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Pozměňovací návrh 1
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, 
kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s muži a ženami v přístupu ke 
zboží a službám a jejich poskytování1,
__________________
1 Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, která je do Smluv 
začleněna na základě článku 6 Smlouvy o 
Evropské unii, zejména její článek 7 
(respektování soukromého a rodinného 
života), článek 21 (zákaz diskriminace), 
článek 24 (práva dítěte), článek 25 (práva 
starších osob), článek 26 (začlenění osob se 
zdravotním postižením) a článek 38 
(ochrana spotřebitele),

- s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, která je do Smluv 
začleněna na základě článku 6 Smlouvy o 
Evropské unii, zejména její článek 7 
(respektování soukromého a rodinného 
života), článek 21 (zákaz diskriminace), 
článek 23 (rovnost mezi ženami a muži), 
článek 24 (práva dítěte), článek 25 (práva 
starších osob), článek 26 (začlenění osob se 
zdravotním postižením) a článek 38 
(ochrana spotřebitele),

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 25. 
října 2011 o mobilitě a začlenění osob se 
zdravotním postižením a o Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podpora práv 
spotřebitelů a ochrana těchto práv 
představují základní hodnoty pro rozvoj 
politik Evropské unie a pro plnění cílů 
strategie Evropa 2020,

A. vzhledem k tomu, že podpora práv 
spotřebitelů a ochrana těchto práv 
představují základní hodnoty pro rozvoj a 
posílení jednotného trhu a pro plnění cílů 
strategie Evropa 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ambicí 
spotřebitelské politiky EU by měl být 
vysoký stupeň posílení a ochrany každého 
zákazníka,
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Β

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh musí 
zajišťovat rovněž vysokou úroveň ochrany 
zranitelných skupin spotřebitelů a posílení 
jejich pravomocí,

B. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
a členské státy musí zajišťovat rovněž 
vysokou úroveň ochrany zranitelných 
skupin spotřebitelů a posílení jejich 
pravomocí, jakož i zvýšení jejich životní 
úrovně,

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh musí 
zajišťovat rovněž vysokou úroveň ochrany 
zranitelných skupin spotřebitelů a posílení 
jejich pravomocí,

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh musí 
zajišťovat rovněž vysokou úroveň ochrany 
všech spotřebitelů a věnovat zvláštní 
pozornost ochraně zranitelných skupin 
spotřebitelů za účelem posílení jejich 
pravomocí,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh musí 
zajišťovat rovněž vysokou úroveň ochrany
zranitelných skupin spotřebitelů a posílení
jejich pravomocí,

B. vzhledem k tomu, že ochrana 
spotřebitelů na jednotném trhu by měla 
zohledňovat rovněž zvláštní potřeby
zranitelných skupin spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku, důvěřivosti či
vzdělání, nebo osobami, které jsou 
oslabeny v důsledku svého sociálního a 
finančního postavení a jimž by měly 
orgány poskytovat zvláštní ochranu a 
zvláštní přístup,

C. vzhledem k tomu, že široce používaný 
pojem zranitelní spotřebitelé je založen na 
pojmu zranitelnosti jako vnitřního stavu a 
označuje nesourodou skupinu, která je 
tvořena kategoriemi osob považovaných za 
zranitelné z důvodu duševního nebo 
fyzického postižení, mentální retardace, 
věku nebo důvěřivosti; vzhledem k tomu, 
že pojem zranitelní spotřebitelé by měl 
zahrnovat i spotřebitele v oslabeném 
postavení, to znamená spotřebitele, kteří 
jsou ve stavu dočasné bezmoci vyplývající 
z propasti mezi jejich individuálním 
stavem a charakteristickými vlastnostmi 
na straně jedné a jejich vnějším 
prostředím na straně druhé s 
přihlédnutím k takovým kritériím, jako je
vzdělání, sociální a finanční postavení, 
přístup k internetu atd.,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku, důvěřivosti či 
vzdělání, nebo osobami, které jsou 
oslabeny v důsledku svého sociálního a 
finančního postavení a jimž by měly 
orgány poskytovat zvláštní ochranu a 
zvláštní přístup,

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku, pohlaví, 
důvěřivosti či vzdělání, nebo osobami, 
které jsou oslabeny v důsledku svého 
sociálního a finančního postavení a jimž by 
měly orgány poskytovat zvláštní ochranu a 
zvláštní přístup,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Christel Schaldemose, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku, důvěřivosti či 
vzdělání, nebo osobami, které jsou 
oslabeny v důsledku svého sociálního a 
finančního postavení a jimž by měly 
orgány poskytovat zvláštní ochranu a 
zvláštní přístup,

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku či vzdělání, nebo 
osobami, které jsou oslabeny v důsledku 
svého sociálního a finančního postavení a 
jimž by měly orgány poskytovat zvláštní 
ochranu a zvláštní přístup,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
María Irigoyen Pérez
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku, důvěřivosti či 
vzdělání, nebo osobami, které jsou 
oslabeny v důsledku svého sociálního a 
finančního postavení a jimž by měly 
orgány poskytovat zvláštní ochranu a 
zvláštní přístup,

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku, důvěřivosti či 
vzdělání, nebo osobami, které jsou 
oslabeny v důsledku svého sociálního a 
finančního postavení a jimž by měly 
orgány poskytovat zvláštní ochranu a 
zvláštní přístup; vzhledem k tomu, že 
kterýkoli spotřebitel se v určitém 
okamžiku svého života může stát 
zranitelným v důsledku vnějších faktorů a 
interakcí s trhem,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku, důvěřivosti či 
vzdělání, nebo osobami, které jsou 
oslabeny v důsledku svého sociálního a 
finančního postavení a jimž by měly 
orgány poskytovat zvláštní ochranu a 
zvláštní přístup,

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi osob 
považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení, 
mentální retardace, věku, důvěřivosti, nebo 
osobami, které jsou zvláště oslabeny v 
důsledku svého sociálního a finančního 
postavení (například silně zadlužené 
osoby) a jimž by měly orgány poskytovat 
zvláštní ochranu a zvláštní přístup,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé představují nesourodou 
skupinu, která je tvořena kategoriemi 
osob považovaných za zranitelné z důvodu 
duševního nebo fyzického postižení,
mentální retardace, věku, důvěřivosti či 
vzdělání, nebo osobami, které jsou 
oslabeny v důsledku svého sociálního a 
finančního postavení a jimž by měly 
orgány poskytovat zvláštní ochranu a
zvláštní přístup,

C. vzhledem k tomu, že zranitelní 
spotřebitelé jsou ti, kdo z důvodu věku 
nebo duševního nebo fyzického postižení 
či mentální retardace mají problémy s 
dostupností a s chápáním příslušných 
spotřebitelských informací a jimž by proto 
měla být poskytována zvláštní ochrana,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že ženy v Evropě 
rozhodují o více než 70 % nákupů do 
domácnosti,1

__________________
1 McKinsey & Company: Women Matter: 
Gender diversity, a corporate performance 
driver, 2007

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Olle Schmidt
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. v tomto ohledu uvádí, že děti by měly 
být považovány za zranitelné spotřebitele 
do té doby, než dosáhnou věku trestní 
odpovědnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že příčiny 
zranitelnosti mohou být velmi rozmanité, 
a proto by otázka zranitelnosti neměla být 
v právních předpisech ani ve stávajících 
politikách řešena na základě jednotného 
přístupu, nýbrž na základě kazuistiky;

1. poukazuje na skutečnost, že příčiny 
zranitelnosti mohou být velmi rozmanité, a 
to jak v případě, že spotřebitel je pod 
zákonnou ochranou, tak v případě, že je 
zranitelný dočasně nebo v souvislosti s 
konkrétním odvětvím, a proto by otázka 
zranitelnosti neměla být v právních 
předpisech ani ve stávajících politikách 
řešena na základě jednotného přístupu, 
nýbrž na základě kazuistiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že příčiny 
zranitelnosti mohou být velmi rozmanité, a 

1. poukazuje na skutečnost, že příčiny 
zranitelnosti mohou být velmi rozmanité, a 
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proto by otázka zranitelnosti neměla být v 
právních předpisech ani ve stávajících 
politikách řešena na základě jednotného 
přístupu, nýbrž na základě kazuistiky;

proto by otázka zranitelnosti neměla být v 
právních předpisech ani ve stávajících 
politikách řešena na základě jednotného 
přístupu, nýbrž na základě kazuistiky; 
zdůrazňuje, že i když se každý spotřebitel 
může za určitých okolností ocitnout v 
situaci zranitelného spotřebitele, některé 
skupiny lidí jsou strukturálně zranitelné v 
důsledku své mentální, fyzické nebo 
psychologické nemohoucnosti, věku nebo 
důvěřivosti – například děti, dospívající, 
starší lidé nebo někteří lidé, kteří jsou 
zranitelní na základě své sociální nebo 
finanční situace (například lidé s 
nadměrnými dluhy), a potřebují proto 
zvláštní ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že příčiny 
zranitelnosti mohou být velmi rozmanité, a 
proto by otázka zranitelnosti neměla být v 
právních předpisech ani ve stávajících 
politikách řešena na základě jednotného 
přístupu, nýbrž na základě kazuistiky;

