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Amendement 1
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Richtlijn 2004/113/EG van de 
Raad van 13 december 2004 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij 
de toegang tot en het aanbod van 
goederen en diensten1,
__________________
1 PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37. 

Or. en

Amendement 2
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, zoals geïntegreerd 
in de Verdragen middels artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, en 
in het bijzonder artikel 7 (eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven), artikel 21 (non-
discriminatie), artikel 24 (rechten van het 
kind), artikel 25 (rechten van ouderen), 
artikel 26 (integratie van personen met een 
handicap) en artikel 38 
(consumentenbescherming) van dit 
Handvest,

- gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, zoals geïntegreerd 
in de Verdragen middels artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, en 
in het bijzonder artikel 7 (eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven), artikel 21 (non-
discriminatie), artikel 23 (gelijkheid van 
mannen en vrouwen), artikel 24 (rechten 
van het kind), artikel 25 (rechten van 
ouderen), artikel 26 (integratie van 
personen met een handicap) en artikel 38 
(consumentenbescherming) van dit 
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Handvest,

Or. en

Amendement 3
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 
over mobiliteit en inclusie van mensen 
met een handicap en de Europese 
strategie voor mensen met een handicap 
2010-2020,

Or. en

Amendement 4
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de ontwikkeling en de 
bescherming van consumentenrechten 
fundamentele waarden zijn bij de 
ontwikkeling van beleid van de Europese 
Unie en het nastreven van de Europa 2020-
doelstellingen;

A. overwegende dat de ontwikkeling en de 
bescherming van consumentenrechten 
fundamentele waarden zijn bij de 
ontwikkeling en de versterking van de 
interne markt en het nastreven van de 
Europa 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 5
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het EU-
consumentenbeleid moet streven naar een 
hoge mate van empowerment en 
bescherming van alle consumenten;

Or. en

Amendement 6
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat op de interne markt
kwetsbare consumenten ook goed moeten
worden beschermd en hun capaciteiten 
moeten worden versterkt;

B. overwegende dat de Europese 
Commissie en de lidstaten kwetsbare 
consumenten ook goed moeten 
beschermen en zowel hun capaciteiten als 
hun levensstandaard moeten versterken;

Or. el

Amendement 7
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat op de interne markt 
kwetsbare consumenten ook goed moeten 
worden beschermd en hun capaciteiten 
moeten worden versterkt;

B. overwegende dat op de interne markt 
alle consumenten, maar met name 
kwetsbare consumenten, ook goed moeten 
worden beschermd om hun capaciteiten te 
versterken;

Or. en
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Amendement 8
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat op de interne markt 
kwetsbare consumenten ook goed moeten 
worden beschermd en hun capaciteiten 
moeten worden versterkt;

B. overwegende dat bij 
consumentenbescherming op de interne 
markt ook rekening moet worden 
gehouden met de specifieke behoeften van
kwetsbare consumenten;

Or. en

Amendement 9
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de groep van
kwetsbare consumenten heterogeen is en
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd, goedgelovigheid of
opleiding, of uit personen die omwille van 
hun sociale en financiële situatie
kwetsbaar zijn en die nood hebben aan 
speciale bescherming en een bijzondere 
strategie van overheidswege;

C. overwegende dat het breed gehanteerde 
concept van kwetsbare consumenten 
gebaseerd is op het begrip van 
kwetsbaarheid als endogeen verschijnsel, 
en zich richt op een heterogene groep die
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd of goedgelovigheid; 
overwegende dat het concept van 
kwetsbare consumenten ook consumenten 
moet omvatten die zich tijdelijk in een 
machteloze situatie bevinden door een 
kloof tussen hun persoonlijke toestand en 
eigenschappen enerzijds en hun externe 
omgeving anderzijds, waarbij rekening 
wordt gehouden met criteria zoals
opleiding, sociale en financiële situatie, 
toegang tot internet, enz.;

Or. en
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Amendement 10
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd, goedgelovigheid of 
opleiding, of uit personen die omwille van 
hun sociale en financiële situatie kwetsbaar 
zijn en die nood hebben aan speciale 
bescherming en een bijzondere strategie 
van overheidswege;

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd, geslacht, 
goedgelovigheid of opleiding, of uit 
personen die omwille van hun sociale en 
financiële situatie kwetsbaar zijn en die 
nood hebben aan speciale bescherming en 
een bijzondere strategie van 
overheidswege;

Or. en

Amendement 11
Christel Schaldemose, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd, goedgelovigheid of 
opleiding, of uit personen die omwille van 
hun sociale en financiële situatie kwetsbaar 
zijn en die nood hebben aan speciale 
bescherming en een bijzondere strategie 
van overheidswege;

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd of opleiding, of uit 
personen die omwille van hun sociale en 
financiële situatie kwetsbaar zijn en die 
nood hebben aan speciale bescherming en 
een bijzondere strategie van 
overheidswege;
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Or. en

Amendement 12
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd, goedgelovigheid of 
opleiding, of uit personen die omwille van 
hun sociale en financiële situatie kwetsbaar 
zijn en die nood hebben aan speciale 
bescherming en een bijzondere strategie 
van overheidswege;

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd, goedgelovigheid of 
opleiding, of uit personen die omwille van 
hun sociale en financiële situatie kwetsbaar 
zijn en die nood hebben aan speciale 
bescherming en een bijzondere strategie 
van overheidswege; overwegende dat 
iedere consument in zijn/haar leven 
kwetsbaar kan worden door externe 
factoren en wisselwerkingen met de 
markt;

Or. en

Amendement 13
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd, goedgelovigheid of 
opleiding, of uit personen die omwille van 
hun sociale en financiële situatie kwetsbaar 
zijn en die nood hebben aan speciale 

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van hun 
mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd of goedgelovigheid, of 
uit personen die omwille van hun sociale 
en financiële situatie bijzonder kwetsbaar 
zijn (zoals personen met overmatige 
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bescherming en een bijzondere strategie 
van overheidswege;

schulden) en die nood hebben aan speciale 
bescherming en een bijzondere strategie 
van overheidswege;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de groep van 
kwetsbare consumenten heterogeen is en 
bestaat uit personen die bij deze groep 
kunnen worden ingedeeld op basis van 
hun mentale, fysieke of psychologische 
handicap, leeftijd, goedgelovigheid of 
opleiding, of uit personen die omwille van 
hun sociale en financiële situatie
kwetsbaar zijn en die nood hebben aan 
speciale bescherming en een bijzondere 
strategie van overheidswege;

C. overwegende dat met kwetsbare 
consumenten personen worden bedoeld 
die vanwege hun leeftijd of mentale, 
fysieke of psychologische handicap moeite 
hebben toegang te krijgen tot relevante 
consumenteninformatie en deze 
informatie te begrijpen, en die daarom
nood hebben aan speciale bescherming;

Or. en

Amendement 15
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat vrouwen over 
meer dan 70% van de huishoudelijke 
inkopen beslissen in Europa,1
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__________________
1 McKinsey & Company: Women Matter: 
Gender diversity, a corporate performance 
driver, 2007

Or. en

Amendement 16
Olle Schmidt

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. wijst er in dit verband op dat 
kinderen als kwetsbare consumenten 
beschouwd moeten worden totdat ze de 
gerechtelijke leeftijd van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid bereikt hebben;

Or. en

Amendement 17
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat een algemeen optreden 
moeilijk is vanwege de diversiteit van 
kwetsbare situaties en dat zowel de 
bestaande wetgeving als het bestaande 
beleid het kwetsbaarheidsprobleem 
benaderen vanuit de casuïstiek;

1. merkt op dat een algemeen optreden 
moeilijk is vanwege de diversiteit van 
kwetsbare situaties, zowel wanneer de 
consument onder juridische bescherming 
geplaatst wordt als wanneer hij zich in 
een specifieke situatie van sectorale of 
tijdelijke kwetsbaarheid bevindt, en dat 
zowel de bestaande wetgeving als het 
bestaande beleid het 
kwetsbaarheidsprobleem benaderen vanuit 
de casuïstiek 

Or. fr



AM\896036NL.doc 11/77 PE485.837v02-00

NL

Amendement 18
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat een algemeen optreden 
moeilijk is vanwege de diversiteit van 
kwetsbare situaties en dat zowel de 
bestaande wetgeving als het bestaande 
beleid het kwetsbaarheidsprobleem 
benaderen vanuit de casuïstiek;

