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Tarkistus 1
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 6 a (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon 13. joulukuuta 2004 
annetun neuvoston direktiivin 
2004/113/EY miesten ja naisten 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta tavaroiden ja 
palvelujen saatavuuden ja tarjonnan 
alalla1,

Or. en

Tarkistus 2
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 7

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

− ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sellaisena kuin se on 
sisällytettynä perussopimukseen Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja 
erityisesti 7 artiklassa (perhe- ja 
yksityiselämän kunnioittaminen), 21 
artiklassa (syrjintäkielto), 24 artiklassa 
(lapsen oikeudet), 25 artiklassa (vanhusten 
oikeudet), 26 artiklassa (vammaisten 
sopeutuminen yhteiskuntaan) ja 28 
artiklassa (kuluttajansuoja),

− ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sellaisena kuin se on 
sisällytettynä perussopimukseen Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja 
erityisesti 7 artiklassa (perhe- ja 
yksityiselämän kunnioittaminen), 21 
artiklassa (syrjintäkielto), 23 artiklassa 
(naisten ja miesten välinen tasa-arvo), 24 
artiklassa (lapsen oikeudet), 25 artiklassa 
(vanhusten oikeudet), 26 artiklassa 
(vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan) 
ja 28 artiklassa (kuluttajansuoja),

                                               
1 EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37. 
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Or. en

Tarkistus 3
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 24 a (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2011 
antamansa päätöslauselman vammaisten 
liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä 
Euroopan vammaisstrategiasta 2010–
2020,

Or. en

Tarkistus 4
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että kuluttajien 
oikeuksien ja kuluttajansuojan edistäminen 
ovat Euroopan unionin politiikkojen ja 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta keskeisiä arvoja,

A. ottaa huomioon, että kuluttajien 
oikeuksien ja kuluttajansuojan edistäminen 
ovat sisämarkkinoiden lujittamisen ja 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta keskeisiä arvoja,

Or. en

Tarkistus 5
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että EU:n kuluttajapolitiikan 
tavoitteena pitäisi olla korkeatasoiset 
vaikutusmahdollisuudet ja kaikkien 
kuluttajien suojeleminen,

Or. en

Tarkistus 6
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sisämarkkinoilla
on varmistettava myös haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien suojelun 
korkea taso ja heidän valmiuksiensa 
vahvistaminen,

B. ottaa huomioon, että Euroopan 
komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava myös haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien suojelun 
korkea taso ja vahvistettava heidän 
valmiuksiaan sekä parannettava heidän 
elintasoaan,

Or. el

Tarkistus 7
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sisämarkkinoilla on 
varmistettava myös haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien suojelun 
korkea taso ja heidän valmiuksiensa 
vahvistaminen,

B. ottaa huomioon, että sisämarkkinoilla on 
varmistettava myös kaikkien kuluttajien 
suojelun korkea taso ja että on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
kuluttajiin, jotta heidän valmiuksiaan 
vahvistetaan,
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Or. en

Tarkistus 8
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sisämarkkinoilla 
on varmistettava myös haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien suojelun 
korkea taso ja heidän valmiuksiensa 
vahvistaminen,

B. ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden 
kuluttajansuojatoimissa olisi otettava 
huomioon myös haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien erityistarpeet,

Or. en

Tarkistus 9
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän, herkkäuskoisuuden tai
koulutuksen perusteella, ja henkilöistä, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa 
perusteella ja tarvitsevat erityistä 
viranomaisten suojelua ja 
erityisstrategiaa,

C. ottaa huomioon, että yleisesti käytetty 
käsite haavoittuvassa asemassa olevista 
kuluttajista perustuu siihen lähtökohtaan, 
että haavoittuvuus on endogeenista ja 
kohdistuu heterogeeniseen ryhmään, joka 
koostuu henkilöistä, jotka luokitellaan 
tähän ryhmään henkisen, fyysisen tai 
psyykkisen vammaisuuden, iän tai 
herkkäuskoisuuden perusteella; katsoo, 
että haavoittuvassa asemassa olevia 
kuluttajia koskevaan käsitteeseen olisi 
sisällytettävä myös haavoittuvassa 
tilanteessa olevat kuluttajat, eli sellaiset 
kuluttajat, jotka ovat joutuneet 
väliaikaisesti haavoittuvaan tilanteeseen, 
koska heidän tilanteensa ja 
ominaisuuksiensa sekä toisaalta 
ulkopuolisen ympäristönsä välillä on 
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kuilu, ja katsoo, että tämän osalta on 
otettava huomioon koulutuksen, 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen sekä 
internetin saatavuuden kaltaiset 
näkökohdat,

Or. en

Tarkistus 10
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän, herkkäuskoisuuden tai 
koulutuksen perusteella, ja henkilöistä, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa 
perusteella ja tarvitsevat erityistä 
viranomaisten suojelua ja erityisstrategiaa,

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän, sukupuolen,
herkkäuskoisuuden tai koulutuksen 
perusteella, ja henkilöistä, jotka ovat 
haavoittuvassa asemassa sosiaalisen ja 
taloudellisen tilanteensa perusteella ja 
tarvitsevat erityistä viranomaisten suojelua 
ja erityisstrategiaa,

Or. en

Tarkistus 11
Christel Schaldemose, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
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ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän, herkkäuskoisuuden
tai koulutuksen perusteella, ja henkilöistä, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa 
perusteella ja tarvitsevat erityistä 
viranomaisten suojelua ja erityisstrategiaa,

ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän tai koulutuksen 
perusteella, ja henkilöistä, jotka ovat 
haavoittuvassa asemassa sosiaalisen ja 
taloudellisen tilanteensa perusteella ja 
tarvitsevat erityistä viranomaisten suojelua 
ja erityisstrategiaa,

Or. en

Tarkistus 12
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän, herkkäuskoisuuden tai 
koulutuksen perusteella, ja henkilöistä, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa 
perusteella ja tarvitsevat erityistä 
viranomaisten suojelua ja erityisstrategiaa,

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän, herkkäuskoisuuden tai 
koulutuksen perusteella, ja henkilöistä, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa 
perusteella ja tarvitsevat erityistä 
viranomaisten suojelua ja erityisstrategiaa
ja ottaa huomioon, että kaikki kuluttajat 
voivat olla elämänsä aikana 
haavoittuvassa asemassa ulkoisten 
tekijöiden ja markkinoiden vaikutuksen 
vuoksi,

Or. en

Tarkistus 13
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän, herkkäuskoisuuden
tai koulutuksen perusteella, ja henkilöistä, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa 
perusteella ja tarvitsevat erityistä 
viranomaisten suojelua ja erityisstrategiaa,

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän tai herkkäuskoisuuden 
perusteella, ja henkilöistä, jotka ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa 
perusteella (esimerkiksi ylivelkaantuneet 
henkilöt) ja tarvitsevat erityistä 
viranomaisten suojelua ja erityisstrategiaa,

Or. fr

Tarkistus 14
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat muodostavat 
heterogeenisen ryhmän, joka koostuu 
henkilöistä, jotka luokitellaan tähän 
ryhmään henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän, herkkäuskoisuuden 
tai koulutuksen perusteella, ja henkilöistä, 
jotka ovat haavoittuvassa asemassa 
sosiaalisen ja taloudellisen tilanteensa 
perusteella ja tarvitsevat erityistä 
viranomaisten suojelua ja 
erityisstrategiaa,

C. ottaa huomioon, että haavoittuvassa 
asemassa olevilla kuluttajilla tarkoitetaan 
henkilöitä, joilla on iän taikka henkisen, 
fyysisen tai psyykkisen vammaisuuden 
kaltaisten syiden vuoksi vaikeuksia saada 
ja ymmärtää asianmukaista 
kuluttajatietoa ja jotka sen vuoksi
tarvitsevat erityistä suojelua,

Or. en

Tarkistus 15
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että kotitalousostot 
perustuvat yli 70-prosenttisesti naisten 
tekemiin päätöksiin Euroopassa1,

Or. en

Tarkistus 16
Olle Schmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. panee tässä yhteydessä merkille, että 
lapsia olisi pidettävä haavoittuvassa 
asemassa olevina kuluttajina siihen 
saakka, että he ovat rikosoikeudellisen 
vastuun osalta täysi-ikäisiä;

Or. en

Tarkistus 17
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen 
liittyvien tilanteiden monimuotoisuus 
vaikeuttaa yhtäläistä kohtelua ja on saanut 

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen 
liittyvien tilanteiden monimuotoisuus
silloin, kun kuluttaja kuuluu 

                                               
1 McKinsey & Company: "Women Matter: Gender diversity, a corporate performance driver", 2007.
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aikaan sen, että haavoittuvuuteen liittyvää 
ongelmaa on käsitelty tähän mennessä 
tapauskohtaisesti sekä lainsäädännössä että 
politiikoissa;

lakisääteiseen turvajärjestelmään tai kun 
hän on alakohtaisessa tai erityisessä 
väliaikaisessa haavoittuvuuteen liittyvässä 
tilanteessa, vaikeuttaa yhtäläistä kohtelua 
ja on saanut aikaan sen, että 
haavoittuvuuteen liittyvää ongelmaa on 
käsitelty tähän mennessä tapauskohtaisesti 
sekä lainsäädännössä että politiikoissa;

Or. fr

Tarkistus 18
Emilie Turunen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen 
liittyvien tilanteiden monimuotoisuus 
vaikeuttaa yhtäläistä kohtelua ja on saanut 
aikaan sen, että haavoittuvuuteen liittyvää 
ongelmaa on käsitelty tähän mennessä 
tapauskohtaisesti sekä lainsäädännössä että 
politiikoissa;

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen 
liittyvien tilanteiden monimuotoisuus 
vaikeuttaa yhtäläistä kohtelua ja on saanut 
aikaan sen, että haavoittuvuuteen liittyvää 
ongelmaa on käsitelty tähän mennessä 
tapauskohtaisesti sekä lainsäädännössä että 
politiikoissa; korostaa, että vaikka 
kuluttaja voi olla joissain olosuhteissa 
haavoittuvassa tilanteessa, tietyt ryhmät 
ovat jatkuvasti haavoittuvassa asemassa 
henkisen, fyysisen tai psyykkisen 
vammaisuuden, iän tai 
herkkäuskoisuuden vuoksi − kuten lapset, 
teini-ikäiset ja vanhukset − taikka he ovat 
joutuneet haavoittuvaan asemaan 
sosiaalisen tai taloudellisen tilanteensa 
vuoksi (kuten ne, joilla on liikaa velkaa) 
ja tarvitsevat sen vuoksi erityissuojelua;

Or. en

Tarkistus 19
Andreas Schwab
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen 
liittyvien tilanteiden monimuotoisuus
vaikeuttaa yhtäläistä kohtelua ja on 
saanut aikaan sen, että haavoittuvuuteen 
liittyvää ongelmaa on käsitelty tähän 
mennessä tapauskohtaisesti sekä 
lainsäädännössä että politiikoissa;