1. poukazuje na skutečnost, že příčiny 
zranitelnosti mohou být velmi rozmanité, a 
proto by otázka zranitelnosti spotřebitele 
neměla být v evropských právních 
předpisech řešena prostřednictvím obtížně 
realizovatelného jednotného a globálního 
právního nástroje, nýbrž na základě 
kazuistiky jako průřezový cíl;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že příčiny 
zranitelnosti mohou být velmi rozmanité, a 
proto by otázka zranitelnosti neměla být v 
právních předpisech ani ve stávajících 
politikách řešena na základě jednotného 
přístupu, nýbrž na základě kazuistiky;

1. poukazuje na skutečnost, že příčiny 
zranitelnosti mohou být velmi rozmanité, a 
proto by otázka zranitelnosti neměla být v 
právních předpisech ani ve stávajících 
politikách řešena na základě jednotného 
přístupu, nýbrž na základě kazuistiky. V 
této souvislosti se budoucí spotřebitelská 
politika a právní předpisy musí soustředit 
na obecná řešení, která jsou plně založena 
na různých potřebách a schopnostech 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na skutečnost, že členské 
státy musí přijímat vhodná opatření a 
nabízet dostatečné záruky ochrany 
zranitelných spotřebitelů;

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že strategie zaměřená na 
práva zranitelných spotřebitelů se musí 
soustředit na účinnou ochranu
spotřebitelů a na prevenci zranitelnosti

2. zdůrazňuje, že strategie zaměřená na 
práva zranitelných spotřebitelů se musí 
soustředit na posílení jejich práv a 
zajištění jejich účinného zachovávání a 
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bez ohledu na použité nástroje; prosazování a musí poskytovat
spotřebitelům veškeré nezbytné 
prostředky, díky nimž se budou moci 
náležitě rozhodovat a být asertivní, bez 
ohledu na použité nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že strategie zaměřená na 
práva zranitelných spotřebitelů se musí 
soustředit na účinnou ochranu spotřebitelů 
a na prevenci zranitelnosti bez ohledu na 
použité nástroje;

2. zdůrazňuje, že EU se musí soustředit na 
účinnou ochranu práv všech spotřebitelů, 
včetně zranitelných spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že strategie zaměřená na 
práva zranitelných spotřebitelů se musí 
soustředit na účinnou ochranu spotřebitelů 
a na prevenci zranitelnosti bez ohledu na 
použité nástroje;

2. zdůrazňuje, že strategie zaměřená na 
práva zranitelných spotřebitelů se musí 
soustředit na účinnou ochranu spotřebitelů 
a na prevenci zranitelnosti bez ohledu na 
použité nástroje; domnívá se, že pojem 
„průměrný spotřebitel“ není dostatečně 
flexibilní, aby se mohl přizpůsobit 
konkrétním případům, a někdy 
neodpovídá situacím ve skutečném životě; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že strategie zaměřená na 
práva zranitelných spotřebitelů se musí 
soustředit na účinnou ochranu spotřebitelů 
a na prevenci zranitelnosti bez ohledu na 
použité nástroje;

2. zdůrazňuje, že EU se musí soustředit na 
účinnou ochranu práv všech spotřebitelů a
doplnit tuto základní ochranu o takové 
politiky, které zajistí odpovídající podporu 
zranitelných spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že strategie řešení 
zranitelnosti spotřebitelů musí být 
přiměřená, aby neomezovala osobní 
svobodu a výběr prováděný spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje potřebu přijmout cílené 
kroky zaměřené především na zranitelné 
spotřebitele na úrovni EU i na úrovni 
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členských států, neboť na základě 
výsledků nejnovějšího průzkumu 
Eurobarometr je procento spotřebitelů, 
kteří se cítí být informováni a chráněni, 
nižší než 50 %, a zejména zranitelné 
skupiny mají potíže s pochopením 
nabídek, které jsou jim předkládány, 
neznají svá práva, čelí většímu počtu 
problémů a v případě problému se 
zdráhají podniknout nějaké kroky;

Or. el

Pozměňovací návrh 28
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
pravidelně a podrobně zkoumaly druhy 
sociálního a spotřebitelského chování, 
které by mohly u některých skupin či 
jedinců způsobit zranitelnost, s cílem 
zabránit tomuto jevu, a v případě, že tato 
zranitelnost přesto vznikne, aby ji řešily 
přijetím zvláštních ochranných opatření;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
pravidelně a podrobně zkoumaly druhy 
sociálního a spotřebitelského chování, 
které by mohly u některých skupin či 

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
pravidelně a podrobně zkoumaly druhy 
sociálního a spotřebitelského chování, 
které by mohly u některých skupin či 
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jedinců způsobit zranitelnost, s cílem 
zabránit tomuto jevu, a v případě, že tato 
zranitelnost přesto vznikne, aby ji řešily 
přijetím zvláštních ochranných opatření;

jedinců způsobit zranitelnost, a v případě, 
že tato zranitelnost přesto vznikne, aby ji 
řešily přijetím zvláštních ochranných 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
pravidelně a podrobně zkoumaly druhy 
sociálního a spotřebitelského chování, 
které by mohly u některých skupin či 
jedinců způsobit zranitelnost, s cílem 
zabránit tomuto jevu, a v případě, že tato 
zranitelnost přesto vznikne, aby ji řešily 
přijetím zvláštních ochranných opatření;

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
pravidelně a podrobně zkoumaly druhy 
sociálního a spotřebitelského chování a 
podmínky, které by mohly u některých 
skupin či jedinců způsobit zranitelnost, s 
cílem zabránit tomuto jevu, a v případě, že 
tato zranitelnost přesto vznikne, aby ji 
řešily přijetím zvláštních ochranných 
opatření;

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
pravidelně a podrobně zkoumaly druhy 
sociálního a spotřebitelského chování, 
které by mohly u některých skupin či 
jedinců způsobit zranitelnost, s cílem 
zabránit tomuto jevu, a v případě, že tato 
zranitelnost přesto vznikne, aby ji řešily 
přijetím zvláštních ochranných opatření;

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
například analyzovaly stížnosti 
spotřebitelů a stanovily tak situace, v 
nichž jsou některé skupiny či jedinci 
zvláště zranitelní;
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
pravidelně a podrobně zkoumaly druhy 
sociálního a spotřebitelského chování, 
které by mohly u některých skupin či 
jedinců způsobit zranitelnost, s cílem 
zabránit tomuto jevu, a v případě, že tato 
zranitelnost přesto vznikne, aby ji řešily 
přijetím zvláštních ochranných opatření;

3. žádá Komisi a vybízí členské státy, aby 
pravidelně a podrobně zkoumaly druhy 
sociálního a spotřebitelského chování, 
které by mohly u některých skupin či 
jedinců způsobit zranitelnost, s cílem 
zabránit tomuto jevu, a v případě, že tato 
zranitelnost přesto vznikne, aby ji řešily 
přijetím reformy ochrany spotřebitele a 
poskytováním ochrany všem 
spotřebitelům, bez ohledu na jejich 
schopnosti a na to, v jaké životní fázi se 
nachází;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že v různých členských 
státech stále existují rozdíly mezi výrobky 
stejné značky; spotřebitelé z některých 
zemí jsou tak méně chráněni; 

Or. lv

Pozměňovací návrh 34
Philippe Juvin
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy ke spolupráci na přijetí široké a 
soudržné politické a legislativní strategie 
proti zranitelnosti s přihlédnutím k 
rozmanitosti a složitosti všech situací, 
které jsou s tím spojeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby v praxi prováděla 
článek 174 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
ostrovní a horské oblasti, jejichž zranitelní 
spotřebitelé mají obtížnější přístup k 
širokopásmovému připojení, na pracoviště 
a ke zdravotnickému a vzdělávacímu 
systému než občané žijící ve velkých 
městských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 3 bis (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. doporučuje členským státům, aby 
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podepsaly a ratifikovaly Haagskou 
úmluvu ze dne 13. ledna 2000 o 
mezinárodní ochraně dospělých;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Evropskou komisi a Radu, aby 
uvažovaly o posílení práv zranitelných 
spotřebitelů jako o klíčové prioritě v rámci 
probíhající revize návrhu nařízení o 
spotřebitelském programu 2014-2020 a 
nadcházejícího zveřejnění agendy 
Spotřebitelé;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zahrnula rozměr zranitelnosti spotřebitelů 
do provedení hodnotící tabulky týkající se 
spotřebitelů, a to například tak, že by 
údaje rozdělila podle věku, úrovně 
vzdělání nebo společensko-hospodářských 
faktorů, aby měla jasnější přehled potřeb 
zranitelných spotřebitelů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá 
jen okrajově a omezuje se pouze na 
ekonomický zájem spotřebitelů,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá jen 
okrajově a omezuje se pouze na 
ekonomický zájem spotřebitelů,

4. uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá jen 
z hlediska ekonomického zájmu
spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá jen 
okrajově a omezuje se pouze na 
ekonomický zájem spotřebitelů,

4.uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu zavedla problematiku zranitelnosti 
spotřebitelů, přičemž se soustředí na 
„nežádoucí vliv“, který by mohl být 
vyvíjen na spotřebitele, jejichž vůle není 
zcela pevná; směrnice o nekalých 
obchodních praktikách však chránila 
pouze ekonomické zájmy spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk, Iliana Ivanova

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá jen 
okrajově a omezuje se pouze na 
ekonomický zájem spotřebitelů,

4. uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá jen 
okrajově a omezuje se primárně pouze na 
ekonomický zájem spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že směrnice Evropského 4. uvádí, že směrnice Evropského 
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parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá jen 
okrajově a omezuje se pouze na 
ekonomický zájem spotřebitelů,

parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se omezuje pouze na ekonomický 
zájem spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá jen 
okrajově a omezuje se pouze na 
ekonomický zájem spotřebitelů,

4. uvádí, že směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. 
května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu se problémem zranitelnosti zabývá jen 
okrajově a omezuje se pouze na 
ekonomický zájem spotřebitelů a shledává 
rovněž, že používání termínu průměrný 
spotřebitel často neposkytuje uspokojivou 
ochranu zranitelných spotřebitelů tam, 
kde je hospodářská činnost zaměřena na 
širokou skupinu spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. uvádí, že není možné mít komplexní 
legislativní nástroj věnovaný ochraně 
zranitelných spotřebitelů; trvá na tom, že 
ochrana zranitelných spotřebitelů by měla 
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být zohledněna případ od případu při 
přípravě právních předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů, která představuje nejnovější 
právní nástroj pro ochranu práv 
spotřebitelů, se nevztahuje na některá 
odvětví, v nichž se zranitelnost projevuje 
zvlášť výrazně, a že zranitelnost ve smyslu 
zvláštního pojmu zmiňuje pouze v bodu 
odůvodnění 34;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů, která představuje nejnovější 
právní nástroj pro ochranu práv 
spotřebitelů, se nevztahuje na některá 
odvětví, v nichž se zranitelnost projevuje 
zvlášť výrazně, a že zranitelnost ve smyslu 
zvláštního pojmu zmiňuje pouze v bodu 
odůvodnění 34;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 48
María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů, která představuje nejnovější 
právní nástroj pro ochranu práv 
spotřebitelů, se nevztahuje na některá 
odvětví, v nichž se zranitelnost projevuje 
zvlášť výrazně, a že zranitelnost ve smyslu 
zvláštního pojmu zmiňuje pouze v bodu 
odůvodnění 34;

5. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů, která představuje 
nejnovější právní nástroj pro ochranu práv 
spotřebitelů, posiluje předsmluvní a 
smluvní požadavky na informace, 
formuluje silnější právo na odstoupení od 
smlouvy, pokud poskytovatel nebo 
prodejce nesplnil svou zákonnou 
povinnost poskytnout uvedené informace, 
a vyžaduje, aby informace byly sdělovány 
jasně a srozumitelně; uvádí však, že 
směrnice se nevztahuje na některá citlivá 
odvětví, jako je finančnictví nebo 
doprava, v nichž se zranitelnost projevuje 
zvlášť výrazně a je třeba ji řešit vhodnými 
a účinnými prostředky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů, která představuje nejnovější 
právní nástroj pro ochranu práv 
spotřebitelů, se nevztahuje na některá 
odvětví, v nichž se zranitelnost projevuje 
zvlášť výrazně, a že zranitelnost ve smyslu 
zvláštního pojmu zmiňuje pouze v bodu 
odůvodnění 34;

5. uvádí, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů představuje nejnovější 
právní nástroj pro ochranu práv 
spotřebitelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů, která představuje nejnovější 
právní nástroj pro ochranu práv 
spotřebitelů, se nevztahuje na některá 
odvětví, v nichž se zranitelnost projevuje 
zvlášť výrazně, a že zranitelnost ve smyslu 
zvláštního pojmu zmiňuje pouze v bodu 
odůvodnění 34;

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů, která představuje nejnovější 
právní nástroj pro ochranu práv 
spotřebitelů, se nevztahuje na některá 
odvětví, v nichž se zranitelnost projevuje 
zvlášť výrazně, a že zranitelnost ve smyslu 
zvláštního pojmu zmiňuje pouze v bodu 
odůvodnění 34; má za to, že provádění této 
směrnice ze strany členských států by 
mělo být konzistentní s problematikou 
zranitelnosti spotřebitelů a že opatření na 
ochranu spotřebitelů by měla být 
uplatňována tak, aby se zvláště 
zranitelným spotřebitelům dostalo takové 
ochrany, jakou potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že stávající legislativní 
rámec neumožňuje odstraňovat v různých 
členských státech výrobky stejné značky o 
nestejné kvalitě a vyzývá Komisi, aby 
dohlížela na uplatňování právních 
předpisů týkajících se ochrany 
spotřebitelů;
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Or. lv

Pozměňovací návrh 52
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že Evropská komise zaměřila své 
úsilí zejména na posílení úlohy
spotřebitelů; přestože oceňuje snahu 
Komise docílit toho, aby byli evropští 
spotřebitelé lépe informováni o svých 
možnostech a právech, což v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti 
vnitřního trhu, považuje tento přístup za 
jednoznačně nedostatečný pro účely 
ochrany zranitelných skupin spotřebitelů, 
které vyžadují zavedení zvláštních 
opatření;

6. má za to, že posílení práv zranitelných 
spotřebitelů neznamená pouze rozvoj 
právních předpisů a účinné posilování 
jejich práv, ale i posilování jejich 
schopnosti přijmout samostatně optimální 
rozhodnutí; proto rozhodně podporuje 
úsilí Evropské komise prosazovat úlohu 
spotřebitelů pomocí snadno dostupných a 
srozumitelných informací a vzdělávání 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že Evropská komise zaměřila své 
úsilí zejména na posílení úlohy 
spotřebitelů; přestože oceňuje snahu 
Komise docílit toho, aby byli evropští 
spotřebitelé lépe informováni o svých 
možnostech a právech, což v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti 
vnitřního trhu, považuje tento přístup za 
jednoznačně nedostatečný pro účely 
ochrany zranitelných skupin spotřebitelů, 
které vyžadují zavedení zvláštních 

6. lituje, že Evropská komise zaměřila své 
úsilí zejména na posílení úlohy 
spotřebitelů; přestože oceňuje snahu 
Komise docílit toho, aby byli evropští 
spotřebitelé lépe informováni o svých 
možnostech a právech, což v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti 
vnitřního trhu, považuje tento přístup za 
jednoznačně nedostatečný pro účely 
ochrany zranitelných skupin spotřebitelů, 
které vyžadují zavedení zvláštních opatření 
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opatření; a zvláštních právních předpisů;

Or. el

Pozměňovací návrh 54
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že Evropská komise zaměřila své 
úsilí zejména na posílení úlohy 
spotřebitelů; přestože oceňuje snahu 
Komise docílit toho, aby byli evropští 
spotřebitelé lépe informováni o svých 
možnostech a právech, což v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti 
vnitřního trhu, považuje tento přístup za 
jednoznačně nedostatečný pro účely 
ochrany zranitelných skupin spotřebitelů, 
které vyžadují zavedení zvláštních 
opatření;

6. lituje, že Evropská komise zaměřila své 
úsilí zejména na posílení úlohy 
spotřebitelů; přestože oceňuje snahu 
Komise docílit toho, aby byli evropští 
spotřebitelé lépe informováni o svých 
možnostech a právech, což v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti 
vnitřního trhu, považuje tento přístup za 
jednoznačně nedostatečný pro účely 
ochrany spotřebitelů obecně a zvláště 
zranitelných skupin spotřebitelů, které 
vyžadují zavedení zvláštních opatření za 
účelem rozvoje spotřebitelské politiky pro 
všechny evropské spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že Evropská komise zaměřila své 
úsilí zejména na posílení úlohy
spotřebitelů; přestože oceňuje snahu 
Komise docílit toho, aby byli evropští 
spotřebitelé lépe informováni o svých 
možnostech a právech, což v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti 

6. vítá, že Evropská komise posiluje úlohu
spotřebitelů; podporuje snahu Komise 
docílit toho, aby byli evropští spotřebitelé
lépe informováni o svých možnostech a 
právech, neboť tato činnost v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti a 
férovosti vnitřního trhu; obává se, že tento 



PE485.837v02-00 28/72 AM\896036CS.doc

CS

vnitřního trhu, považuje tento přístup za
jednoznačně nedostatečný pro účely 
ochrany zranitelných skupin spotřebitelů, 
které vyžadují zavedení zvláštních 
opatření;

přístup může být nedostatečný pro účely 
ochrany zranitelných skupin spotřebitelů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. lituje, že Evropská komise zaměřila své 
úsilí zejména na posílení úlohy
spotřebitelů; přestože oceňuje snahu
Komise docílit toho, aby byli evropští 
spotřebitelé lépe informováni o svých 
možnostech a právech, což v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti 
vnitřního trhu, považuje tento přístup za
jednoznačně nedostatečný pro účely 
ochrany zranitelných skupin spotřebitelů, 
které vyžadují zavedení zvláštních 
opatření;

