
PA\696951SV.doc PE398.421v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2007/2189(INI)

27.11.2007

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013
(2007/2189(INI))

Föredragande: Anna Hedh



PE398.421v01-00 2/4 PA\696951SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\696951SV.doc 3/4 PE398.421v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om 
genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång 
till och tillhandahållande av varor och tjänster1,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung2,

– med beaktande av artikel 13 i EG-fördraget.

A. Konsumentpolitiken betraktas som könsneutral, men konsumenter är inte några ”neutrala”
varelser och utgör inte en homogen grupp, varken i fråga om kön eller i fråga om ålder, 
inkomster, utbildning, etnisk bakgrund eller konsumtionsmönster.

B. En modern konsumentpolitik måste ta hänsyn till sociala förändringar, såsom en ny 
åldersstruktur, kvinnors allt viktigare roll och etniska minoriteters integration samt 
ekonomiska, miljömässiga och tekniska förändringar i samhället.

C. I den fortsatta utformningen av konsumentpolitiken bör man hålla fast vid en jämnare 
fördelning mellan kvinnor och män, yngre och äldre och kulturella/etniska minoriteter.

D. När det gäller konsumentsäkerhet och konsumentskydd utsätts kvinnor, män och barn på 
olika sätt för och är olika känsliga för vissa produkter, som kemikalier. Biologiska 
faktorer är inte den enda anledningen till att kvinnor är mer sårbara för vissa produkter. 
Sociala faktorer, såsom rådande traditionella könsroller, spelar också in.

1. Europaparlamentet upprepar att könsdimensionen är viktig som en integrerad del av 
konsumentpolitiken.

2. Europaparlamentet understryker att såväl kön som ålder och etnisk bakgrund bör beaktas 
när man tar fram indikatorer och statistik för att fastställa specifika problem för olika 
konsumentgrupper.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och nätverket European Consumer Centre att
alltid ta hänsyn till kön, ålder och etnisk bakgrund när man informerar och utbildar
konsumenter.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att alltid sträva efter en jämn könsfördelning 
vid samråd med konsumenter och konsumentgrupper.

5. Europaparlamentet kräver ännu en gång att större uppmärksamhet ska ägnas målgrupper 

                                               
1 EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
2 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
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som kvinnor, barn och äldre, etniska minoriteter och i synnerhet invandrarkvinnor, när 
man utformar konsumentpolitiken.

6. Europaparlamentet anser att det är viktigt att stärka kvinnors, särskilt invandrarkvinnors, 
deltagande i konsumentorganisationer för att skapa en bättre balans när
konsumentpolitiken utformas.

7. Europaparlamentet efterlyser informationskampanjer för att öka konsumenternas 
medvetenhet om produkter och beteenden, som är skadliga under graviditeten, särskilt 
rökning (även passiv rökning) och alkohol, men också andra konsumentprodukter som 
utgör en hälsorisk när de används under graviditeten.
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