1. merkt op dat een algemeen optreden 
moeilijk is vanwege de diversiteit van 
kwetsbare situaties en dat zowel de 
bestaande wetgeving als het bestaande 
beleid het kwetsbaarheidsprobleem 
benaderen vanuit de casuïstiek; benadrukt 
dat, alhoewel elke consument zich onder 
bepaalde omstandigheden in een 
kwetsbare situatie kan bevinden, sommige 
groepen mensen structureel kwetsbaar 
zijn door hun mentale, fysieke of 
psychologische handicap, leeftijd of 
goedgelovigheid - zoals kinderen, tieners 
en ouderen of bepaalde personen die ten 
gevolge van hun sociale en financiële 
situatie kwetsbaar zijn (zoals personen 
met buitensporige schulden) en speciale 
bescherming behoeven;

Or. en

Amendement 19
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat een algemeen optreden 
moeilijk is vanwege de diversiteit van 
kwetsbare situaties en dat zowel de 
bestaande wetgeving als het bestaande 
beleid het kwetsbaarheidsprobleem 
benaderen vanuit de casuïstiek;

1. merkt op dat een enkel en globaal 
juridisch instrument moeilijk te realiseren
is vanwege de diversiteit van kwetsbare 
situatie en dat de Europese wetgeving het 
kwetsbaarheidsprobleem bij consumenten 
bijgevolg moet benaderen vanuit de 
casuïstiek, als horizontale doelstelling;
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Or. de

Amendement 20
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat een algemeen optreden 
moeilijk is vanwege de diversiteit van 
kwetsbare situaties en dat zowel de 
bestaande wetgeving als het bestaande 
beleid het kwetsbaarheidsprobleem 
benaderen vanuit de casuïstiek;

1. merkt op dat een algemeen optreden 
moeilijk is vanwege de diversiteit van 
kwetsbare situaties en dat zowel de 
bestaande wetgeving als het bestaande 
beleid het kwetsbaarheidsprobleem 
benaderen vanuit de casuïstiek. In dit 
verband dient in het toekomstige 
consumentenbeleid en -recht gebruik te 
worden gemaakt van algemene 
oplossingen die volledig gebaseerd zijn op 
de diverse behoeften en vaardigheden van 
consumenten;

Or. en

Amendement 21
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de lidstaten passende 
maatregelen moeten treffen en voldoende 
garanties moeten bieden om de 
bescherming van kwetsbare consumenten 
te waarborgen;

Or. el

Amendement 22
Philippe Juvin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat de strategie voor de 
rechten van kwetsbare consumenten, 
ongeacht het gebruikte instrument, de 
doeltreffende bescherming van de 
consument en het voorkomen van 
kwetsbaarheid centraal moet stellen;

2. onderstreept dat de strategie voor de 
rechten van kwetsbare consumenten 
gericht moet zijn op het versterken van
hun rechten en moet garanderen dat deze 
rechten doeltreffend gewaarborgd en ten 
uitvoer gebracht worden, en de 
consumenten alle noodzakelijke middelen 
moet bieden om hen in staat te stellen 
passende beslissingen te nemen en 
zelfverzekerd op te treden, ongeacht het 
gebruikte instrument;

Or. en

Amendement 23
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat de strategie voor de 
rechten van kwetsbare consumenten, 
ongeacht het gebruikte instrument, de 
doeltreffende bescherming van de 
consument en het voorkomen van 
kwetsbaarheid centraal moet stellen;

2. onderstreept dat de EU de doeltreffende 
bescherming van de rechten van alle 
consumenten, met inbegrip van kwetsbare 
consumenten, centraal moet stellen;

Or. en

Amendement 24
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat de strategie voor de 
rechten van kwetsbare consumenten, 
ongeacht het gebruikte instrument, de 
doeltreffende bescherming van de 
consument en het voorkomen van 
kwetsbaarheid centraal moet stellen;

2. onderstreept dat de strategie voor de 
rechten van kwetsbare consumenten, 
ongeacht het gebruikte instrument, de 
doeltreffende bescherming van de 
consument en het voorkomen van 
kwetsbaarheid centraal moet stellen; is van 
mening dat het begrip "gemiddelde 
consument" niet flexibel genoeg is om te 
worden aangepast aan specifieke gevallen 
en soms niet overeenkomt met de 
dagelijkse realiteit;

Or. en

Amendement 25
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept dat de strategie voor de 
rechten van kwetsbare consumenten, 
ongeacht het gebruikte instrument, de 
doeltreffende bescherming van de 
consument en het voorkomen van 
kwetsbaarheid centraal moet stellen;

2. onderstreept dat de EU de doeltreffende 
bescherming van de rechten van alle 
consumenten centraal moet stellen en deze 
basisbescherming moet aanvullen met 
beleid dat passende ondersteuning biedt 
aan kwetsbare consumenten;

Or. en

Amendement 26
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat een strategie voor de 
aanpak van de kwetsbaarheid van 
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consumenten evenwel evenredig moet zijn 
en geen beperking mag zijn van de 
persoonlijke vrijheden en de 
keuzemogelijkheden van de consument;

Or. en

Amendement 27
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op de noodzaak van gerichte 
maatregelen specifiek voor kwetsbare 
consumenten, zowel op het niveau van de 
EU als op dat van de lidstaten, aangezien 
uit de resultaten van de laatste 
Eurobarometer-enquête blijkt dat minder 
dan 50% van de consumenten vindt dat zij 
goed geïnformeerd en beschermd zijn en 
in het bijzonder dat de kwetsbare groepen 
de verschillende opties die hen worden 
aangeboden, moeilijk kunnen begrijpen, 
dat zij niet op de hoogte zijn van hun 
rechten, vaker geconfronteerd worden met
problemen en aarzelen om stappen te 
ondernemen als er zich problemen 
voordoen;

Or. el

Amendement 28
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag dat bepaalde groepen 
of individuen in een kwetsbare situatie 
kan brengen, voortdurend van nabij te 

Schrappen
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observeren en hiertegen op te treden om 
dergelijke situaties te voorkomen, en om 
kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet te 
bestrijden met specifieke 
beschermingsmaatregelen;

Or. fr

Amendement 29
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag dat bepaalde groepen of 
individuen in een kwetsbare situatie kan 
brengen, voortdurend van nabij te 
observeren en hiertegen op te treden om 
dergelijke situaties te voorkomen, en om 
kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet te 
bestrijden met specifieke 
beschermingsmaatregelen;

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag dat bepaalde groepen of 
individuen in een kwetsbare situatie kan 
brengen, voortdurend van nabij te 
observeren en hiertegen op te treden, en 
om kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet 
te bestrijden met specifieke 
beschermingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 30
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag dat bepaalde groepen of 
individuen in een kwetsbare situatie kan
brengen, voortdurend van nabij te 
observeren en hiertegen op te treden om 
dergelijke situaties te voorkomen, en om 
kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet te 

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag en omstandigheden die
bepaalde groepen of individuen in een 
kwetsbare situatie kunnen brengen, 
voortdurend van nabij te observeren en 
hiertegen op te treden om dergelijke 
situaties te voorkomen, en om 
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bestrijden met specifieke 
beschermingsmaatregelen;

kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet te 
bestrijden met specifieke 
beschermingsmaatregelen;

Or. el

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag dat bepaalde groepen of
individuen in een kwetsbare situatie kan 
brengen, voortdurend van nabij te 
observeren en hiertegen op te treden om 
dergelijke situaties te voorkomen, en om 
kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet te 
bestrijden met specifieke 
beschermingsmaatregelen;

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om situaties aan te wijzen 
waarin bepaalde groepen of individuen het 
kwetsbaarst zijn, bijvoorbeeld door 
vorderingen van consumenten te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 32
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag dat bepaalde groepen of 
individuen in een kwetsbare situatie kan 
brengen, voortdurend van nabij te 
observeren en hiertegen op te treden om 
dergelijke situaties te voorkomen, en om 
kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet te 

3. verzoekt de Commissie en moedigt de 
lidstaten aan om sociale gedragingen en 
consumptiegedrag dat bepaalde groepen of 
individuen in een kwetsbare situatie kan 
brengen, voortdurend van nabij te 
observeren en hiertegen op te treden om 
dergelijke situaties te voorkomen, en om 
kwetsbaarheid zodra ze zich voordoet te 
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bestrijden met specifieke
beschermingsmaatregelen;

bestrijden met hervormingen van de 
consumentenbescherming, zodat 
bescherming voor alle consumenten 
geboden kan worden, ongeacht hun 
vaardigheden en levensfase;

Or. en

Amendement 33
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat er nog steeds 
verschillen bestaan tussen producten van 
eenzelfde merk in de verschillende 
lidstaten; de consumenten in bepaalde 
landen worden dus minder beschermd; 