6. vítá, že Evropská komise posiluje úlohu
spotřebitelů; podporuje snahu Komise 
docílit toho, aby byli evropští spotřebitelé 
lépe informováni o svých možnostech a 
právech, neboť tato činnost v každém 
případě přispívá ke zvýšení účinnosti a 
férovosti vnitřního trhu; obává se, že tento 
přístup může být nedostatečný pro účely 
ochrany zranitelných skupin spotřebitelů, 
neboť jejich zranitelnost pramení z jejich 
potíží s přístupem k informacím nebo s 
vyhodnocováním těch informací, jež jsou 
jim poskytovány; žádá Komisi, aby 
zajistila, že zranitelní spotřebitelé budou 
mít přístup ke stejnému zboží a službám a 
nebyli klamáni;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 



AM\896036CS.doc 29/72 PE485.837v02-00

CS

mnohých spotřebitelů nízká asertivita a 
nedostatečné pochopení získaných 
informací či dostupných možností nebo 
neznalost stávajících způsobů reklamace a 
kompenzace, zvláště v případě 
přeshraničního a elektronického obchodu;

mnohých spotřebitelů rovněž nízká 
asertivita a nedostatečné pochopení 
získaných informací či dostupných 
možností nebo neznalost stávajících 
způsobů reklamace a kompenzace, zvláště 
v případě přeshraničního a elektronického 
obchodu, ale ještě více je tomu tak v 
případě spotřebitelů ekonomicky 
zranitelných z důvodu vysokých nákladů 
na nákup nezbytného zboží a služeb;

Or. el

Pozměňovací návrh 58
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 
mnohých spotřebitelů nízká asertivita a 
nedostatečné pochopení získaných 
informací či dostupných možností nebo 
neznalost stávajících způsobů reklamace a 
kompenzace, zvláště v případě 
přeshraničního a elektronického obchodu;

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 
mnohých spotřebitelů nízká asertivita a 
nedostatečné pochopení získaných 
informací či dostupných možností nebo 
neznalost stávajících způsobů reklamace a 
kompenzace, a že tyto překážky rostou v 
případě přeshraničního obchodu, včetně 
přeshraničního elektronického obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 
mnohých spotřebitelů nízká asertivita a
nedostatečné pochopení získaných 
informací či dostupných možností nebo 

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 
mnohých spotřebitelů nedostatečný přístup 
nebo nedostatečné pochopení získaných 
informací nebo neznalost stávajících 
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neznalost stávajících způsobů reklamace a 
kompenzace, zvláště v případě 
přeshraničního a elektronického obchodu;

způsobů reklamace a kompenzace, zvláště 
v případě přeshraničního, podomního a 
elektronického obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 
mnohých spotřebitelů nízká asertivita a 
nedostatečné pochopení získaných 
informací či dostupných možností nebo 
neznalost stávajících způsobů reklamace a 
kompenzace, zvláště v případě 
přeshraničního a elektronického obchodu;

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 
mnohých spotřebitelů nízká asertivita a 
nedostatečné pochopení získaných 
informací či dostupných možností, obtížný 
přístup k některým dokumentům nebo 
neznalost stávajících způsobů reklamace a 
kompenzace, zvláště v případě 
přeshraničního a elektronického obchodu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 61
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 
mnohých spotřebitelů nízká asertivita a 
nedostatečné pochopení získaných 
informací či dostupných možností nebo
neznalost stávajících způsobů reklamace a 
kompenzace, zvláště v případě 
přeshraničního a elektronického obchodu;

7. konstatuje, že příčinou zranitelnosti je u 
mnohých spotřebitelů nedostatek informací
a možností a špatná kvalita nabízených 
způsobů reklamace a kompenzace, zvláště 
v případě přeshraničního a elektronického 
obchodu;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 62
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá proto Evropskou komisi a 
členské státy, aby dále podporovaly a 
rozvíjely stávající iniciativy (jako je 
Dolceta, ECC-Net atd.) a zajistily zároveň 
soudržnost mezi těmito iniciativami s 
cílem zlepšit informovanost a vzdělávání 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. bezodkladně žádá Evropskou unii a 
členské státy, aby věnovaly větší pozornost 
informování spotřebitelů a reklamním 
kampaním a aby přizpůsobily poskytované 
informace cílové skupině spotřebitelů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 64
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 

vypouští se
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spotřebitel; jedná-li se v takovýchto 
smlouvách o spotřebitele ve zranitelném 
postavení, pak musí úřady a správní 
orgány zavést vhodná opatření, jimiž 
podnítí aktivní podíl dodavatelů na jejich 
ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel; jedná-li se v takovýchto 
smlouvách o spotřebitele ve zranitelném 
postavení, pak musí úřady a správní 
orgány zavést vhodná opatření, jimiž 
podnítí aktivní podíl dodavatelů na jejich 
ochraně;

8. vyzývá podniky, aby podporovaly a 
rozvíjely samoregulační iniciativy na 
posílení ochrany práv zranitelných 
spotřebitelů a aby zajistily lepší
informovanost spotřebitelů a 
srozumitelnost informací; vyzývá 
příslušné vnitrostátní orgány, aby 
přinášely v tomto ohledu podněty;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel; jedná-li se v takovýchto 
smlouvách o spotřebitele ve zranitelném 
postavení, pak musí úřady a správní orgány 
zavést vhodná opatření, jimiž podnítí 
aktivní podíl dodavatelů na jejich ochraně;

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel; jedná-li se v takovýchto 
smlouvách o spotřebitele ve zranitelném 
postavení, pak musí úřady a správní orgány 
zavést vhodná opatření, jimiž podnítí 
aktivní podíl dodavatelů na ochraně 
spotřebitelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel; jedná-li se v takovýchto 
smlouvách o spotřebitele ve zranitelném 
postavení, pak musí úřady a správní 
orgány zavést vhodná opatření, jimiž 
podnítí aktivní podíl dodavatelů na jejich
ochraně;

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel; doporučuje, aby se v 
konkrétním případě osob, které jsou pod 
zákonnou ochranou, dodavatelé podíleli 
na jejich ochraně a úřady a správní orgány 
zavedly v tomto smyslu vhodná opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel; jedná-li se v takovýchto 
smlouvách o spotřebitele ve zranitelném 
postavení, pak musí úřady a správní 
orgány zavést vhodná opatření, jimiž 
podnítí aktivní podíl dodavatelů na jejich 
ochraně;

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anna Hedh, Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel; jedná-li se v takovýchto 
smlouvách o spotřebitele ve zranitelném
postavení, pak musí úřady a správní orgány 
zavést vhodná opatření, jimiž podnítí 
aktivní podíl dodavatelů na jejich
ochraně;

8. zdůrazňuje, že nejslabší stranou 
smluvních vztahů bývá často právě 
spotřebitel; jedná-li se v takovýchto 
smlouvách o spotřebitele ve zranitelném 
postavení, pak musí zákonodárce zavést 
nezbytnou právní ochranu spotřebitelů a 
úřady a správní orgány musí zajistit 
ochranu spotřebitelů; za osvědčený 
obchodní postup společnosti je 
považováno, jestliže tato společnost zavede 
systémy, které přispívají k tomu, aby 
všichni spotřebitelé porozuměli smlouvě a 
vyhodnotili ji;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných 
před uzavřením smlouvy a zavádí právo 
na vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 
zranitelné skupiny spotřebitelů mohou být 
i navzdory těmto opatřením neschopny 
přečíst si poskytované informace nebo 
těmto informacím porozumět;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 
zranitelné skupiny spotřebitelů mohou být i 
navzdory těmto opatřením neschopny 
přečíst si poskytované informace nebo 
těmto informacím porozumět;

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 
zranitelné skupiny spotřebitelů mohou být i 
navzdory těmto opatřením neschopny 
přečíst si poskytované informace nebo 
těmto informacím nebo svým povinnostem 
dostatečně porozumět;

Or. el

Pozměňovací návrh 72
Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 
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zranitelné skupiny spotřebitelů mohou být 
i navzdory těmto opatřením neschopny
přečíst si poskytované informace nebo 
těmto informacím porozumět;

skupiny spotřebitelů, které nejsou schopny
přečíst si poskytované informace, jsou 
zranitelné, pokud nedostanou žádné 
informace v alternativní podobě nebo 
pokud nebudou mít jinou skutečnou 
možnost těmto informacím porozumět;

Or. sv

Pozměňovací návrh 73
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 
zranitelné skupiny spotřebitelů mohou být i 
navzdory těmto opatřením neschopny 
přečíst si poskytované informace nebo 
těmto informacím porozumět;

