie;

4. podkreśla potrzebę przeprowadzenia badań wpływu liberalizacji handlu na kobiety oraz 
potrzebę systematycznego gromadzenia danych posegregowanych według kryterium płci
tak, aby odzwierciedlały one uprzedzenia i obojętność aktualnych strategii handlowych i 
polityki prowadzonej przez światowe instytucje gospodarcze wobec problematyki płci
oraz aby przyczyniały się do zmian w tym zakresie; zwraca się do Komisji o przedłożenie 
PE rocznego sprawozdania na temat postępów w tej sprawie; przypomina, że analiza 
problematyki płci musi stanowić równoprawną część oceny wpływu umów handlowych
negocjowanych obecnie przez Komisję na trwały rozwój;

5. zwraca się do Komisji o przeprowadzanie oceny oddziaływania umów handlowych z 
państwami trzecimi na problematykę płci przed ich zawarciem i o zaniechanie wspierania 
współpracy handlowej z tym krajami, w których w poważnym stopniu naruszane są prawa 
kobiet;

6. zwraca się do Komisji o oficjalne utworzenie wydziału ds. handlu i problematyki płci w 
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ramach DG ds. Handlu;

7. zwraca się do Komisji o przeanalizowanie z perspektywy płci metod produkcji i 
przetwarzania (zgodnie z definicją WTO) celem sporządzenia listy metod produkcji i 
przetwarzania szczególnie dotkniętych, według CEDAW i paktów praw człowieka, 
problemem dyskryminacji płci i o wprowadzenie na kolejnym etapie działania zakazu 
przywozu takich produktów do UE;

8. apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby europejskie firmy korzystające z programów 
dostępu do unijnego rynku w ramach polityki współpracy UE nie przyczyniały się do 
takich praktyk jak nieludzkie zakłady wyzyskujące robotników czy do wykorzystywania 
kobiet;

9. podkreśla, że korzyści płynące z zatrudnienia w gospodarce formalnej i nieformalnej 
zależą od różnych czynników, w tym od wysokości wynagrodzenia, warunków pracy i 
bezpieczeństwa miejsca pracy, zaś kobiety są dyskryminowane w czerpaniu tych korzyści; 
apeluje zatem do Komisji o stworzenie specjalnego funduszu w ramach przyszłych umów 
w sprawie handlu i współpracy z państwami trzecimi, który będzie wspierał kobiety,
ułatwiając im dostęp do kredytów, oświaty, zdobywania kwalifikacji oraz będzie chronił 
osoby zatrudnione w gospodarce nieformalnej;

10. apeluje do Rady, Komisji i państw członkowskich o szybkie wprowadzenie zasady
niedyskryminacji i równości płci w działaniach Europejskiego funduszu dostosowania do 
globalizacji i o dołożenie starań, aby pomoc pochodząca z tego funduszu nie zastępowała 
składek na zabezpieczenie społeczne, ale je uzupełniała;

11. wzywa do utworzenia corocznego rankingu państw członkowskich w zakresie wspierania 
równości płci na rynku pracy poprzez zapewnienie przyzwoitej pracy dla wszystkich,
dzięki przestrzeganiu podstawowych norm pracy i innych konwencji MOP; zwraca 
uwagę, że miejsca pracy, zatrudnienie i przyzwoita praca powinny stanowić treść 9-tego 
Milenijnego Celu Rozwoju, który winien zostać przyjęty jak najszybciej oraz wzywa do 
włączenia podstawowych norm pracy do wielostronnych i dwustronnych umów 
handlowych oraz włączenia zasady równości płci do wszystkich Milenijnych Celów
Rozwoju;

12. wskazuje, że powszechny i przystępny w cenie dostęp do podstawowych usług, takich jak 
dostawy wody i energii, a także oświata i zdrowie, stanowi podstawowy warunek 
umocnienia pozycji kobiet; podkreśla jednak, że liberalizacja usług w ramach Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) może mieć pozytywny wpływ na 
osiągnięcie tego celu jedynie wówczas, gdy zasady GATS dotyczące krajowej 
elastyczności i przestrzeni politycznej będą skrupulatnie przestrzegane w prowadzonych 
obecnie negocjacjach dwustronnych i wielostronnych;

