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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK 
tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvre2, 

– tekintettel az EK-Szerződés 13. cikkére,

A. mivel a fogyasztóügyi politika a nemek közötti megkülönböztetéstől mentes ugyan, ám a 
fogyasztók nem „semlegesek”, és nem képeznek egységes csoportot, sem nemi 
hovatartozás, sem a kor, jövedelem, képzettség, etnikai hovatartozás vagy fogyasztói 
szokások stb. alapján, 

B. mivel a modern fogyasztóügyi politikai stratégiának számot kell vetnie az olyan társadalmi 
változásokkal, mint az új korstruktúra, a nők egyre növekvő szerepe, az etnikai 
kisebbségek beilleszkedése, valamint a gazdasági, környezeti és technológiai változások,

C. mivel a nők és férfiak, idősek és fiatalok, valamint a kulturális/etnikai kisebbségek 
kiegyensúlyozott részvétele a politika fejlesztésétől és folytatásától függ,

D. mivel a fogyasztói biztonság és a fogyasztóvédelem tekintetében a nők, a férfiak és a 
gyermekek különbözőképpen vannak kitéve bizonyos termékek, például vegyszerek, káros 
hatásainak; mivel a biológiai tényezők nem az egyetlen okai annak, hogy a nők kitettsége 
bizonyos termékek iránt nagyobb, hanem szerepet játszanak szociális meghatározók, 
úgymint a nemek közötti hagyományos szerepfelosztás is,

1. ismételten felhívja a figyelmet a nemekkel kapcsolatos kérdéseknek a fogyasztóügyi 
politikában játszott szerepére;

2. hangsúlyozza, hogy a mutatók és statisztikák kidolgozásakor a nemi, korosztálybeli és 
etnikai dimenziót is figyelembe kell venni, ha meg kívánjuk határozni az egyes fogyasztói 
csoportoknál jelentkező problémás területeket;

3. sürgeti a Bizottságot és az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát, hogy mindig vegyék 
figyelembe a nemi, korosztálybeli és etnikai vonzatokat a fogyasztók tájékoztatása során;

                                               
1 HL L 373., 2004.12.21., 37. o.
2 HL L 180., 2000.7.19., 22. o.
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4. sürgeti a Bizottságot, hogy törekedjen a nemi kérdések szempontjából kiegyensúlyozott 
hozzáállásra a fogyasztókkal, illetve a fogyasztói csoportokkal való konzultációk során;

5. ismételten arra szólít fel, hogy a fogyasztóügyi politikák kialakításakor szenteljenek 
nagyobb figyelmet az olyan csoportoknak, mint a nők, az idős és a fiatal korosztályok, az 
etnikai kisebbségek, és különösen a bevándorló nők;

6. úgy véli, hogy fontos megerősíteni a nők, és különösen a bevándorló nők részvételét a 
fogyasztói szervezetekben abból a célból, hogy a fogyasztóügyi politika kialakítása 
kiegyensúlyozott feltételek mellett folyhasson;

7. a terhesség alatti fogyasztás esetén veszélyes termékekről és viselkedésmódokról –
különösen a dohányzás és a passzív dohányzás, az alkoholfogyasztás, de ugyanakkor a 
terhesség alatt kockázatot jelentő egyéb termékek fogyasztásának káros hatásairól is –
szóló tájékoztató kampányok szervezésére szólít fel a fogyasztói tudatosság növelése 
érdekében.
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