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně a šířeny bez 
jakýchkoli překážek; uvádí, že zranitelné 
skupiny spotřebitelů mohou být i navzdory 
těmto opatřením neschopny přečíst si
poskytované informace nebo těmto 
informacím porozumět;

Or. hu

Pozměňovací návrh 74
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 



AM\896036CS.doc 37/72 PE485.837v02-00

CS

právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 
zranitelné skupiny spotřebitelů mohou být 
i navzdory těmto opatřením neschopny 
přečíst si poskytované informace nebo 
těmto informacím porozumět;

právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 
zranitelné skupiny spotřebitelů mohou být i 
navzdory těmto opatřením neschopny 
přečíst si poskytované informace nebo 
těmto informacím porozumět;

9. zdůrazňuje, že směrnice 2011/83/EU o 
právech spotřebitelů zpřísňuje požadavky 
týkající se poskytování smluvních 
informací a informací poskytovaných před 
uzavřením smlouvy a zavádí právo na 
vypovězení smlouvy v případě, že 
dodavatel či prodejce nesplnil svou 
zákonnou povinnost podat informace; 
stanoví také, že tyto informace musí být 
podávány jasně a srozumitelně; uvádí, že 
zranitelné skupiny spotřebitelů mohou být i 
navzdory těmto opatřením neschopny 
dostat se k poskytovaným informacím
nebo tyto informace pochopit;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Malcolm Harbour
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi a členské 
státy, aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby přihlížely 
nejen k určenému způsobu použití, ale i k 
použití předvídatelnému, a žádá je také, 
aby zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby přihlížely
nejen k určenému způsobu použití, ale i k 
použití předvídatelnému, a žádá je také, 
aby zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby zajistily, že normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků účinně 
zohlední potřebu zajistit odpovídající 
ochranu zranitelných spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby přihlížely 
nejen k určenému způsobu použití, ale i k 
použití předvídatelnému, a žádá je také, 
aby zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby přihlížely 
nejen k určenému způsobu použití, ale i k 
použití předvídatelnému, a žádá je také, 
aby zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření, uvádí, že určený způsob 
použití často nezohledňuje konkrétní 
rizika, s nimiž se mohou setkat 
spotřebitelé ve zranitelném postavení; 
požaduje, aby se budoucí revize směrnice 
o obecné bezpečnosti výrobků soustředila 
na výše uvedené obavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby přihlížely 
nejen k určenému způsobu použití, ale i k 
použití předvídatelnému, a žádá je také,
aby zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků a žádá je 
také, aby zdůraznily požadavky v oblasti 
jakosti a ochranná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby přihlížely 
nejen k určenému způsobu použití, ale i k 
použití předvídatelnému, a žádá je také, 
aby zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, především předpisy 
týkající se přístupu slabozrakých osob k 
výrobkům běžné potřeby za takových 
podmínek, aby byly bezpečné a 
neohrožovaly jejich zdraví, tak, aby 
přihlížely nejen k určenému způsobu 
použití, ale i k použití předvídatelnému, a 
žádá je také, aby zpřísnily požadavky v 
oblasti jakosti a ochranná opatření;

Or. hu

Pozměňovací návrh 81
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby přihlížely 
nejen k určenému způsobu použití, ale i k 
použití předvídatelnému, a žádá je také, 
aby zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby pokud 
možno přihlížely nejen k určenému 
způsobu použití, ale i k použití 
předvídatelnému, a žádá je také, aby 
zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků, zejména 
těch, které jsou určeny zranitelným 
skupinám spotřebitelů, tak, aby přihlížely 
nejen k určenému způsobu použití, ale i k 
použití předvídatelnému, a žádá je také, 
aby zpřísnily požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

10. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby upravily normy a podmínky 
bezpečnosti některých výrobků tak, aby 
zdůrazňovaly požadavky v oblasti jakosti a 
ochranná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy a Evropskou komisi, 
aby zaměřily své úsilí na harmonizaci 
údajů poskytovaných občanům se 
zdravotním postižením a aby zajistily, že 
podniky budou poskytovat informace v 
podobě, která bude pro uvedené občany 
přijatelná;

11. žádá členské státy a Evropskou komisi, 
aby zaměřily své úsilí na harmonizaci 
údajů poskytovaných občanům se 
zdravotním postižením a aby zajistily, že 
podniky budou poskytovat informace v 
podobě, která bude pro všechny občany 
přijatelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 11



PE485.837v02-00 42/72 AM\896036CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy a Evropskou komisi, 
aby zaměřily své úsilí na harmonizaci 
údajů poskytovaných občanům se 
zdravotním postižením a aby zajistily, že 
podniky budou poskytovat informace v 
podobě, která bude pro uvedené občany 
přijatelná;

11. žádá členské státy a Evropskou komisi, 
aby zaměřily své úsilí na harmonizaci 
údajů poskytovaných občanům se 
zdravotním postižením, aby daly 
podnikům k dispozici osvědčené postupy a 
aby je podněcovaly k jejich uplatňování a 
aby zajistily, že podniky budou poskytovat 
informace a služby v podobě, která bude 
pro uvedené občany přijatelná, včetně 
informací nutných k využívání prostředků 
z Evropské unie;

Or. hu

Pozměňovací návrh 85
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. žádá členské státy a Evropskou komisi, 
aby zaměřily své úsilí na harmonizaci
údajů poskytovaných občanům se 
zdravotním postižením a aby zajistily, že 
podniky budou poskytovat informace v 
podobě, která bude pro uvedené občany 
přijatelná;

11. žádá členské státy a Evropskou komisi, 
aby zaměřily své úsilí na zpřístupnění
údajů poskytovaných občanům se 
zdravotním postižením včetně jejich 
standardizace a aby zajistily, že podniky 
budou poskytovat informace v podobě, 
která bude pro uvedené občany přijatelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá členské státy, aby podepsaly a 
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ratifikovaly úmluvu ze dne 13. ledna 2000 
o mezinárodní ochraně dospělých, která 
se týká mezinárodní ochrany dospělých, 
kteří v důsledku svého postižení nebo 
nedostatečných osobních schopností 
nejsou schopni chránit své zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá Komisi a členské státy, aby v 
souladu se zásadami sociální 
odpovědnosti podniků podněcovaly 
podniky, aby zavedly dobrovolný systém 
označování průmyslového zboží na 
obalech štítky s Braillovým písmem (na 
nichž by byla uvedena přinejmenším 
povaha výrobku a doba trvanlivosti), který 
by usnadňoval život spotřebitelům s vadou 
zraku;

Or. el

Pozměňovací návrh 88
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 11 bis (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. v tomto duchu žádá členské státy a 
Evropskou komisi, aby podporovaly 
výzkum a vývoj univerzálního zboží, 
služeb, vybavení a zařízení, tedy takového, 
které mohou používat všichni a za všech 
okolností, aniž by bylo nutné je upravovat 
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nebo koncepčně měnit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních 
fórech byla uznána nutnost chránit 
spotřebitele poskytováním informací a 
právní úpravou finančních trhů, jejichž 
složitost se stává častou příčinou vzniku 
zranitelnosti u všech spotřebitelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních fórech 
byla uznána nutnost chránit spotřebitele 
poskytováním informací a právní úpravou 
finančních trhů, jejichž složitost se stává 
častou příčinou vzniku zranitelnosti u
všech spotřebitelů;

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních fórech 
byla uznána nutnost chránit spotřebitele 
poskytováním informací a právní úpravou 
finančních trhů, jejichž složitost se stává 
častou příčinou vzniku zranitelnosti u 
všech spotřebitelů; vyzývá k jednotnému 
uplatňování příslušných právních 
předpisů na finančních trzích ve všech 
členských státech a k omezení rozdílů, 
které by u spotřebitelů mohly vést k 
nejistotě a k regulační arbitráži; navrhuje, 
že vhodným způsobem, jak toho 
dosáhnout, by mohly být technické normy 
stanovené orgánem ESMA při zachování 
koncepce jednotného kodexu pro finanční 
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služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních fórech 
byla uznána nutnost chránit spotřebitele 
poskytováním informací a právní úpravou 
finančních trhů, jejichž složitost se stává 
častou příčinou vzniku zranitelnosti u 
všech spotřebitelů;

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních fórech 
byla uznána nutnost chránit spotřebitele 
poskytováním informací a právní úpravou 
finančních trhů, jejichž složitost je příčinou
toho, že zranitelní spotřebitelé mohou mít 
zvláště závažné potíže;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních fórech 
byla uznána nutnost chránit spotřebitele 
poskytováním informací a právní úpravou 
finančních trhů, jejichž složitost se stává 
častou příčinou vzniku zranitelnosti u 
všech spotřebitelů;

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních fórech 
byla uznána nutnost chránit spotřebitele 
poskytováním informací a právní úpravou 
finančních trhů, avšak zdůrazňuje, že více 
může udělat odvětví finančních služeb 
tím, že bude jasně a jednoduše vysvětlovat 
povahu produktů a služeb, které nabízí; 
vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby 
účinně rozvíjely programy finanční 
gramotnosti;

