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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe a výhľadoch žien v medzinárodných obchodných organizáciách a medzinárodnej 
politike
(2006/2009(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2836/98 z 22. decembra 1998 o integrácii otázok 
týkajúcich sa rovnosti pohlaví do rozvojovej spolupráce1,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/51/ES z 20. decembra 2000 o akčnom programe 
Spoločenstva týkajúcom sa stratégie Spoločenstva v oblasti rovnosti žien a mužov (2001–
2005)2 a príslušný pracovný program, 

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) prijatý v 
roku 1979 Valným zhromaždením OSN a jeho opčný protokol,  

– so zreteľom na dokument „Vyhlásenie a akčná platforma“ prijatý v Pekingu 15. septembra 
1995 na štvrtej svetovej konferencii o ženách,

– so zreteľom na uznesenie OSN z júna 2000 o následných činnostiach pekinskej akčnej 
platformy a na revíziu a hodnotenie pekinskej akčnej platformy a výsledný dokument 
dvadsiateho tretieho osobitného zasadnutia valného zhromaždenia v marci 2005,

– so zreteľom na zelenú knihu Európskej komisie z 18. júla 2001 „Podpora európskeho rámca 
spoločenskej zodpovednosti firiem“ (KOM(2001)0366), 

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie z 22. marca 2006 „ktorým sa implementuje 
partnerstvo pre rast a zamestnanosť: Európa ako pilier najvyššej kvality v oblasti podnikovej 
sociálnej zodpovednosti“ (KOM(2006)0136),

– so zreteľom na normy OSN pre povinnosti nadnárodných spoločností a ďalších obchodných 
podnikov vzhľadom na ľudské práva, schválené 13. augusta 2003 podkomisiou OSN pre 
presadzovanie a ochranu ľudských práv,

– so zreteľom na Deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o zásadách týkajúcich sa 
nadnárodných podnikov a sociálnej politiky z 3. novembra 2003 a Usmernenia OECD pre 
nadnárodné podniky z 27. júna 2000,

– so zreteľom na Deklaráciu ILO o základných zásadách a právach pri práci z 18. júna 1998, 
Odporúčanie ILO R100 o ochrane migrantných zamestnancov v nerozvinutých krajinách a 
územiach, Odporúčanie ILO R 111 o diskriminácii v súvislosti so zamestnaním a pracovným 

  
1 Ú.v. ES L 354, 30.12.1998, s. 5.
2 Ú.v. ES L 17, 19.1.2001, s. 22.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1998&nu_doc=2836
http://www1.umn.edu/humanrts/links/res2003-16.html
http://www1.umn.edu/humanrts/links/res2003-16.html
http://www1.umn.edu/humanrts/links/res2003-16.html
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zaradením, Odporúčanie ILO R 156 o ochrane zamestnancov pred pracovnými rizikami v 
pracovnom prostredí spôsobenými znečistením ovzdušia, hlukom a vibráciami and 
Odporúčanie ILO R 191 o revízii odporúčania o ochrane matiek, 

– so zreteľom na miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov zo septembra 2000 a 
revíziu a aktualizáciu miléniovej deklarácie na svetovom samite 2005 zo 14.-16. septembra 
2005, 

– so zreteľom na závery predsedníctva z bruselskej Európskej rady z 16.-17. decembra 2004 
potvrdzujúce plný záväzok Európskej únie k rozvojovým cieľom milénia a súdržnosti 
politiky, 

– so zreteľom na deklaráciu Duch Sao Paula XI. konferencie Valného zhromaždenia OSN o 
obchode a rozvoji z 18. júna 2004,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2005 o sociálnom rozmere globalizácie1,  

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6 0000/2006),

A. keďže medzinárodný obchod má potenciál prispievať k rovnosti pohlaví a podpore 
hospodárskeho, sociálneho a politického posilnenia žien v produktívnej aj reprodukčnej 
oblasti; keďže však liberalizácia obchodu prispieva k vzniku neformálnych pracovných 
vzťahov, úbytku slušných pracovných podmienok a zvyšovaniu podielu žien na 
nezamestnanosti v celých sektoroch hospodárstva,