13. podkreśla, że Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (TRIPS) przewiduje przeprowadzenie jego rewizji po dwóch latach od 
wdrożenia, co nie zostało jeszcze dokonane i w związku z tym nalega na przeprowadzenie 
takiej rewizji w oparciu o ocenę wpływu kosztów jego wdrażania na kraje rozwijające się;

14. apeluje do Komisji o poparcie szybkiego wdrożenia porozumienia osiągniętego podczas 
posiedzenia ministerialnego WTO w Hongkongu w grudniu 2005 r. w odniesieniu do 
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obowiązkowego udzielania pozwoleń na leki przeciwwirusowe zwalczające HIV/AIDS;

15. podkreśla, że zakłócenia handlu związane z problematyką płci i pozycją kobiet w 
społeczeństwie, a w szczególności obarczanie kobiet zadaniem zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności, zabezpieczenia wody i ochrony środowiska naturalnego nie 
powinny być postrzegane jako bariery techniczne w handlu ani podporządkowane 
międzynarodowym zasadom handlu; domaga się, aby testy konieczności dotyczące barier 
technicznych w handlu oraz w innych umowach zastąpiono testami trwałego rozwoju;

16. apeluje o opracowanie krajowych środków politycznych wspierających równouprawnienie
płci, ochronę i zwiększanie zatrudnienia, opiekę społeczną, poprawiających stan zdrowia 
kobiet i mężczyzn i przyczyniających się do trwałego rozwoju; wskazuje na znaczenie 
poszanowania krajowej elastyczności i przestrzeni politycznej we wszystkich 
negocjacjach w zakresie polityki handlowej i rozwojowej; zwraca się o zagwarantowanie 
krajom rozwijającym się i krajom o słabej gospodarce prawa wyboru, czy i jakie sektory 
usług otworzyć lub zwolnić z liberalizacji rynku;

17. podkreśla, że w związku z ważną rolą kobiet w działalności rolniczej prowadzonej na 
małą skalę należy szanować i umacniać prawo krajów rozwijających się do 
opracowywania i wdrażania polityki rolnej, szczególnie w odniesieniu do Porozumienia 
WTO w sprawie rolnictwa; podkreśla ogromny potencjał „mikro-kredytów” jako 
bezcennego narzędzia ograniczania ubóstwa;

18. wzywa Komisję i Radę do udzielenia pomocy krajom rozwijającym się w budowaniu ich 
zdolności do formułowania, negocjowania i wdrażania polityki handlowej w sposób 
dostosowany do potrzeb każdego kraju i wspierający trwały rozwój gospodarczy,
zrównoważony pod względem problematyki płci; domaga się, aby cała pomoc techniczna 
była zrównoważona pod względem problematyki płci;

19. z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu norweskiego o wprowadzeniu ustawowej 40-
procentowej reprezentacji kobiet w zarządach spółek akcyjnych; apeluje do wszystkich 
państw członkowskich UE o naśladowanie przykładu Norwegii;

20. wzywa do wspierania równości płci i trwałego rozwoju poprzez programy „pomocy dla 
handlu” finansowane z dodatkowych środków; podkreśla, że finansowanie „pomocy dla 
handlu” powinno przyczyniać się do budowania zdolności zaopatrzeniowych potrzebnych 
do uczestnictwa w handlu i nie może być to uzależnione od wprowadzenia przez rządy
przyjmujące pomoc polityk mających na celu liberalizację rolnictwa, przemysłu czy 
rynków usług;

21. wskazuje na znaczenie uwzględnienia kwestii płci w budżecie europejskiej polityki
handlowej jako na strategię przyczyniającą się do osiągnięcia równości płci; apeluje do 
Komisji, Rady i państw członkowskich o jak najszybsze włączenie wymiaru płci do 
budżetu jako standardowego narzędzia w polityce budżetowej na wszystkich szczeblach;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie,
Komisji, jak również rządom i parlamentom krajowym i regionalnym państw 
członkowskich i państw kandydujących do członkostwa oraz Radzie Europy.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie 

