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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għas-
Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

- wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 li 
li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal 
u l-provvista ta' merkanzija u servizzi1,

- wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li li 
timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament mill-oriġini 
tar-razza jew l-etniċità2,

- wara li kkunsidra Artikolu 13 tat-Trattat KE,

A. billi l-politika tal-konsumaturi hi trattata b’mod newtrali mill-ġeneru, iżda l-konsumaturi 
mhumiex esseri ‘newtrali’ u ma jikkostitwixxux grupp omoġeniku, kemm mil-lat ta' 
ġeneru kif ukoll mil-lat ta' età, livelli ta' salarji, livelli ta' edukazzjoni, sfond etniku, xejriet 
ta' konsum, eċċ, 

B. billi strateġija moderna ta' politika tal-konsumatur trid tqis il-bidliet soċjali, bħall-istruttura 
l-ġdida ta' l-età, l-irwol dejjem aktar importanti tan-nisa u l-integrazzjoni ta' minoritajiet 
etniċi, kif ukoll il-b’dliet ekonomiċi, ambjentali u tekniċi tas-soċjetà,

C. billi l-parteċipazzjoni bilanċjata tan-nisa u l-irġiel, taż-żgħażagħ u ta’ l-anzjani, u ta’ 
minoranzi kulturali/etniċi għandhom ikunu ankrati aħjar fl-iżvilupp u fil-kontinwazzjoni 
tal-politika,

D. billi, b’relazzjoni mal-ħarsien u mas-sikurezza tal-konsumaturi, in-nisa, l-irġiel u t-tfal 
huma esposti u suxxettibbli għall-ċerti prodotti, bħall-kimiċi, b’modi differenti; billi, 
madakollu, il-fatturi bijoloġiċi mhumiex l-unika raġuni għall-vulnerabilità differenti tan-
nisa b’relazzjoni ma’ xi tipi ta’ prodotti, minħabba li l-fatturi soċjali, bħall-irwoli 
prevalenti tal-ġeneri, ukoll għandhom parti,

1. Itenni l-importanza tad-dimensjoni tal-ġeneru bħala parti integrali tal-politika tal-
konsumaturi;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li d-dimensjoni tal-ġeneru, kif ukoll dik ta’ l-età u ta’ l-etniċità jitqiesu 
waqt l-iżvilupp ta’ indikaturi u statistiċi sabiex jiġu identifkati oqsma problematiċi 
speċifiċi li jiffaċċjaw gruppi ta’ konsumaturi differenti; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lin-Network Ewropew taċ-Ċentri tal-Konsumaturi (ECC-Net) 
sabiex iqisu dejjem il-perspettiva tal-ġeneru, kif ukoll ta’ l-età u ta’ l-etniċità fix-xogħol 
tagħhom sabiex jinformaw u jedukaw il-konsumaturi;

                                               
1  ĠU L 373, tal-21.12.2004, p. 37.
2  ĠU L 180, tad-19.7.2000, p. 22.
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4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex taħdem lejn parteċipazzjoni bilanċjata mil-lat ta' ġeneri 
fil-konsultazzjonijiet kollha mal-konsumaturi u mal-gruppi tal-konsumaturi;

5. Jerġa’ jitlob li tingħata aktar attenzjoni lil gruppi fil-mira bħan-nisa, iż-żgħażagħ u l-
persuni anzjani, minoranzi etniċi u b’mod partikulari, in-nisa emigranti, fit-tħejjija tal-
politika tal-konsumaturi;

6. Iqis li huwa importanti li jissaħħaħ l-involviment tan-nisa, b’mod partikulari n-nisa 
immigranti, f’organizzazzjonijiet tal-konsumaturi sabiex jinkiseb bilanċ aħjar fit-tiswir ta’ 
politika tal-konsumaturi;

7. Jitlob li jsiru kampaniji ta’ informazzjoni sabiex itejbu l-kuxjenza tal-konsumaturi dwar 
prodotti u prattiki dannużi waqt it-tqala, b’mod partikulari t-tipjip, inkluż it-tipjip passiv, u 
l-xorb ta’ l-alkoħol, iżda wkoll prodotti oħra tal-konsumatur li joħolqu riskji għas-saħħa 
meta jintużaw waqt it-tqala.
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