B. keďže ženy a muži často nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, majetku, postaveniu, ďalším 
výrobným zdrojom a faktorom a pri využívaní potenciálnych výhod liberalizácie obchodu sú 
obmedzovaní rodovými stereotypmi,

C. keďže 70 % z2 1,3 miliardy ľudí žijúcich v chudobe sú ženy, ktoré často nemajú prístup k 
výrobným faktorom a vo svojej schopnosti realizovať potenciálne výhody liberalizácie 
obchodu sú obmedzované rodovými úlohami a stereotypmi,

D. keďže obchodné dohody musia byť viazané súčasnými medzinárodnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa ľudských práv a musia dodržiavať súčasné medzinárodné dohovory 
požadujúce trvalo udržateľný rozvoj,

E. keďže zodpovednosť za reprodukciu a domácnosť a tiež zodpovednosť za udržiavanie rodiny 
a poskytovanie sociálnej starostlivosti sa všeobecne takmer vo všetkých spoločnostiach 
vníma ako primárna funkcia žien, skoro vôbec sa jej však nedostáva uznania či odmeny,

  
1  Prijaté texty, P6_TA(2005)0427.
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F. keďže liberalizácia trhu prispieva k zvyšovaniu podielu žien na rizikovej zamestnanosti, 
stupňuje vykorisťovanie žien a ohrozuje stratégie na zabezpečenie živobytia chudobných 
žien na celom svete, vrátane žien - migrantiek,

G. keďže liberalizácia obchodu výrazne prispieva k rozširovaniu účasti žien v neformálnom 
hospodárstve, najmä v hospodárskych sektoroch zameraných na vývoz, ktoré sú postavené na 
domácej práci a subdodávateľoch,

H. keďže Medzinárodná organizácia práce (ILO) definuje neformálne hospodárstvo ako 
hospodárstvo založené na zamestnaní bez pracovnej zmluvy, zamestnaneckých dávok či 
sociálnej ochrany, ktoré sa vyskytuje v neformálnych podnikoch i mimo nich,

I. keďže zvyšovaniu podielu žien na medzinárodnej migrácii sa nevenuje dostatočná 
pozornosť; keďže migrantní zamestnanci často nemajú možnosť požadovať od štátov 
prijímajúcich migrantov spravodlivé pracovné podmienky a ochranu,

J. keďže začlenenie Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda 
TRIPS) do WTO v roku 1995 malo negatívny dopad na životy žien najmä v rozvojových 
krajinách prostredníctvom zvýšenia ťažkostí v prístupe k základným liekom a liekom 
zachraňujúcim život,

1. zdôrazňuje, že liberalizácia obchodu má rozdielne dôsledky pre ženy a mužov, poukazuje na 
potrebu skutočnej súdržnosti medzi cieľmi európskej politiky pre rovnosť pohlaví a cieľmi 
politiky pre obchod, rozvoj a pomoc so zámerom podporovať v týchto oblastiach politiky 
rovnosť medzi ženami a mužmi; zdôrazňuje, že hospodárska účasť je kľúčom k posilneniu 
žien a k prekonaniu ich štrukturálnej diskriminácie, vedúcim k lepším životným podmienkam 
žien a ich rodín a prispievajúcim k aktívnejšej účasti žien v politike; jedným z cieľov je 
ekonomická nezávislosť žien;

2. nalieha na Komisiu, aby predložila akčný plán na presadzovanie otázok rovnosti pohlaví v 
obchodných politikách EÚ, vrátane jasných kontrolných a hodnotiacich mechanizmov; žiada 
naliehavú premenu súčasných politík, pravidiel a programov na nástroje, ktoré podporujú 
spravodlivosť a rovnosť medzi pohlaviami;