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen 
liittyvien tilanteiden monimuotoisuuden 
vuoksi yksi ainoa kattava säädös ei 
vaikuta mahdolliselta ja että tästä syystä 
kuluttajien haavoittuvuuteen liittyvää 
ongelmaa on Euroopan unionin
lainsäädännössä käsiteltävä 
horisontaalisena tehtävänä 
tapauskohtaisesti; 

Or. de

Tarkistus 20
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen 
liittyvien tilanteiden monimuotoisuus 
vaikeuttaa yhtäläistä kohtelua ja on saanut 
aikaan sen, että haavoittuvuuteen liittyvää 
ongelmaa on käsitelty tähän mennessä 
tapauskohtaisesti sekä lainsäädännössä että 
politiikoissa;

1. panee merkille, että haavoittuvuuteen 
liittyvien tilanteiden monimuotoisuus 
vaikeuttaa yhtäläistä kohtelua ja on saanut 
aikaan sen, että haavoittuvuuteen liittyvää 
ongelmaa on käsitelty tähän mennessä 
tapauskohtaisesti sekä lainsäädännössä että 
politiikoissa; katsoo tässä yhteydessä, että 
tulevassa kuluttajapolitiikassa ja 
lainsäädännössä olisi hyödynnettävä 
yleisiä ratkaisuja, jotka perustuvat 
täysimääräisesti kuluttajien erilaisiin 
tarpeisiin ja ominaisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 21
Konstantinos Poupakis
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Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
toteutettava asianmukaisia toimia ja 
varmistettava riittävät suojatoimet 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien suojelemiseksi;

Or. el

Tarkistus 22
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksia koskevassa 
strategiassa on keskityttävä käytetystä 
välineestä riippumatta tehokkaaseen 
kuluttajansuojaan ja haavoittuvuuden 
ehkäisemiseen;

2. korostaa, että haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksia koskevassa 
strategiassa on keskityttävä vahvistamaan 
heidän oikeuksiaan ja varmistamaan, että 
ne todella turvataan ja pannaan 
täytäntöön, ja kuluttajille on annettava 
kaikki tarvittavat keinot sen 
varmistamiseksi, että he voivat tehdä 
asianmukaiset päätökset ja vaikuttaa 
asiaan käytetystä välineestä riippumatta;

Or. en

Tarkistus 23
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksia koskevassa 

2. korostaa, että EU:n on keskityttävä 
suojelemaan tehokkaasti kaikkien 
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strategiassa on keskityttävä käytetystä 
välineestä riippumatta tehokkaaseen 
kuluttajansuojaan ja haavoittuvuuden 
ehkäisemiseen;

kuluttajien, mukaan lukien 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien, oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 24
Emilie Turunen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksia koskevassa 
strategiassa on keskityttävä käytetystä 
välineestä riippumatta tehokkaaseen 
kuluttajansuojaan ja haavoittuvuuden 
ehkäisemiseen;

2. korostaa, että haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksia koskevassa 
strategiassa on keskityttävä käytetystä 
välineestä riippumatta tehokkaaseen 
kuluttajansuojaan ja haavoittuvuuden 
ehkäisemiseen; katsoo, että 
"keskivertokuluttajaa" koskevasta 
käsitteestä puuttuu tiettyihin tapauksiin 
mukautumisessa tarvittava joustavuus ja 
että se ei vastaa joskus todellista 
tilannetta;

Or. en

Tarkistus 25
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksia koskevassa 
strategiassa on keskityttävä käytetystä 
välineestä riippumatta tehokkaaseen 
kuluttajansuojaan ja haavoittuvuuden 
ehkäisemiseen;

2. korostaa, että EU:n on keskityttävä 
suojelemaan tehokkaasti kaikkien 
kuluttajien oikeuksia ja täydentämään 
tätä perusturvaa toimintalinjoilla 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien asianmukaisen tukemisen 
varmistamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 26
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että kuluttajien 
haavoittuvaa asemaa käsittelevän 
strategian on oltava oikeasuhtainen, jotta
yksilönvapauksia ja kuluttajien vapaata 
valintaa ei rajoiteta;

Or. en

Tarkistus 27
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että yhteisön ja 
jäsenvaltioiden tasolla on otettava 
käyttöön kohdennettuja toimia erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia 
varten, koska edellisen Eurobarometri-
tutkimuksen tuloksien perusteella niiden 
kuluttajien osuus, jotka katsovat, että 
heillä on tarpeeksi tietoja ja heitä 
suojellaan, on alle 50 prosenttia, ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevilla on vaikeuksia ymmärtää 
käytössään olevia vaihtoehtoja, he eivät 
ole tietoisia oikeuksistaan, he kohtaavat 
enemmän ongelmia ja he epäröivät ryhtyä 
ongelmien ilmetessä toimenpiteisiin;

Or. el
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Tarkistus 28
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja 
tarkasti sosiaalisia ja kulutukseen liittyviä 
käyttäytymismalleja, joiden seurauksena 
tietyt ihmisryhmät tai yksilöt voivat joutua 
haavoittuvaan asemaan, jotta näitä 
malleja voitaisiin välttää, ja rajoittamaan 
haavoittuvuuden leviämistä erityisten 
suojeluvälineiden avulla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 29
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja 
tarkasti sosiaalisia ja kulutukseen liittyviä 
käyttäytymismalleja, joiden seurauksena 
tietyt ihmisryhmät tai yksilöt voivat joutua 
haavoittuvaan asemaan, jotta näitä malleja 
voitaisiin välttää, ja rajoittamaan 
haavoittuvuuden leviämistä erityisten 
suojeluvälineiden avulla;

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja 
tarkasti sosiaalisia ja kulutukseen liittyviä 
käyttäytymismalleja, joiden seurauksena 
tietyt ihmisryhmät tai yksilöt voivat joutua 
haavoittuvaan asemaan, ja rajoittamaan 
haavoittuvuuden leviämistä erityisten 
suojeluvälineiden avulla;

Or. en

Tarkistus 30
Kyriacos Triantaphyllides



AM\896036FI.doc 17/77 PE485.837v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja 
tarkasti sosiaalisia ja kulutukseen liittyviä 
käyttäytymismalleja, joiden seurauksena 
tietyt ihmisryhmät tai yksilöt voivat joutua 
haavoittuvaan asemaan, jotta näitä malleja 
voitaisiin välttää, ja rajoittamaan 
haavoittuvuuden leviämistä erityisten 
suojeluvälineiden avulla;

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja 
tarkasti sosiaalisia ja kulutukseen liittyviä 
käyttäytymismalleja ja olosuhteita, joiden 
seurauksena tietyt ihmisryhmät tai yksilöt 
voivat joutua haavoittuvaan asemaan, jotta 
näitä malleja voitaisiin välttää, ja 
rajoittamaan haavoittuvuuden leviämistä 
erityisten suojeluvälineiden avulla;

Or. el

Tarkistus 31
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja 
tarkasti sosiaalisia ja kulutukseen liittyviä 
käyttäytymismalleja, joiden seurauksena
tietyt ihmisryhmät tai yksilöt voivat joutua 
haavoittuvaan asemaan, jotta näitä 
malleja voitaisiin välttää, ja rajoittamaan 
haavoittuvuuden leviämistä erityisten 
suojeluvälineiden avulla;

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita tunnistamaan tilanteet, 
joiden vuoksi tietyt ihmisryhmät tai yksilöt 
ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, 
esimerkiksi kuluttajavaateiden 
tarkastelun perusteella;

Or. en

Tarkistus 32
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
3 kohta



PE485.837v02-00 18/77 AM\896036FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja 
tarkasti sosiaalisia ja kulutukseen liittyviä 
käyttäytymismalleja, joiden seurauksena 
tietyt ihmisryhmät tai yksilöt voivat joutua 
haavoittuvaan asemaan, jotta näitä malleja 
voitaisiin välttää, ja rajoittamaan 
haavoittuvuuden leviämistä erityisten 
suojeluvälineiden avulla;

3. pyytää komissiota ja kannustaa 
jäsenvaltioita seuraamaan jatkuvasti ja 
tarkasti sosiaalisia ja kulutukseen liittyviä 
käyttäytymismalleja, joiden seurauksena 
tietyt ihmisryhmät tai yksilöt voivat joutua 
haavoittuvaan asemaan, jotta näitä malleja 
voitaisiin välttää, ja rajoittamaan 
haavoittuvuuden leviämistä uudistamalla 
kuluttajansuojatoimia, jotta suoja 
varmistetaan kaikille kuluttajille heidän 
ominaisuuksistaan ja elämänvaiheestaan 
riippumatta;

Or. en

Tarkistus 33
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa, että eri jäsenvaltioissa on 
edelleen eroja samalla tavaramerkillä 
varustettujen tuotteiden välillä, mikä tekee 
tiettyjen valtioiden kuluttajista 
suojattomampia; 

Or. lv

Tarkistus 34
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään yhteistyötä laajan ja 
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johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian hyväksymiseksi ja 
ottamaan huomioon kunkin tilanteen 
erilaisuuden ja monimutkaisuuden;

Or. en

Tarkistus 35
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 174 artiklan 
erityisesti, kun kyseessä ovat saari- ja 
vuoristoalueet, joiden haavoittuvassa 
asemassa olevilla kuluttajilla on suurten 
kaupunkien asukkaisiin verrattuna 
vaikeampi pääsy laajakaistaan, 
työpaikkoihin sekä terveydenhuolto- ja 
koulutusjärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 36
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. suosittelee, että jäsenvaltiot 
allekirjoittavat ja ratifioivat Haagissa 
13. tammikuuta 2000 tehdyn 
yleissopimuksen aikuisten 
kansainvälisestä suojelusta;

Or. fr
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Tarkistus 37
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. kehottaa Euroopan komissiota ja 
neuvostoa tarkastelemaan sitä, että 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien oikeuksien vahvistaminen on 
keskeinen painopiste parhaillaan 
tarkasteltavassa kuluttajaohjelmaa 
vuosiksi 2014−2020 koskevassa 
asetusehdotuksessa ja eurooppalaisen 
kuluttaja-asioiden toimintaohjelman 
tulevan julkistamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 38
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota sisällyttämään 
kuluttajien haavoittuvaa asemaa
koskevan ulottuvuuden kuluttajan 
tulostaulua koskevaan työhön esimerkiksi 
erittelemällä tiedot iän, koulutustason tai 
sosioekonomisten tekijöiden perusteella, 
jotta haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien tarpeista saadaan selkeämpi 
kuva;

Or. en
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Tarkistus 39
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole 
keskitytty riittävästi haavoittuvuuteen 
liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on 
rajoitettu koskemaan kuluttajien 
taloudellisia etuja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 40
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole
keskitytty riittävästi haavoittuvuuteen 
liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on 
rajoitettu koskemaan kuluttajien 
taloudellisia etuja;

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY on
keskitytty haavoittuvuuteen liittyvään 
ongelmaan kuluttajien taloudellisia etuja 
koskevasta näkökulmasta;