Or. lv

Amendement 34
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. roept de Europese Commissie en de 
lidstaten op om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, waarbij rekening 
wordt gehouden met de diversiteit en 
complexiteit van alle betrokken
omstandigheden;

Or. en
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Amendement 35
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. roept de Commissie op artikel 174 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie toe te passen, met 
name voor eilanden en berggebieden, 
waar het voor kwetsbare consumenten 
moeilijker is om toegang te krijgen tot 
breedband, werkplekken en het 
gezondheids- en schoolsysteem dan voor 
burgers die in grote stedelijke gebieden 
wonen;

Or. en

Amendement 36
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. beveelt de lidstaten aan om het 
Haags Verdrag van 13 januari 2000 
inzake de internationale bescherming van 
volwassenen te ondertekenen en te 
ratificeren;

Or. fr

Amendement 37
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. roept de Europese Commissie en de 
Raad op om de versterking van de rechten 
van kwetsbare consumenten te zien als 
een topprioriteit in het kader van de 
lopende herziening van het voorstel voor 
een verordening betreffende een 
consumentenprogramma 2014-2020, en 
de aanstaande publicatie van de agenda 
van de consument;

Or. en

Amendement 38
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. roept de Europese Commissie op 
om de omvang van de kwetsbaarheid van 
consumenten op te nemen in het 
scorebord voor de consumentenmarkten, 
bijvoorbeeld door uitsplitsing van de 
gegevens naar leeftijd, opleidingsniveau 
of sociaal-economische factoren, om een 
duidelijker beeld te krijgen van de 
behoeften van kwetsbare consumenten;

Or. en

Amendement 39
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt 
te weinig aandacht wordt besteed aan het 
kwetsbaarheidsprobleem doordat men 
zich beperkt tot de economische belangen 
van de consumenten;

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt te 
weinig aandacht wordt besteed aan het 
kwetsbaarheidsprobleem doordat men zich 
beperkt tot de economische belangen van 
de consumenten;

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt 
aandacht wordt besteed aan het 
kwetsbaarheidsprobleem vanuit het 
perspectief van de economische belangen 
van de consumenten;

Or. en

Amendement 41
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
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van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt te 
weinig aandacht wordt besteed aan het
kwetsbaarheidsprobleem doordat men zich 
beperkt tot de economische belangen van 
de consumenten;

van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt
het vraagstuk van de kwetsbaarheid van 
consumenten werd geïntroduceerd, 
waarbij "onbehoorlijke beïnvloeding" van 
consumenten wier wilskracht niet volledig 
ontwikkeld is, centraal stond; de “richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken” beschermde 
echter uitsluitend de economische 
belangen van de consumenten; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt te 
weinig aandacht wordt besteed aan het 
kwetsbaarheidsprobleem doordat men zich 
beperkt tot de economische belangen van 
de consumenten;

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt te 
weinig aandacht wordt besteed aan het 
kwetsbaarheidsprobleem doordat men zich 
in eerste instantie beperkt tot de 
economische belangen van de 
consumenten;

Or. en

Amendement 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt te 
weinig aandacht wordt besteed aan het 
kwetsbaarheidsprobleem doordat men
zich beperkt tot de economische belangen 
van de consumenten;

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt 
men zich beperkt tot de economische 
belangen van de consumenten;

Or. en

Amendement 44
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt te 
weinig aandacht wordt besteed aan het 
kwetsbaarheidsprobleem doordat men zich 
beperkt tot de economische belangen van 
de consumenten;

4. merkt op dat in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt te 
weinig aandacht wordt besteed aan het 
kwetsbaarheidsprobleem doordat men zich 
beperkt tot de economische belangen van 
de consumenten; constateert overigens dat 
het gebruik van de term "gemiddelde 
consument" vaak onvoldoende 
bescherming biedt voor kwetsbare 
consumenten daar waar economische
activiteiten gericht zijn op een brede groep 
consumenten;

Or. en

Amendement 45
Philippe Juvin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat het niet mogelijk is om 
een algemeen wetgevingsinstrument voor 
de bescherming van kwetsbare 
consumenten vast te stellen; wijst er met 
klem op dat met deze laatste van geval tot 
geval rekening moet worden gehouden bij 
het vaststellen van EU-wetten;

Or. en

Amendement 46
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, het 
meest recente instrument over de 
bescherming van deze rechten, niet van 
toepassing is op bepaalde sectoren waarin 
een bijzondere kwetsbaarheid bestaat, 
noch een specifieke regeling bevat voor 
deze kwetsbaarheid, waarvan uitsluitend 
sprake is overweging 34;

Schrappen

Or. en

Amendement 47
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat Richtlijn 2011/83/EU Schrappen
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betreffende consumentenrechten, het 
meest recente instrument over de 
bescherming van deze rechten, niet van 
toepassing is op bepaalde sectoren waarin 
een bijzondere kwetsbaarheid bestaat, 
noch een specifieke regeling bevat voor 
deze kwetsbaarheid, waarvan uitsluitend 
sprake is overweging 34;

Or. fr

Amendement 48
María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, het meest 
recente instrument over de bescherming 
van deze rechten, niet van toepassing is op 
bepaalde sectoren waarin een bijzondere 
kwetsbaarheid bestaat, noch een specifieke 
regeling bevat voor deze kwetsbaarheid, 
waarvan uitsluitend sprake is overweging 
34;

5. wijst erop dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, het meest 
recente instrument over de bescherming 
van deze rechten, de verplichtingen inzake 
precontractuele en contractuele 
informatie versterkt door het recht voor 
verplichte terugname vast te stellen indien 
de leverancier of de verkoper niet heeft 
voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen 
dat deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
echter op dat de richtlijn niet van 
toepassing is op bepaalde gevoelige 
sectoren zoals de financiële sector en de 
transportsector, waarin een bijzondere 
kwetsbaarheid bestaat die aangepakt moet 
worden met passende en doeltreffende 
middelen;

Or. en

Amendement 49
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, het meest 
recente instrument over de bescherming 
van deze rechten, niet van toepassing is op 
bepaalde sectoren waarin een bijzondere 
kwetsbaarheid bestaat, noch een 
specifieke regeling bevat voor deze 
kwetsbaarheid, waarvan uitsluitend 
sprake is overweging 34;

5. neemt nota van Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, het meest 
recente instrument inzake bescherming;

Or. en

Amendement 50
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, het meest 
recente instrument over de bescherming 
van deze rechten, niet van toepassing is op 
bepaalde sectoren waarin een bijzondere 
kwetsbaarheid bestaat, noch een specifieke 
regeling bevat voor deze kwetsbaarheid, 
waarvan uitsluitend sprake is overweging 
34;

5. betreurt dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten, het meest 
recente instrument over de bescherming 
van deze rechten, niet van toepassing is op 
bepaalde sectoren waarin een bijzondere 
kwetsbaarheid bestaat, noch een specifieke 
regeling bevat voor deze kwetsbaarheid, 
waarvan uitsluitend sprake is overweging 
34; is van mening dat omzetting van deze 
richtlijn door lidstaten in verhouding 
moet staan tot het probleem van de 
kwetsbaarheid van consumenten en dat 
maatregelen ter bescherming van 
consumenten zodanig toegepast moeten 
worden dat uitzonderlijk kwetsbare 
consumenten de bescherming krijgen die 
ze nodig hebben;

Or. en
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Amendement 51
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat het binnen het huidige 
rechtskader niet mogelijk is om producten 
van hetzelfde merk van verschillende 
kwaliteit in de verschillende lidstaten te 
verbieden en verzoekt de Commissie om 
toe te zien op de toepassing van de 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming; 

Or. lv

Amendement 52
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de inspanningen van de 
Europese Commissie vooral gericht zijn op
het versterken van het empowerment van 
de consumenten; hoewel de bijzondere 
aandacht van de Commissie voor het beter 
informeren van de Europese consument 
over zijn opties en rechten lovenswaardig 
is en alle acties die hiertoe leiden, 
bijdragen tot een meer doeltreffende 
interne markt, is deze benadering 
duidelijk onvoldoende voor de 
bescherming van de kwetsbare 
consument, waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn;

6. is van mening dat de versterking van de 
rechten van kwetsbare consumenten niet 
alleen een ontwikkeling in het 
rechtscorpus en een doeltreffende 
naleving van hun rechten met zich 
meebrengt, maar ook een versterking van 
hun vaardigheid om zelf optimale 
beslissingen te nemen; is daarom groot 
voorstander van de inspanningen van de 
Europese Commissie om het
empowerment van de consumenten te 
versterken door middel van de 
verstrekking van gemakkelijk 
toegankelijke en begrijpelijke informatie 
en door consumenteneducatie;