3. vyzýva Radu a Komisiu, aby za prioritu považovali odstránenie všetkých výhrad k dohovoru 
CEDAW a ratifikáciu jeho opčného protokolu všetkými partnerskými štátmi; 

4. zdôrazňuje potrebu skúmania dôsledkov liberalizácie obchodu na ženy a systematického 
zbierania jednotlivých údajov týkajúcich sa otázky pohlaví s cieľom zvážiť a zmeniť 
nevšímavosť a predsudky týkajúce sa pohlaví v súčasných obchodných politikách a 
politikách globálnych hospodárskych inštitúcií; vyzýva Komisiu, aby v tejto veci 
Európskemu parlamentu predložila priebežnú výročnú správu; pripomína, že analýza 
týkajúca sa pohlaví musí byť plnou a neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia obchodných 
dohôd z hľadiska trvalej udržateľnosti, ktoré v súčasnosti vykonáva Komisia;



PE 371.992v01-00

Externý preklad 6/12 PR\610258SK.doc

Externý preklad

SK

5. žiada Komisiu, aby vykonala hodnotenie z rodového hľadiska pred uzavretím každej 
obchodnej dohody s tretími krajinami, a aby nepodporovala obchodnú spoluprácu s 
krajinami, v ktorých sa vo veľkom porušujú ľudské práva žien;

6. žiada Komisiu, aby formálne zriadila oddelenie pre obchod a otázku pohlaví na GR Obchod;

7. žiada Komisiu, aby vykonala analýzu postupov výroby a spracovania (PVS) tak, ako to 
definuje WTO, z rodového hľadiska s cieľom zostaviť zoznam PVS vystavených konkrétnej 
diskriminácii pohlaví v súlade s dohovorom CEDAW a dohovormi o ľudských právach a 
nakoniec zakázať dovoz takýchto výrobkov do EÚ;

8. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby európske spoločnosti, ktoré profitujú z programov EÚ 
pre prístup na trh v rámci politiky spolupráce EÚ, neprispievali k takým postupom ako práca 
v dielňach s neľudskými podmienkami alebo vykorisťovanie žien;

9. zdôrazňuje, že prospech zo zamestnania vo formálnom a neformálnom hospodárstve závisí 
od rôznych faktorov, vrátane miezd, pracovných podmienok a bezpečnosti na pracovisku  a 
ženy sú pri získavaní tohto prospechu stále diskriminované; vyzýva preto Komisiu, aby 
vytvorila osobitný fond ako súčasť budúcich dohôd o obchode a spolupráci s tretími 
krajinami na podporu žien pri získavaní prístupu k postaveniu, vzdelaniu, odbornej príprave 
a na ochranu zamestnancov v neformálnom hospodárstve;

10. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby pohotovo zaviedli zásady nediskriminácie a 
rovnosti pohlaví v postupoch Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a 
zabezpečili, aby podpora vyplývajúca z tohto fondu nenahrádzala platby sociálneho 
zabezpečenia, ale k nim len prispievala;

11. žiada zriadenie ročného hodnotenia členských štátov EÚ z hľadiska podpory rovnosti pohlaví 
na pracovnom trhu prostredníctvom zabezpečenia slušných pracovných podmienok pre 
všetkých dodržiavaním ústredných pracovných noriem a ďalších dohovorov ILO; pripomína, 
že pracovné miesta, zamestnanosť a slušná práca by mali byť obsahom deviateho 
rozvojového cieľa milénia, ktorý by mal byť prijatý čo najskôr a žiada začlenenie ústredných 
pracovných noriem do multilaterálnych a bilaterálnych obchodných zmlúv a začlenenie 
zásady rovnosti pohlaví do všetkých rozvojových cieľov milénia;