Or. en

Tarkistus 41
María Irigoyen Pérez



PE485.837v02-00 22/77 AM\896036FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole 
keskitytty riittävästi haavoittuvuuteen 
liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on 
rajoitettu koskemaan kuluttajien 
taloudellisia etuja;

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY 
otettiin esiin kuluttajien haavoittuvuutta 
koskeva kysymys, jossa keskityttiin 
sellaisiin kuluttajiin mahdollisesti 
kohdistuvaan "sopimattomaan 
vaikuttamiseen", joiden oma tahto ei ole 
täysin kehittynyt; katsoo kuitenkin, että 
sopimatonta kaupallista menettelyä 
koskevalla direktiivillä suojeltiin 
ainoastaan kuluttajien taloudellisia etuja; 

Or. en

Tarkistus 42
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk, Iliana Ivanova

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole 
keskitytty riittävästi haavoittuvuuteen 
liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on 
rajoitettu koskemaan kuluttajien 
taloudellisia etuja;

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole 
keskitytty riittävästi haavoittuvuuteen 
liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on 
rajoitettu koskemaan ensisijaisesti
kuluttajien taloudellisia etuja;

Or. en
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Tarkistus 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole 
keskitytty riittävästi haavoittuvuuteen 
liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on 
rajoitettu koskemaan kuluttajien 
taloudellisia etuja;

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY 
keskitytään pelkästään kuluttajien 
taloudellisiin etuihin;

Or. en

Tarkistus 44
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole 
keskitytty riittävästi haavoittuvuuteen 
liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on 
rajoitettu koskemaan kuluttajien 
taloudellisia etuja;

4. panee merkille, että sopimattomista 
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien 
välisistä kaupallisista menettelyistä 
sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2005/29/EY ei ole 
keskitytty riittävästi haavoittuvuuteen 
liittyvään ongelmaan, koska direktiivi on 
rajoitettu koskemaan kuluttajien 
taloudellisia etuja; katsoo myös, että 
keskivertokuluttajaa koskeva käsite ei 
tarjoa useinkaan tyydyttävää suojaa 
haavoittuvassa asemassa oleville 
kuluttajille siinä tapauksessa, että 
taloudellinen toiminta on suunnattu 
laajalle joukolle kuluttajia;
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Or. en

Tarkistus 45
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee merkille, että on mahdotonta 
luoda kattavaa lainsäädäntövälinettä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien suojelemiseksi; painottaa, että 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
olisi otettava tapauskohtaisesti huomioon 
EU:n lainsäädäntöä laadittaessa;

Or. en

Tarkistus 46
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee, että kuluttajien oikeuksista 
annettua direktiiviä 2011/83/EU, joka on 
uusin kuluttajansuojaa koskeva väline, ei 
sovelleta tietyillä haavoittuvuudelle 
erityisen alttiilla aloilla, ja että direktiiviin 
ei sisälly haavoittuvuutta koskevia 
erityissäännöksiä johdanto-osan 34 
kappaleessa olevaa mainintaa lukuun 
ottamatta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
Robert Rochefort
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee, että kuluttajien oikeuksista 
annettua direktiiviä 2011/83/EU, joka on 
uusin kuluttajansuojaa koskeva väline, ei 
sovelleta tietyillä haavoittuvuudelle 
erityisen alttiilla aloilla, ja että direktiiviin 
ei sisälly haavoittuvuutta koskevia 
erityissäännöksiä johdanto-osan 34 
kappaleessa olevaa mainintaa lukuun 
ottamatta;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 48
María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee, että kuluttajien oikeuksista 
annettua direktiiviä 2011/83/EU, joka on 
uusin kuluttajansuojaa koskeva väline, ei 
sovelleta tietyillä haavoittuvuudelle 
erityisen alttiilla aloilla, ja että direktiiviin 
ei sisälly haavoittuvuutta koskevia 
erityissäännöksiä johdanto-osan 34 
kappaleessa olevaa mainintaa lukuun 
ottamatta;

5. huomauttaa, että kuluttajien oikeuksista 
annettu direktiivi 2011/83/EU, joka on 
uusin kuluttajansuojaa koskeva väline, 
vahvistaa ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta 
peruuttaa sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvoitettaan tarjota näitä tietoja, 
ja siinä edellytetään, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa kuitenkin, että direktiiviin 
ei sisälly herkkiä aloja, kuten rahoitusala 
tai liikenteen ala, joilla esiintyy 
tietynlaista haavoittuvuutta, mihin on 
puututtava asianmukaisilla ja tehokkailla 
toimenpiteillä; 

Or. en
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Tarkistus 49
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee, että kuluttajien oikeuksista 
annettua direktiiviä 2011/83/EU, joka on 
uusin kuluttajansuojaa koskeva väline, ei 
sovelleta tietyillä haavoittuvuudelle 
erityisen alttiilla aloilla, ja että direktiiviin 
ei sisälly haavoittuvuutta koskevia 
erityissäännöksiä johdanto-osan 34 
kappaleessa olevaa mainintaa lukuun 
ottamatta;

5. panee merkille kuluttajien oikeuksista 
annetun direktiivin 2011/83/EU, joka on 
uusin kuluttajansuojaa koskeva väline;

Or. en

Tarkistus 50
Emilie Turunen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee, että kuluttajien oikeuksista 
annettua direktiiviä 2011/83/EU, joka on 
uusin kuluttajansuojaa koskeva väline, ei 
sovelleta tietyillä haavoittuvuudelle 
erityisen alttiilla aloilla, ja että direktiiviin 
ei sisälly haavoittuvuutta koskevia 
erityissäännöksiä johdanto-osan 34 
kappaleessa olevaa mainintaa lukuun 
ottamatta;

5. pahoittelee, että kuluttajien oikeuksista 
annettua direktiiviä 2011/83/EU, joka on 
uusin kuluttajansuojaa koskeva väline, ei 
sovelleta tietyillä haavoittuvuudelle 
erityisen alttiilla aloilla, ja että direktiiviin 
ei sisälly haavoittuvuutta koskevia 
erityissäännöksiä johdanto-osan 34 
kappaleessa olevaa mainintaa lukuun 
ottamatta; katsoo, että tämän direktiivin 
saattaminen osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä olisi oltava 
sopusoinnussa kuluttajien 
haavoittuvuutta koskevan ongelman 
kanssa ja että kuluttajansuojatoimia olisi 
sovellettava niin, että erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
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saavat tarvitsemaansa suojelua;

Or. en

Tarkistus 51
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että nykyisen 
lainsäädäntökehyksen puitteissa ei voida 
poistaa samalla tavaramerkillä 
varustettuja tuotteita, jotka ovat 
erilaatuisia eri jäsenvaltioissa, ja kehottaa 
komissiota valvomaan 
kuluttajalainsäädännön soveltamista; 

Or. lv

Tarkistus 52
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pahoittelee, että Euroopan komissio on 
keskittynyt pääasiassa vahvistamaan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa on 
selvästi riittämätön erityistä huomiota 
edellyttävien ja haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien suojelemiseksi, vaikka 
on kiitettävää, että komissio on 
huolissaan eurooppalaisten kuluttajien 
mahdollisuuksia ja oikeuksia koskevan 
tietoisuuden parantamisesta, ja vaikka 
kaikki tähän liittyvät toimet tehostavat 
sisämarkkinoiden toimintaa;

6. katsoo, että haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksien 
vahvistaminen merkitsee lainsäädännön 
kehittämisen ja heidän oikeuksiensa 
tehokkaan toimeenpanon lisäksi sitä, että 
heidän kykyään tehdä parhaita 
mahdollisia päätöksiä itsenäisesti 
vahvistetaan; tukee tästä syystä 
voimakkaasti Euroopan komission 
pyrkimyksiä edistää kuluttajien 
vaikutusmahdollisuuksia tarjoamalla 
helposti saatavia ja ymmärrettäviä tietoja 
sekä kuluttajavalistusta;
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Or. en

Tarkistus 53
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pahoittelee, että Euroopan komissio on 
keskittynyt pääasiassa vahvistamaan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa on 
selvästi riittämätön erityistä huomiota 
edellyttävien ja haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien suojelemiseksi, vaikka 
on kiitettävää, että komissio on huolissaan 
eurooppalaisten kuluttajien 
mahdollisuuksia ja oikeuksia koskevan 
tietoisuuden parantamisesta, ja vaikka 
kaikki tähän liittyvät toimet tehostavat 
sisämarkkinoiden toimintaa;

6. pahoittelee, että Euroopan komissio on 
keskittynyt pääasiassa vahvistamaan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa on 
selvästi riittämätön erityistä huomiota ja 
erityislainsäädäntöä edellyttävien ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien suojelemiseksi, vaikka on 
kiitettävää, että komissio on huolissaan 
eurooppalaisten kuluttajien 
mahdollisuuksia ja oikeuksia koskevan 
tietoisuuden parantamisesta, ja vaikka 
kaikki tähän liittyvät toimet tehostavat 
sisämarkkinoiden toimintaa;

Or. el

Tarkistus 54
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pahoittelee, että Euroopan komissio on 
keskittynyt pääasiassa vahvistamaan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa on 
selvästi riittämätön erityistä huomiota 
edellyttävien ja haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien suojelemiseksi, vaikka 
on kiitettävää, että komissio on huolissaan 
eurooppalaisten kuluttajien 

6. pahoittelee, että Euroopan komissio on 
keskittynyt pääasiassa vahvistamaan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa on 
selvästi riittämätön yleisesti kuluttajien ja 
etenkin erityistä huomiota edellyttävien ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien suojelemiseksi, jotta voitaisiin 
luoda kuluttajapolitiikka kaikille 
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mahdollisuuksia ja oikeuksia koskevan 
tietoisuuden parantamisesta, ja vaikka 
kaikki tähän liittyvät toimet tehostavat 
sisämarkkinoiden toimintaa;

Euroopan kuluttajille, vaikka on 
kiitettävää, että komissio on huolissaan 
eurooppalaisten kuluttajien 
mahdollisuuksia ja oikeuksia koskevan 
tietoisuuden parantamisesta, ja vaikka 
kaikki tähän liittyvät toimet tehostavat 
sisämarkkinoiden toimintaa;

Or. en

Tarkistus 55
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pahoittelee, että Euroopan komissio on 
keskittynyt pääasiassa vahvistamaan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa on 
selvästi riittämätön erityistä huomiota 
edellyttävien ja haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien suojelemiseksi, vaikka 
on kiitettävää, että komissio on 
huolissaan eurooppalaisten kuluttajien 
mahdollisuuksia ja oikeuksia koskevan 
tietoisuuden parantamisesta, ja vaikka 
kaikki tähän liittyvät toimet tehostavat 
sisämarkkinoiden toimintaa;

