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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

- ottaa huomioon 13. joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY1

miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla,

- ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY2 rodusta 
tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta,

- ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan,

A. ottaa huomioon, että kuluttajapolitiikkaa käsitellään sukupuolineutraalisti, vaikka kuluttajat 
eivät ole ”neutraaleja” olentoja, eivätkä he muodosta yhtenäistä ryhmää sukupuolen tai iän, 
tulotason, koulutustason, etnisen taustan, kulutustottumusten jne. osalta,

B. katsoo, että nykyaikaisessa kuluttajapoliittisessa strategiassa on otettava huomioon 
sosiaaliset muutokset, kuten uusi ikärakenne, naisten yhä merkittävämpi asema ja etnisten 
vähemmistöjen integrointi sekä taloutta, ympäristöä ja tekniikkaa koskevat muutokset 
yhteiskunnassa,

C. katsoo, että naisten ja miesten, nuorten ja vanhojen ja kulttuuristen ja etnisten 
vähemmistöjen tasapainoisempi osallistuminen olisi otettava keskeisemmäksi osaksi 
politiikan kehittämistä ja jatkamista,

D. ottaa huomioon kuluttajien turvallisuuden ja kuluttajansuojan osalta, että naiset, miehet ja 
lapset altistuvat ja herkistyvät eri tavoin tietyille tuotteille, kuten kemikaaleille; katsoo, että 
biologiset tekijät eivät kuitenkaan ole ainoita syitä naisten alttiuteen tietyntyyppisten 
tuotteiden osalta, sillä asiaan vaikuttavat myös sosiaaliset tekijät, kuten perinteiset 
sukupuoliroolit,

1. toistaa, että sukupuolinäkökulman pitäisi olla keskeinen osa kuluttajapolitiikkaa;

2. korostaa, että sukupuoli sekä ikä ja etninen näkökulma olisi otettava huomioon 
kehitettäessä indikaattoreita ja tilastoja, joilla määritellään erilaisten kuluttajaryhmien 
tiettyjä ongelma-alueita;

3. kehottaa komissiota ja Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa ottamaan sukupuolen sekä 
iän ja etnisen näkökulman aina huomioon työssään kuluttajien tiedottamiseksi ja 
kouluttamiseksi;

                                               
1  EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37.
2  EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
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4. kehottaa komissiota ponnistelemaan sukupuolten tasapainoisemman osallistumisen 
edistämiseksi kaikissa kuluttajille ja kuluttajaryhmille suunnatuissa kuulemisissa;

5. kehottaa jälleen kerran kiinnittämään kuluttajapolitiikan muotoilussa enemmän huomiota 
naisten, nuorten ja vanhusten, etnisten vähemmistöjen ja erityisesti siirtolaisnaisten 
kaltaisiin kohderyhmiin;

6. katsoo, että on tärkeää vahvistaa naisten, erityisesti siirtolaisnaisten osallistumista 
kuluttajajärjestöihin, jotta kuluttajapolitiikkaa voitaisiin muotoilla tasapainoisemmin;

7. pyytää, että tiedotuskampanjoilla lisättäisiin kuluttajien tietämystä tuotteista ja 
käytännöistä, jotka ovat vahingollisia raskauden aikana, erityisesti tupakoinnista, mukaan 
luettuna passiivinen tupakointi, sekä alkoholin käytöstä, mutta myös muista 
kulutustuotteista, jotka raskauden aikana käytettyinä vahingoittavat terveyttä. 
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