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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi in obetih za ženske v mednarodnih trgovinskih organizacijah in mednarodni 
politiki
(2006/2009(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2836/98 z dne 22. decembra 1998 o vključevanju 
vprašanja enakosti med spoloma v razvojno sodelovanje1,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/51/ES z dne 20. decembra 2000 o določitvi programa v 
zvezi z okvirno strategijo Skupnosti za enakost spolov (2001 – 2005)2 in na njem 
nastalega delovnega programa,

– ob upoštevanju Konvencije za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW), ki jo 
je leta 1979 sprejela Generalna skupščina ZN, in njenega neobveznega protokola,

– ob upoštevanju "Deklaracije in izhodišč za ukrepanje", ki jih je 15. septembra 1995 
sprejela Četrta svetovna konferenca o ženskah v Pekingu,

– ob upoštevanju resolucije ZN, sprejete junija 2000, o nadaljnjih postopkih po pekinških 
izhodiščih, pregledu in oceni pekinških izhodišč za ukrepanje ter dokumenta o zaključkih 
23. izrednega zasedanja Generalne skupščine marca 2005,

– ob upoštevanju zelene knjige Evropske komisije "Vzpodbujanje evropskega okvira za 
družbeno odgovornost podjetij" z dne 18. julija 2001 (KOM(2001)0366),

– ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z dne 22. marca 2006, naslovljenega 
"Izvajanje partnerstva za rast in delovna mesta: Evropa - središče odličnosti za družbeno 
odgovornost podjetij" (KOM(2006)0136),

– ob upoštevanju pravil ZN glede odgovornosti nadnacionalnih družb in drugih podjetij pri 
spoštovanju človekovih pravic, ki jih je 13. avgusta 2003 odobrila podkomisija ZN za 
širjenje in varstvo človekovih pravic,

– ob upoštevanju Deklaracije Mednarodne organizacije dela (ILO) o načelih za 
nadnacionalna podjetja in socialno politiko z dne 3. novembra 2003 ter Smernic 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj za nadnacionalna podjetja z dne 27. 
junija 2000,

– ob upoštevanju Deklaracije ILO o temeljnih načelih in pravicah pri delu z dne 18. junija 
1998, Priporočila ILO R100 o zaščiti delavcev migrantov v manj razvitih državah in 
območjih, Priporočila ILO R111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicu, Priporočila 
ILO R156 o varstvu delavcev pred poklicnimi tveganji zaradi onesnaženja zraka, hrupa in 
vibracij v delovnem okolju in Priporočila ILO R191 o reviziji priporočila za zaščito 
materinstva,

  
1 UL L 354, 30.12.1998, str. 5.
2 UL L 17, 19.1.2001, str. 22.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1998&nu_doc=2836
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– ob upoštevanju Deklaracije tisočletja ZN iz septembra 2000 ter njene revizije in 
posodobitve na svetovnem vrhu od 14. do 16. septembra 2005,

– ob upoštevanju zaključkov predsedstva po zasedanju Evropskega sveta v Bruslju 16. in 
17. decembra 2004, v katerih je potrjena zavezanost Evropske unije k doseganju razvojnih 
ciljev tisočletja in skladnosti politike,

– ob upoštevanju Izjave "duh Sao Paula" XI. generalne skupščine konference ZN o trgovini 
in razvoju z dne 18. junija 2004,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2005 o socialni razsežnosti 
globalizacije1,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2006),

A. ker lahko mednarodna trgovina pripomore k enakosti med spoloma in vzpodbuja krepitev 
gospodarskega, družbenega in političnega položaja žensk tako na področju proizvajanja 
kot reprodukcije; ker pa je kljub temu liberalizacija trgovine prispevala k deformalizaciji 
delovnih razmerij, slabšanju dostojnih pogojev dela in feminizaciji nezaposlenosti v 
celotnih določenih gospodarskih sektorjih,

B. ker ženske in moški pogosto nimajo enakega dostopa do izobrazbe, lastnine, posojil ter 
drugih virov in dejavnikov proizvodnje ter jih pri izrabi potencialnih prednosti 
liberalizacije trgovine omejujejo spolni stereotipi,

C. ker je 70 % od 1,3 milijarde ljudi, ki živijo v revščini, žensk, ki pogosto nimajo dostopa 
do dejavnikov proizvodnje ter katerih sposobnosti koriščenja potencialnih prednosti 
liberalizacije trgovine omejujejo spolne vloge in stereotipi,