6. pitää myönteisenä, että Euroopan 
komissio on keskittynyt vahvistamaan 
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; tukee 
komission pyrkimyksiä tiedottaa 
paremmin eurooppalaisille kuluttajille 
heidän mahdollisuuksistaan ja 
oikeuksistaan, koska kaikki tähän liittyvät 
toimet johtavat tehokkaampiin ja 
oikeudenmukaisempiin sisämarkkinoihin; 
on huolissaan siitä, että tällainen 
lähestymistapa on ehkä riittämätön 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien suojelemiseksi; 

Or. en

Tarkistus 56
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pahoittelee, että Euroopan komissio on 
keskittynyt pääasiassa vahvistamaan 

6. pitää myönteisenä, että Euroopan 
komissio on keskittynyt vahvistamaan 
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kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; 
katsoo, että tällainen lähestymistapa on 
selvästi riittämätön erityistä huomiota 
edellyttävien ja haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien suojelemiseksi, vaikka 
on kiitettävää, että komissio on 
huolissaan eurooppalaisten kuluttajien 
mahdollisuuksia ja oikeuksia koskevan 
tietoisuuden parantamisesta, ja vaikka
kaikki tähän liittyvät toimet tehostavat 
sisämarkkinoiden toimintaa;

kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia; tukee 
komission pyrkimyksiä tiedottaa 
paremmin eurooppalaisille kuluttajille 
heidän mahdollisuuksistaan ja 
oikeuksistaan, koska kaikki tähän liittyvät 
toimet johtavat tehokkaampiin ja 
oikeudenmukaisempiin sisämarkkinoihin; 
on huolissaan siitä, että tällainen 
lähestymistapa on ehkä riittämätön 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien suojelemiseksi, koska heidän 
haavoittuvuutensa aiheutuu siitä, että 
heidän on vaikea saada tai arvioida heille 
annettuja tietoja; pyytää komissiota 
varmistamaan, että haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat voivat käyttää 
samoja tavaroita ja palveluita ja että heitä 
ei johdeta harhaan;

Or. en

Tarkistus 57
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta varmuuden 
puutteesta ja saatujen tietojen tai 
käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
puutteellisesta ymmärtämisestä tai siitä, 
että käytössä olevat valitus- ja 
korvausjärjestelmät eivät ole tiedossa 
erityisesti rajatylittävän kulutuksen ja 
verkkokaupan yhteydessä; 

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta varmuuden 
puutteesta ja saatujen tietojen tai 
käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
puutteellisesta ymmärtämisestä tai siitä, 
että käytössä olevat valitus- ja 
korvausjärjestelmät eivät ole tiedossa 
erityisesti rajatylittävän kulutuksen ja 
verkkokaupan yhteydessä, mutta että 
taloudellisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien tilanne johtuu 
pääasiassa välttämättömien tavaroiden ja 
palveluiden saannin varmistamiseen 
liittyvistä korkeista kustannuksista;

Or. el
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Tarkistus 58
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta varmuuden 
puutteesta ja saatujen tietojen tai 
käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
puutteellisesta ymmärtämisestä tai siitä, 
että käytössä olevat valitus- ja 
korvausjärjestelmät eivät ole tiedossa 
erityisesti rajatylittävän kulutuksen ja 
verkkokaupan yhteydessä; 

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta varmuuden 
puutteesta ja saatujen tietojen tai 
käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
puutteellisesta ymmärtämisestä tai siitä, 
että käytössä olevat valitus- ja 
korvausjärjestelmät eivät ole tiedossa ja 
että nämä esteet kasvavat rajatylittävän 
kulutuksen, mukaan lukien rajatylittävä 
verkkokauppa, yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 59
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta 
varmuuden puutteesta ja saatujen tietojen 
tai käytettävissä olevien mahdollisuuksien
puutteellisesta ymmärtämisestä tai siitä, 
että käytössä olevat valitus- ja 
korvausjärjestelmät eivät ole tiedossa 
erityisesti rajatylittävän kulutuksen ja 
verkkokaupan yhteydessä;

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta tietojen 
saatavuuden puutteesta tai saatujen 
tietojen puutteellisesta ymmärtämisestä tai 
siitä, että käytössä olevat valitus- ja 
korvausjärjestelmät eivät ole tiedossa 
erityisesti rajatylittävän kulutuksen, ovelta 
ovelle -myynnin ja verkkokaupan 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 60
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta varmuuden 
puutteesta ja saatujen tietojen tai 
käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
puutteellisesta ymmärtämisestä tai siitä, 
että käytössä olevat valitus- ja 
korvausjärjestelmät eivät ole tiedossa 
erityisesti rajatylittävän kulutuksen ja 
verkkokaupan yhteydessä; 

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta varmuuden
puutteesta ja saatujen tietojen sekä
saavuttamattomien tietojen, opastuksen
tai käytettävissä olevien mahdollisuuksien
puutteellisesta ymmärtämisestä tai siitä,
että käytössä
olevat valitus- ja korvausjärjestelmät eivät
ole tiedossa erityisesti rajatylittävän
kulutuksen ja verkkokaupan yhteydessä; 

Or. hu

Tarkistus 61
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta 
varmuuden puutteesta ja saatujen tietojen 
tai käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
puutteellisesta ymmärtämisestä tai siitä, 
että käytössä olevat valitus- ja 
korvausjärjestelmät eivät ole tiedossa
erityisesti rajatylittävän kulutuksen ja 
verkkokaupan yhteydessä;

7. panee merkille, että monien kuluttajien 
haavoittuva asema on seurausta 
vaikeatajuisista tiedoista ja vaikeasti 
saavutettavista vaihtoehdoista sekä 
tarjolla olevien valitus- ja 
korvausjärjestelmien puutteellisesta 
muotoilusta erityisesti rajatylittävän 
kulutuksen ja verkkokaupan yhteydessä;

Or. sv

Tarkistus 62
Philippe Juvin



AM\896036FI.doc 33/77 PE485.837v02-00

FI

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa tästä syystä komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään ja kehittämään 
edelleen olemassa olevia aloitteita (kuten 
Dolcetaa, Euroopan kuluttajakeskusten 
verkostoa jne.) sekä varmistamaan, että 
ne ovat keskenään yhdenmukaisia 
kuluttajatietojen ja -valistuksen 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 63
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. Kehottaa Euroopan unionia ja 
jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän 
huomiota ja resursseja 
kuluttajaneuvontaan ja 
valistuskampanjoihin, joista 
haavoittuvimmassa asemassa olevat 
kuluttajat voivat saada tarvitsemaansa 
tietoa;

Or. lt

Tarkistus 64
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti 
sopimussuhteissa heikommassa asemassa 
olevia osapuolia; katsoo, että myyjien on 
suojeltava kuluttajia, jos he ovat tällaisten 
sopimusten yhteydessä haavoittuvassa 
asemassa, ja että viranomaisten ja 
hallintohenkilöiden on tarjottava tähän 
liittyviä kannustimia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 65
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti 
sopimussuhteissa heikommassa asemassa
olevia osapuolia; katsoo, että myyjien on 
suojeltava kuluttajia, jos he ovat tällaisten 
sopimusten yhteydessä haavoittuvassa 
asemassa, ja että viranomaisten ja 
hallintohenkilöiden on tarjottava tähän 
liittyviä kannustimia;

8. kehottaa yrityksiä edistämään ja 
kehittämään itsesääntelyaloitteita, joilla 
vahvistetaan haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien oikeuksien suojelua ja 
varmistetaan, että haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien oikeuksista 
on paremmat tiedot ja niistä ollaan 
paremmin perillä; kehottaa toimivaltaisia 
kansallisia viranomaisia tarjoamaan 
tähän liittyviä kannustimia;

Or. en

Tarkistus 66
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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sopimussuhteissa heikommassa asemassa 
olevia osapuolia; katsoo, että myyjien on 
suojeltava kuluttajia, jos he ovat tällaisten 
sopimusten yhteydessä haavoittuvassa 
asemassa, ja että viranomaisten ja 
hallintohenkilöiden on tarjottava tähän 
liittyviä kannustimia;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 67
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti 
sopimussuhteissa heikommassa asemassa 
olevia osapuolia; katsoo, että myyjien on 
suojeltava kuluttajia, jos he ovat tällaisten 
sopimusten yhteydessä haavoittuvassa 
asemassa, ja että viranomaisten ja 
hallintohenkilöiden on tarjottava tähän 
liittyviä kannustimia;

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti 
sopimussuhteissa heikommassa asemassa 
olevia osapuolia; suosittelee oikeudellisen 
suojajärjestelmän piiriin kuuluvien 
henkilöiden erityistapauksessa, että 
myyjät osallistuvat heidän suojeluun ja 
että viranomaiset ja hallintohenkilöt 
tarjoavat tähän liittyviä kannustimia;

Or. fr

Tarkistus 68
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti 
sopimussuhteissa heikommassa asemassa 
olevia osapuolia; katsoo, että myyjien on 
suojeltava kuluttajia, jos he ovat tällaisten 
sopimusten yhteydessä haavoittuvassa 
asemassa, ja että viranomaisten ja 
hallintohenkilöiden on tarjottava tähän 

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti 
sopimussuhteissa heikommassa asemassa 
olevia osapuolia;
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liittyviä kannustimia;

Or. en

Tarkistus 69
Anna Hedh, Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti 
sopimussuhteissa heikommassa asemassa 
olevia osapuolia; katsoo, että myyjien on 
suojeltava kuluttajia, jos he ovat tällaisten 
sopimusten yhteydessä haavoittuvassa 
asemassa, ja että viranomaisten ja 
hallintohenkilöiden on tarjottava tähän 
liittyviä kannustimia;

8. korostaa, että kuluttajat ovat tavallisesti 
sopimussuhteissa heikommassa asemassa 
olevia osapuolia; katsoo, että lainsäätäjän 
on varmistettava kuluttajien välttämätön 
oikeudellinen suoja ja että viranomaisten 
ja hallintohenkilöiden on taattava, että 
kuluttajia suojellaan; katsoo, että hyvänä 
kauppatapana on pidettävä sitä, että yritys 
soveltaa järjestelmiä, joilla tuetaan 
kaikkien kuluttajien kykyä ymmärtää ja 
arvioida sopimusta;

Or. en

Tarkistus 70
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta 
peruuttaa sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 

Poistetaan.
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tavalla; toteaa, että tästä huolimatta 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
eivät välttämättä kykene lukemaan tai 
ymmärtämään heille tarjottuja tietoja;

Or. en

Tarkistus 71
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa, että tästä huolimatta 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat
eivät välttämättä kykene lukemaan tai 
ymmärtämään heille tarjottuja tietoja;

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa, että tästä huolimatta 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
eivät välttämättä kykene lukemaan tai 
ymmärtämään taikka käsittämään 
tarpeeksi hyvin sitoumuksiaan tai heille 
tarjottuja tietoja;

Or. el

Tarkistus 72
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
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vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa, että tästä huolimatta 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
eivät välttämättä kykene lukemaan tai 
ymmärtämään heille tarjottuja tietoja;

vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa, että kuluttajista, jotka eivät
kykene lukemaan, tulee haavoittuvia 
kuluttajia, ellei heille tarjota tietoa 
vaihtoehtoisessa muodossa tai muutoin 
anneta realistisia edellytyksiä ymmärtää 
heille tarjottuja tietoja;