12. poukazuje nato, že všeobecný a finančne dostupný prístup k základným službám, ako je 
voda, zdravotníctvo a energia, je nevyhnutnou podmienkou pre posilnenie žien; zdôrazňuje 
však, že liberalizácia služieb v rámci Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) 
môže mať na tento cieľ pozitívny dopad len ak sa v súčasných bilaterálnych a 
multilaterálnych rokovaniach dôkladne dodržia zásady GATS týkajúce sa priestoru pre 
pružnosť a politiky na vnútroštátnej úrovni;

13. zdôrazňuje, že dohoda TRIPS predpokladá po dvoch rokoch revíziu svojho uplatňovania, 
pričom táto revízia sa zatiaľ neuskutočnila; nalieha preto, aby sa takáto revízia vykonala na 
základe hodnotenia dopadu nákladov na jej uplatňovanie na rozvojové krajiny; 
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14. vyzýva Komisiu, aby podporila rýchlu implementáciu dohody dosiahnutej na ministerskej 
konferencii WTO v Hongkongu v decembri 2005 v súvislosti s povinnými licenciami na 
lieky proti vírusu HIV/AIDS;

15. zdôrazňuje, že obchodné deformácie súvisiace s otázkou pohlaví spojené s postavením žien v 
spoločnostiach, najmä úloha zaručiť bezpečnosť potravín, zabezpečenie vody a ochranu 
životného prostredia pridelená ženám, by nemali byť považované za technické prekážky 
obchodu (TPO), ani podriadené medzinárodným obchodným pravidlám; žiada, aby sa skúšky 
potreby v TPO a iných dohodách nahradili skúškami udržateľnosti;

16. vyzýva na vypracovanie opatrení vnútroštátnej politiky, ktoré by presadzovali rovnosť 
pohlaví, ochranu a podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť, zlepšovali zdravotný stav 
žien a mužov a prispievali k trvalo udržateľnému rozvoju; vyzdvihuje význam rešpektovania 
priestoru pre pružnosť a politiky na vnútroštátnej úrovni vo všetkých rokovaniach o obchode 
a rozvoji; žiada, aby bolo zabezpečené právo rozvojových krajín a zraniteľných ekonomík 
vybrať si či a ktoré sektory služieb otvoriť alebo vyňať z liberalizácie trhu;

17. zdôrazňuje, že vzhľadom na dôležitú úlohu žien v poľnohospodárskej činnosti malého 
rozsahu je potrebné rešpektovať a posilniť právo rozvojových krajín vypracovať a realizovať 
poľnohospodárske politiky, najmä v súvislosti s dohodou WTO o poľnohospodárstve; 
zdôrazňuje široký potenciál „mikro-úverov“ ako neoceniteľného nástroja pri zmierňovaní 
chudoby;

18. vyzýva Komisiu a Radu, aby rozvojovým krajinám pomohli pri budovaní ich kapacít v 
oblasti vytvorenia, prerokovania a uplatňovania obchodných politík spôsobom, ktorý je 
upravený podľa potrieb každej krajiny a podporuje trvalo udržateľný, rodovo vyvážený 
hospodársky rozvoj; požaduje, aby bola všetka poskytnutá technická podpora rodovo 
vyvážená; 

19. víta rozhodnutie nórskej vlády zákonom uložiť 40 % kvótu zastúpenia žien v radách 
akciových spoločností; vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby nasledovali nórsky príklad;

20. žiada, aby boli programy „na pomoc obchodu“, financované z dodatočných fondov, 
zamerané na podporu rovnosti pohlaví a trvalo udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že 
financovanie „na pomoc obchodu“ by malo prispievať k budovaniu kapacity na strane 
ponuky, ktorá je potrebná na zapojenie sa do obchodu a nesmie byť podmienené politikami 
prijímajúcich vlád na liberalizáciu trhov v poľnohospodárstve, priemysle alebo službách;