Or. en
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Amendement 53
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de inspanningen van de 
Europese Commissie vooral gericht zijn op 
het versterken van het empowerment van 
de consumenten; hoewel de bijzondere 
aandacht van de Commissie voor het beter 
informeren van de Europese consument 
over zijn opties en rechten lovenswaardig 
is en alle acties die hiertoe leiden, 
bijdragen tot een meer doeltreffende 
interne markt, is deze benadering duidelijk 
onvoldoende voor de bescherming van de 
kwetsbare consument, waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn;

6. betreurt dat de inspanningen van de 
Europese Commissie vooral gericht zijn op 
het versterken van het empowerment van 
de consumenten; hoewel de bijzondere 
aandacht van de Commissie voor het beter 
informeren van de Europese consument 
over zijn opties en rechten lovenswaardig 
is en alle acties die hiertoe leiden, 
bijdragen tot een meer doeltreffende 
interne markt, is deze benadering duidelijk 
onvoldoende voor de bescherming van de 
kwetsbare consument, waarvoor specifieke 
maatregelen en specifieke wetgeving nodig 
zijn;

Or. el

Amendement 54
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de inspanningen van de 
Europese Commissie vooral gericht zijn op 
het versterken van het empowerment van 
de consumenten; hoewel de bijzondere 
aandacht van de Commissie voor het beter 
informeren van de Europese consument 
over zijn opties en rechten lovenswaardig 
is en alle acties die hiertoe leiden, 
bijdragen tot een meer doeltreffende 
interne markt, is deze benadering duidelijk 
onvoldoende voor de bescherming van de 
kwetsbare consument, waarvoor specifieke 

6. betreurt dat de inspanningen van de 
Europese Commissie vooral gericht zijn op 
het versterken van het empowerment van 
de consumenten; hoewel de bijzondere 
aandacht van de Commissie voor het beter 
informeren van de Europese consument 
over zijn opties en rechten lovenswaardig 
is en alle acties die hiertoe leiden, 
bijdragen tot een meer doeltreffende 
interne markt, is deze benadering duidelijk 
onvoldoende voor de bescherming van de 
consument in het algemeen en de 
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maatregelen nodig zijn; kwetsbare consument in het bijzonder, 
waarvoor specifieke maatregelen nodig 
zijn om een consumentenbeleid voor alle 
Europese consumenten te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 55
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de inspanningen van de 
Europese Commissie vooral gericht zijn op
het versterken van het empowerment van 
de consumenten; hoewel de bijzondere 
aandacht van de Commissie voor het beter 
informeren van de Europese consument 
over zijn opties en rechten lovenswaardig 
is en alle acties die hiertoe leiden, 
bijdragen tot een meer doeltreffende 
interne markt, is deze benadering duidelijk
onvoldoende voor de bescherming van de 
kwetsbare consument, waarvoor specifieke 
maatregelen nodig zijn;

6. neemt met voldoening kennis van de 
inspanningen van de Europese Commissie 
om het empowerment van de consumenten 
te versterken; steunt de inspanningen van
de Commissie om de Europese consument 
beter te informeren over zijn opties en 
rechten omdat alle acties die hiertoe leiden, 
bijdragen tot een meer doeltreffende en 
eerlijke interne markt; is bezorgd dat deze 
benadering onvoldoende kan zijn voor de 
bescherming van de kwetsbare consument; 

Or. en

Amendement 56
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt dat de inspanningen van de 
Europese Commissie vooral gericht zijn op
het versterken van het empowerment van 
de consumenten; hoewel de bijzondere 

6. neemt met voldoening kennis van de 
inspanningen van de Europese Commissie 
om het empowerment van de consumenten 
te versterken; steunt de inspanningen van 
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aandacht van de Commissie voor het beter 
informeren van de Europese consument 
over zijn opties en rechten lovenswaardig 
is en alle acties die hiertoe leiden, 
bijdragen tot een meer doeltreffende 
interne markt, is deze benadering duidelijk
onvoldoende voor de bescherming van de 
kwetsbare consument, waarvoor 
specifieke maatregelen nodig zijn;

de Commissie om de Europese consument 
beter te informeren over zijn opties en 
rechten lovenswaardig is omdat alle acties 
die hiertoe leiden, bijdragen tot een meer 
doeltreffende en eerlijke interne markt; is 
bezorgd dat deze benadering onvoldoende 
kan zijn voor de bescherming van 
kwetsbare consumenten, omdat hun 
kwetsbaarheid voortkomt uit de moeite die 
ze hebben om toegang te krijgen tot de 
aan hen verstrekte informatie of om deze 
informatie te beoordelen; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat kwetsbare 
consumenten toegang hebben tot dezelfde 
goederen en diensten en ervoor te zorgen 
dat ze niet misleid worden;

Or. en

Amendement 57
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief 
genoeg zijn en de informatie die ze 
ontvangen of de verschillende opties die ze 
aangeboden krijgen, niet begrijpen, of 
omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er 
bestaan, in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie en 
elektronische handel;

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze tevens niet 
assertief genoeg zijn en de informatie die 
ze ontvangen of de verschillende opties die 
ze aangeboden krijgen, niet begrijpen, of 
omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er 
bestaan, in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie en 
elektronische handel, maar nog meer voor 
financieel kwetsbare consumenten, 
vanwege de hoge kosten die de aankoop 
van de nodige goederen en diensten met 
zich meebrengt;

Or. el
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Amendement 58
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief 
genoeg zijn en de informatie die ze 
ontvangen of de verschillende opties die ze 
aangeboden krijgen, niet begrijpen, of 
omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er 
bestaan, in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie en
elektronische handel;

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief 
genoeg zijn en de informatie die ze 
ontvangen of de verschillende opties die ze 
aangeboden krijgen, niet begrijpen, of 
omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er 
bestaan, en dat deze hindernissen 
toenemen bij grensoverschrijdende 
consumptie, met inbegrip van
grensoverschrijdende elektronische 
handel;

Or. en

Amendement 59
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief 
genoeg zijn en de informatie die ze 
ontvangen of de verschillende opties die ze 
aangeboden krijgen, niet begrijpen, of 
omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er 
bestaan, in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie en 
elektronische handel;

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze juist onvoldoende 
toegang hebben tot de informatie die ze 
ontvangen of de informatie die ze 
aangeboden krijgen, niet begrijpen, of 
omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er 
bestaan, in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie, huis-
aan-huisverkoop en elektronische handel;

Or. en
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Amendement 60
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief 
genoeg zijn en de informatie die ze 
ontvangen of de verschillende opties die ze 
aangeboden krijgen, niet begrijpen, of 
omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er 
bestaan, in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie en 
elektronische handel;

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief 
genoeg zijn en de informatie die ze 
ontvangen of de verschillende opties die ze 
aangeboden krijgen, niet begrijpen, 
moeilijk toegang krijgen tot bepaalde 
documenten of omdat ze niet op de hoogte 
zijn van de klachten- en 
compensatiestelsels die er bestaan, in het 
bijzonder voor grensoverschrijdende 
consumptie en elektronische handel;

Or. hu

Amendement 61
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze juist niet assertief 
genoeg zijn en de informatie die ze
ontvangen of de verschillende opties die ze 
aangeboden krijgen, niet begrijpen, of 
omdat ze niet op de hoogte zijn van de 
klachten- en compensatiestelsels die er 
bestaan, in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie en 
elektronische handel;

7. merkt op dat veel consumenten 
kwetsbaar zijn omdat ze niet voldoende 
informatie of opties ontvangen of omdat de 
klachten- en compensatiestelsels die hun 
worden voorgesteld, van slechte kwaliteit 
zijn, in het bijzonder voor 
grensoverschrijdende consumptie en 
elektronische handel;

Or. sv

Amendement 62
Philippe Juvin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
daarom op om de bestaande initiatieven 
(zoals Dolceta, ECC-net, enz.) verder te 
stimuleren en te ontwikkelen en 
bovendien de coherentie tussen de 
lidstaten te waarborgen om de 
voorlichting en educatie van de 
consument te verbeteren;

Or. en

Amendement 63
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoek de Europese Unie en de 
lidstaten dringend om meer aandacht te 
besteden aan en meer te investeren in 
informatie aan de consument en 
bewustmakingscampagnes waarvan de 
boodschap afgestemd moet zijn op de 
beoogde groep consumenten;