Or. sv

Tarkistus 73
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa, että tästä huolimatta 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
eivät välttämättä kykene lukemaan tai 
ymmärtämään heille tarjottuja tietoja;

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla ja julkaista esteettömällä tavalla; 
toteaa, että tästä huolimatta haavoittuvassa 
asemassa olevat kuluttajat eivät välttämättä 
kykene lukemaan tai ymmärtämään heille 
tarjottuja tietoja;

Or. hu
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Tarkistus 74
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa, että tästä huolimatta 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
eivät välttämättä kykene lukemaan tai 
ymmärtämään heille tarjottuja tietoja;

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; 

Or. de

Tarkistus 75
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa, että tästä huolimatta 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
eivät välttämättä kykene lukemaan tai 

9. korostaa, että kuluttajien oikeuksista 
annetulla direktiivillä 2011/83/EU 
vahvistettiin ennen sopimuksen tekoa 
annettavia ja sopimukseen liittyviä tietoja 
koskevia vaatimuksia ja oikeutta peruuttaa 
sopimus siinä tapauksessa, että 
tavarantoimittaja tai myyjä on rikkonut 
laillista velvollisuuttaan tarjota näitä 
tietoja, sekä määrättiin, että tiedot on 
tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä 
tavalla; toteaa, että tästä huolimatta 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
eivät välttämättä kykene saamaan tai 
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ymmärtämään heille tarjottuja tietoja; ymmärtämään heille tarjottuja tietoja;

Or. en

Tarkistus 76
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien käytettäväksi 
tarkoitettujen tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja 
korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 77
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien käytettäväksi 
tarkoitettujen tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja 
korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä;

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön varmistaa, että 
tiettyjen tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä otetaan tehokkaasti huomioon 
tarve varmistaa riittävä suoja 
haavoittuvassa asemassa oleville 
kuluttajille;
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Or. en

Tarkistus 78
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien käytettäväksi tarkoitettujen 
tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja 
korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä;

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien käytettäväksi tarkoitettujen 
tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja 
korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä; panee merkille, että 
suunnitellun käytön yhteydessä ei 
useinkaan käsitellä kuluttajien kohtaamia 
erityisiä riskejä; pyytää että yleistä 
tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin 
tulevassa uudelleentarkastelussa 
keskitytään edellä mainittuihin 
näkökohtiin;

Or. en

Tarkistus 79
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien käytettäväksi 
tarkoitettujen tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen 
tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä korostetaan laatuvaatimuksia 
ja suojelutoimenpiteitä
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sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja
korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 80
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien käytettäväksi tarkoitettujen 
tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja 
korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä;

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien käytettäväksi tarkoitettujen 
tuotteiden, kuten näkövammaisille 
turvallisien ja terveyttä 
vaarantamattomien arjen 
välttämättömyyksien saatavuutta koskevia
standardeja ja turvallisuusvaatimuksia 
koskevassa sääntelyssä käsiteltäisiin 
suunnitellun käytön lisäksi mahdollista 
käyttöä ja korostettaisiin laatuvaatimuksia 
ja suojelutoimenpiteitä;

Or. hu

Tarkistus 81
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
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kuluttajien käytettäväksi tarkoitettujen 
tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja 
korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä;

kuluttajien käytettäväksi tarkoitettujen 
tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä, jos 
tämä on mahdollista, ja korostettaisiin 
laatuvaatimuksia ja suojelutoimenpiteitä;

Or. fr

Tarkistus 82
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien käytettäväksi 
tarkoitettujen tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä käsiteltäisiin suunnitellun 
käytön lisäksi mahdollista käyttöä ja
korostettaisiin laatuvaatimuksia ja 
suojelutoimenpiteitä;

10. esittää Euroopan komissiolle ja 
jäsenvaltioille pyynnön, että tiettyjen 
tuotteiden standardeja ja 
turvallisuusvaatimuksia koskevassa 
sääntelyssä korostetaan laatuvaatimuksia 
ja suojelutoimenpiteitä

Or. en

Tarkistus 83
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota keskittymään ponnisteluissaan 
vammaisille henkilöille suunnattujen 
merkintöjen yhdenmukaistamiseen ja 
toimimaan sen puolesta, että yritykset 

11. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota keskittymään ponnisteluissaan 
vammaisille henkilöille suunnattujen 
merkintöjen yhdenmukaistamiseen ja 
toimimaan sen puolesta, että yritykset 
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voisivat tarjota helpommin tietoja näille
kansalaisille soveltuvassa muodossa;

voisivat tarjota helpommin tietoja kaikille
kansalaisille soveltuvassa muodossa;

Or. en

Tarkistus 84
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota keskittymään ponnisteluissaan 
vammaisille henkilöille suunnattujen 
merkintöjen yhdenmukaistamiseen ja 
toimimaan sen puolesta, että yritykset 
voisivat tarjota helpommin tietoja näille 
kansalaisille soveltuvassa muodossa;

11. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota keskittymään ponnisteluissaan 
vammaisille henkilöille suunnattujen 
merkintöjen yhdenmukaistamiseen, hyvien 
toimintatapojen jakamiseen yrityksille ja 
niiden käytäntöönpanon kannustamiseen
ja toimimaan sen puolesta, mukaan lukien 
Euroopan unionin varojen käytössä sen,
että yritykset voisivat tarjota helpommin 
tietoja ja palveluja näille kansalaisille 
soveltuvassa muodossa;

Or. hu

Tarkistus 85
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota keskittymään ponnisteluissaan 
vammaisille henkilöille suunnattujen 
merkintöjen yhdenmukaistamiseen ja 
toimimaan sen puolesta, että yritykset 
voisivat tarjota helpommin tietoja näille 
kansalaisille soveltuvassa muodossa;

11. pyytää jäsenvaltioita ja Euroopan 
komissiota keskittymään ponnisteluissaan 
siihen, että vammaisille henkilöille 
suunnatuista merkinnöistä tehdään 
helpommin käytettäviä muun muassa 
yhdenmukaistamalla niitä, ja toimimaan 
sen puolesta, että yritykset voisivat tarjota 
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helpommin tietoja näille kansalaisille 
soveltuvassa muodossa;

Or. en

Tarkistus 86
María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pyytää jäsenvaltioita 
allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
13. tammikuuta 2000 tehdyn 
yleissopimuksen aikuisten 
kansainvälisestä suojelusta, joka koskee 
sellaisten aikuisten suojelemista 
kansainvälisissä tilanteissa, jotka eivät voi 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
heikentymisen tai riittämättömyyden 
vuoksi suojella etujaan;

Or. en

Tarkistus 87
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan yritysten sosiaalista vastuuta 
koskevien periaatteiden mukaisesti 
kannustimia yrityksille, jotta 
näkövammaisten kuluttajien tilanteen 
helpottamiseksi luodaan vapaaehtoinen 
järjestelmä teollisuustuotteiden 
pakkausetikettien merkitsemisestä 
pistekirjoituksella (merkintöihin sisältyvät 
vähintään tuotetyyppi ja viimeinen 
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käyttöpäivä);

Or. el

Tarkistus 88
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pyytää samassa hengessä 
jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota 
kannustamaan sellaisten kaikkien tarpeet 
huomioon ottavien tavaroiden, 
palveluiden, laitteiden ja laitteistojen 
tutkimusta ja kehittämistä, joita kaikki 
voivat käyttää kaikin tavoin ilman 
mukautuksia tai erikoissuunnittelua;

Or. fr

Tarkistus 89
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että kansainvälisillä 
foorumeilla on tunnustettu, että kuluttajia 
on suojeltava tiedottamisen avulla ja 
sääntelemällä rahoitusmarkkinoita, 
joiden monimutkaisuuden seurauksena 
kaikki kuluttajat ovat haavoittuvassa 
asemassa suurimmassa osassa 
tapauksista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 90
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla 
on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä 
rahoitusmarkkinoita, joiden 
monimutkaisuuden seurauksena kaikki 
kuluttajat ovat haavoittuvassa asemassa 
suurimmassa osassa tapauksista;

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla 
on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä 
rahoitusmarkkinoita, joiden 
monimutkaisuuden seurauksena kaikki 
kuluttajat ovat haavoittuvassa asemassa 
suurimmassa osassa tapauksista; kehottaa 
soveltamaan yhdenmukaisesti 
asiaankuuluvaa 
rahoitusmarkkinalainsäädäntöä kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta rajoitetaan 
täytäntöönpanon eroja, jotka voivat johtaa 
kuluttajien kannalta epävarmuuteen ja 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöön; 
ehdottaa, että EAMV:n määrittelemät 
tekniset standardit voisivat olla 
asianmukainen tapa tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi kaikkiin 
finanssilaitoksiin sovellettavan yhden 
ohjekirjan toimintaperiaatteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 91
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla 
on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä 
rahoitusmarkkinoita, joiden 
monimutkaisuuden seurauksena kaikki 
kuluttajat ovat haavoittuvassa asemassa 

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla 
on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä 
rahoitusmarkkinoita, joiden 
monimutkaisuuden seurauksena 
haavoittuvassa asemassa olevilla 
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suurimmassa osassa tapauksista; kuluttajilla voi olla erityisiä vaikeuksia;

Or. en

Tarkistus 92
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla 
on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä 
rahoitusmarkkinoita, joiden 
monimutkaisuuden seurauksena kaikki 
kuluttajat ovat haavoittuvassa asemassa 
suurimmassa osassa tapauksista;

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla 
on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä 
rahoitusmarkkinoita; korostaa kuitenkin, 
että rahoituspalvelujen alalla voidaan 
tehdä enemmän, jotta niiden tarjoamien 
tuotteiden ja palveluiden luonteesta 
annetaan selkeitä ja yksinkertaisia tietoja, 
ja kehottaa kaikkia sidosryhmiä 
kehittämään tehokkaita finanssiosaamista 
koskevia ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 93
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla 
on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä 
rahoitusmarkkinoita, joiden 
monimutkaisuuden seurauksena kaikki 
kuluttajat ovat haavoittuvassa asemassa 
suurimmassa osassa tapauksista;

12. toteaa, että kansainvälisillä foorumeilla 
on tunnustettu, että kuluttajia on suojeltava 
tiedottamisen avulla ja sääntelemällä 
rahoitusmarkkinoita, joiden 
monimutkaisuuden seurauksena kaikki 
kuluttajat ovat haavoittuvassa asemassa 
suurimmassa osassa tapauksista, minkä 
vuoksi heitä johdetaan usein harhaan ja 
he velkaantuvat;
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Or. el

Tarkistus 94
Marc Tarabella

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. pyytää, että tiedot ovat paremmin 
kohdennettuja ja että niitä jaetaan 
kaikkien, ei vain virallisten, vaan myös 
kuluttajajärjestöjen, alueellisten, kuntien 
ja paikallisten toimistojen, jotka ovat 
lähempänä, näkyvämpiä ja paremmin 
liikuntarajoitteisten saatavilla, kanavien 
kautta;

