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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

- võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumisega1;

- võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust2;

- võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 13,

A. arvestades, et tarbijapoliitikat käsitletakse sooneutraalselt, kuigi tarbijad ei ole sootud 
olendid ja ei moodusta homogeenset rühma ei soolises ega vanuselises mõttes, oma 
sissetulekute, hariduse, etnilise päritolu, tarbimisharjumuste jm poolest; 

B. arvestades, et tänapäevane tarbijapoliitika strateegia peab arvesse võtma sotsiaalseid 
muutusi, nagu uus vanuseline struktuur, naiste üha kasvava tähtsusega roll ja etniliste 
vähemuste integreerimine, aga ka majanduslikke, keskkondlikke ja tehnoloogilisi muutusi 
ühiskonnas;

C. arvestades, et naiste ja meeste, noorte ja eakate inimeste ning kultuuriliste/etniliste 
vähemuste tasakaalustatud osalemine peaks olema kindlamalt selle poliitika 
edasiarendamise ja jätkamise aluseks;

D. arvestades, et tarbijaohutuse ja -kaitse seisukohalt puutuvad naised, mehed ja lapsed 
teatavate toodetega, nagu kemikaalidega, kokku ja reageerivad neile erineval moel; 
arvestades siiski, et bioloogilised tegurid pole ainsaks naiste erineva tundlikkuse põhjuseks 
mõnede tooteliikide suhtes, kuna ka sotsiaalsetel teguritel, nagu valitsevatel 
traditsioonilistel soorollidel, on oma osa,

1. kinnitab veelkord soolise mõõtme tähtsust tarbijapoliitika lahutamatu osana;

2. rõhutab vajadust arvestada soolist nagu ka ealist ja etnilist mõõdet, kui töötatakse välja 
näitajaid ja statistikat, et kindlaks määrata konkreetseid probleemseid valdkondi, millega 
erinevad tarbijarühmad silmitsi seisavad;

3. nõuab tungivalt, et komisjon ja Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik arvestaksid alati 
soolist, nagu ka ealist ja etnilist mõõdet oma töös tarbijate teavitamisel ja harimisel;

4. nõuab tungivalt, et komisjon püüaks tarbijate ja tarbijarühmadega konsulteerimisel alati 
saavutada naiste ja meeste tasakaalustatud osalemist;

                                               
1 ELT L 373, 21.12.2004, lk 37.
2 ELT L 180, 19.7.2000, lk 22.
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5. kutsub veelkord üles pöörama tarbijapoliitika väljatöötamisel suuremat tähelepanu 
sellistele sihtrühmadele nagu naised, noored ja eakad inimesed, etnilised vähemused ja
eelkõige naissoost sisserändajad;

6. peab oluliseks tõhustada naiste, eriti naissoost sisserändajate kaasamist 
tarbijaorganisatsioonidesse, et saavutada tarbijapoliitika kujundamisel parem tasakaal;

7. nõuab teavituskampaaniaid, et tõsta tarbijate teadlikkust toodete ja tegevuste osas, mis on 
kahjulikud raseduse ajal, eelkõige suitsetamine, sh passiivne suitsetamine, ja alkohol, kuid 
ka muud tarbekaubad, mis kujutavad endast raseduse ajal kasutatuna terviseriske.
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