Or. lt

Amendement 64
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 

Schrappen
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vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; wanneer in dergelijke overeenkomsten 
de genoemde partij zich in een kwetsbare 
situatie bevindt, moeten de leveranciers 
deze partij helpen beschermen en hiertoe 
door de overheden en instanties worden 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 65
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; wanneer in dergelijke overeenkomsten 
de genoemde partij zich in een kwetsbare 
situatie bevindt, moeten de leveranciers 
deze partij helpen beschermen en hiertoe
door de overheden en instanties worden 
aangemoedigd;

8. roept bedrijven op zelfregulerende 
initiatieven te stimuleren en te 
ontwikkelen om de bescherming van de 
rechten van kwetsbare consumenten te 
versterken, zodat ze betere informatie 
krijgen en de informatie beter begrijpen; 
roept bevoegde nationale overheden op dit 
aan te moedigen;

Or. en

Amendement 66
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; wanneer in dergelijke overeenkomsten 
de genoemde partij zich in een kwetsbare 

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; wanneer in dergelijke overeenkomsten 
de genoemde partij zich in een kwetsbare 
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situatie bevindt, moeten de leveranciers 
deze partij helpen beschermen en hiertoe 
door de overheden en instanties worden 
aangemoedigd;

situatie bevindt, moeten de leveranciers de
consument helpen beschermen en hiertoe 
door de overheden en instanties worden 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 67
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; wanneer in dergelijke overeenkomsten 
de genoemde partij zich in een kwetsbare 
situatie bevindt, moeten de leveranciers 
deze partij helpen beschermen en hiertoe 
door de overheden en instanties worden 
aangemoedigd;

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; beveelt aan dat, in het specifieke geval 
van personen die onder juridische 
bescherming geplaatst zijn, de leveranciers 
deze personen helpen beschermen en 
hiertoe door de overheden en instanties 
worden aangemoedigd;

Or. fr

Amendement 68
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; wanneer in dergelijke overeenkomsten 
de genoemde partij zich in een kwetsbare 
situatie bevindt, moeten de leveranciers 
deze partij helpen beschermen en hiertoe 
door de overheden en instanties worden 
aangemoedigd;

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is;
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Or. en

Amendement 69
Anna Hedh, Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; wanneer in dergelijke overeenkomsten 
de genoemde partij zich in een kwetsbare 
situatie bevindt, moeten de leveranciers 
deze partij helpen beschermen en hiertoe 
door de overheden en instanties worden 
aangemoedigd;

8. benadrukt dat, in het geval van 
contractuele betrekkingen, de consument 
vaak de zwakste partij bij de overeenkomst 
is; wanneer in dergelijke overeenkomsten 
de genoemde partij zich in een kwetsbare 
situatie bevindt, moet de wetgever de
noodzakelijke wettelijke bescherming 
bieden aan consumenten en moeten de 
overheden en instanties waarborgen dat de 
consumenten worden beschermd. Het 
wordt gezien als een goed zakelijk gebruik 
dat bedrijven systemen toepassen die ertoe 
bijdragen dat alle consumenten een 
overeenkomst kunnen begrijpen en 
beoordelen;

Or. en

Amendement 70
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de 
verkoper niet heeft voldaan aan zijn 
wettelijke informatieverplichting en door 

Schrappen
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te eisen dat deze informatie op een 
duidelijke en begrijpelijke manier wordt 
gegeven; merkt op dat, ondanks deze
bepalingen, kwetsbare consumenten 
mogelijk nog steeds niet in staat zullen 
zijn om de verstrekte informatie te lezen of 
op te nemen;

Or. en

Amendement 71
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
op dat, ondanks deze bepalingen, 
kwetsbare consumenten mogelijk nog 
steeds niet in staat zullen zijn om de 
verstrekte informatie te lezen of op te 
nemen;

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
op dat, ondanks deze bepalingen, 
kwetsbare consumenten mogelijk nog 
steeds niet voldoende in staat zullen zijn 
om hun verplichtingen of de verstrekte 
informatie te lezen of op te nemen;

Or. el

Amendement 72
Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
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contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
op dat, ondanks deze bepalingen, 
kwetsbare consumenten mogelijk nog 
steeds niet in staat zullen zijn om de 
verstrekte informatie te lezen of op te 
nemen;

contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
op dat, ondanks deze bepalingen, 
consumenten die niet in staat zijn om te 
lezen kwetsbaar zijn als zij geen 
informatie aangeboden krijgen in een 
andere vorm of als zij geen andere goede 
mogelijkheid krijgen om de verstrekte 
informatie op te nemen;

Or. sv

Amendement 73
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
op dat, ondanks deze bepalingen, 
kwetsbare consumenten mogelijk nog 
steeds niet in staat zullen zijn om de 
verstrekte informatie te lezen of op te 
nemen;

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven en 
zonder belemmeringen wordt verspreid; 
merkt op dat, ondanks deze bepalingen, 
kwetsbare consumenten mogelijk nog 
steeds niet in staat zullen zijn om de 
verstrekte informatie te lezen of op te 
nemen;

Or. hu

Amendement 74
Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
op dat, ondanks deze bepalingen, 
kwetsbare consumenten mogelijk nog 
steeds niet in staat zullen zijn om de 
verstrekte informatie te lezen of op te 
nemen;

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
op dat, ondanks deze bepalingen, 
kwetsbare consumenten mogelijk nog 
steeds niet in staat zullen zijn om de 
verstrekte informatie te lezen of op te 

9. onderstreept dat Richtlijn 2011/83/EU 
betreffende consumentenrechten de 
verplichtingen inzake precontractuele en 
contractuele informatie versterkt door het 
recht voor verplichte terugname vast te 
stellen indien de leverancier of de verkoper 
niet heeft voldaan aan zijn wettelijke 
informatieverplichting en door te eisen dat 
deze informatie op een duidelijke en 
begrijpelijke manier wordt gegeven; merkt 
op dat, ondanks deze bepalingen, 
kwetsbare consumenten mogelijk nog 
steeds niet in staat zullen zijn om toegang 
te krijgen tot de verstrekte informatie of 
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nemen; om deze informatie te begrijpen;

Or. en

Amendement 76
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, niet enkel rekening te 
houden met het voorziene gebruik, maar 
ook met het voorspelbare gebruik, en om 
meer nadruk te leggen op de 
kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 77
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, niet enkel rekening te 
houden met het voorziene gebruik, maar 
ook met het voorspelbare gebruik, en om 
meer nadruk te leggen op de 

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om er bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten voor te zorgen dat op 
doeltreffende wijze rekening wordt 
gehouden met de behoefte om passende
bescherming van kwetsbare consumenten 
te waarborgen;
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kwaliteitseisen en de
beschermingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 78
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, niet enkel rekening te 
houden met het voorziene gebruik, maar 
ook met het voorspelbare gebruik, en om 
meer nadruk te leggen op de 
kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, niet enkel rekening te 
houden met het voorziene gebruik, maar 
ook met het voorspelbare gebruik, en om 
meer nadruk te leggen op de 
kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen; merkt op dat bij 
het voorziene gebruik vaak geen rekening 
wordt gehouden met de specifieke risico's 
waarmee consumenten in kwetsbare 
situaties te maken kunnen krijgen; roept 
op om bij de herziening van de richtlijn 
algemene productveiligheid het oplossen 
van bovengenoemde problemen centraal 
te stellen;

Or. en

Amendement 79
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, niet enkel rekening te 
houden met het voorziene gebruik, maar 
ook met het voorspelbare gebruik, en om 
meer nadruk te leggen op de 
kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten meer nadruk te leggen 
op de kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 80
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, niet enkel rekening te 
houden met het voorziene gebruik, maar 
ook met het voorspelbare gebruik, en om 
meer nadruk te leggen op de 
kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, en in het bijzonder bij de 
wetgeving ten aanzien van de toegang, in 
alle veiligheid en zonder gevaar voor hun 
gezondheid, van slechtzienden tot 
producten voor dagelijks gebruik, niet 
enkel rekening te houden met het 
voorziene gebruik, maar ook met het 
voorspelbare gebruik, en om meer nadruk 
te leggen op de kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

Or. hu

Amendement 81
Robert Rochefort
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, niet enkel rekening te 
houden met het voorziene gebruik, maar 
ook met het voorspelbare gebruik, en om 
meer nadruk te leggen op de 
kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, in de mate van het 
mogelijke niet enkel rekening te houden 
met het voorziene gebruik, maar ook met 
het voorspelbare gebruik, en om meer 
nadruk te leggen op de kwaliteitseisen en 
de beschermingsmaatregelen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten, met name de 
producten die bestemd zijn voor kwetsbare 
consumenten, niet enkel rekening te 
houden met het voorziene gebruik, maar 
ook met het voorspelbare gebruik, en om 
meer nadruk te leggen op de 
kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

10. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van de 
normen en veiligheidsvoorwaarden van 
bepaalde producten meer nadruk te leggen 
op de kwaliteitseisen en de 
beschermingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 83
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann



PE485.837v02-00 44/77 AM\896036NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om inspanningen te leveren 
voor de harmonisatie van aanduidingen 
voor burgers met een handicap en om 
bedrijven aan te moedigen de informatie in 
voor deze burgers toegankelijke vormen te 
verstrekken;

11. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om inspanningen te leveren 
voor de harmonisatie van aanduidingen 
voor burgers met een handicap en om 
bedrijven aan te moedigen de informatie in 
voor alle burgers toegankelijke vormen te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 84
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om inspanningen te leveren 
voor de harmonisatie van aanduidingen 
voor burgers met een handicap en om 
bedrijven aan te moedigen de informatie in 
voor deze burgers toegankelijke vormen te 
verstrekken;

11. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om inspanningen te leveren 
voor de harmonisatie van aanduidingen 
voor burgers met een handicap, om goede 
praktijken ter beschikking te stellen van 
bedrijven en hen te stimuleren om die 
praktijken toe te passen en om bedrijven 
aan te moedigen de informatie en diensten 
in voor deze burgers toegankelijke vormen 
te verstrekken, ook voor het gebruik van 
hulpbronnen die afkomstig zijn uit de 
Europese Unie;

Or. hu

Amendement 85
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om inspanningen te leveren 
voor de harmonisatie van aanduidingen 
voor burgers met een handicap en om 
bedrijven aan te moedigen de informatie in 
voor deze burgers toegankelijke vormen te 
verstrekken;

11. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om inspanningen te leveren 
voor het toegankelijk maken van 
aanduidingen voor burgers met een 
handicap, onder meer door 
standaardisatie, en om bedrijven aan te 
moedigen de informatie in voor deze 
burgers toegankelijke vormen te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 86
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten het Verdrag 
inzake de internationale bescherming van 
volwassenen van 13 januari 2000, dat van 
toepassing is op de bescherming van 
volwassenen in internationale situaties 
die, door een aantasting of 
ontoereikendheid van hun persoonlijke 
vermogens, niet in staat zijn om voor hun 
belangen op te komen, te ondertekenen en 
te bekrachtigen;

Or. en

Amendement 87
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om, in overeenstemming met de 
beginselen van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, bedrijven aan 
te sporen om een vrijwillig 
etiketteringssysteem in braille aan te 
brengen op de verpakking van industriële 
producten (waarop bijvoorbeeld minstens 
de aard van het product en de 
houdbaarheidsdatum vermeld worden) om 
het leven van consumenten met een 
visuele handicap gemakkelijker te maken;

Or. el

Amendement 88
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Europese Commissie eveneens om het 
onderzoek naar en de ontwikkeling van 
universele goederen, diensten, uitrusting 
en installaties, die met andere woorden 
zoveel mogelijk door iedereen gebruikt 
kunnen worden zonder speciale 
aanpassingen of een bijzonder ontwerp, te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 89
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit de consument in de 
meeste gevallen in een kwetsbare situatie 
brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit de consument in de 
meeste gevallen in een kwetsbare situatie 
brengen;

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit de consument in de 
meeste gevallen in een kwetsbare situatie 
brengen; roept op tot een uniforme 
toepassing van de relevante wetgeving op 
financiële markten in alle lidstaten om 
verschillen in de tenuitvoerlegging die 
voor de consumenten kunnen leiden tot 
onzekerheid en arbitrage op het gebied 
van regelgeving, te beperken; voert aan 
dat door de ESMA vastgestelde technische 
normen een goede manier kunnen zijn om 
dit te bereiken overeenkomstig het concept 
van één enkel wetboek voor financiële 
diensten;

Or. en
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Amendement 91
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit de consument in de 
meeste gevallen in een kwetsbare situatie 
brengen;

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit bijzondere moeilijkheden 
kunnen meebrengen voor kwetsbare 
consumenten;

Or. en

Amendement 92
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit de consument in de 
meeste gevallen in een kwetsbare situatie 
brengen;

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren; benadrukt 
echter dat er meer gedaan kan worden 
door de financiële sector om duidelijke en 
eenvoudige uitleg te geven over de aard 
van de producten en diensten die ze 
leveren, en roept alle belanghebbenden op 
doeltreffende voorlichtingsprogramma's
over financiële zaken te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 93
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit de consument in de 
meeste gevallen in een kwetsbare situatie 
brengen;

12. haalt het feit aan dat men op 
internationale fora de noodzaak heeft 
erkend om de consument te beschermen 
door informatie te verstrekken en de 
financiële markten te reguleren, die door 
hun complexiteit de consument in de 
meeste gevallen in een kwetsbare situatie 
brengen, waardoor zij vaak foute 
beslissingen nemen en met overmatige 
schulden opgezadeld raken;

Or. el

Amendement 94
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt dat informatie 
doelgerichter en beter verspreid wordt via 
alle kanalen, niet enkel de officiële, maar 
ook via consumentenorganisaties, 
regionale, gemeentelijke en plaatselijke 
kantoren, die dichter bij de minder 
mobiele consumenten staan en voor hen 
beter zichtbaar en toegankelijker zijn;

Or. fr

Amendement 95
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. betreurt dat de werking van de 
markt voor financiële producten 
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(leningen en kredietkaarten) heel wat te 
wensen overlaat voor de consumenten, 
aangezien uit de laatste sweep van de 
Commissie bleek dat er op 70% van de 
websites van financiële instellingen en 
ondernemingen onregelmatigheden 
werden vastgesteld ten aanzien van de 
reclame voor en de vereiste essentiële 
informatie over het aanbod, terwijl de 
kosten misleidend werden voorgesteld en 
de complexe en moeilijk te begrijpen 
producten de consument vaak met 
overmatige schulden opzadelen; wijst erop 
dat de richtlijn betreffende 
consumptiekrediet, die onlangs is omgezet 
in de wetgeving van de lidstaten, erop 
gericht is om consumenten te helpen om 
kredietaanbiedingen te begrijpen en te 
vergelijken en ervoor te zorgen dat zij niet 
misleid worden of opgezadeld worden met 
overmatige schulden.

Or. el

Amendement 96
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken 
krijgen met de negatieve gevolgen van te 
weinig beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding is;

Schrappen

Or. en
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Amendement 97
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken krijgen 
met de negatieve gevolgen van te weinig 
beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding;

13. onderstreept dat kinderen en jongeren
die steeds meer te maken krijgen met de 
negatieve gevolgen van te weinig 
beweging en obesitas, gevoeliger zijn voor 
reclame voor voedingsmiddelen met een 
hoog vet-, zout- en suikergehalte; neemt 
met voldoening kennis van de door 
bedrijven genomen zelfregulerende 
initiatieven om de blootstelling van 
kinderen en jongeren aan reclame voor 
voedingsmiddelen te beperken (zoals de 
initiatieven die zijn ontwikkeld in het 
kader van het actieplatform op het gebied 
van voeding, lichaamsbeweging en 
gezondheid van de Europese Commissie), 
en roept alle belanghebbenden op 
kinderen en jongeren doeltreffend te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding;

Or. en

Amendement 98
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken krijgen 
met de negatieve gevolgen van te weinig 
beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding is;

13. spoort de Commissie aan om in haar 
prioriteiten in het bijzonder de 
bescherming van kinderen als kwetsbare 
consumenten op te nemen door 
rechtstreekse reclame en televisiereclame 
voor schadelijke producten die gericht is 
op kinderen onder de 12 jaar, te 
verbieden; betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
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en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken krijgen 
met de negatieve gevolgen van te weinig 
beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding is;

Or. el

Amendement 99
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken krijgen 
met de negatieve gevolgen van te weinig 
beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding;

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken krijgen 
met de negatieve gevolgen van te weinig 
beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen en hun 
verzorgers te onderwijzen en te informeren 
over het belang van een evenwichtige 
voeding; in dit verband moet grondig 
onderzocht worden of er behoefte is aan 
strengere regels voor 
reclameboodschappen die gericht zijn op 
kinderen en jongeren;

Or. en

Amendement 100
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-

13. betreurt dat reclame en 
promotieaanbiedingen voor 
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en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken krijgen 
met de negatieve gevolgen van te weinig 
beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding is;

voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht zijn op Europese 
kinderen en jongeren, die steeds meer te 
maken krijgen met obesitas; onderschrijft 
in dat opzicht de toepassing van 
toezichtmaatregelen en beperkingen op 
audiovisuele en digitale reclame voor dit 
soort producten bij kinderen en jongeren, 
ongeacht de gebruikte drager (televisie, 
internet, bioscoop, sociale netwerken);
roept de betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding is;

