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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

- uwzględniając dyrektywę Rady WE nr 113/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. 
wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie 
dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług1,

- uwzględniając dyrektywę Rady WE nr 43/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą 
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne2,

- uwzględniając postanowienia art. 13 traktatu WE, 

A. mając na uwadze, że polityka konsumencka jest neutralna jeśli chodzi o kwestie płci, lecz 
jednak konsumenci nie są „neutralni” i nie stanowią jednorodnej grupy, ani w zakresie płci 
ani wieku, poziomu dochodów, poziomu edukacji, pochodzenia etnicznego, zachowań 
konsumenckich itd., 

B. mając na uwadze, że nowa strategia polityki konsumenckiej winna brać pod uwagę 
przemiany społeczne takie jak nowa struktura wiekowa, zwiększająca się rola kobiet oraz 
integracja mniejszości etnicznych, jak również zmiany gospodarcze, środowiska 
naturalnego oraz technologiczne zachodzące w społeczeństwie,

C. mając na uwadze, że zrównoważony udział kobiet i mężczyzn, osób młodych i w sile 
wieku oraz kulturowych/etnicznych mniejszości winien być silniej zakorzeniony w 
tworzeniu i stosowaniu polityki konsumenckiej,

D. mając na uwadze, że w zakresie bezpieczeństwa i ochrony konsumentów, kobiety, 
mężczyźni i dzieci są na różne sposoby narażeni i podatni na pewne produkty takie jak 
chemikalia; jednakże nie tylko czynniki biologiczne są powodem różnej podatności kobiet 
na pewien typ produktów, rolę odgrywają także czynniki społeczne takie jak utrzymujące 
się stereotypy dotyczące roli kobiet,

1. ponownie podkreśla znaczenie kwestii płci jako integralnej części polityki konsumenckiej; 

2. podkreśla potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie płci, jak również wieku oraz 
przynależności etnicznej w procesie tworzenia wskaźników i sporządzania statystyk 
służących identyfikacji konkretnych problemów, przed którymi stają różne grupy 
konsumentów;

3. wzywa Komisję oraz europejskie centra konsumenckie (ECC-Net), do ciągłego zwracania 
uwagi na kwestie płci, jak również wieku i perspektywę etniczną podczas prac nad 

                                               
1  Dz.U. L 373 z 21.12.04 r., s. 37.
2  Dz.U. L 180 z 19.7.2000 r., s. 22.
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kampaniami informacyjnymi i edukacyjnymi skierowanymi do konsumentów;

4. wzywa Komisję do podjęcia próby zrównoważonego zaangażowania przedstawicieli obu 
płci w konsultacje z konsumentami i grupami konsumentów;

5. ponownie wzywa do zwrócenia uwagi podczas formułowania polityki konsumenckiej na 
grupy docelowe takie jak kobiety, ludzie młodzi i w podeszłym wieku, mniejszości 
etniczne oraz w szczególności imigrantki; 

6. wyraża przekonanie, że kwestią istotną jest zwiększenie zaangażowania kobiet, w 
szczególności imigrantek, w działalność organizacji konsumenckich w celu osiągnięcia 
lepszej równowagi w kształtowaniu polityki konsumenckiej za istotne;

7. wzywa do prowadzenia kampanii informacyjnych mających na celu zwiększenie 
świadomości konsumentów w zakresie produktów oraz praktyk szkodliwych w czasie 
ciąży, w szczególności w zakresie palenia tytoniu, również palenia biernego oraz spożycia 
alkoholu, ale także jeśli chodzi o inne towary konsumpcyjne, które stanowią zagrożenie dla 
zdrowia, w przypadku ich stosowane w czasie ciąży.
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