Or. en



PE485.837v02-00 46/72 AM\896036CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 93
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních fórech 
byla uznána nutnost chránit spotřebitele 
poskytováním informací a právní úpravou 
finančních trhů, jejichž složitost se stává 
častou příčinou vzniku zranitelnosti u 
všech spotřebitelů;

12. zdůrazňuje, že na mezinárodních fórech 
byla uznána nutnost chránit spotřebitele 
poskytováním informací a právní úpravou 
finančních trhů, jejichž složitost se stává 
častou příčinou vzniku zranitelnosti u 
všech spotřebitelů, čímž jsou často 
uváděni v omyl a je jim způsobeno 
nadměrné zadlužení;

Or. el

Pozměňovací návrh 94
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 12 bis (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. požaduje, aby informace byly 
cílenější a aby byly šířeny všemi kanály,
nejen oficiálními, ale také prostřednictvím 
spotřebitelských organizací, regionálních, 
obecních a místních kanceláří, které mají 
blíže k méně mobilním spotřebitelům, jsou 
pro ně viditelnější a snáze dostupné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyjadřuje politování nad tím, že 
fungování trhu s finančními produkty 
(úvěry a úvěrovými kartami) je z hlediska 
spotřebitelů nedokonalé, neboť podle 
nejnovějšího průzkumu Komise byly 
zjištěny zásadní nedostatky na 70 % 
internetových stránek finančních podniků 
a institucí, které se týkaly reklamy a 
požadovaných základních informací o 
nabídce, a náklady byly uváděny chybně; 
zdůrazňuje, že tyto postupy, stejně jako 
složitost a obtížnost pochopení uvedených 
produktů často vedou k nadměrnému 
zadlužení spotřebitelů; uvádí, že cílem 
směrnice o spotřebním úvěru, která byla v 
nedávné době provedena do právních 
předpisů členských států, je pomáhat 
spotřebitelům porozumět nabídkám úvěrů 
a srovnávat je, nikoli uvádět spotřebitele v 
omyl nebo způsobovat jejich nadměrné 
zadlužení;

Or. el

Pozměňovací návrh 96
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

13. zdůrazňuje, že děti a mládež, u nichž 
se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity, jsou 
vnímavější vůči reklamám na potraviny s 
vysokým obsahem tuku, soli a cukru; vítá 
samoregulační iniciativy podniků, které 
mají omezit expozici dětí a mládeže 
reklamě na potraviny (například iniciativy 
zahájené v rámci platformy Evropské 
komise pro stravu, tělesnou aktivitu a 
zdraví), a vyzývá všechny zúčastněné 
subjekty, aby děti a mládež účinně 
vzdělávaly a informovaly o významu 
vyváženého stravování;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

13. vybízí Komisi, aby mezi své priority 
zařadila především ochranu dětí jako 
zranitelných spotřebitelů a zakázala 
televizní a přímou reklamu na škodlivé
výrobky, která je zaměřena na děti ve věku 
do 12 let; je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
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informovaly o významu vyváženého 
stravování;

Or. el

Pozměňovací návrh 99
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti a osoby, 
které o ně pečují, vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování; v této souvislosti by měla být 
hloubkově analyzována potřeba 
přísnějších pravidel týkajících se reklamy 
zaměřené na děti a mládež;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru a propagační nabídky jsou 
zaměřeny na evropské děti a mládež, u 
nichž se stále více projevuje obezita; v této 
souvislosti podporuje zavedení opatření, 
jejichž cílem bude dohled nad 
audiovizuální a digitální reklamou na tyto 
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druhy produktů u dětí a mládeže a její 
omezení, bez ohledu na použité médium 
(televize, internet, kino, sociální sítě); 
vyzývá zúčastněné subjekty, aby děti 
vzdělávaly a informovaly o významu 
vyváženého stravování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklam na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

13. vyzývá průmysl, aby jednal 
zodpovědně při uvádění reklam na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru, které jsou zaměřeny na děti; uznává 
stávající kodexy chování a podobné 
iniciativy průmyslu; vyzývá zúčastněné 
subjekty, aby děti nadále vzdělávaly a 
informovaly o významu vyvážené výživy a 
o aktivního a zdravého životního stylu;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 

13. uznává, že reklamy na potraviny s 
vysokým obsahem tuku, soli a cukru, které
jsou zaměřeny na děti, by měly být 
omezeny; uznává iniciativy průmyslu, 
např. „EU Pledge“, a podporuje je; 
vyzývá zúčastněné subjekty, aby děti 
vzdělávaly a informovaly o významu 
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stravování; vyváženého stravování a aktivního a 
zdravého životního stylu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

13. uznává, že reklamy na potraviny s 
vysokým obsahem tuku, soli a cukru, které
jsou zaměřeny na děti, by měly být 
omezeny a měly by být zodpovědné;
naléhavě žádá Komisi, aby zahrnula 
ochranu dětí mezi priority agendy 
Spotřebitelé se zvláštním zaměřením na 
agresivní nebo klamavou televizní a 
internetovou reklamu zaměřenou na děti 
do 12 let; vyzývá průmysl, aby respektoval 
a plně uplatňoval stávající kodexy chování 
a podobné iniciativy; naléhavě žádá 
všechny zúčastněné subjekty, aby děti 
nadále vzdělávaly a informovaly o 
významu vyváženého stravování a 
aktivního a zdravého životního stylu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 

13. uznává, že reklamy na potraviny s 
vysokým obsahem tuku, soli a cukru, které
jsou zaměřeny na děti, by měly být 
omezeny; uznává iniciativy průmyslu, 
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fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

např. „EU Pledge“, a podporuje je; 
vyzývá zúčastněné subjekty, aby děti 
vzdělávaly a informovaly o významu 
vyváženého stravování a aktivního a 
zdravého životního stylu;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá 
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

13. vyzývá zúčastněné subjekty, aby děti 
vzdělávaly a informovaly o významu 
vyváženého stravování; vyzývá členské 
státy, aby přijaly opatření určená k 
posílení schopnosti úsudku dětí a mládeže 
tváří v tvář médiím;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je znepokojen tím, že reklamy na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, soli a 
cukru jsou zaměřeny na děti a mládež, u 
nichž se stále více projevují negativní vlivy 
fyzické nečinnosti a obezity; vyzývá
zúčastněné subjekty, aby děti vzdělávaly a 
informovaly o významu vyváženého 
stravování;

13. vyzývá členské státy, aby informovaly 
děti a mládež o významu vyváženého 
stravování a zdravého životního stylu v 
boji proti obezitě; vyzývá členské státy, 
aby přijaly opatření určená k posílení 
schopnosti úsudku dětí a mládeže tváří v 
tvář médiím;
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Or. de

Pozměňovací návrh 107
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvyšovaly povědomí spotřebitelů o 
bezpečnosti produktů a zaměřily se 
zejména na nejzranitelnější skupinu 
spotřebitelů, jako jsou děti a těhotné ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje své znepokojení nad 
dopadem běžného používání behaviorální 
reklamy na internetu a rozvoje 
obtěžujících reklamních postupů zejména 
prostřednictvím sociálních sítí na 
zranitelné spotřebitele; opětovně vyzývá 
Evropskou komisi, aby do konce roku 
2012 provedla podrobnou analýzu dopadu 
klamavé a agresivní reklamy na zranitelné 
spotřebitele, zejména na děti a mládež;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Louis Grech, María Irigoyen Pérez
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje skutečnost, že reklamy na 
finanční investiční produkty často 
dostatečně nevysvětlují riziko s nimi 
spojené a nadměrně zdůrazňují možné 
výhody, které často nesplní, a tak vystavují 
spotřebitele využívající produkty 
finančních služeb kapitálové ztrátě; 
vyzývá Evropskou komisi, aby zavedla 
přísnější normy týkající se reklamy na 
sofistikované finanční produkty zaměřené 
na drobné investory, kteří nemusí dobře 
chápat finanční riziko, a požadavek na 
výslovné uvádění ztrát, které mohou 
investorovi hrozit;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že děti a mladí lidé jsou 
zvláště vnímaví vůči agresivnímu 
marketingu a reklamě; vyzývá Komisi, aby 
provedla podrobnou analýzu dopadu 
klamavé a agresivní reklamy na zranitelné 
spotřebitele, zejména na děti a mládež;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Anna Hedh
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost internetovému 
marketingu škodlivých látek, jako je 
alkohol, které se tak dostávají k mladým 
lidem. Vzhledem k povaze a rozsahu 
internetových marketingových postupů, tj. 
sociálních sítí, je velmi obtížné sledovat 
prodej alkoholu po internetu v 
jednotlivých členských státech, a proto by 
určité kroky Evropské komise přinesly 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje zejména vnímavost dětí a 
mládeže vůči reklamám na alkohol a 
tabákové výrobky; je toho názoru, že 
agresivní marketing a reklama na alkohol 
a tabákové výrobky zaměřené konkrétně 
na děti a mládež by měly být zakázány;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění transparentnosti sazeb;

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vyzývá Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění lepší informovanosti 
týkající se práv cestujících a 
transparentnosti sazeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění transparentnosti sazeb;