Or. fr

Amendement 101
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken 
krijgen met de negatieve gevolgen van te 
weinig beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding;

13. roept de sector op verantwoordelijk te 
handelen bij het maken van reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte die gericht is op kinderen; 
erkent de bestaande gedragscodes en 
soortgelijke initiatieven binnen de sector; 
en roept de betrokkenen op minderjarigen 
te blijven onderwijzen en informeren over 
het belang van een evenwichtige voeding 
en een actieve, gezonde levensstijl;

Or. en

Amendement 102
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken 
krijgen met de negatieve gevolgen van te 
weinig beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding;

13. erkent dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte die gericht is op kinderen 
beperkt moet worden; erkent en stimuleert 
initiatieven van de sector zoals het "EU-
streefcijfer" om deze reclame te beperken; 
roept de betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding en 
van een actieve en gezonde levensstijl;

Or. en

Amendement 103
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken 
krijgen met de negatieve gevolgen van te 
weinig beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding;

13. erkent dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte die gericht is op kinderen, 
beperkt moet worden en verantwoord 
moet zijn; dringt er bij de Commissie op 
aan de bescherming van kinderen toe te 
voegen aan de hoofdprioriteiten van de 
agenda van de consument, met bijzondere 
aandacht voor agressieve en misleidende 
televisie- en online reclame die gericht is 
op kinderen onder de twaalf jaar; roept de 
sector op de bestaande gedragscodes en 
soortgelijke initiatieven te respecteren en 
volledig uit te voeren; en spoort alle
betrokkenen aan minderjarigen te blijven
onderwijzen en informeren over het belang 
van een evenwichtige voeding en een 
actieve, gezonde levensstijl;

Or. en
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Amendement 104
Raffaele Baldassarre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken 
krijgen met de negatieve gevolgen van te 
weinig beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding;

13. erkent dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte die gericht is op kinderen, 
beperkt moet worden; erkent en stimuleert 
initiatieven van de sector zoals het "EU-
streefcijfer" om deze reclame te beperken; 
en roept de betrokkenen op minderjarigen 
te onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding en 
van een actieve, gezonde levensstijl;

Or. en

Amendement 105
Renate Sommer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken 
krijgen met de negatieve gevolgen van te 
weinig beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding is;

13. roept de betrokkenen op minderjarigen 
te onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding; 
roept de lidstaten op om maatregelen te 
treffen om het oordeelsvermogen van 
kinderen en jongeren ten opzichte van de 
media te versterken;

Or. de

Amendement 106
Anja Weisgerber



PE485.837v02-00 56/77 AM\896036NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. betreurt dat reclame voor 
voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout-
en suikergehalte gericht is op kinderen en 
jongeren, die steeds meer te maken krijgen 
met de negatieve gevolgen van te weinig 
beweging en obesitas; roept de 
betrokkenen op minderjarigen te 
onderwijzen en te informeren over het 
belang van een evenwichtige voeding is;

13. roept de lidstaten op om kinderen en 
jongeren te informeren over het belang 
van een evenwichtige voeding en een 
gezonde levensstijl om obesitas te 
bestrijden; roept de lidstaten op om 
maatregelen te treffen om het 
oordeelsvermogen van kinderen en 
jongeren ten opzichte van de media te 
versterken;

Or. de

Amendement 107
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om productveiligheid extra onder de 
aandacht te brengen van consumenten, in 
het bijzonder de meest kwetsbare groep 
consumenten, zoals kinderen en zwangere 
vrouwen;

Or. en

Amendement 108
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst met bezorgdheid op de 
gevolgen voor kwetsbare consumenten 
van het routinematig gebruik van online 
"behavioural advertising" (gerichte 
reclame op basis van het surfgedrag) en 
de ontwikkeling van opdringerige online 
reclamepraktijken, in het bijzonder door 
het gebruik van sociale netwerken; roept 
de Europese Commissie nogmaals op 
tegen eind 2012 een uitgebreid onderzoek 
in te stellen naar het effect van 
misleidende en agressieve reclame op 
kwetsbare consumenten, in het bijzonder 
kinderen en adolescenten;

Or. en

Amendement 109
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
in reclame voor beleggingsproducten de 
onderliggende risico´s vaak onvoldoende 
belicht worden en de nadruk te veel 
gelegd wordt op mogelijke winsten die 
vaak niet worden verwezenlijkt, waardoor 
consumenten van financiële diensten 
blootgesteld worden aan het verlies van 
hun kapitaal; roept de Europese 
Commissie op strengere reclamenormen 
in te voeren voor verfijnde financiële 
producten die gericht zijn op kleine 
beleggers die het financiële risico 
misschien niet goed kunnen inschatten, 
met inbegrip van de verplichting expliciet 
te vermelden welke verliezen de 
investeerder kan lijden;
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Or. en

Amendement 110
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat kinderen en 
adolescenten bijzonder gevoelig zijn voor 
agressieve marketing en reclame; roept de 
Commissie op een uitgebreid onderzoek in 
te stellen naar het effect van misleidende 
en agressieve reclame op kwetsbare 
consumenten, in het bijzonder kinderen 
en adolescenten;

Or. en

Amendement 111
Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat speciale aandacht 
geschonken moet worden aan online 
marketing van schadelijke stoffen zoals 
alcohol die gericht is op jongeren; door de 
aard en het bereik van online 
marketingstrategieën, met name sociale 
netwerken, is online marketing van 
alcohol heel moeilijk te controleren voor 
de afzonderlijke lidstaten; maatregelen 
van de Europese Commissie zouden hier 
toegevoegde waarde kunnen hebben;

Or. en
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Amendement 112
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt in het bijzonder de 
gevoeligheid van kinderen en 
adolescenten voor alcohol- en 
tabaksreclame; is van mening dat 
agressieve marketing en reclame voor 
alcohol en tabak die specifiek op kinderen 
en adolescenten gericht is, verboden moet 
worden;

Or. en

Amendement 113
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak in een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
moedigt de Europese Commissie en de 
lidstaten aan om de nodige maatregelen te 
treffen om transparante tarieven te 
verzekeren;

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak in een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
roept de Europese Commissie en de 
lidstaten op om de nodige maatregelen te 
treffen om een betere 
informatievoorziening over de rechten 
van passagiers en transparante tarieven te 
verzekeren;

Or. en
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Amendement 114
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak in een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
moedigt de Europese Commissie en de 
lidstaten aan om de nodige maatregelen te 
treffen om transparante tarieven te 
verzekeren;

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak in een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
kan zijn indien de consument een handicap 
heeft; moedigt de Europese Commissie en 
de lidstaten aan om de nodige maatregelen 
te treffen om onder andere transparante 
tarieven, toegang tot informatie en hulp te 
verzekeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak in een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
moedigt de Europese Commissie en de 
lidstaten aan om de nodige maatregelen te 
treffen om transparante tarieven te 
verzekeren;

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak in een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
moedigt de Europese Commissie en de 
lidstaten aan om de nodige maatregelen te 
treffen om transparante tarieven te 
verzekeren; vraagt de Commissie bij de 
geplande herziening van de EU-
regelgeving inzake passagiersrechten 
rekening te houden met de situatie van 
kwetsbare consumenten en het 



AM\896036NL.doc 61/77 PE485.837v02-00

NL

compensatieniveau, de criteria en 
mechanismen te herzien, op voorwaarde 
dat het huidige niveau niet wordt 
afgezwakt;

Or. en

Amendement 116
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit 
gebied, door niet-naleving daarvan vaak 
in een kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te 
erger is indien de consument een 
handicap heeft; moedigt de Europese 
Commissie en de lidstaten aan om de 
nodige maatregelen te treffen om 
transparante tarieven te verzekeren;

14. merkt op dat consumenten ondanks 
bestaande wetgeving nog regelmatig 
problemen ondervinden wanneer ze 
reizen; moedigt de Europese Commissie en 
de lidstaten aan om de nodige maatregelen 
te treffen om de toegang van consumenten 
tot procedures voor vorderingen te 
vergemakkelijken en om transparante 
tarieven te verzekeren;

Or. en

Amendement 117
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
moedigt de Europese Commissie en de 