Or. fr

Tarkistus 95
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. pahoittelee, että rahoitustuotteiden 
markkinat (lainat ja luottokortit) toimivat 
kuluttajien kannalta puutteellisesti ja että 
komission viimeisin tutkimus osoitti, että 
70 prosenttia rahoituslaitosten ja 
suuryritysten sivustoista sisälsi 
huomattavia sääntöjenvastaisuuksia, 
jotka koskivat mainontaa ja tarjouksen 
perustietoja ja sitä, että kustannukset 
esitettiin harhaanjohtavasti; korostaa, että 
tällaiset käytännöt ja näihin tuotteisiin 
liittyvä monimutkaisuus ja vaikeus 
ymmärtää niitä johtavat monessa 
tapauksessa ylivelkaantumiseen; panee 
merkille, että hiljattain osaksi 
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jäsenvaltioiden kansallisia lainsäädäntöjä 
saatetulla kulutusluottodirektiivillä 
pyritään auttamaan kuluttajia 
ymmärtämään ja vertailemaan 
luottotarjouksia ja torjumaan 
harhaanjohtavat tiedot ja 
ylivelkaantuminen;

Or. el

Tarkistus 96
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 
määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; 
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan 
heille tasapainoisen ruokavalion 
merkityksestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 97
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 
määrin liikkumattomuuden ja 

13. korostaa, että lapset ja nuoret, jotka 
kärsivät yhä enemmän 
liikkumattomuuden ja ylipainoisuuden 
seurauksista, ovat alttiimpia paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria sisältävien 
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ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; 
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;

elintarvikkeiden mainonnalle; pitää 
myönteisenä yritysten käyttöönottamia 
itsesääntelyaloitteita, joilla rajoitetaan 
lasten ja nuorten altistumista 
elintarvikkeiden mainonnalle (kuten ne, 
jotka otettiin käyttöön ruokavaliota, 
liikuntaa ja terveyttä käsittelevän 
Euroopan komission toimintafoorumin 
yhteydessä), ja kehottaa kaikkia 
sidosryhmiä valistamaan ja kertomaan 
tarmokkaasti lapsille ja nuorille
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;

Or. en

Tarkistus 98
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja nuorille, 
jotka kärsivät yhä enenevissä määrin 
liikkumattomuuden ja ylipainoisuuden 
kielteisistä seurauksista; kehottaa 
asiaankuuluvia toimijoita valistamaan 
alaikäisiä ja kertomaan heille tasapainoisen 
ruokavalion merkityksestä;

13. kehottaa komissiota sisällyttämään 
välittömästi lasten, erittäin haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien, 
erityissuojelun keskeisiin painopisteisiin, 
joilla kielletään alle 12-vuotiaille lapsille 
suunnattu televisio- ja suoramainonta ja 
haitalliset tuotteet; pahoittelee, että paljon 
rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävien 
elintarvikkeiden mainonta on suunnattu 
lapsille ja nuorille, jotka kärsivät yhä 
enenevissä määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; 
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;

Or. el

Tarkistus 99
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja nuorille, 
jotka kärsivät yhä enenevissä määrin 
liikkumattomuuden ja ylipainoisuuden 
kielteisistä seurauksista; kehottaa 
asiaankuuluvia toimijoita valistamaan 
alaikäisiä ja kertomaan heille tasapainoisen 
ruokavalion merkityksestä;

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja nuorille, 
jotka kärsivät yhä enenevissä määrin 
liikkumattomuuden ja ylipainoisuuden 
kielteisistä seurauksista; kehottaa 
asiaankuuluvia toimijoita valistamaan 
alaikäisiä ja heidän huoltajiaan sekä
kertomaan heille tasapainoisen ruokavalion 
merkityksestä; katsoo, että tässä 
yhteydessä olisi selvitettävä 
perusteellisesti, tarvitaanko lapsille ja 
nuorille suunnattujen mainosten osalta 
tiukempia säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 100
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja nuorille, 
jotka kärsivät yhä enenevissä määrin 
liikkumattomuuden ja ylipainoisuuden 
kielteisistä seurauksista; kehottaa 
asiaankuuluvia toimijoita valistamaan 
alaikäisiä ja kertomaan heille tasapainoisen 
ruokavalion merkityksestä;

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta ja myynninedistäminen on 
suunnattu eurooppalaisille lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 
määrin liikalihavuudesta; tukee tältä osin 
valvontatoimenpiteiden käyttöönottoa 
sekä tällaisten tuotteiden audiovisuaalisen 
ja digitaalisen mainonnan rajoittamista 
lasten ja nuorten keskuudessa 
riippumatta käytetystä välineestä 
(televisio, internet, elokuvat, sosiaaliset 
verkot); kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;
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Or. fr

Tarkistus 101
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 
määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; 
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;

13. kehottaa tämän alan toimijoita 
toimimaan vastuullisesti, kun ne 
mainostavat lapsille suunnattuja 
elintarvikkeita, joissa on paljon rasvaa, 
suolaa ja sokeria; panee merkille olemassa 
olevat käytännesäännöt ja alan 
toimijoiden samankaltaiset aloitteet; 
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan edelleen alaikäisiä ja 
kertomaan heille tasapainoisen
ravitsemuksen sekä aktiivisten ja 
terveellisten elämäntapojen merkityksestä;

Or. en

Tarkistus 102
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 
määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; 
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;

13. panee merkille, että lapsille ja nuorille 
suunnattavaa paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainontaa olisi rajoitettava; antaa 
tunnustusta ja rohkaisee tämän alan 
toimijoiden asiaa koskevia aloitteita, 
kuten "EU:n sitoumusta"; kehottaa 
asiaankuuluvia toimijoita valistamaan 
alaikäisiä ja kertomaan heille tasapainoisen 
ruokavalion ja aktiivisten ja terveellisten 
elämäntapojen merkityksestä;
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Or. en

Tarkistus 103
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 
määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; 
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;

13. katsoo, että paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainontaa olisi rajoitettava ja sen olisi 
oltava vastuullista; kehottaa komissiota 
sisällyttämään lasten suojelun yhdeksi 
kuluttajia koskevan 
toimintasuunnitelman päätavoitteista ja 
kiinnittämään erityistä huomiota alle 12-
vuotiaille suunnattuun aggressiiviseen tai 
harhaanjohtavaan televisio- ja 
verkkomainontaan; kehottaa tämän alan 
toimijoita kunnioittamaan ja panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön olemassa 
olevat käytännesäännöt ja vastaavat 
aloitteet; kehottaa kaikkia asiaankuuluvia 
toimijoita valistamaan edelleen alaikäisiä 
ja kertomaan heille tasapainoisen 
ruokavalion sekä aktiivisten ja 
terveellisten elämäntapojen merkityksestä

Or. en

Tarkistus 104
Raffaele Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 

13. panee merkille, että lapsille 
suunnattavaa paljon rasvaa, suolaa ja 
sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainontaa olisi rajoitettava; antaa 
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määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; 
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;

tunnustusta ja rohkaisee tämän alan 
toimijoiden asiaa koskevia aloitteita, 
kuten "EU:n sitoumusta"; kehottaa 
asiaankuuluvia toimijoita valistamaan 
alaikäisiä ja kertomaan heille tasapainoisen 
ruokavalion sekä aktiivisten ja 
terveellisten elämäntapojen merkityksestä;

Or. en

Tarkistus 105
Renate Sommer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 
määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista;
kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä;

13. kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan heille 
tasapainoisen ruokavalion merkityksestä; 
kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
toimenpiteisiin, joiden avulla vahvistetaan 
lasten ja nuorten medialukutaitoa;

Or. de

Tarkistus 106
Anja Weisgerber

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pahoittelee, että paljon rasvaa, suolaa 
ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden 
mainonta on suunnattu lapsille ja 
nuorille, jotka kärsivät yhä enenevissä 
määrin liikkumattomuuden ja 
ylipainoisuuden kielteisistä seurauksista; 

13. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
liikalihavuuden torjuntaan ja valistamaan 
lapsia ja nuoria tasapainoisen 
ruokavalion ja terveiden elintapojen 
merkityksestä; kehottaa jäsenvaltioita 
ryhtymään toimenpiteisiin, joiden avulla 
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kehottaa asiaankuuluvia toimijoita 
valistamaan alaikäisiä ja kertomaan 
heille tasapainoisen ruokavalion 
merkityksestä;

tuetaan lasten ja nuorten 
medialukutaitoa;

Or. de

Tarkistus 107
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään kuluttajien tietoisuutta 
tuoteturvallisuudesta ja etenkin 
suuntaamaan nämä toimet erityisen 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
kuluttajaryhmiin, kuten lapsiin ja 
raskaana oleviin naisiin;

Or. en

Tarkistus 108
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. ilmaisee huolensa siitä, mitä 
vaikutuksia haavoittuvassa asemassa 
oleville kuluttajille aiheutuu verkossa 
esiintyvän käyttötottumuksia seuraavan 
mainonnan rutiininomaisesta käytöstä ja 
tunkeilevan verkkomaininnan 
kehittymisestä erityisesti sosiaalisen 
verkon käytön välityksellä; kehottaa 
jälleen Euroopan komissiota tekemään 
vuoden 2012 loppuun mennessä 
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yksityiskohtaisen selvityksen 
harhaanjohtavan ja aggressiivisen 
mainonnan vaikutuksesta haavoittuvassa 
asemassa oleviin kuluttajiin, erityisesti 
lapsiin ja nuoriin;

Or. en

Tarkistus 109
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa sitä seikkaa, että 
rahoitussijoitustuotteiden mainoksissa ei 
selvitetä useinkaan riittävästi niihin 
liittyviä riskejä ja korostetaan liikaa 
mahdollisia hyötyjä, jotka eivät useinkaan 
konkretisoidu, mistä syystä 
rahoituspalvelutuotteiden kuluttajat 
voivat menettää pääomansa; kehottaa 
komissiota ottamaan käyttöön tiukemmat 
mainontavaatimukset, kun on kyse 
kehittyneistä rahoitustuotteista, joita 
suunnataan piensijoittajiin, jotka eivät ole 
mahdollisesti täysin perillä taloudellisesta 
riskistä, ja sisällyttämään vaatimuksen 
siitä, että sijoittajille mahdollisesti 
aiheutuvat tappiot on nimenomaisesti 
todettava;

Or. en

Tarkistus 110
Emilie Turunen

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että lapset ja nuoret ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa, kun on 
kyse aggressiivisesta markkinoinnista ja 
mainonnasta; kehottaa komissiota 
tekemään yksityiskohtaisen selvityksen 
harhaanjohtavan ja aggressiivisen 
mainonnan vaikutuksesta haavoittuvassa 
asemassa oleviin kuluttajiin, erityisesti 
lapsiin ja nuoriin;