D. ker mora trgovinske sporazume zavezovati veljavna mednarodna zakonodaja o človekovih 
pravicah in morajo spoštovati veljavne mednarodne konvencije za trajnostni razvoj,

E. ker reproduktivne in gospodinjske dolžnosti kot tudi skrb za družino in nudenje socialne 
oskrbe skoraj v vseh družbah na splošno veljajo za primarne naloge žensk, a večinoma 
niso nepriznane niti plačane,

F. ker je liberalizacija trga prispevala k feminizaciji negotovosti zaposlitve, povečala 
izkoriščanje žensk in ogrozila strategije preživljanja revnih žensk po vsem svetu, vključno 
z migrantkami,

G. ker je liberalizacija trgovine občutno prispevala k povečani udeležbi žensk v neformalnem 
gospodarstvu, zlasti v sektorjih, usmerjenih v izvoz, temelječih na delu doma in sklepanju 
pogodb s podizvajalci,

  
1  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0427.
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H. ker Mednarodna organizacija dela opredeljuje neformalno gospodarstvo kot tisto, ki 
temelji na zaposlovanju brez pogodb, ugodnosti delavcev ali socialnega varstva, in ki se 
dogaja tako znotraj kot zunaj neformalnih podjetij,

I. ker feminizaciji mednarodnih migracij posvečamo premalo pozornosti, ker si delavci 
migranti pogosto ne upajo zahtevati pravičnih pogojev dela in zaščito od držav, ki jih 
sprejmejo,

J. ker je vključitev leta 1995 sklenjenega Sporazuma o tržnih vidikih pravic do intelektualne 
lastnine (TRIPS) v okvir Svetovne trgovinske organizacije negativno vplivala na življenja 
žensk, zlasti v državah v razvoju, saj je to otežilo dostop do osnovnih in življenjsko 
pomembnih zdravil,

1. poudarja, da je liberalizacija trgovine razlikovalno vplivala na ženske in moške; 
izpostavlja potrebo po dejanski skladnosti ciljev evropske politike za enakost med 
spoloma in cilji trgovine, politike razvoja in pomoči, s čimer bi vzpodbujali enakost med 
ženskami in moškimi na teh področjih politike; poudarja, da je udeležba v gospodarstvu 
ključna za krepitev položaja žensk in za premagovanje strukturne diskriminacije, kar bo 
vodilo k izboljšanim življenjskim pogojem za ženske in njihove družine ter prispevalo k 
dejavnejši udeležbi žensk v politiki, pri čemer je eden od zastavljenih ciljev ekonomska 
samostojnost žensk,

2. poziva Komisijo, da pripravi akcijski načrt za integracijo načela enakosti med spoloma v 
trgovinsko politiko EU, vključno z jasno opredeljenimi mehanizmi spremljanja in presoje; 
poziva k nujnemu preoblikovanju obstoječih politik, predpisov in programov v 
instrumente in orodja za vzpodbujanje pravičnosti in enakosti glede na spol;

3. poziva Svet in Komisijo, da odstranitev ovir za izvajanje Konvencije o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk in ratifikacijo njenega neobveznega protokola s strani vseh držav 
partneric opredelita kot prednostno nalogo; 

4. izpostavlja potrebo po preučitvi posledic liberalizacije trgovine za ženske in po 
sistematičnem zbiranju podatkov, ločenih glede na spol, da bi tako prepoznali in 
spremenili predsodke in zaslepljenost glede pomena spola v trenutni trgovinski politiki in 
politiki svetovnih ekonomskih institucij; poziva Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
predloži letno poročilo o napredku pri tej problematiki; želi spomniti, da mora biti analiza 
glede na bistveni sestavni del presoje vplivov trajnostnega vidika trgovinskih sporazumov, 
ki jo trenutno izvaja Komisija;

5. poziva Komisijo, da pred sklenitvijo trgovinskih sporazumov s tretjimi državami izvede 
presojo vplivov z vidika spola in da ne vzpodbuja trgovinskega sodelovanja s tistimi 
državami, v katerih se hudo kršijo pravice žensk;

6. poziva Komisijo, naj znotraj generalnega direktorata za trgovino formalno ustanovi urad 
za trgovino in politiko enakosti med spoloma;