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což by 
mohlo ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření nejen k zajištění transparentnosti 
sazeb, ale i k zajištění přístupu k 
informacím a pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk, Andreas Schwab, Iliana Ivanova
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění transparentnosti sazeb;

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění transparentnosti sazeb; 
žádá Evropskou komisi, aby ve své 
plánované revizi právních předpisů EU 
týkajících se práv cestujících zohlednila 
situaci zranitelných spotřebitelů a 
přehodnotila výše náhrad, jejich kritéria a 
mechanismy s podmínkou, že stávající 
úroveň nebude oslabena;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že i když v této 
oblasti existují právní předpisy, často
nejsou dodržovány, a v důsledku toho se 
ve zranitelném postavení ocitají mnozí 
turisté, zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění transparentnosti sazeb;

14. uvádí, že i když existují právní 
předpisy, spotřebitelé se stále často
setkávají při cestování s obtížemi; vybízí 
Evropskou komisi a členské státy, aby 
přijaly vhodná opatření k usnadnění 
přístupu spotřebitelů k reklamačnímu 
řízení a k zajištění transparentnosti sazeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění transparentnosti sazeb;

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění transparentnosti sazeb a 
aby schválily jednotnou chartu práv 
cestujících platnou pro různé druhy 
dopravy, která sjednotí kvalitu služeb a 
přístup k těmto službám;

Or. hu

Pozměňovací návrh 118
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby přijaly vhodná 
opatření k zajištění transparentnosti sazeb;

14. poukazuje na to, že i když v této oblasti 
existují právní předpisy, často nejsou 
dodržovány, a v důsledku toho se ve 
zranitelném postavení ocitají mnozí turisté, 
zejména v případech, kdy je jejich 
dopravní spoj zrušen nebo opožděn, což 
může ohrozit zvláště spotřebitele se 
zdravotním postižením; poukazuje na to, 
že osobám s omezenou pohyblivostí a 
invalidním osobám musí být zajištěn 
rovný přístup, a zdůrazňuje, že těmto 
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cestujícím musí být poskytovány služby 
bez omezení; vybízí Evropskou komisi a 
členské státy, aby přijaly vhodná opatření k 
zajištění transparentnosti sazeb a 
dodržování a řádného uplatňování 
platných právních předpisů;

Or. el

Pozměňovací návrh 119
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 
digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou 
starší spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“, 
využívat výhod elektronického obchodu, a 
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“;

15. trvá na tom, že je nezbytné zajistit, aby 
všichni spotřebitelé mohli využívat 
elektronický obchod, a zohlednit zejména
potřeby zranitelných spotřebitelů pomocí 
opatření, jejichž cílem je uzavřít „digitální 
propast“;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 
digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou starší 
spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“, 

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 
digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou starší 
spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“, 
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využívat výhod elektronického obchodu, a 
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“;

využívat výhod elektronického obchodu, a 
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“, aniž by to 
samozřejmě znamenalo, že elektronický 
obchod představuje opatření nebo 
prostředek na boj proti chudobě;

Or. el

Pozměňovací návrh 121
María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 
digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou starší
spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“, 
využívat výhod elektronického obchodu, a 
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“;

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 
digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou 
zranitelní spotřebitelé, kteří jsou často 
ohroženi „digitální propastí“, využívat 
výhod elektronického obchodu, a platí tedy 
za stejné výrobky vyšší ceny, jakožto „daň 
z chudoby“; vyzývá Evropskou komisi a 
členské státy, aby podporovaly důvěru 
spotřebitelů a odstraňovaly překážky 
přeshraničního elektronického obchodu 
tak, že budou rozvíjet účinnou politiku, 
která bude věnovat zvláštní pozornost 
potřebám zranitelných spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 
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digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou starší 
spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“, 
využívat výhod elektronického obchodu, a 
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“;

digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou starší 
spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“, 
využívat výhod elektronického obchodu, a 
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“ nebo „daň 
z postižení“, nebo jsou nuceni žádat o 
pomoc třetí osoby;

Or. hu

Pozměňovací návrh 123
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 
digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou 
starší spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“,
využívat výhod elektronického obchodu, a
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“;

15. uvádí, že digitalizace služeb může 
znamenat, že spotřebitelé, kteří z různých 
důvodů nemají přístup k internetu nebo 
jej nemohou používat, nemohou využívat 
výhod elektronického obchodu, a jsou tedy 
vyřazeni z podstatné části vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době 
digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 

15. lituje, že digitalizace služeb může 
znamenat, že starší spotřebitelé, kteří 
představují hlavní skupinu ohroženou 
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náklady, a v důsledku toho nemohou
starší spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“,
využívat výhod elektronického obchodu, a 
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“;

„digitální propastí“, nemohou plně 
využívat výhod elektronického obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyjadřuje politování nad tím, že v době
digitalizace služeb je provoz poboček a 
tradičních obchodů spojen s vyššími 
náklady, a v důsledku toho nemohou
starší spotřebitelé, kteří představují hlavní 
skupinu ohroženou „digitální propastí“, 
využívat výhod elektronického obchodu, a 
platí tedy za stejné výrobky vyšší ceny, 
jakožto „daň z chudoby“;

15. vyjadřuje politování nad tím, že 
digitalizace služeb nepřihlíží zejména ke 
starším spotřebitelům; úspory, které jejich 
provoz přináší pobočkám a tradičním 
obchodům, musí být využity na zlepšení 
služeb pro starší spotřebitele; tito 
spotřebitelé, kteří jsou častěji zdravotně 
postižení, by mohli mít ze zlepšení kvality 
elektronického obchodu a služeb velké 
výhody; je třeba, aby na pomoc starším 
osobám přispěla celá společnost, zejména 
podniky, a aby naučily starší osoby plně 
využívat výhody digitalizace;

Or. sv

Pozměňovací návrh 126
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že děti a mládež jsou 
zvláště zranitelní, co se týče používání 
takových komunikačních technologií, 
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jako jsou chytré telefony a hry na 
internetu; domnívá se, že by za těchto 
okolností měla být zavedena opatření na 
ochranu před nadměrně vysokými účty;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že namísto toho, aby
liberalizace hlavních dodavatelských trhů 
přinesla všeobecné snížení cen, způsobila 
většině občanů potíže, pokud jde o zjištění 
nejvhodnější sazby, o možnost změnit 
poskytovatele a o pochopení účtovaných 
položek;

16. zdůrazňuje, že liberalizace hlavních 
dodavatelských trhů může přinést výhody 
spotřebitelům, pokud jsou řádně 
informováni, schopni srovnávat ceny a 
měnit poskytovatele; vyzývá Evropskou 
komisi, členské státy a podniky, aby v 
tomto ohledu zajistily transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že namísto toho, aby
liberalizace hlavních dodavatelských trhů 
přinesla všeobecné snížení cen, způsobila 
většině občanů potíže, pokud jde o zjištění
nejvhodnější sazby, o možnost změnit 
poskytovatele a o pochopení účtovaných 
položek;

16. zdůrazňuje, že liberalizace hlavních 
dodavatelských trhů, mimo jiné odvětví 
energetiky a telekomunikací, způsobila 
potíže spotřebitelům obecně a zranitelným 
spotřebitelům zejména, pokud jde o 
nejvhodnější poplatek, který jim vyhovuje, 
o možnost změnit poskytovatele a o 
pochopení účtovaných položek; vyzývá 
Evropskou komisi a členské státy, aby 
přijaly příslušná opatření a zajistily 
přístup spotřebitelů obecně, a zranitelných 
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spotřebitelů zvláště, k jasným, 
srozumitelným a srovnatelným 
informacím o poplatcích, podmínkách a 
opatřeních k nápravě a k možnosti snadno 
změnit poskytovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že namísto toho, aby 
liberalizace hlavních dodavatelských trhů 
přinesla všeobecné snížení cen, způsobila 
většině občanů potíže, pokud jde o zjištění 
nejvhodnější sazby, o možnost změnit 
poskytovatele a o pochopení účtovaných 
položek;

16. zdůrazňuje, že namísto toho, aby 
liberalizace hlavních dodavatelských trhů 
přinesla všeobecné snížení cen, způsobila 
většině občanů potíže, pokud jde o zjištění 
nejvhodnější sazby, o možnost změnit 
poskytovatele a o pochopení účtovaných 
položek, nebo snížila-li liberalizace ceny, 
zejména v případě nekontrolované 
konkurence, způsobila také nepřijatelné
snížení kvality přístupu, který by měl být 
ovšem zaručen každému;

Or. hu

Pozměňovací návrh 130
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že namísto toho, aby 
liberalizace hlavních dodavatelských trhů 
přinesla všeobecné snížení cen, způsobila 
většině občanů potíže, pokud jde o zjištění 
nejvhodnější sazby, o možnost změnit 