21. poukazuje na význam rodového rozpočtovania (začlenenia rodového hľadiska do 
rozpočtových pravidiel) v európskej obchodnej politike ako na stratégiu, ktorá prispieva k 
rovnosti pohlaví; vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby naliehavo implementovali 
rodové rozpočtovanie ako štandardný nástroj v rozpočtových politikách na všetkých 
úrovniach;
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22. poveruje svoju predsedníčku, aby toto uznesenie postúpila Rade, Komisii a vládam a 
národným a regionálnym parlamentom členských štátov a prístupových krajín a Rade 
Európy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Rok 2005 bol významným rokom pre medzinárodný rozvoj, ženy a obchod. K jeho kľúčovým 
udalostiam patrí prehodnotenie rozvojových cieľov milénia po piatich rokoch, konferencia 
Peking +10, prehodnotenie vyhlásenia rozvojovej politiky EÚ, 6. ministerská konferencia WTO 
v Hongkongu a pokračujúce rokovania o dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a 
krajinami AKT. Vzťah medzi otázkou pohlaví a obchodom (v oboch smeroch: od otázky pohlaví 
k obchodu a od obchodu k otázke pohlaví) je novou témou nielen pre ženy, ale aj pre vlády a 
tvorcov obchodnej politiky. 

O vplyve obchodu, či vplyve hospodárskej globalizácie na ženy sa vie veľmi málo. Čiastočne je 
to spôsobené nedostatkom údajov rozlíšených podľa pohlaví v obchodných štatistikách a 
čiastočne nedostatočným zohľadnením otázky pohlaví v hospodárskych analýzach a modeloch. 
Vo vzťahu medzi otázkou pohlaví a obchodom nejde len o to, že obchod má rôzny vplyv na ženy 
a na mužov. Zdá sa, že tu existuje aj opačný vzťah: vplyv nerovnosti pohlaví na obchod.

Dva príklady zložitého vzťahu otázky pohlaví o obchodu1:
V Južnej Ázii napríklad úspech priemyselného vývozu vo veľkej miere závisí od mzdovej 
diskriminácie žien. „Vďaka“ nízkym mzdám vyplácaným ženám (približne 85 % miezd mužov) 
môžu krajiny ako Kórea, Taiwan a Singapur vyvážať výrobky za nízke ceny. Diskriminácia je 
tak doslova motorom hospodárskeho rastu v Južnej Ázii.

Aj v subsaharskej Afrike má nerovnosť pohlaví vplyv na obchod, ale iným spôsobom. V 
subsaharskej Afrike existuje v poľnohospodárstve silná deľba práce podľa pohlaví. Ženy pestujú 
plodiny pre výživu rodiny a muži pestujú hospodárske plodiny na získanie peňazí. Na 
prekvapenie Svetovej banky zostáva vývoz poľnohospodárskych plodín v Afrike na nízkej 
úrovni napriek mnohým programom štrukturálnych reforiem. Trvalo roky, kým si Svetová banka 
uvedomila, že obmedzujúcim faktorom pre rast vývozu v Afrike je deľba práce podľa pohlaví.

Ženy pracujúce v poľnohospodárstve odmietajú prácu na hospodárskych plodinách svojich 
manželov, pretože za ňu nedostávajú žiadnu odmenu a pestovanie ich plodín pri tom trpí 
rozširovaním hospodárskych plodín na ich parcelách. V prípade vývozu poľnohospodárskych 
plodín zo subsaharskej Afriky tak nerovnosť pohlaví znižuje úspech obchodu. Pri väčšej rovnosti 
pohlaví by bol vývoz vyšší a zároveň pre ženy prospešnejší2.

Správa o výhľadoch žien v medzinárodnom obchode sa sústredí na pozitívne aj negatívne účinky 
obchodu a hospodárskej globalizácie a zohľadní zložitosť príslušných otázok a hľadísk.

Ženy sa niekedy považujú za víťazky globálneho obchodu, pretože čoraz viac žien môže získať 
zamestnanie. Liberalizácia obchodu v skutočnosti otvára nové možnosti najmä pre vzdelané a 

  
1 WIDE, Sieť Ženy v rozvoji, spravodajca, február 2002.
2 WIDE, tamže.
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mladšie ženy s odbornými skúsenosťami v rozvinutých krajinách a vedie k sprístupneniu lepšie 
plateného zamestnania a príležitostí, ktoré predtým neboli ženám dostupné.