7. poziva Komisijo, da analizira metode proizvodnje in predelave (production and process 
methods, kot jih opredeljuje STO) z vidika spola, da bi sestavila seznam tistih metod, ki v 
skladu s Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Paktom o človekovih 
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pravicah povzročajo diskriminacijo na podlagi spola, ter da bi potem prepovedala uvoz na 
ta način proizvedenih izdelkov v EU;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da evropska podjetja, ki v okviru politike sodelovanja EU 
koristijo programe EU za dostop na trg, ne bodo pripomogla k praksam, kot so med 
drugim delavnice z nečloveškimi pogoji dela ali izkoriščanje žensk;

9. poudarja, da so koristi zaposlovanja v formalnem in neformalnem gospodarstvu odvisne 
od številnih dejavnikov, vključno s plačami, pogoji dela in varnostjo na delovnem mestu, 
ter da so ženske pri koriščenju teh prednosti še vedno zapostavljene; zato poziva 
Komisijo, da kot del bodočih sporazumov o trgovini in sodelovanju s tretjimi državami 
ustanovi poseben sklad, s katerim bo ženskam pomagala preko olajšanja dostopa do 
posojil, izobrazbe, usposabljanj za kvalifikacije in z zaščito delavcev v neformalnem 
gospodarstvu;

10. poziva Svet, Komisijo in države članice, da čim prej uvedejo načelo nerazlikovanja in 
enakosti med spoloma v delovanje evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in 
poskrbijo, da pomoč iz tega sklada ne bo nadomestila, ampak dopolnila prispevke za 
socialno varnost;

11. poziva k vsakoletni razvrstitvi držav članic EU glede na zavzemanje za enakost med 
spoloma na trgu dela preko omogočanja dostojnega dela za vse ter preko izpolnjevanja 
poglavitnih delovnih standardov in ostalih konvencij organizacije ILO; ugotavlja, da bi 
morali biti delovna mesta, zaposlovanje in dostojno delo vsebovani v devetem razvojnem 
cilju tisočletja in poziva k vključitvi poglavitnih delovnih standardov v večstranske in 
dvostranske trgovinske sporazume in vključitvi načela enakosti med spoloma v vse 
razvojne cilje tisočletja;

12. opozarja, da je vsesplošen dostop po sprejemljivih cenah do osnovnih storitev, kot so 
voda, izobrazba, zdravje in energija, predpogoj za krepitev položaja žensk; vseeno 
poudarja, da ima lahko liberalizacija storitev znotraj Splošnega sporazuma o trgovini s 
storitvami (GATS) pozitiven vpliv na navedeni cilj samo v primeru, da se načeli 
prilagodljivosti in prostora za politiko držav, navedeni v sporazumu GATS, dosledno 
upoštevata v potekajočih dvostranskih in večstranskih pogajanjih;

13. poudarja, da je v sporazumu TRIPS predvidena revizija njegovega izvajanja po dveh letih, 
ki še ni bila izvedena, ter zato nujno poziva k njeni izvedbi, pri čemer naj temelji na 
presoji vpliva stroškov izvajanja sporazuma za države v razvoju; 

14. poziva Komisijo, da glede obveznega pridobivanja licenc za protivirusna zdravil za 
HIV/AIDS, podpre hitro izvedbo sporazuma, doseženega decembra 2005 na ministrskem 
srečanju STO v Hongkongu;

15. poudarja, da na spolu temelječe izkrivljanje trgovine, povezano s položajem žensk v 
družbi, zlasti z določanjem žensk za nalogo zagotavljanja preskrbe s hrano, vodo in 
zaščite okolja, ne bi smelo veljati za tehnično oviro trgovanju niti biti podrejeno 
mednarodnim pravilom trgovanja; zahteva, da se preizkusi "potrebnosti" (neccesity tests) 
v sporazumu o tehničnih ovirah za trgovanje in drugih sporazumih nadomestijo s 
preizkusi trajnosti;
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16. poziva k razvoju ukrepov nacionalne politike, s katerimi bi vzpodbujali enakost med 
spoloma, zaščito in zaposlovanje, socialno varstvo, izboljšanje zdravstvenih pogojev za 
ženske in moške in bi prispevali k trajnostnemu razvoju; opozarja na pomen spoštovanja 
prilagodljivosti in prostora za politiko držav v vseh trgovinskih pogajanjih in pogajanjih 
znotraj razvojne politike; zahteva zagotovitev pravice držav v razvoju in ranljivih 
gospodarstev, da izberejo, če ali katere sektorje storitev bodo odprli ali izključili iz 
liberalizacije trga;