16. zdůrazňuje dopad „digitální pasti“ na 
spotřebitele, kteří nemají přístup k širší 
škále produktů a služeb, jež mají 
k dispozici ti, kdo mají prostředky a 
schopnosti dostat se k internetovým 
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poskytovatele a o pochopení účtovaných 
položek;

službám; vyzývá členské státy a 
Evropskou komisi, aby urychlily 
provádění evropské digitální agendy ve 
prospěch všech občanů a spotřebitelů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že namísto toho, aby
liberalizace hlavních dodavatelských trhů 
přinesla všeobecné snížení cen, způsobila 
většině občanů potíže, pokud jde o zjištění
nejvhodnější sazby, o možnost změnit 
poskytovatele a o pochopení účtovaných
položek;

16. zdůrazňuje, že liberalizace hlavních 
dodavatelských trhů musí být provázena 
opatřeními, která umožňují zranitelným 
spotřebitelům snadno zjistit nejvhodnější 
sazbu, vědět, jak změnit poskytovatele a 
pochopit účtované položky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že namísto toho, aby 
liberalizace hlavních dodavatelských trhů
přinesla všeobecné snížení cen, způsobila 
většině občanů potíže, pokud jde o zjištění 
nejvhodnější sazby, o možnost změnit 
poskytovatele a o pochopení účtovaných 
položek;

16. vítá, že liberalizace hlavních 
dodavatelských trhů obecně posílila 
hospodářskou soutěž, a tak spotřebitelům 
zpřístupnila širší škálu produktů a služeb; 
zdůrazňuje, že širší výběr pro spotřebitele 
vyžaduje také lepší informace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že by bylo vhodné 
vyhnout se postupům, které se používají v 
některých členských státech, kde jsou 
faktury za některé služby veřejného zájmu 
(například za dodávky elektrické energie) 
vázány na výběr daní u spotřebitelů; 
domnívá se, že tento postup je nevýhodný 
zejména pro zranitelné spotřebitele, neboť 
astronomické faktury vyplývající z těchto 
fiskálních závazků hrozí přerušením 
poskytovaných služeb, které představují 
základní statky; poukazuje na to, že 
členské státy musí zejména v případě 
služeb veřejného zájmu zajistit dodržování 
práv a povinností souvisejících se 
zranitelnými spotřebiteli;

Or. el

Pozměňovací návrh 134
Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných 
mechanismů alternativního řešení sporů, 
které by mohly být uplatňovány z moci 
úřední v případech, které by se týkaly 
zranitelných spotřebitelů; a rovněž 
zavedení kolektivních žalob;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 135
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných 
mechanismů alternativního řešení sporů, 
které by mohly být uplatňovány z moci 
úřední v případech, které by se týkaly 
zranitelných spotřebitelů; a rovněž 
zavedení kolektivních žalob;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných 
mechanismů alternativního řešení sporů, 
které by mohly být uplatňovány z moci 
úřední v případech, které by se týkaly
zranitelných spotřebitelů; a rovněž
zavedení kolektivních žalob;

17. trvá na tom, že je nezbytné zajistit, aby 
návrh směrnice o alternativním řešení 
sporů a návrh nařízení o elektronickém 
řešení spotřebitelských sporů, který je v 
současné době předmětem přezkumu, 
umožňoval zranitelným spotřebitelům 
účinný přístup k bezplatnému 
alternativnímu řešení sporů; vyzývá 
Evropskou komisi, aby uvažovala o 
vhodném mechanismu, který zajistí, aby 
potřeby zranitelných spotřebitelů byly 
zohledněny v rámci možného zavedení
systému kolektivních žalob na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Robert Rochefort
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných 
mechanismů alternativního řešení sporů, 
které by mohly být uplatňovány z moci 
úřední v případech, které by se týkaly 
zranitelných spotřebitelů; a rovněž 
zavedení kolektivních žalob;

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných 
mechanismů alternativního řešení sporů, k 
nimž by měli přístup zranitelní 
spotřebitelé; a rovněž zavedení 
kolektivních žalob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných 
mechanismů alternativního řešení sporů, 
které by mohly být uplatňovány z moci 
úřední v případech, které by se týkaly 
zranitelných spotřebitelů; a rovněž 
zavedení kolektivních žalob;

17. podporuje práci Evropské komise na 
alternativním řešení sporů a na 
elektronickém řešení sporů a v této 
souvislosti vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zohlednily zranitelné spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení účinných
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mechanismů alternativního řešení sporů, 
které by mohly být uplatňovány z moci 
úřední v případech, které by se týkaly 
zranitelných spotřebitelů; a rovněž
zavedení kolektivních žalob;

mechanismů alternativního řešení sporů s 
co nejnižšími náklady na reklamaci, které 
by mohly být uplatňovány z moci úřední v 
případech, které by se týkaly zranitelných 
spotřebitelů; pravidla pro evropské 
kolektivní žaloby by navíc měla být 
vypracována tak, aby napomáhala 
dodržování práv zranitelných spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných 
mechanismů alternativního řešení sporů, 
které by mohly být uplatňovány z moci 
úřední v případech, které by se týkaly 
zranitelných spotřebitelů; a rovněž 
zavedení kolektivních žalob;

17. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zvážily zavedení bezplatných 
mechanismů alternativního řešení sporů, 
které by mohly být uplatňovány z moci 
úřední v případech, které by se týkaly 
zranitelných spotřebitelů; a rovněž 
zavedení kolektivních žalob; zdůrazňuje, 
že řešení sporů musí být rychlé a finančně 
nenáročné a výkon rozhodnutí musí být 
rychlý;

Or. lt

Pozměňovací návrh 141
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá Evropskou komisi a členské 
státy, aby společně přijaly širokou a 
soudržnou politickou a legislativní 
strategii zaměřenou proti zranitelnosti, 

vypouští se
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zejména v rámci agendy Spotřebitelé a 
programu Spotřebitelé;

(viz pozměňovací návrhy 5 (nový odstavec 
3a) a 6 (nový odstavec 3b), které předložil 
Philippe Juvin. Odstavec 18 zpravodaje se 
ke zdůraznění významu přemisťuje na 
začátek zprávy a dále je posílen.)

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby společně přijaly širokou a soudržnou 
politickou a legislativní strategii 
zaměřenou proti zranitelnosti, zejména v 
rámci agendy Spotřebitelé a programu 
Spotřebitelé;

18. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby společně přijaly širokou a soudržnou 
politickou a legislativní strategii 
zaměřenou proti zranitelnosti, zejména v 
rámci agendy Spotřebitelé a programu 
Spotřebitelé; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že agenda Spotřebitelé 
a program Spotřebitelé vyloučí jakoukoli 
diskriminaci na základě pohlaví, pokud 
jde o přístup ke zboží a službám a jejich 
dodávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby společně přijaly širokou a soudržnou 
politickou a legislativní strategii 

18. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby společně ve spolupráci s Evropským 
parlamentem přijaly širokou a soudržnou 
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zaměřenou proti zranitelnosti, zejména v 
rámci agendy Spotřebitelé a programu 
Spotřebitelé;

politickou a legislativní strategii 
zaměřenou proti zranitelnosti, zejména v 
rámci agendy Spotřebitelé a programu 
Spotřebitelé; zdůrazňuje, že vytvoření 
strategie na posílení práv 
nejzranitelnějších spotřebitelů s cílem 
posílit jejich přítomnost na jednotném 
trhu přispívá nejen k sociálnímu 
začlenění těchto spotřebitelů a k přiblížení 
se spravedlivější a tolerantnější 
společnosti, ale i k zajištění 
dynamičtějšího, bezpečnějšího a 
konkurenceschopnějšího vnitřního trhu; 
zdůrazňuje, že tento úkol by se neměl 
týkat jen orgánů, ale i podniků a 
poskytovatelů, s cílem usnadnit nastolení 
transparentnější rovnováhy mezi 
smluvními stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby společně přijaly širokou a soudržnou 
politickou a legislativní strategii 
zaměřenou proti zranitelnosti, zejména v 
rámci agendy Spotřebitelé a programu 
Spotřebitelé;

18. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby zohlednily specifické potřeby 
zranitelných spotřebitelů v rámci 
přijímání agendy Spotřebitelé a programu 
Spotřebitelé;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby společně přijaly širokou a soudržnou 
politickou a legislativní strategii 
zaměřenou proti zranitelnosti, zejména v 
rámci agendy Spotřebitelé a programu 
Spotřebitelé;

18. žádá Evropskou komisi a členské státy, 
aby společně přijaly širokou a soudržnou 
politiku na posílení zranitelných 
spotřebitelů, zejména v rámci agendy 
Spotřebitelé a programu Spotřebitelé;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. žádá Evropskou komisi a členské státy,
aby společně přijaly širokou a soudržnou 
politickou a legislativní strategii 
zaměřenou proti zranitelnosti, zejména v 
rámci agendy Spotřebitelé a programu 
Spotřebitelé;

18. vyzývá Evropskou komisi, aby se 
zabývala nejčastěji uváděnými problémy 
zranitelných spotřebitelů v rámci agendy 
Spotřebitelé a programu Spotřebitelé;

Or. en


