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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

- so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní 
zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a 
službám a k ich poskytovaniu1,

- so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod2,

- so zreteľom na článok 13 Zmluvy o ES,

A. keďže k spotrebiteľskej politike sa pristupuje z rodového hľadiska neutrálne, spotrebitelia 
však nie sú „neutrálne“ bytosti a netvoria homogénnu skupinu, a to ani z hľadiska pohlavia 
ani z hľadiska veku, výšky príjmu, úrovne vzdelania, etnického pôvodu, spotrebiteľských 
návykov, atď.,

B. keďže moderná stratégia spotrebiteľskej politiky musí zohľadňovať spoločenské zmeny, 
napríklad novú vekovú štruktúru, čoraz dôležitejšiu úlohu žien a integráciu etnických 
menšín, ako aj hospodárske, environmentálne a technické zmeny v spoločnosti,

C. keďže pri vytváraní politiky a jej ďalšej realizácii treba lepšie zakotviť vyváženú účasť 
mužov a žien, mladých a starších ľudí a kultúrnych a etnických menšín,

D. keďže v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou spotrebiteľa sú ženy, muži a deti rôznymi 
spôsobmi vystavené určitým výrobkom, napríklad chemikáliám, a reagujú na ne; keďže 
však biologické faktory nie sú jediným dôvodom odlišnej zraniteľnosti žien, pokiaľ ide o 
niektoré druhy výrobkov, pretože významnú úlohu zohrávajú i spoločenské faktory, 
napríklad prevládajúce tradičné rodové úlohy,

1. opätovne zdôrazňuje dôležitosť rodového hľadiska ako neoddeliteľnej súčasti 
spotrebiteľskej politiky;

2. zdôrazňuje, že pri vypracovávaní ukazovateľov a štatistík je potrebné zohľadňovať rodové 
hľadisko, ako aj hľadisko veku a etnického pôvodu s cieľom identifikovať konkrétne 
problémové oblasti, ktorým čelia jednotlivé skupiny spotrebiteľov;

3. naliehavo vyzýva Komisiu a Sieť európskych spotrebiteľských centier, aby pri 
informovaní a vzdelávaní spotrebiteľov vždy zohľadňovali rodové hľadisko, ako aj 
hľadisko veku a etnického pôvodu;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa pri všetkých konzultáciách so spotrebiteľmi 
a spotrebiteľskými skupinami usilovala o rodovo vyváženú účasť;

                                               
1  Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
2  Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000, s. 22.
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5. opätovne vyzýva, aby sa pri vytváraní spotrebiteľskej politiky väčšia pozornosť venovala 
cieľovým skupinám, ako sú ženy, mladí a starší ľudia, etnické menšiny, a najmä ženy-
prisťahovalkyne;

6. domnieva sa, že v záujme dosiahnutia väčšej rovnováhy pri vytváraní spotrebiteľskej 
politiky treba posilniť účasť žien, najmä prisťahovalkýň, v spotrebiteľských organizáciách;

7. vyzýva na informačné kampane zamerané na zvýšenie povedomia spotrebiteľov o 
výrobkoch a postupoch, ktoré sú škodlivé počas tehotenstva, najmä o fajčení vrátane 
pasívneho fajčenia a konzumácii alkoholu, ale aj ďalších spotrebiteľských výrobkoch, 
ktoré predstavujú zdravotné riziko v prípade ich použitia počas tehotenstva.
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