Or. en

Tarkistus 111
Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että on kiinnitettävä 
erityistä huomiota haitallisten aineiden, 
kuten alkoholin, verkkomainontaan, joka 
tavoittaa nuoret; katsoo, että 
verkkomainonnan keinojen, kuten 
sosiaalisten verkkojen, luonteen ja 
laajuuden vuoksi eri jäsenvaltioiden on 
erittäin vaikea valvoa alkoholin 
verkkomainontaa ja että komission 
toteuttamat toimenpiteet tarjoaisivat 
lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 112
Emilie Turunen

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa erityisesti lasten ja nuorten 
haavoittuvuutta, kun kyseessä ovat 
alkoholi- ja tupakkamainokset; katsoo, 
että aggressiivinen markkinointi ja 
erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu 
alkoholin ja tupakan mainonta olisi 
kiellettävä;

Or. en

Tarkistus 113
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen 
avoimuuden takaamiseksi;

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kehottaa Euroopan komissiota 
ja jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin, joilla varmistetaan 
paremmat tiedot matkustajien oikeuksista 
ja hintojen avoimuus;

Or. en

Tarkistus 114
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen 
avoimuuden takaamiseksi;

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
voi olla entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin muun muassa 
hintojen avoimuuden, tiedonsaannin ja 
avunannon takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 115
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk, Andreas Schwab, Iliana Ivanova

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen 
avoimuuden takaamiseksi;

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen 
avoimuuden takaamiseksi; pyytää 
komissiota ottamaan EU:n matkustajien 
oikeuksia koskevan lainsäädännön 
suunnitellun tarkistamisen yhteydessä 
huomioon haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien tilanteen ja 
tarkistamaan korvaustasoja, kriteerejä ja 
menettelyitä sillä edellytyksellä, että 
nykyisiä tasoja ei heikennetä; 
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Or. en

Tarkistus 116
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa 
perutaan tai viivästyy; toteaa, että 
tällainen tilanne on entistä vaikeampi, jos 
kuluttaja on vammainen; kannustaa 
Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
hintojen avoimuuden takaamiseksi;

14. panee merkille, että voimassa olevasta 
lainsäädännöstä huolimatta kuluttajilla 
on edelleen usein vaikeuksia 
matkustaessaan; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla 
helpotetaan kuluttajien mahdollisuuksia 
käyttää korvausmenettelyitä ja taataan 
hintojen avoimuus;

Or. en

Tarkistus 117
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen 
avoimuuden takaamiseksi;

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen 
avoimuuden ja yhden kaikissa liikenteen 
aloissa vallitsevan, palvelujen laatua ja 
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saatavuutta harmonisoivan matkustajien 
oikeuksien kokonaisuuden hyväksymisen
takaamiseksi;

Or. hu

Tarkistus 118
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; toteaa, että tällainen tilanne 
on entistä vaikeampi, jos kuluttaja on 
vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen 
avoimuuden takaamiseksi;

14. korostaa, että olemassa olevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
seurauksena matkustajat ovat usein 
haavoittuvassa asemassa erityisesti siinä 
tapauksessa, että heidän matkansa perutaan 
tai viivästyy; huomauttaa, että 
liikuntarajoitteisille ja vammaisille 
henkilöille on taattava yhtäläiset 
pääsymahdollisuudet ja korostaa, että 
näiden matkustajien palveluissa ei saisi 
esiintyä esteitä; toteaa, että tällainen 
tilanne on entistä vaikeampi, jos kuluttaja 
on vammainen; kannustaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin hintojen 
avoimuuden ja voimassa olevan 
lainsäädännön asianmukaisen 
noudattamisen ja täytäntöönpanon 
takaamiseksi;

Or. el

Tarkistus 119
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi 
seurata, että digitaalisesta kuilusta eniten 
kärsivät kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia 
ja että he kärsivät lisäksi köyhyyden 
aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista 
tuotteista;

15. painottaa tarvetta varmistaa, että 
kaikki kuluttajat hyötyvät sähköisestä 
kaupankäynnistä ja ottaa huomioon 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien tarpeet kaikissa 
toimenpiteissä, joilla pyritään kuromaan 
umpeen digitaalinen kuilu;

Or. en

Tarkistus 120
Kyriacos Triantaphyllides

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi seurata, 
että digitaalisesta kuilusta eniten kärsivät 
kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia ja 
että he kärsivät lisäksi köyhyyden 
aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista tuotteista;

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi seurata, 
että digitaalisesta kuilusta eniten kärsivät 
kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia ja 
että he kärsivät lisäksi köyhyyden 
aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista tuotteista, 
mikä ei tietenkään merkitse, että 
verkkokauppa on keino tai tapa torjua 
köyhyyttä;

Or. el

Tarkistus 121
María Irigoyen Pérez
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Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi seurata, 
että digitaalisesta kuilusta eniten kärsivät 
kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia ja 
että he kärsivät lisäksi köyhyyden 
aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista tuotteista;

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi seurata, 
että haavoittuvassa tilanteessa olevat ja 
usein digitaalisesta kuilusta kärsivät 
kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia ja 
että he kärsivät lisäksi köyhyyden 
aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista tuotteista; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään kuluttajien luottamusta ja 
poistamaan rajatylittävän sähköisen 
kaupankäynnin rajoja kehittämällä 
tehokasta politiikkaa, jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota haavoittuvassa 
asemassa oleviin kuluttajiin;

Or. en

Tarkistus 122
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi seurata, 
että digitaalisesta kuilusta eniten kärsivät 
kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia ja 
että he kärsivät lisäksi köyhyyden 
aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista tuotteista;

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi seurata, 
että digitaalisesta kuilusta eniten kärsivät 
kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia ja 
että he kärsivät lisäksi köyhyyden tai 
vamman  aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista tuotteista
tai tarvitessaan muiden apua;
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Or. hu

Tarkistus 123
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi 
seurata, että digitaalisesta kuilusta eniten 
kärsivät kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia ja 
että he kärsivät lisäksi köyhyyden 
aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista 
tuotteista;

15. panee merkille, että palvelujen 
digitalisoitumisesta voi seurata, että 
kuluttajat, jotka eivät voi tietyistä syistä 
päästä internetiin tai käyttää sitä, eivät voi 
hyödyntää verkkokaupan tarjoamia 
mahdollisuuksia ja että merkittävä osa 
sisämarkkinoista ei ole siitä syystä heidän 
ulottuvillaan;

Or. en

Tarkistus 124
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palvelujen digitalisoitumisesta ja sen 
hallinnasta sivuliikkeille ja perinteisille 
liikkeille aiheutuvista lisäkustannuksista
voi seurata, että digitaalisesta kuilusta 
eniten kärsivät kuluttajat eivät voi 
hyödyntää verkkokaupan tarjoamia 
mahdollisuuksia ja että he kärsivät lisäksi 
köyhyyden aiheuttamista 
lisäkustannuksista maksaessaan 
enemmän samoista tuotteista;

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta voi seurata, että 
digitaalisesta kuilusta eniten kärsivät 
kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia;
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Or. en

Tarkistus 125
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumisesta ja sen hallinnasta 
sivuliikkeille ja perinteisille liikkeille 
aiheutuvista lisäkustannuksista voi 
seurata, että digitaalisesta kuilusta eniten 
kärsivät kuluttajat eivät voi hyödyntää 
verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia 
ja että he kärsivät lisäksi köyhyyden 
aiheuttamista lisäkustannuksista 
maksaessaan enemmän samoista 
tuotteista;

15. pahoittelee, että palvelujen 
digitalisoitumista ei toteuteta iäkkäitä 
käyttäjiä silmällä pitäen; katsoo, että 
säästöjä, joita sivuliikkeet ja perinteiset 
liikkeet saavat sen hallinnasta, on 
käytettävä iäkkäille kuluttajille 
tarkoitettujen palvelujen parantamiseen; 
toteaa, että iäkkäät kuluttajat, jotka muita 
useammin ovat vajaakuntoisia, voivat 
hyötyä erityisen paljon hyvin toteutetuista 
sähköisistä palveluista ja verkkokaupasta; 
katsoo, että toisaalta yhteiskunnalta 
kokonaisuudessaan ja erityisesti 
yrityksiltä vaaditaan panoksia, jotta 
helpotettaisiin ikäihmisten toimia ja 
opetettaisiin heitä hyötymään 
digitalisoitumisen eduista kaikilta osin;

Or. sv

Tarkistus 126
Emilie Turunen

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että lapset ja nuoret ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa, kun on 
kyse älypuhelimien ja verkkopelien 
kaltaisen viestintätekniikan käytöstä; 
katsoo, että olisi otettava käyttöön 
turvatoimia, jotta tällaisessa tilanteessa 
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vältetään liian suurten laskujen 
periminen;

Or. en

Tarkistus 127
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttaminen ei ole 
yleisesti ottaen laskenut hintoja, vaan se 
on tehnyt suurimmalle osalle 
kansalaisista entistä vaikeampaa selvittää 
käypä hinta, vaihtaa tavarantoimittajaa ja 
ymmärtää veloitetut yksiköt;

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttaminen voi 
hyödyttää kuluttajia, jos he saavat 
asianmukaista tietoa, pystyvät 
vertailemaan hintoja ja vaihtamaan
tavarantoimittajaa; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja yrityksiä varmistamaan 
tältä osin laajemman avoimuuden;

Or. en

Tarkistus 128
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttaminen ei ole 
yleisesti ottaen laskenut hintoja, vaan se 
on tehnyt suurimmalle osalle 
kansalaisista entistä vaikeampaa selvittää 
käypä hinta, vaihtaa tavarantoimittajaa ja 
ymmärtää veloitetut yksiköt;

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden, kuten energia- tai 
televiestinnän alan vapauttaminen on 
valitettavasti aiheuttanut yleisesti lisää 
vaikeuksia kuluttajille ja erityisesti 
haavoittuvassa asemassa oleville 
kuluttajille etenkin, kun kyse on heidän 
tarpeilleen parhaiten soveltuvan maksun 
selvittämisestä, tavarantoimittajien 
vaihtamisesta ja veloitettujen yksikköjen 
ymmärtämisestä; kehottaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
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kaikki asianmukaiset toimet sen 
varmistamiseksi, että kuluttajien ja 
erityisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien kuluttajien saatavilla on selkeää, 
ymmärrettävää ja vertailukelpoista tietoa 
maksuista, ehdoista ja 
muutoksenhakukeinoista ja että he voivat 
vaihtaa helposti palveluntarjoajaa;

Or. en

Tarkistus 129
Ádám Kósa

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttaminen ei ole
yleisesti ottaen laskenut hintoja, vaan se on 
tehnyt suurimmalle osalle kansalaisista 
entistä vaikeampaa selvittää käypä hinta, 
vaihtaa tavarantoimittajaa ja ymmärtää 
veloitetut yksiköt;

