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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

- като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. 
относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по 
отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и 
услуги1,

- като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход2,

- като взе предвид член 13 от Договора за ЕО,

А. като има предвид, че политиката за защита на потребителите се разглежда по 
неутрален спрямо пола начин, но все пак потребителите не са "неутрални" същества 
и не съставляват хомогенна група нито по отношение на пол, нито по отношение на 
възраст, равнища на доходи, образователни степени, етнически произход, модели на 
потребление и т.н.,

Б. като има предвид, че в една съвременна стратегия за политика за защита на 
потребителите трябва да се отчитат социалните промени, като например новата 
възрастова структура, нарастващата по значение роля на жените и интегрирането на 
етнически малцинства, както и икономическите, екологични и технически промени в 
обществото,

В. като има предвид, че при развиването и продължаването на политиката следва да 
бъде по-добре застъпено балансираното участие на жени и мъже, млади и възрастни 
хора и културни/етнически малцинства,

Г. като има предвид, че по отношение на безопасността и защитата на потребителите 
жените, мъжете и децата са различно изложени и податливи на въздействието на 
определени продукти, като например химически продукти; като има предвид, че 
въпреки това биологичните фактори не са единствената причина за различната 
уязвимост на жените спрямо някои видове продукти, тъй като социални фактори 
като преобладаващи традиционни роли на половете също оказват влияние;

1. отново изтъква значението на измерението, свързано с равенството между половете, 
като неразделна част на политиката за защита на потребителите;

2. подчертава необходимостта от отчитане на измерението, свързано с равенство 

                                               
1  OВ L 373, 21.12.2004 г., стp. 37.
2  OВ L 180, 19.7.2000 г., стp. 22.
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между половете, възраст и етнически произход, при разработването на показатели и 
статистически данни, за да се установят специфичните области на проблеми, пред 
които са изправени различните потребителски групи;

3. настоятелно призовава Комисията и Европейската мрежа от центрове за потребители 
винаги да вземат под внимание перспективата, свързана с равенство между половете, 
възраст и етнически произход, в работата си по информиране и образоване на 
потребителите;

4. настоятелно призовава Комисията да се стреми към балансирано между половете 
участие във всички допитвания до потребители и потребителски групи;

5. отново призовава при формулирането на политиката за защита на потребителите да 
се обръща повече внимание на целеви групи като жени, млади и възрастни хора, 
етнически малцинства, и особено жени имигранти;

6. счита, че е важно да се засили участието на жени, особено жени имигранти, в 
потребителски организации, за да се постигне по-добър баланс при формулирането 
на политика за защита на потребителите;

7. призовава за провеждане на информационни кампании за повишаване на 
осведомеността на потребителите за продукти и практики, които са вредни по време 
на бременност, по-конкретно тютюнопушене, в т.ч. пасивно тютюнопушене, и 
употреба на алкохол, както и други потребителски стоки, които създават рискове за 
здравето при употреба по време на бременност. 
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