
PA\696951LV.doc PE398.421v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2007/2189(INI)

27.11.2007

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par ES Patērētāju politikas stratēģiju 2007.-2013. gadam
(2007/2189(INI))

Atzinumu sagatavoja: Anna Hedh



PE398.421v01-00 2/4 PA\696951LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\696951LV.doc 3/4 PE398.421v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

- ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju 
precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu1,

- ņemot vērā par Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš 
vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības2,

- ņemot vērā EK līguma 13. pantu,

A. tā kā patērētāju aizsardzības politiku īsteno dzimumneitrāli, tomēr patērētāji nav 
„bezdzimuma” būtnes un neveido vienveidīgu grupu ne dzimuma, ne vecuma, ne 
ienākumu līmeņa, ne izglītības līmeņa, ne etniskās izcelsmes, ne patērēšanas paradumu, ne 
citādā ziņā;

B. tā kā mūsdienīgā patērētāju aizsardzības politikas stratēģijā ir jāņem vērā sociālās 
pārmaiņas, piemēram, jaunā vecuma struktūra, sieviešu lomas pieaugošā nozīme un 
etnisko minoritāšu integrācija, kā arī ekonomiskās, vides un tehniskās pārmaiņas 
sabiedrībā;

C. tā kā sieviešu un vīriešu, jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku, kā arī kultūras un etnisko 
minoritāšu līdzsvarota līdzdalība ir stingrāk jānostiprina šīs politikas izstrādē un 
turpināšanā;

D. tā kā patērētāju drošības un tiesību aizsardzības ziņā atsevišķi produkti, piemēram, 
ķimikālijas, skar sievietes, vīriešus un bērnus dažādos veidos; tā kā tomēr bioloģiskie 
faktori nav vienīgais iemesls tam, ka sievietēm ir citāda jutība pret atsevišķiem produktu 
veidiem, svarīgi ir arī sociālie faktori, piemēram, valdošais tradicionālais dzimumu lomu 
dalījums;

1. atkārto, ka dzimumu dimensijas nozīme ir patērētāju aizsardzības politikas neatņemama 
daļa;

2. uzsver, ka, sagatavojot rādītājus un statistiku, lai noteiktu atsevišķas problēmu jomas 
dažādām patērētāju grupām, jāņem vērā dzimuma, kā arī vecuma un etniskie faktori;

3. mudina Komisiju un Eiropas Patērētāju aizsardzības centru tīklu patērētāju informēšanas 
un izglītošanas darbā vienmēr ņemt vērā gan dzimuma, gan vecuma un etniskās izcelsmes 
perspektīvu;

                                               
1  OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
2  OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.
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4. mudina Komisiju visās apspriedēs ar patērētājiem un patērētāju grupām censties panākt 
līdzsvarotu līdzdalību dzimumu starpā;

5. vēlreiz prasa patērētāju aizsardzības politikas izstrādē pievērst lielāku uzmanību tādām 
mērķgrupām kā sievietes, jaunieši un veci cilvēki, etniskās minoritātes un īpaši sievietes 
imigrantes;

6. uzskata, ka ir svarīgi nostiprināt sieviešu, īpaši imigrantu sieviešu, iesaistīšanos patērētāju 
aizsardzības organizācijās, lai panāktu lielāku līdzsvaru patērētāju aizsardzības politikas 
veidošanā;

7. prasa veidot informācijas kampaņas, lai palielinātu patērētāju informētību par grūtniecības 
laikā kaitīgiem produktiem un rīcību, īpaši smēķēšanu, tostarp pasīvo smēķēšanu, un 
alkohola lietošanu, kā arī par citām patēriņa precēm, kuras ir bīstamas veselībai, ja tās 
patērē grūtniecības laikā.
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