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttaminen ei ole 
yleisesti ottaen laskenut hintoja, vaan se on 
tehnyt suurimmalle osalle kansalaisista 
entistä vaikeampaa selvittää käypä hinta, 
vaihtaa tavarantoimittajaa ja ymmärtää 
veloitetut yksiköt, tai jos se laskikin 
hintoja, erityisesti rajattomassa 
hintakilpailussa, silloin kaikille taattu 
saatavuuden laatu on huonontunut 
dramaattisesti;

Or. hu

Tarkistus 130
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttaminen ei 
ole yleisesti ottaen laskenut hintoja, vaan 

16. korostaa "digitaalisen kuilun" 
vaikutusta kuluttajiin, joiden saatavilla ei 
ole laajempaa tuote- ja palveluvalikoimaa, 
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se on tehnyt suurimmalle osalle 
kansalaisista entistä vaikeampaa selvittää 
käypä hinta, vaihtaa tavarantoimittajaa ja 
ymmärtää veloitetut yksiköt;

mutta joita voivat käyttää ne, joilla on 
keinot ja valmiudet käyttää 
verkkopalveluja; kehottaa jäsenvaltioita ja 
Euroopan komissiota esittämään 
nopeammin kaikkia EU:n kansalaisia ja 
kuluttajia hyödyttävän Euroopan 
digitaalistrategian;

Or. en

Tarkistus 131
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttaminen ei 
ole yleisesti ottaen laskenut hintoja, vaan 
se on tehnyt suurimmalle osalle 
kansalaisista entistä vaikeampaa selvittää 
käypä hinta, vaihtaa tavarantoimittajaa ja 
ymmärtää veloitetut yksiköt;

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttamiseen on 
liityttävä toimenpiteitä, joiden perusteella 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
voivat selvittää helpommin käyvän hinnan 
sekä tietää, miten vaihdetaan
tavarantoimittajaa ja ymmärtää veloitetut 
yksiköt;

Or. fr

Tarkistus 132
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttaminen ei 
ole yleisesti ottaen laskenut hintoja, vaan 
se on tehnyt suurimmalle osalle 
kansalaisista entistä vaikeampaa selvittää 
käypä hinta, vaihtaa tavarantoimittajaa ja 
ymmärtää veloitetut yksiköt;

16. pitää yleisesti myönteisenä tärkeimpien 
toimitusmarkkinoiden vapauttamista, 
lisääntynyttä kilpailua ja sen vuoksi 
kuluttajien saatavilla olevaa laajempaa 
tuote- ja palveluvalikoimaa; korostaa, että 
kuluttajien laajempi 
valinnanmahdollisuus edellyttää myös 
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parempia tietoja;

Or. en

Tarkistus 133
Konstantinos Poupakis

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että olisi viisasta välttää 
tietyissä jäsenvaltioissa sovellettavaa 
käytäntöä, mikä liittyy siihen, että 
kuluttajilta peritään julkisista palveluista 
(kuten sähkönjakelusta) suoritettavissa 
laskuissa valtion verot; katsoo, että 
tällaiset toimet kohdistuvat ensisijaisesti 
erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin 
kuluttajiin verovelvoitteista johtuvien 
kohtuuttomien laskujen vuoksi, mikä 
aiheuttaa vaaran siitä, että välttämätön 
peruspalvelu keskeytetään; katsoo, että 
jäsenvaltioiden on erityisesti julkisten 
palvelujen alalla huolehdittava siitä, että 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
kuluttajiin liittyviä oikeuksia ja 
velvollisuuksia kunnioitetaan;

Or. el

Tarkistus 134
Andreas Schwab

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia
ja vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun 
liittyviä maksuttomia mekanismeja, jotka 

Poistetaan.
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voidaan aktivoida virallisesti tilanteissa, 
joihin liittyy haavoittuvassa asemassa 
oleva kuluttaja;

Or. de

Tarkistus 135
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia 
ja vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun 
liittyviä maksuttomia mekanismeja, jotka 
voidaan aktivoida virallisesti tilanteissa, 
joihin liittyy haavoittuvassa asemassa 
oleva kuluttaja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 136
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia 
ja vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun 
liittyviä maksuttomia mekanismeja, jotka 
voidaan aktivoida virallisesti tilanteissa, 
joihin liittyy haavoittuvassa asemassa 
oleva kuluttaja;

17. korostaa tarvetta varmistaa, että 
parhaillaan tarkasteltavassa ehdotuksessa 
direktiiviksi kuluttajariitojen 
ratkaisemisesta tuomioistuinten 
ulkopuolella ja ehdotuksessa asetukseksi 
kuluttajariitojen ratkaisemisesta 
verkkovälitteisiä ratkaisujärjestelmiä 
hyödyntäen on varmistettava, että 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat 
voivat käyttää tehokkaasti maksuttomia
vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja;
kehottaa Euroopan komissiota
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tarkastelemaan asianmukaisia 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien tarpeet otetaan 
asianmukaisesti huomioon siinä 
yhteydessä, kun EU:n tasolla perustetaan 
kollektiivinen oikeussuojajärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 137
Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia ja 
vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun liittyviä 
maksuttomia mekanismeja, jotka voidaan 
aktivoida virallisesti tilanteissa, joihin 
liittyy haavoittuvassa asemassa oleva 
kuluttaja;

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia ja 
vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun liittyviä 
maksuttomia mekanismeja, joiden käyttö 
tehdään helpommaksi haavoittuvassa 
asemassa oleville kuluttajille;

Or. fr

Tarkistus 138
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia 
ja vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun 
liittyviä maksuttomia mekanismeja, jotka 
voidaan aktivoida virallisesti tilanteissa, 
joihin liittyy haavoittuvassa asemassa 
oleva kuluttaja;

17. tukee Euroopan komission työtä 
vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista ja 
verkkovälitteisistä ratkaisujärjestelmistä 
sekä kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat;
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Or. en

Tarkistus 139
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia ja 
vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun liittyviä 
maksuttomia mekanismeja, jotka voidaan 
aktivoida virallisesti tilanteissa, joihin 
liittyy haavoittuvassa asemassa oleva 
kuluttaja;

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia ja 
vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun liittyviä 
tehokkaita mekanismeja − joiden 
perusteella valituksista aiheutuu 
mahdollisimman vähän kustannuksia − 
jotka voidaan aktivoida virallisesti 
tilanteissa, joihin liittyy haavoittuvassa 
asemassa oleva kuluttaja; katsoo lisäksi, 
että eurooppalaiset ryhmäkanteita 
koskevat säännöt olisi laadittava 
nimenomaisesti tukemaan sitä, että 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan;

Or. en

Tarkistus 140
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia ja 
vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun liittyviä 
maksuttomia mekanismeja, jotka voidaan 
aktivoida virallisesti tilanteissa, joihin 
liittyy haavoittuvassa asemassa oleva 
kuluttaja; 

17. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita pohtimaan yhteisiä toimia ja 
vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun liittyviä 
maksuttomia mekanismeja, jotka voidaan 
aktivoida virallisesti tilanteissa, joihin 
liittyy haavoittuvassa asemassa oleva 
kuluttaja; korostaa, että riidat tulee 
ratkaista nopeasti, ilman suuria 
kustannuksia, ja että tehdyt päätökset on 
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pantava toimeen nopeasti;

Or. lt

Tarkistus 141
Philippe Juvin

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä laajan 
ja johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian ja erityisesti 
kuluttajia koskevan 
toimintasuunnitelman ja 
kuluttajaohjelman hyväksymiseksi;

Poistetaan.

(Katso Philippe Juvinin esittämiä 
tarkistuksia 5 (uusi 3 a kohta) ja 6 (uusi 3 
b kohta). Esittelijän esittämä 18 kohta 
siirretään mietinnön alkuun, millä 
tehostetaan sen merkitystä ja edelleen 
vahvistetaan sitä).

Or. en

Tarkistus 142
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä laajan 
ja johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian ja erityisesti 
kuluttajia koskevan toimintasuunnitelman 

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä laajan 
ja johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian ja erityisesti 
kuluttajia koskevan toimintasuunnitelman 
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ja kuluttajaohjelman hyväksymiseksi; ja kuluttajaohjelman hyväksymiseksi; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kuluttajia koskevasta 
toimintasuunnitelmasta ja 
kuluttajaohjelmasta suljetaan pois 
kaikenlainen sukupuoleen perustuva 
syrjintä, kun kyseessä on tavaroiden ja 
palveluiden saatavuus ja tarjonta;

Or. en

Tarkistus 143
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä laajan 
ja johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian ja erityisesti 
kuluttajia koskevan toimintasuunnitelman 
ja kuluttajaohjelman hyväksymiseksi;

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
yhdessä Euroopan parlamentin kanssa 
laajan ja johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian ja erityisesti 
kuluttajia koskevan toimintasuunnitelman 
ja kuluttajaohjelman hyväksymiseksi; 
korostaa, että erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevien kuluttajien oikeuksien 
vahvistamista koskevan strategian 
luomisella, jolla heidän osallistumistaan 
sisämarkkinoille lisätään, edistetään 
näiden kuluttajien sosiaalista osallisuutta 
sekä oikeudenmukaisempaa ja 
suvaitsevaisempaa yhteiskuntaa ja sen 
lisäksi varmistetaan dynaamisemmat, 
turvallisemmat ja kilpailukykyisemmät 
sisämarkkinat; huomauttaa, että tähän 
tehtävään pitäisi osallistua viranomaisten 
lisäksi yritykset ja palveluntarjoajat, jotta 
edistetään avoimempaa sopimussuhteen 
tasapainoa;

Or. en
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Tarkistus 144
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä laajan 
ja johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian ja erityisesti 
kuluttajia koskevan toimintasuunnitelman 
ja kuluttajaohjelman hyväksymiseksi;

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien erityistarpeet, kun ne 
hyväksyvät kuluttajia koskevan 
toimintasuunnitelman ja kuluttajaohjelman;

Or. en

Tarkistus 145
Anna Maria Corazza Bildt

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä laajan
ja johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian ja erityisesti 
kuluttajia koskevan toimintasuunnitelman 
ja kuluttajaohjelman hyväksymiseksi;

18. pyytää Euroopan komissiota ja
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
laajojen ja johdonmukaisten 
toimintalinjojen hyväksymiseksi 
haavoittuvassa asemassa olevien 
kuluttajien aseman vahvistamiseksi 
erityisesti kuluttajia koskevan 
toimintasuunnitelman ja kuluttajaohjelman 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 146
Malcolm Harbour

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pyytää Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä laajan 
ja johdonmukaisen haavoittuvuuden 
torjuntaa koskevan poliittisen ja 
oikeudellisen strategian ja erityisesti 
kuluttajia koskevan toimintasuunnitelman 
ja kuluttajaohjelman hyväksymiseksi;

18. kehottaa Euroopan komissiota 
puuttumaan yleisimmin esille tuotuihin 
kuluttajien haavoittuvuutta koskeviin 
kysymyksiin kuluttajia koskevan 
toimintasuunnitelman ja kuluttajaohjelman 
yhteydessä;

Or. en


