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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

- atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvą 2004/113/EB, 
įgyvendinančią vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis 
prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo1,

- atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio principą asmenims, nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės2,

- atsižvelgdamas į EB sutarties 13 straipsnį,

A. kadangi vartotojų politika yra neutrali lyties atžvilgiu, nors vartotojai nėra neutralūs ir 
nesudaro vientisos grupės lyties, amžiaus, pajamų dydžio, išsilavinimo lygio, etninės 
kilmės, vartojimo tendencijų ir kt. požiūriais, 

B. kadangi šiuolaikinėje vartotojų politikos strategijoje turi būti atsižvelgta į socialinius 
pokyčius, pavyzdžiui, naują amžiaus struktūrą, didėjantį svarbų moterų vaidmenį ir 
tautinių mažumų integraciją, taip pat į ekonominius, susijusius su ekologija ir techninius 
pokyčius visuomenėje,

C. kadangi plėtojant ir toliau vykdant šią politiką turėtų būti labiau atsižvelgiama į 
proporcingą moterų ir vyrų, jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių, kultūrinių ir (arba) tautinių 
mažumų dalyvavimą,

D. kadangi, vertinant vartotojų apsaugos ir saugumo aspektu, moteris, vaikus ir vyrus tam 
tikri gaminiai, pvz., chemikalai, skirtingai veikia ir jie skirtingai į juos reaguoja; kadangi 
biologiniai veiksniai nėra vienintelė moterų pažeidžiamumo priežastis turint mintyje tam 
tikrų rūšių gaminius, nes socialiniai veiksniai, pvz., nusistovėję tradiciniai vaidmenys pagal 
lytis taip pat yra svarbūs, 

1. primena lyčių lygmens kaip vartotojų politikos sudėtinės dalies svarbą;

2. pabrėžia, kad rengiant rodiklius ir statistikos duomenis reikia atsižvelgti į lyties, taip pat 
amžiaus ir tautinius lygmenis, siekiant nustatyti savitas problemas, su kuriomis susiduria 
skirtingos vartotojų grupės; 

3. ragina Komisiją ir Europos vartotojų apsaugos centrų tinklą vykdant vartotojų 
informavimo ir švietimo veiklą visuomet atsižvelgti į lyties, taip pat amžiaus ir tautinį 
aspektus;

4. ragina Komisiją siekti, kad visose konsultacijose su vartotojais ir vartotojų grupėmis 
                                               
1  OJ L 373, 2004 12 21, p. 37.
2  OJ L 180, 2000 7 19, p. 22.
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dalyvautų proporcingas skaičius lyčių atstovų;

5. dar kartą ragina nustatant vartotojų politiką didesnį dėmesį skirti tikslinėms grupėms, kaip 
antai: moterims, jauniems ir vyresnio amžiaus žmonėms, tautinėms mažumoms ir ypač 
imigrantėms moterims;

6. mano, kad svarbu aktyvinti moterų, ypač imigrančių, dalyvavimą vartotojų organizacijose, 
kad būtų galima pasiekti geresnės pusiausvyros nustatant vartotojų politiką;

7. ragina vykdyti informavimo kampanijas, skirtas gilinti vartotojų žinioms apie nėštumo 
metu kenksmingus gaminius ir veiksmus, visų pirma rūkymą, taip pat pasyvų rūkymą, 
alkoholio vartojimą ir kitas vartojimo prekes, kurios gali būti žalingos sveikatai, jei 
naudojamos nėštumo metu. 
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