Ženy, obchod a pracovné vzťahy

Rozširovanie obchodu napomáha a urýchľuje začleňovanie žien do moderného priemyselného 
hospodárstva. Má to výrazné pozitívne účinky na rovnosť pohlaví: dokonca aj keď sú pracovné 
podmienky žien menej priaznivé ako podmienky mužov v podobných zamestnaniach, ženy majú 
prístup k mzde, čo má pozitívne dôsledky pre ich samostatnosť, ktorú stabilný príjem umožňuje.

Vplyv rozširovania obchodu na hospodársku činnosť žien má široký ľudský a rozvojový úžitok. 
Poskytuje ženám väčšiu kontrolu príjmu, hoci nie vždy úplne samostatnú kontrolu. Ženy 
inklinujú k modelom výdavkov orientovaným na rodinu viac ako muži, takže zlepšovanie 
schopnosti žien zarábať vedie k vyšším investíciám do ľudského kapitálu detí, do ich možností 
vzdelávania a ich živobytia.  

V krajinách, kde sú trhy otvorené zahraničným maloobchodným predajcom, veľkým reťazcom s 
potravinami a supermarketom, miestne úrady uskutočňujú akési hospodárske čistky trhovísk. 
Pouličné predavačky, ktoré mnoho rokov bojovali o priestor na miestnych trhoch, sú odsúvané a 
vytláčané, aby mali zákazníci voľný prístup k veľkým podnikovým obchodom a značkovým 
nákupným strediskám. 

Týmto sa nepopiera, že z liberalizácie obchodu má prospech množstvo vysoko kvalifikovaných 
žien. Milióny zamestnankýň, maloroľníčok a drobných obchodníčok však zároveň stráca prístup 
k výrobným zdrojom, liberalizácia obchodu nezlepšuje voľný priestor pokiaľ ide o pracujúcu 
chudobu, najmä ženy. Naopak: sociálne a hospodárske práva žien vyjadrené v pekinskej akčnej 
platforme sa ignorujú, alebo sa dokonca definujú ako obchodné prekážky podliehajúce 
deregulácii.  

Jedným z účinkov hospodárskej globalizácie za posledné dve desaťročia je zvyšovanie počtu 
neformálnych pracovných miest. ILO definuje neformálne hospodárstvo ako „neformálne 
zamestnanie bez pracovnej zmluvy, zamestnaneckých dávok či sociálnej ochrany, ktoré sa 
vyskytuje v neformálnych podnikoch i mimo nich“1. ILO (1999) rozlišuje tri typy zamestnaní v 
neformálnom hospodárstve. Sú to majitelia alebo zamestnávatelia v mikropodnikoch; samostatní 
zamestnanci alebo samozamestnávatelia, vrátane pouličných predavačov a drobných roľníkov; a 
po tretie zamestnanci na plný či čiastočný pracovný úväzok.

Určujúcou charakteristikou neformálneho hospodárstva je, že zamestnanci sa stretávajú s nižším 
príjmom, vyšším finančným rizikom, nižšími štandardmi ľudského rozvoja a vyššou úrovňou 
sociálneho vylúčenia v porovnaní s tými, ktorí pracujú vo formálnom hospodárstve2. Ako už 
bolo uvedené, tlak na konkurencieschopnosť firiem v čoraz globalizovanejšom hospodárstve 
vedie k trendu znižovania miezd a prevádzkových nákladov. Prácu je možné poskytnúť lacnejšie 
v neformálnom hospodárstve, kde sa jej netýkajú dane a štátne predpisy. Globalizácia je len 

  
1 Ženy a muži v neformálnej ekonomike: štatistický obraz, ILO , 2002.
2 SOLIDAR, slušná práca, slušný život, s. 11.
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jedným z mnohých faktorov, ktoré vysvetľujú rast neformálnych pracovných miest. K ďalším 
faktorom patrí privatizácia, proces štrukturálnych reforiem, znižovanie sociálnej ochrany a 
kultúrna a spoločenská zmena.

