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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og 
levering af varer og tjenesteydelser1,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse2,

– der henviser til artikel 13 i EF-traktaten,

A. der henviser til, at forbrugerpolitik ganske vist behandles på en kønsneutral måde, men 
at forbrugere ikke er "neutrale" personer og ikke udgør en homogen gruppe, hverken 
hvad angår køn, eller hvad angår alder, indkomstniveau, uddannelsesniveau, etnisk 
baggrund, forbrugsmønstre osv.,

B. der henviser til, at en moderne strategi for forbrugerpolitik bør tage hensyn til sociale 
forandringer som f.eks. den nye aldersstruktur, kvinders stadig større rolle samt etniske 
mindretals integration lige så vel som til økonomiske, miljømæssige og tekniske 
forandringer i samfundet,

C. der henviser til, at en afbalanceret deltagelse af kvinder og mænd, unge og ældre samt 
kulturelle/etniske mindretal bør være bedre forankret i udformningen og videreførelsen 
af politikken,

D. der henviser til forbrugersikkerhed og -beskyttelse og i den forbindelse til, at kvinder, 
mænd og børn på forskellig vis udsættes for og er modtagelige for visse produkter som
f.eks. kemikalier; der henviser til, at biologiske faktorer dog ikke er den eneste årsag til 
kvinders anderledes sårbarhed over for visse typer produkter, men at sociale faktorer 
såsom fremherskende traditionelle kønsroller også spiller ind,

1. gentager, at kønsdimensionen er vigtig som en integrerende del af forbrugerpolitikken;

2. understreger behovet for, at såvel køn som alder og etnisk tilhørsforhold indgår som en 
dimension i udviklingen af indikatorer og statistikker med henblik på at beskrive 
problemområder i forhold til forskellige forbrugergrupper;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen og Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre
til altid at tage hensyn til såvel køn som alder og etnisk tilhørsforhold i forbindelse med 
deres arbejde med at oplyse og uddanne forbrugere;

                                               
1  EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
2  EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
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4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at kæmpe for en afbalanceret
kønssammensætning ved alle høringer med deltagelse af forbrugere og 
forbrugergrupper;

5. opfordrer igen til, at der rettes større opmærksomhed mod målgrupper som kvinder, 
unge og ældre, etniske mindretal og især indvandrerkvinder, når forbrugerpolitikken 
udformes;

6. finder det vigtigt at styrke kvinders, navnlig indvandrerkvinders, deltagelse i 
forbrugerorganisationer med henblik på at opnå en bedre balance i forbindelse med 
udformningen af forbrugerpolitikken;

7. opfordrer til, at der gennemføres oplysningskampagner for at øge forbrugernes 
bevidsthed om produkter og forbrugsmønstre, som er skadelige under graviditeten, 
navnlig rygning, herunder også passiv rygning, og indtagelse af alkohol, men også om 
andre forbrugergoder, som udgør en helbredsrisiko, når de anvendes under graviditeten.
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