17. poudarja, da je treba glede na pomembno vlogo žensk v kmetijskih dejavnostih malega 
obsega spoštovati in krepiti pravico držav v razvoju, da oblikujejo in izvajajo kmetijsko 
politiko, zlasti v odnosu do sporazuma STO o kmetijstvu; izpostavlja ogromen potencial 
mikrokreditov kot neprecenljivega orodja pri zmanjševanju revščine;

18. poziva Komisijo in Svet, da pomagata državam v razvoju pri vzpostavljanju njihovih 
zmožnosti za oblikovanje, pogajanje in izvajanje trgovinske politike na način, ki je 
prilagojen potrebam posamezne države in ki vzpodbuja glede na spol uravnotežen 
gospodarski razvoj; zahteva, da mora biti vsa nudena tehnična pomoč uravnotežena glede 
na spol; 

19. pozdravlja odločitev norveške vlade, da zakonsko predpiše 40 % kvoto za zastopanje 
žensk v upravnih odborih delniških družb; države članice EU poziva, da sledijo 
norveškemu zgledu;

20. poziva, da se programi "pomoči za trgovino", usmerjeni k vzpodbujanju enakosti med 
spoloma in trajnostnemu razvoju, financirajo iz dodatnih sredstev; poudarja, da mora 
financiranje "pomoč za trgovino" prispevati k krepitvi zmogljivosti preskrbe, potrebne za 
trgovanje, in ne sme biti pogojevano s politiko vlad prejemnic glede liberalizacije 
kmetijstva, industrije ali trgov storitev;

21. izpostavlja pomen upoštevanju načela enakosti med spoloma pri pripravi proračuna v 
evropski trgovinski politiki kot strategije prispevanja k enakosti med spoloma; poziva 
Komisijo, Svet in države članice, da pri pripravi proračuna kot standardno orodje v 
proračunski politiki na vseh ravneh nujno uporabljajo načelo enakosti med spoloma;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
nacionalnim in regionalnim parlamentom držav članic in držav pristopnic, kot tudi Svetu 
Evrope.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Leto 2005 je bilo pomembno za mednarodni razvoj, ženske in trgovino. Med ključne dogodke 
spada petletni pregled doseganja razvojnih ciljev tisočletja, konferenca Peking + 10, pregled 
izjave o razvojni politiki EU, 6. ministrska konferenca STO v Hongkongu in potekajoča 
pogajanja o sporazumu o gospodarskemu partnerstvu med EU in državami AKP. Odnos med 
spolom in trgovino (v obe smeri: od spola k trgovini in nasprotno) je nova problematika, ne 
samo za ženske ampak tudi vlade in oblikovalce trgovinske politike. 

O vplivu trgovine ali gospodarske globalizacije na ženske je malo znanega. Razlog za to je v 
določeni meri pomanjkanje podatkov v trgovinskih statistikah, prikazanih ločeno glede na 
spol, deloma pa je kriva slaba osveščenost o vprašanjih enakosti med spoloma v gospodarskih 
analizah in modelih. Na moške in ženske v odnosu med spolom in trgovino različno ne 
vplivajo samo posledice trgovine. Zdi se, da je vpliv tudi obraten: neenakost med spoloma 
vpliva na trgovino.

Dva primera zapletenega odnosa med spolom in trgovino1:
V južni Aziji je industrijski izvoz na primer močno odvisen od diskriminacije žensk pri 
plačilu. Države, kot so Koreja, Tajvan in Singapur, lahko "po zaslugi" nizkih plač žensk 
(približno 85 % plačila moških) izvažajo izdelke po nizkih cenah. S tem je diskriminacija 
dobesedno gonilna sila gospodarske rasti v južni Aziji.

V podsaharski Afriki neenakost med spoloma prav tako vpliva na trgovino, čeprav na 
drugačen način. V tem predelu obstaja v kmetijstvu stroga delitev dela glede na spol. Ženske 
gojijo rastline za hrano za družino, moški pa rastline za denar (prodajo). Na presenečenje 
Svetovne banke kmetijski izvoz iz Afrike kljub številnim programom strukturnega 
prilagajanja ostaja majhen. Leta in leta je trajalo, preden je Svetovna banka uvidela, da je 
omejevalni dejavnik za rast izvoza v Afriki delitev dela glede na spol.