Ženy a obchod so službami (GATS)

Sektor služieb sa kedysi považoval za neobchodovateľný sektor. V rámci WTO však Všeobecná 
dohoda o obchode so službami (GATS) ustanovila globálne pravidlá pre obchod a investovanie v 
oblasti služieb. Jedným z dôvodov pre zahrnutie služieb do rokovaní WTO je rast služieb ako 
hospodárskeho sektora za posledné dve desaťročia a jeho význam pre rozvoj krajín (napr. 
komunikačné služby, služby cestovného ruchu, dopravné služby, stavebné a distribučné služby).1

Ženy, obchod a medzinárodné práva vlastníctva

Dohoda TRIPS je preklenovacím rámcom pre mnohostranný prístup k duševnému vlastníctvu 
platným od roku 1996. Dohoda TRIPS znamená, že používanie rastlín, mikroorganizmov, 
biotechnologických postupov, potravín a základných liekov môže byť obmedzené na základe 
patentovej ochrany. Má to vážne dôsledky pre chudobných ľudí a najmä pre ženy, vzhľadom 
nato, že 70% z 1,3 miliardy ľudí žijúcich v chudobe sú ženy.

Základné otázky v diskusii o právach duševného vlastníctva sú nespočetné2. Jednou zo 
základných výziev je prístup k finančne dostupným liekom na HIV/AIDS, infekčné choroby a 
pre reprodukčné zdravie. Druhý súbor výziev, ktoré TRIPS stavia pred ženy, sa týka prístupu k 
semenám pre pestovanie potravín, bezpečnosti potravín a primeranej výživy. Tretím súborom 
výziev je dostupnosť a ovládanie pôdy, využívanie prírodných zdrojov a prístup k technológiám 
a hnojivám na zlepšenie chronicky nízkej produktivity poľnohospodárskych pracovníčok.

Medzinárodný obchod a budovanie vnútroštátnych kapacít

Je najvyšší čas na celkový posun v obchodných politikách EÚ. Obchodné dohody musia byť 
viazané súčasnými medzinárodnými dohodami o ľudských právach a právach žien, o ekologickej 
udržateľnosti a práve na rozvoj a odstránení chudoby.

Hodnotenie z rodového hľadiska

Hodnotenie z rodového hľadiska má význam pre väčšinu politík, pretože tieto politiky priamo či 
nepriamo ovplyvňujú životy žien a mužov. Pre pochopenie trendov v situácii žien a vo vzťahoch 
medzi pohlaviami je v posledných rokoch čoraz dôležitejší rozvoj a využívanie kvalitatívnych a 
kvantitatívnych ukazovateľov. 

Hodnotenie z rodového hľadiska prináša účinnejšie politiky presvedčovaním zodpovedných, aby 
premýšľali o rôznych účinkoch, ktoré politiky majú pre ženy a pre mužov. Umožňuje tvorcom 
politík presnejšie si predstaviť účinok danej politiky a porovnať a posúdiť súčasnú situáciu a 

  
1 Európska ženská lobby: Týka sa obchod so službami aj žien?, 6/6/2001.
2 ILO, Dôsledky dohody TRIPS pre otázku pohlaví, júl 2003.
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trendy s očakávanými výsledkami navrhovanej politiky.

Hodnotenie z rodového hľadiska sa môže uplatniť v oblasti právnych predpisov, plánov a 
programov politík, rozpočtov, správ a súčasných politík. Najúspešnejšie však je, keď sa vykoná 
v ranom štádiu rozhodovacieho procesu, aby sa mohli uskutočniť zmeny, či dokonca 
presmerovanie politík.1

  
1 Európska komisia, Jednotka pre rovnosť žien, Hodnotenie z rodového hľadiska.