Rok 2005 był ważnym rokiem dla rozwoju międzynarodowego, kobiet i handlu. Wśród 
kluczowych wydarzeń znalazł się pięcioletni przegląd Milenijnych Celów Rozwoju, 
konferencja Pekin + 10, przegląd deklaracji UE w sprawie polityki rozwoju, 6. posiedzenie 
ministrów państw WTO w Hongkongu oraz dalszy ciąg negocjacji w sprawie partnerstwa 
gospodarczego między UE i państwami AKP. Relacja między problematyką płci i handlem 
(w obu kierunkach: problematyka płci - handel i handel - problematyka płci) stanowi nowe 
zagadnienie nie tylko dla kobiet, ale także dla rządów i osób kształtujących politykę 
handlową.

Niewiele wiadomo o oddziaływaniu handlu, ani o oddziaływaniu globalizacji gospodarczej na 
kobiety. Dzieje się tak po części z powodu braku w statystykach handlowych danych 
posegregowanych według kryterium płci, a po części z braku wiedzy na temat problematyki 
płci w analizach i modelach ekonomicznych. W relacji między problematyką płci i handlem 
chodzi nie tylko o to, że handel inaczej oddziałuje na kobiety a inaczej na mężczyzn. Wydaje 
się, że istnieje także odwrotna relacja: oddziaływanie braku równouprawnienia płci na handel.

Oto dwa przykłady złożonych relacji między problematyką płci i handlem1:

Na przykład w Azji Południowej sukces eksportu wyrobów przemysłowych zależy w 
znacznym stopniu od dyskryminacji płacowej kobiet. „Dzięki” niskim wynagrodzeniom 
kobiet (około 85% płacy mężczyzn) kraje takie jak Korea, Tajwan i Singapur mogą 
eksportować swoje wyroby po niskich cenach. Sprawia to, że dyskryminacja jest dosłownie 
motorem napędowym wzrostu gospodarczego w Azji Południowej. 

W Afryce Subsaharyjskiej nierówne traktowanie obu płci także oddziałuje na handel, ale w 
inny sposób. W tym regionie w sektorze rolnictwa istnieje zdecydowany podział pracy 
według płci. Kobiety zajmują się uprawami na potrzeby wyżywienia rodziny, natomiast 
mężczyźni zajmują się uprawami przeznaczonymi na sprzedaż. Ku zaskoczeniu Banku 
Światowego poziom wywozu produktów rolnych w Afryce, pomimo wielu programów 
dostosowań strukturalnych, jest niski. Całe lata zajęło Bankowi Światowemu zrozumienie, że 
podział pracy według kryterium płci stanowi czynnik ograniczający wzrost wywozu w 
Afryce.

Kobiety pracujące na roli odmawiają pracy przy uprawach komercyjnych swoich mężów, 
ponieważ nie otrzymują nic w zamian, a ich produkcja żywności cierpi z powodu wkraczania 
upraw komercyjnych na ich działki ziemi. Stąd też w przypadku wywozu produktów rolnych 
nierówne traktowanie płci ogranicza powodzenie handlu. Większa równość płci pozwoliłaby 
na wyższy poziom eksportu i byłaby bardziej korzystna dla kobiet2.

Sprawozdanie dotyczące perspektyw kobiet w handlu międzynarodowym powinno
uwzględniać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki handlu i globalizacji gospodarczej 
oraz brać pod uwagę złożoność problematyki i czynników z nią związanych.

  
1 WIDE, Sieć „Kobiety a rozwój”, ulotka informacyjna, luty 2002 r.
2 WIDE, tamże.
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Kobiety są niekiedy uważane za beneficjentów światowego handlu, ponieważ coraz więcej 
kobiet może zdobyć zatrudnienie. Liberalizacja handlu rzeczywiście stworzyła nowe 
możliwości dla młodych, wykształconych i posiadających kwalifikacje zawodowe kobiet, 
zwłaszcza w krajach rozwiniętych oraz stworzyła dostęp do nowych, lepiej płatnych miejsc 
pracy i możliwości wcześniej kobietom niedostępnych.