Kmetice nočejo sodelovati pri pridelavi rastlin za denar njihovih možev, ker za to delo ne 
prejmejo ničesar, medtem pa same pridelajo manj hrane zaradi širitve rastlin za denar na 
njihove kose zemlje. V primeru kmetijskega izvoza iz podsaharske Afrike neenakost med 
spoloma torej zmanjšuje uspešnost trgovine. Ob večji enakosti med spoloma bi bil izvoz večji 
in bi ženskam prinašal tudi večje koristi2.

V poročilo o obetih za ženske v mednarodni trgovini naj bi bili obravnavani pozitivni in 
negativni učinki trgovine in gospodarske globalizacije in bo upoštevana zapletenost teme in 
vpletenih dejavnikov.

Ženske včasih veljajo za zmagovalke svetovne trgovine, saj jih lahko vedno več dobi 
zaposlitev. Liberalizacija trgovine je dejansko ponudila nove priložnosti, zlasti za poklicno 
usposobljene, izobražene in mlajše ženske v državah v razvoju, in je privedla do novih, bolje 
plačanih delovnih mest ter možnosti, ki ženskam prej niso bile na voljo. 

  
1 WIDE, Network Women in Development, Infosheeet, februar 2002.
2 WIDE, ibidem.
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Ženske, trgovina in delovna razmerja

Širitev trgovine je olajšala in pospešila vključevanje žensk v moderno industrijsko 
gospodarstvo. To ima močne pozitivne učinke na enakost med spoloma: tudi če so delovni 
pogoji manj ugodni kot za moške v podobnih poklicih, je ženskam omogočeno prejemanje 
plačila, kar ima pozitivne posledice za njihovo neodvisnost, ki jo prinašajo ustaljeni dohodki. 

Vpliv širjenja trgovine na gospodarsko udejstvovanje žensk ima širše človeške in razvojne 
prednosti. Ženskam daje večji nadzor nad dohodki, čeprav ta nadzor ni vedno čisto 
individualen. Ženski vzorci porabe dohodkov so v primerjavi z moškimi ponavadi bolj 
usmerjeni na družino, zato izboljšanje sposobnosti žensk za služenje denarja pomeni več 
vlaganja v človeški kapital otrok, njihove možnosti izobraževanja in preživljanja.  

V državah, v katerih so trgi odprti za tuje prodajalce, verige velikih trgovin s prehrano in 
veleblagovnice, občine izvajajo nekakšno "čiščenje" tržnic. Prodajalke na ulici, ki so se leta 
borile za prostor na lokalnih tržnicah, so odrinjene na stran in preseljene, da imajo kupci prost 
dostop do trgovin velikih podjetij in blagovnih znamk nakupovalnih centrov. 

Nočemo zanikati, da imajo od liberalizacije trgovine koristi številne visoko usposobljene 
ženske. A hkrati milijoni delavk, lastnic malih kmetij in trgovk na drobno izgublja dostop do 
proizvodnih virov, izgublja svoj prostor z vidika trgovine za zaposlene revne, zlasti ženske, 
česar liberalizacija ne izboljša. Ravno nasprotno: socialne in ekonomske pravice žensk, 
podane v pekinških izhodiščih za ukrepanje, so spregledane ali celo veljajo za trgovinske 
ovire, ki so predmet deregulacije.  

Eden od učinkov gospodarske globalizacije v zadnjih dveh desetletjih je bila povečana 
deformalizacija dela. Mednarodna organizacija dela (ILO) opredeljuje neformalno 
gospodarstvo kot "zaposlovanje brez pogodb, ugodnosti delavcev ali socialnega varstva, ki se 
dogaja tako znotraj kot izven neformalnih podjetij1". ILO (1999) razlikuje med tremi vrstami 
zaposlitvenega statusa v neformalnem gospodarstvu. Najprej so to lastniki ali zaposleni v 
mikropodjetjih; potem sem spadajo samozaposleni delavci, vključno z uličnimi prodajalci in 
malimi kmeti; tretja skupina pa so zaposleni s polnim delovnim časom ali občasno zaposleni.

