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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se 
zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám 
a jejich poskytování1,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ2,

– s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES,
A. vzhledem k tomu, že ke spotřebitelské politice se přistupuje z hlediska pohlaví 

„neutrálně”, nicméně spotřebitelé nejsou osoby „neutrální” a netvoří homogenní skupinu, 
a to ani z hlediska pohlaví, věku, příjmů, úrovně vzdělání, etnického původu či 
spotřebních zvyklostí apod., 

B. vzhledem k tomu, že moderní spotřebitelská strategie musí brát ohled na sociální změny, 
k nimž patří např. jiná věková struktura, rostoucí význam úlohy ženy, integrace etnických 
menšin, ekonomické a technické změny ve společnosti i změny z hlediska životního 
prostředí,

C. vzhledem k tomu, že vyvážená účast žen a mužů, mladých i starších generací a kulturních 
či etnických menšin by měla být v rozvoji a uplatňování této politiky zakotvena lépe, 

D. vzhledem k tomu, že pokud jde o bezpečnost a ochranu spotřebitelů, existují rozdíly 
v tom, jak jsou ženy, muži a děti vystavovány některým produktům, například chemickým 
látkám, a do jaké míry jsou na ně citlivé; vzhledem k tomu, že biologické faktory však 
nejsou jediným důvodem odlišné citlivosti žen na některé druhy produktů, jelikož svou 
úlohu sehrávají i faktory sociální, například obvyklé tradiční role pohlaví, 

1. opět podtrhuje význam otázky pohlaví jako nedílné součásti spotřebitelské politiky;

2. zdůrazňuje, že při definování ukazatelů a zpracovávání statistik je nutné zohlednit 
hledisko pohlaví, ale i věku a etnického původu, aby bylo možné pojmenovat specifické 
problematické oblasti, s nimiž se různé skupiny spotřebitelů setkávají;

3. naléhavě Komisi a sítě evropských spotřebitelských center žádá, aby při informování 
a vzdělávání spotřebitelů braly vždy v potaz hledisko pohlaví, věku i etnického původu;

4. naléhavě Komisi vyzývá, aby při všech konzultacích se spotřebiteli a skupinami 
spotřebitelů usilovala o vyváženou účast obou pohlaví;

5. opětovně vyzývá k tomu, aby se cílovým skupinám, jako jsou ženy, mládež, starší občané, 
etnické menšiny a obzvláště ženy z řad přistěhovalců, věnovala při formulování 

                                               
1  Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
2  Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
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spotřebitelské politiky větší pozornost;

6. domnívá se, že k dosažení větší rovnováhy při definování spotřebitelské politiky je 
důležité posílit zapojení žen, zejména žen z řad přistěhovalců, do spotřebitelských 
organizací;

7. vyzývá k pořádání osvětových kampaní, které by zvýšily povědomí spotřebitelů 
o produktech a zvyklostech, které škodí v průběhu těhotenství, především o kouření, a to 
i pasivním, a o konzumaci alkoholu, ale i jiných spotřebitelských produktů, jež při užívání 
v těhotenství ohrožují zdraví.
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