Kobiety a handel i stosunki pracy

Rozwój handlu ułatwił i przyspieszył włączanie kobiet w nowoczesną gospodarkę
przemysłową. Ma to zdecydowanie pozytywne skutki dla sprawiedliwego traktowania obu 
płci: nawet jeśli warunki pracy są gorsze niż w przypadku mężczyzn wykonujących podobne 
zajęcia, kobiety dostają wynagrodzenie, co ma pozytywne konsekwencje dla ich niezależności
wynikającej z posiadania stałych dochodów.

Oddziaływanie rozwoju handlu na działalność gospodarczą kobiet daje także większe 
korzyści w wymiarze ludzkim i w kontekście rozwoju. Daje kobietom większą kontrolę nad 
dochodami, chociaż nie zawsze jest to absolutna, osobista kontrola. Schematy wydatków u 
kobiet są zazwyczaj bardziej zorientowane na rodzinę niż u mężczyzn, a zatem poprawa 
zdolności zarobkowania kobiet prowadzi do większych inwestycji w ludzki kapitał dzieci, w 
możliwości ich kształcenia i utrzymanie.

W krajach, w których rynki są otwarte dla sprzedawców detalicznych z innych krajów, 
wielkich sieci sprzedających żywność oraz supermarketów, ma miejsce zjawisko w rodzaju 
czystki gospodarczej rynków dokonywanej przez władze miejskie. Kobiety zajmujące się 
handlem obnośnym na ulicach, które od lat walczyły o miejsce na lokalnych rynkach są 
stamtąd wypierane, aby klienci mieli swobodny dostęp do wielkich sklepów i centrów 
handlowych sprzedających markowe produkty.

Nie można zaprzeczyć, że wiele kobiet z wysokimi kwalifikacjami korzysta z liberalizacji 
handlu. Jednakże równocześnie miliony pracownic, kobiet prowadzących małe gospodarstwa
rolne i drobnych sklepikarek traci dostęp do zasobów produkcyjnych, traci swoje miejsce w 
handlu, ponieważ pracujące osoby ubogie, a zwłaszcza kobiety, nie odnoszą korzyści z 
liberalizacji handlu. Wręcz przeciwnie: prawa społeczne i gospodarcze kobiet określone przez 
pekińską platformę działania są ignorowane, a często nawet uznawane za bariery w handlu 
podlegające deregulacji.

Jednym ze skutków globalizacji gospodarczej w ciągu minionego dwudziestolecia jest coraz 
większe odformalizowanie pracy. MOP definiuje gospodarkę nieformalną jako „nieformalne 
zatrudnienie bez umowy, świadczeń pracowniczych i ochrony socjalnej, co ma miejsce 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstw nieformalnych”1. MOP (1999) 
rozróżnia trzy typy zatrudnienia w gospodarce nieformalnej. Są to właściciele lub pracodawcy 
w mikroprzedsiębiorstwach; osoby pracujące na własny rachunek lub w ramach 
samozatrudnienia, w tym handlarze uliczni i drobni rolnicy oraz typ trzeci: pracownicy
zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin lub pracujący dorywczo.

Cechą charakterystyczną gospodarki nieformalnej jest to, że pracownicy mają niższe 
dochody, ponoszą większe ryzyko finansowe, mają mniejsze możliwości rozwoju i wyższym 

  
1 Kobiety i mężczyźni w gospodarce nieformalnej: obraz statystyczny, MOP, 2002.
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poziomem wykluczenia społecznego niż osoby pracujące w gospodarce formalnej1. Jak 
stwierdzono wcześniej, presja zmuszająca firmy do konkurowania w coraz bardziej 
zglobalizowanej gospodarce doprowadziła do tendencji spadkowych w zakresie płac i 
kosztów operacyjnych. Siła robocza w gospodarce nieformalnej może być tańsza, ponieważ 
nie podlega opodatkowaniu i regulacjom rządowym. Globalizacja to tylko jeden z wielu 
czynników, które tłumaczą rosnące odformalizowanie. Inne czynniki to prywatyzacja, proces 
dostosowań strukturalnych, ograniczenie ochrony socjalnej oraz zmiany kulturowe i 
społeczne.

