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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost2,

– ob upoštevanju člena 13 pogodbe ES,

A. ker je potrošniška politika obravnavana na spolno nezaznamovan način, a vendar 
potrošniki niso nezaznamovana bitja in niso homogena glede na spol ali starost, stopnjo 
prihodka, izobrazbo, etnično pripadnost, način potrošnje itd.,  

B. ker morajo biti v sodobni strategiji potrošniške politike upoštevane družbene spremembe, 
kot so nova starostna struktura, vse večja vloga žensk in vključevanje etničnih manjšin ter 
tudi gospodarske, okoljske in tehnične spremembe v družbi,

C. ker mora biti uravnoteženo sodelovanje žensk in moških, mladih in starejših ter kulturnih 
in etničnih manjšin bolje upoštevano pri razvoju in izvajanju politike,

D. ker so z vidika varnosti in zaščite potrošnikov ženske, moški in otroci bolj izpostavljeni 
nekaterim proizvodom, na primer kemikalijam, in so na različne načine bolj dovzetni 
zanje; ker vseeno biološki dejavniki niso edini razlog za večjo občutljivost žensk v 
odnosu do nekaterih izdelkov, saj imajo pri tem vlogo tudi družbeni dejavniki, kot so 
prevladujoče tradicionalne vloge spolov, prav tako pomembni, 

1. ponovno poudarja, da je načelo enakosti spolov zelo pomemben del potrošniške politike;

2. poudarja, da je treba pri oblikovanju pokazateljev in statistik upoštevati vprašanje spola in 
tudi starosti in narodnosti, da se prepoznajo posebna težavna področja različnih 
potrošniških skupin;

3. poziva Komisijo in mrežo evropskih potrošniških centrov, naj pri informiranju in 
izobraževanju potrošnikov vedno upoštevajo vidik spola ter tudi starosti in narodnosti;

4. poziva Komisijo, naj si pri posvetovanjih s potrošniki in potrošniškimi skupinami 
prizadeva za uravnoteženo sodelovanje žensk in moških;

5. ponovno poziva, naj se pri oblikovanju potrošniške politike nameni več pozornosti ciljnim 
skupinam, kot so ženske, mladi in starejši, etnične manjšine in še posebej priseljenke;

6. meni, da je v potrošniških organizacijah treba okrepiti sodelovanje žensk, zlasti priseljenk, 

                                               
1 UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
2 UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
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da bo pri oblikovanju potrošniške politike doseženo večje ravnovesje;

7. poziva, naj se organizirajo informativne kampanje za povečanje ozaveščenosti 
potrošnikov o proizvodih in praksah, ki škodujejo nosečnicam, zlasti kajenje (tudi 
pasivno) in uživanje alkohola, a tudi o drugih potrošniških proizvodih, katerih uporaba 
med nosečnostjo pomeni zdravstveno tveganje. 
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