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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

- gezien Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het 
aanbod van goederen en diensten1,

- gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming2,

- gelet op artikel 13 van het EG-Verdrag,

A. overwegende dat het consumentenbeleid wel genderneutraal wordt gevoerd, maar dat de 
consumenten zelf geen "neutrale" wezens zijn en ook geen homogene groep vormen, noch 
wat het geslacht betreft, noch wat betreft leeftijd, inkomen, opleidingsniveau, etnische 
achtergrond, consumptiepatronen, enz.,

B. overwegende dat een moderne strategie voor het consumentenbeleid in moet spelen op 
sociale veranderingen, zoals de nieuwe leeftijdspiramide, de steeds belangrijkere rol van 
vrouwen en de integratie van etnische minderheden, alsook met economische, milieu- en 
technische veranderingen in de samenleving,

C. overwegende dat een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen, jongeren en 
ouderen en culturele/etnische minderheden beter moet worden verankerd in de 
ontwikkeling en voortzetting van het beleid,

D. overwegende dat vrouwen, mannen en kinderen, wat de veiligheid en bescherming van de 
consument betreft, op verschillende wijze aan bepaalde producten, zoals chemicaliën, 
worden blootgesteld en daarop reageren; overwegende dat biologische factoren evenwel 
niet de enige reden zijn voor het verschil in de kwetsbaarheid van vrouwen ten aanzien 
van bepaalde producten, daar ook sociale factoren, zoals traditionele rolpatronen, een rol 
spelen,

1. onderstreept nogmaals het belang van het genderaspect als onlosmakelijk onderdeel van 
het consumentenbeleid;

2. beklemtoont de noodzaak om ten volle rekening te houden met het genderaspect, alsook 
met leeftijd en etnische factoren, bij het zoeken naar indicatoren en het opmaken van 
statistieken om specifieke probleemgebieden op te sporen waarmee diverse categorieën 
van consumenten worden geconfronteerd;

3. roept de Commissie en het Europees netwerk van bureaus voor consumentenvoorlichting
op om bij hun werkzaamheden om de consumenten voor te lichten en op te voeden steeds 
rekening te houden met het gender-, het leeftijds- en het etnische aspect;

                                               
1 PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37.
2 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
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4. verzoekt de Commissie om een evenwicht tussen mannen en vrouwen na te streven bij het 
raadplegen van consumenten en consumentengroepen;

5. roept eens te meer op tot meer aandacht voor doelgroepen zoals vrouwen, jongeren en 
ouderen, etnische minderheden en in het bijzonder vrouwelijke immigranten bij het 
uitwerken van het consumentenbeleid;

6. acht het van belang om de participatie van vrouwen, in het bijzonder vrouwelijke 
immigranten, in consumentenverenigingen te versterken ten einde op evenwichtere wijze 
gestalte te geven aan het consumentenbeleid;

7. pleit voor voorlichtingscampagnes om de consumenten bewuster te maken met betrekking 
tot producten en gedragingen die schadelijk zijn tijdens de zwangerschap, met name 
roken, ook passief roken, en het drinken van alcohol, maar ook andere 
consumptieproducten die een risico voor de gezondheid vormen, wanneer zij tijdens de 
zwangerschap worden gebruikt.
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