Ključna značilnost neformalnega gospodarstva je, da delavci prejemajo nižje dohodke, 
finančno tveganje je večje, standardi človeškega razvoja so nižji, socialna izključenost pa je v 
primerjavi z delavci v formalnem gospodarstvu nižja2. Kot smo že omenili, je pritisk na 
podjetja, ki tekmujejo v vedno bolj globaliziranemu gospodarstvu, povzročil zmanjševanje 
plač in stroškov delovanja. V neformalnem gospodarstvu je delo lahko mnogo cenejše, če se 
zanj ne plačuje dajatev in ga ne urejajo vladni predpisi. Globalizacija je le eden od številnih 
dejavnikov, ki pojasnjujejo rast deformalizacije. Med druge dejavnike spadajo privatizacija, 
proces strukturnega prilagajanja, zmanjševanje socialne varnosti ter kulturne in družbene 
spremembe. 

Ženske in trgovina s storitvami (GATS)

  
1 Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, ILO , 2002.
2 SOLIDAR, Decent Work, decent Life, str. 11.
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Storitveni sektor je nekoč veljal za sektor, v katerem se ne trguje. V STO pa je Splošni 
sporazum o trgovini s storitvami (GATS) vzpostavil svetovna pravila o trgovini s storitvami 
in vlaganjih vanje. Ena od utemeljitev za vključitev storitev v pogajanja STO je rast 
gospodarskega sektorja storitev v zadnjih dveh desetletjih in njihov pomen za države v 
razvoju (npr. komunikacijske storitve, storitve na področju turizma in potovanj, prometa, 
gradnje in distribucije1).

Ženske, trgovina in mednarodne pravice do intelektualne lastnine

Sporazum TRIPS je vseobsegajoč okvir za večstranski pristop k pravici do intelektualne 
lastnine, v veljavi od leta 1996. Ta sporazum pomeni, da uporabo rastlin, mikroorganizmov, 
biotehnoloških tehnik, hrane in osnovnih zdravil omejuje zaščita patentov. To ima resne 
posledice za revne, zlasti ženske, če upoštevamo, da te predstavljajo 70 % od 1,3 milijarde 
ljudi, ki živijo v revščini.

Ključna vprašanja v razpravi o intelektualni lastnini so večplastna2. Eden od osnovnih izzivov 
je dostop do zdravil po sprejemljivih cenah, za HIV/AIDS, nalezljive bolezni in 
reproduktivno zdravje. Druga skupina izzivov, ki se s sporazumom TRIPS zastavlja ženskam, 
je vprašanje dostopa do semen za pridelavo hrane, varnost hrane in ustrezno prehranjevanje. 
Tretja skupina vprašanj se nanaša na dostop do zemlje in nadzor nad njo, rabo naravnih virov 
in dostop do tehnologije in gnojil za izboljšanje kronično nizke produktivnosti kmetic. 

Mednarodna trgovina in krepitev lastne zmogljivosti držav

Skrajni čas je, da pride do spremembe paradigme v trgovinski politiki EU. S trgovinskimi 
sporazumi se morajo povezovati veljavni mednarodni sporazumi o človekovih pravicah in 
pravicah žensk, o ekološki trajnosti ter pravici do razvoja in izkoreninjenja revščine.

Presoja vpliva z vidika spola

Presoja vpliva z vidika spola je primerna za večino politik, saj neposredno ali posredno 
vplivajo na življenja žensk in moških. V minulih letih sta postala razvoj in raba kvalitativnih 
in kvantitativnih pokazateljev vedno bolj pomembna za razumevanje trendov na področju 
položaja žensk in odnosov med spoloma. 

S presojo vpliva z vidika spola pridobimo učinkovitejše politike tako, da odgovorne zanje 
prepričamo, naj premislijo o različnih vplivih, ki jih imajo politike na ženske in moške. 
Oblikovalcem politik omogoča, da si točneje predstavljajo vplive določene politike ter da 
primerjajo in presodijo trenutne razmere in trende v odnosu do pričakovanih rezultatov 
predlagane politike.

Presoja vpliva z vidika spola se lahko izvaja za zakonodajo, načrte in programe politik, 
proračun, poročila in obstoječe politike. Vendar je najuspešnejša takrat, ko jo izvedemo v 
zgodnjih fazah procesa sprejemanja odločitev, zato da res lahko pride do spremembe in 
preusmeritve politik.3

  
1 European Women's Lobby:  Does trade in services also concern women , 6/6/2001.
2 ILO, Gender Implications of TRIPS, julij 2003.
3  Presoja vpliva z vidika spola (Gender Impact Assessement), Enota za enakopravnost žensk pri Evropski 
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komisiji.


