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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη την Οδηγία του Συμβουλίου 2004/113/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών1,

-    έχοντας υπόψη την Οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000, περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής2,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ,

Α. εκτιμώντας ότι η πολιτική καταναλωτή εφαρμόζεται με ουδέτερο τρόπο όσον αφορά τα
φύλα, ωστόσο οι πολίτες δεν είναι 'ουδέτερα' όντα και δεν συνιστούν μια ομοιογενή
ομάδα, ούτε όσον αφορά το φύλο τους, ούτε όσον αφορά την ηλικία, το επίπεδο των 
εισοδημάτων τους, το επίπεδο σπουδών τους, την εθνική τους προέλευση, τα 
καταναλωτικά τους πρότυπα, κλπ.,

Β. εκτιμώντας ότι μια σύγχρονη στρατηγική για την πολιτική καταναλωτών πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη κοινωνικές αλλαγές, όπως η νέα ηλικιακή διάρθρωση, ο μεγαλύτερος 
ρόλος των γυναικών και η ενσωμάτωση των εθνοτικών μειονοτήτων, καθώς επίσης 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές μεταβολές στην κοινωνία,

Γ. εκτιμώντας ότι η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών, νέων και ηλικιωμένων, και 
πολιτιστικών/εθνοτικών μειονοτήτων, θα πρέπει να καταλαμβάνει καλύτερη θέση κατά 
την ανάπτυξη και τη συνέχιση πολιτικής, 

Δ. εκτιμώντας ότι, σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή, οι
γυναίκες, οι άνδρες και τα παιδιά είναι εκτεθειμένοι και ευάλωτοι σε διάφορα προϊόντα, 
όπως χημικά προϊόντα, με διάφορους τρόπους· ότι, ωστόσο, οι βιολογικοί παράγοντες 
δεν είναι ο μόνος λόγος για την διαφορετική ευαισθησία των γυναικών σε σχέση με 
διάφορους τύπους προϊόντων, αλλά και ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η 
επικράτηση του παραδοσιακού καταμερισμού των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών,
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, 

1. επαναλαμβάνει τη σημασία της διάστασης του φύλου ως αναπόσπαστου στοιχείου της 
πολιτικής καταναλωτών,

2. υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου καθώς και της ηλικίας
και της εθνότητας κατά την ανάπτυξη δεικτών και στατιστικών προκειμένου να 
προσδιορισθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες 

                                               
1 ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ.37.
2 EE L 180, 19.7.2000, σ. 22.
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καταναλωτών,

3. παρακινεί την Επιτροπή και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών να
λαμβάνουν πάντοτε υπόψη την προοπτική από άποψη φύλου, ηλικίας και εθνότητας στο 
έργο τους για την ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών, 

4. προτρέπει την Επιτροπή να αγωνισθεί για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων σε όλες
τις διαβουλεύσεις με καταναλωτές και ομάδες καταναλωτών,

5. ζητεί και πάλι να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ομάδες στόχου όπως οι γυναίκες, οι νέοι
και οι ηλικιωμένοι, οι εθνοτικές μειονότητες και, ιδιαίτερα, οι μετανάστριες, κατά την
διαμόρφωση της πολιτικής καταναλωτών,

6. θεωρεί σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών, ιδιαίτερα των μεταναστριών, 
σε οργανώσεις καταναλωτών προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στην
χάραξη της πολιτικής καταναλωτών, 

7. ζητεί στις ενημερωτικές εκστρατείες να ενισχύεται η συνειδητοποίηση των καταναλωτών
αναφορικά με τα προϊόντα και τις πρακτικές που είναι βλαβερά κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα το κάπνισμα, ακόμη και το παθητικό κάπνισμα, και η χρήση
αλκοόλ, αλλά και άλλα καταναλωτικά αγαθά που δημιουργούν κινδύνους για την υγεία
όταν χρησιμοποιούνται κατά την εγκυμοσύνη.
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