Kobiety a handel usługami (GATS)

Sektor usług był kiedyś uważany za sektor niehandlowy. Jednak w ramach WTO Układ 
ogólny w sprawie handlu usługami (GATS) stworzył globalne zasady handlu i inwestowania 
w usługi. Włączenie usług do negocjacji WTO uzasadnia między innymi rozwój usług jako 
sektora gospodarczego w ostatnim dwudziestoleciu i jego znaczenie dla rozwoju krajów (np.
usługi komunikacyjne, turystyka i podróże, usługi transportowe, usługi budowlane i 
dystrybucyjne).2

Kobiety a handel i międzynarodowe prawa własności

Porozumienie TRIPS stanowi od roku 1996 naczelny system wielostronnego podejścia do 
praw własności intelektualnej. Porozumienie TRIPS oznacza, że stosowanie roślin, 
mikroorganizmów, technik biotechnologicznych, żywności i podstawowych leków może być 
ograniczone na mocy ochrony patentowej. Ma to poważne konsekwencje dla ludzi biednych, 
a zwłaszcza dla kobiet, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 70% spośród 1,3 miliarda osób 
żyjących w ubóstwie to kobiety.

Podstawowe problemy w debacie nad prawami własności intelektualnej są niezwykle 
złożone.3 Jednym z największych wyzwań jest dostęp do tanich leków – przeciw HIV/AIDS, 
chorobom zakaźnym oraz leków gwarantujących zdrowiem reprodukcyjne. Kolejnym
wyzwaniem, jakie TRIPS stawia przed kobietami, to dostęp do nasion do produkcji żywności, 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności i odpowiedniego odżywiania. Trzecim wyzwaniem
jest dostęp do ziemi i jej posiadanie; wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dostęp do 
technologii i nawozów służących zwiększeniu wciąż niskiej wydajności kobiet prowadzących 
działalność rolniczą. 

Handel międzynarodowy i rozszerzanie możliwości na szczeblu krajowym

Nadszedł najwyższy czas na wprowadzenie zasadniczej zmiany w strategiach handlowych 
UE. Umowy handlowe muszą podlegać obowiązującym już międzynarodowym 
porozumieniom w sprawie praw człowieka i praw kobiet, dotyczącym trwałości środowiska 
naturalnego oraz prawa do rozwoju i likwidacji ubóstwa.

Ocena oddziaływania na problematykę płci

Ocena oddziaływania na problematykę płci dotyczy większości strategii politycznych, 

  
1 SOLIDAR, Przyzwoita praca, życie na przyzwoitym poziomie, str. 11.
2 Europejskie Lobby Kobiet: Czy handel usługami dotyczy także kobiet, 6/6/2001.
3 MOP, Konsekwencje TRIPS dla problematyki płci, lipiec 2003 r.
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ponieważ bezpośrednio lub pośrednio oddziałują one na życie kobiet i mężczyzn. W ostatnich 
latach opracowanie i wykorzystanie wskaźników ilościowych i jakościowych staje się coraz 
ważniejsze dla zrozumienia tendencji w sytuacji kobiet i w relacjach między płciami.

Ocena oddziaływania na problematykę płci gwarantuje większą skuteczność działań 
politycznych, ponieważ przekonuje osoby odpowiedzialne do wzięcia pod uwagę 
zróżnicowanego wpływu tychże działań na kobiety i mężczyzn. Pozwala osobom 
kształtującym politykę na dokładniejsze przewidzenie skutków danego rodzaju polityki oraz 
porównanie i ocenę bieżącej sytuacji i tendencji ze spodziewanymi skutkami proponowanej 
polityki.

Ocena oddziaływania na problematykę płci może być stosowana w prawodawstwie, planach i 
programach politycznych, budżetach, sprawozdaniach i istniejących obecnie strategiach 
politycznych. Jednakże jest ona najskuteczniejsza, gdy przeprowadzi się ją na wczesnym 
etapie procesu podejmowania decyzji tak, aby mogły nastąpić konieczne zmiany, również 
zmiany kierunku działania.1

  
1 Komisja Europejska, Dział Równości Kobiet, Ocena oddziaływania na problematykę płci.


