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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru pia�a 
internă �i protec�ia consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezolu�ie ce urmează să fie adoptată:

- având în vedere Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de 
aplicare a principiului egalită�ii de tratament între femei �i bărba�i privind 
accesul la bunuri �i servicii �i furnizarea de bunuri �i servicii1,

- având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de aplicare a 
principiului egalită�ii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau 
etnică2,

- având în vedere articolul 13 din Tratatul CE,

A. întrucât politica pentru protecţia consumatorilor este abordată în mod neutru din punct de 
vedere al criteriilor de sex, însă consumatorii nu sunt fiinţe „neutre” şi nu constituie un 
grup omogen, nici în ceea ce priveşte sexul, nici în ceea ce priveşte vârsta, nivelul 
venitului, nivelul de educaţie, mediul etnic, tiparele de consum etc.; 

B. întrucât o strategie modernă pentru protecţia consumatorilor trebuie să ia în considerare 
schimbările sociale, cum ar fi noua structură pe vârste, rolul din ce în ce mai important al 
femeilor şi integrarea minorităţilor etnice, precum şi de schimbările economice, de mediu 
şi tehnice din societate;

C. întrucât participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, a tinerilor şi persoanelor în vârstă 
şi a minorităţilor culturale/etnice ar trebui să fie mai bine ancorată în dezvoltarea şi 
continuarea politicii;

D. întrucât, în ceea ce priveşte siguranţa şi protecţia consumatorilor, femeile, bărbaţii şi copiii 
sunt expuşi şi vulnerabili la anumite produse, cum ar fi produsele chimice, în mod diferit; 
întrucât, cu toate acestea, factorii biologici nu sunt singurul motiv pentru vulnerabilitatea 
diferită a femeilor la anumite tipuri de produse, un rol jucând şi factorii sociali, cum ar fi 
rolurile atribuite în mod tradiţional fiecărui sex în parte,

1. reiterează importanţa dimensiunii genului ca parte integrantă din politica de protecţie a 
consumatorilor;

2. subliniază nevoia luării în calcul a aspectelor legate de sex, vârstă şi origine etnică atunci 
când se dezvoltă indicatori şi statistici pentru identificarea zonelor cu probleme specifice 
cu care se confruntă diferitele grupuri de consumatori;

3. invită Comisia şi Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor să ia mereu în calcul 

                                               
1  JO L 373, 21.12.2004, p. 37.
2  JO L 180, 19.07.2000, p. 22.
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perspectivele legate de sex, precum şi cele legate de vârstă şi etnie, în campaniile de 
informare şi educare a consumatorilor;

4. invită Comisia să depună eforturi pentru a avea o participare echilibrată pe sexuri în toate 
consultările cu consumatorii şi grupurile de consumatori;

5. face încă o dată apel pentru acordarea unei mai mari atenţii grupurilor ţintă, cum ar fi 
femei, tineri şi persoane în vârstă, minorităţi etnice şi, în special, femei imigrante, la 
formularea politicii de protecţie a consumatorilor;

6. consideră importantă implicarea mai mare a femeilor, cu precădere cea a femeilor 
imigrante, în organizaţiile de consumatori, pentru a se ajunge la un echilibru în conturarea 
politicii de protecţie a consumatorilor;

7. face apel pentru realizarea de campanii de informare cu scopul de a creşte gradul de 
conştientizare a consumatorilor despre produsele şi practicile ce dăunează în timpul 
sarcinii, mai ales fumatul, inclusiv fumatul pasiv, şi consumul de alcool, precum şi alte 
bunuri de consum ce pun sănătatea în pericol în timpul sarcinii. 
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