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
moedigt de Europese Commissie en de 
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lidstaten aan om de nodige maatregelen te 
treffen om transparante tarieven te 
verzekeren;

lidstaten aan om de nodige maatregelen te 
treffen om transparante tarieven te 
verzekeren en een eengemaakt handvest 
van de rechten van de reiziger aan te 
nemen dat geldt voor de verschillende 
vervoerswijzen en waarin de kwaliteit van 
de dienstverlening en de toegang daartoe 
geharmoniseerd worden;

Or. hu

Amendement 118
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
moedigt de Europese Commissie en de 
lidstaten aan om de nodige maatregelen te 
treffen om transparante tarieven te 
verzekeren;

14. benadrukt dat reizigers ondanks de 
aanwezigheid van wetgeving op dit gebied, 
door niet-naleving daarvan vaak een 
kwetsbare situatie terechtkomen, 
voornamelijk in het geval van annulering 
of vertraging van hun reis, wat des te erger 
is indien de consument een handicap heeft; 
wijst erop dat personen met een 
verminderde mobiliteit en mindervaliden 
gelijke toegang moeten krijgen en 
benadrukt dat deze reizigers zonder 
beperkingen moeten kunnen reizen; 
moedigt de Europese Commissie en de 
lidstaten aan om de nodige maatregelen te 
treffen om transparante tarieven en de 
naleving en correcte toepassing van de 
geldende wetgeving te verzekeren;

Or. el

Amendement 119
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat 
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de 
armoede”, doordat zij meer betalen voor 
dezelfde producten;

15. wijst met klem op de noodzaak ervoor 
te zorgen dat alle consumenten kunnen 
profiteren van e-commerce, en in het 
bijzonder rekening te houden met de 
behoeften van kwetsbare consumenten bij 
alle maatregelen die gericht zijn op het 
dichten van de digitale kloof;

Or. en

Amendement 120
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat 
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de armoede”, 
doordat zij meer betalen voor dezelfde 
producten;

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat 
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de armoede”, 
doordat zij meer betalen voor dezelfde 
producten, wat uiteraard niet betekent dat 
e-commerce een maatregel of middel is 
om armoede te bestrijden;

Or. el

Amendement 121
María Irigoyen Pérez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat 
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de armoede”, 
doordat zij meer betalen voor dezelfde 
producten;

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat
consumenten in een kwetsbare situatie, die 
vaak slachtoffers zijn van de digitale kloof, 
niet kunnen genieten van de voordelen van 
e-commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de armoede”, 
doordat zij meer betalen voor dezelfde 
producten; roept de Europese Commissie 
en de lidstaten op om het vertrouwen van 
de consument te bevorderen en 
hindernissen bij grensoverschrijdende 
elektronische handel weg te nemen door 
de ontwikkeling van een doeltreffend 
beleid met speciale aandacht voor de 
behoeften van kwetsbare consumenten;

Or. en

Amendement 122
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat 
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de armoede”, 
doordat zij meer betalen voor dezelfde 
producten;

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat 
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de armoede” 
of de “premie van de handicap”, doordat 
zij meer betalen voor dezelfde producten of 
een beroep moeten doen op hulp van 
derden;
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Or. hu

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat 
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de 
armoede”, doordat zij meer betalen voor 
dezelfde producten;

15. merkt op dat de digitalisering van 
diensten ertoe leidt dat consumenten die 
om verschillende redenen geen toegang 
hebben tot internet of internet niet 
kunnen gebruiken niet kunnen genieten 
van de voordelen van e-commerce en 
daarom de toegang wordt ontzegd tot een 
wezenlijk deel van de interne markt;

Or. en

Amendement 124
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat 
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de 
armoede”, doordat zij meer betalen voor 
dezelfde producten;

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten ertoe leidt dat bejaarde 
consumenten, die de grootste slachtoffers 
zijn van de digitale kloof, niet optimaal
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce;
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Or. en

Amendement 125
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten en de bijkomende kosten voor het 
beheer van deze diensten in traditionele 
kantoren en winkels ertoe leiden dat
bejaarde consumenten, die de grootste 
slachtoffers zijn van de digitale kloof, niet 
kunnen genieten van de voordelen van e-
commerce en ook nog eens te maken 
krijgen met de “kostprijs van de 
armoede”, doordat zij meer betalen voor 
dezelfde producten;

15. betreurt dat de digitalisering van 
diensten geen rekening houdt met in het 
bijzonder bejaarde consumenten; de 
besparingen op het beheer van deze 
diensten in traditionele kantoren en winkels 
moeten worden aangewend om de 
dienstverlening aan bejaarde consumenten 
te verbeteren; die consumenten, die vaak 
invalide zijn, zouden enorme voordelen 
kunnen halen uit de verbetering van de 
kwaliteit van e-commerce en elektronische 
diensten; de bijdrage van de maatschappij 
in zijn geheel, en van ondernemingen in 
het bijzonder, is onmisbaar om bejaarden 
te helpen en hen te leren hoe zij ten volle 
kunnen profiteren van de voordelen van 
de digitalisering;

Or. sv

Amendement 126
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat kinderen en 
adolescenten bijzonder gevoelig zijn voor 
het gebruik van 
communicatietechnologieën zoals 
smartphones en spellen op internet; is van 
mening dat beschermingsmaatregelen 
ingevoerd moeten worden die 
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buitensporig hoge rekeningen in 
dergelijke omstandigheden voorkomen;

Or. en

Amendement 127
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten in het 
algemeen niet heeft geleid tot een 
algemene prijsdaling, maar het voor de 
meeste burgers wel moeilijker heeft 
gemaakt om erachter te komen wat het 
beste tarief is, van leverancier te 
veranderen en de facturen te begrijpen;

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten in het 
voordeel kan werken voor consumenten 
als ze goed geïnformeerd worden, in staat 
zijn om prijzen te vergelijken en van 
leverancier te veranderen; roept de 
Europese Commissie, de lidstaten en 
bedrijven op te zorgen voor meer 
transparantie op dit gebied;

Or. en

Amendement 128
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten in het 
algemeen niet heeft geleid tot een 
algemene prijsdaling, maar het voor de 
meeste burgers wel moeilijker heeft 
gemaakt om erachter te komen wat het 
beste tarief is, van leverancier te 
veranderen en de facturen te begrijpen;

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten, 
waaronder de energie- en de 
telecommunicatiesector, het voor 
consumenten in het algemeen en 
kwetsbare consumenten in het bijzonder 
helaas moeilijker heeft gemaakt om 
erachter te komen welk tarief het best 
overeenkomt met hun behoeften, van 
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leverancier te veranderen en de facturen te 
begrijpen; roept de Europese Commissie 
en de lidstaten op passende maatregelen 
te treffen om te waarborgen dat 
consumenten in het algemeen en 
kwetsbare consumenten in het bijzonder 
toegang hebben tot duidelijke, 
begrijpelijke en vergelijkbare informatie 
over tarieven, voorwaarden en 
rechtsmiddelen, en gemakkelijk van 
leverancier kunnen veranderen;

Or. en

Amendement 129
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten in het 
algemeen niet heeft geleid tot een 
algemene prijsdaling, maar het voor de 
meeste burgers wel moeilijker heeft 
gemaakt om erachter te komen wat het 
beste tarief is, van leverancier te 
veranderen en de facturen te begrijpen;

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten in het 
algemeen niet heeft geleid tot een 
algemene prijsdaling, maar het voor de 
meeste burgers wel moeilijker heeft 
gemaakt om erachter te komen wat het 
beste tarief is, van leverancier te 
veranderen en de facturen te begrijpen, of 
dat de liberalisering, waar zij wel heeft 
geleid tot een prijsdaling, in het bijzonder 
in het geval van ongereguleerde 
concurrentie, eveneens tot een 
onaanvaardbare daling van de kwaliteit 
van de toegang geleid heeft, die nochtans 
voor iedereen gegarandeerd zou moeten 
worden;

Or. hu

Amendement 130
Malcolm Harbour
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten in het 
algemeen niet heeft geleid tot een 
algemene prijsdaling, maar het voor de 
meeste burgers wel moeilijker heeft 
gemaakt om erachter te komen wat het 
beste tarief is, van leverancier te 
veranderen en de facturen te begrijpen;

16. vestigt de aandacht op de gevolgen 
van de "digitale kloof" voor consumenten 
die de toegang wordt ontzegd tot het 
bredere assortiment producten en 
diensten die beschikbaar zijn voor 
diegenen die de middelen en 
vaardigheden hebben om gebruik te 
maken van online diensten; roept de 
lidstaten en de Europese Commissie op 
om de levering van de digitale agenda 
voor Europa te versnellen ten behoeve 
van alle EU-burgers en consumenten;

Or. en

Amendement 131
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten in het 
algemeen niet heeft geleid tot een 
algemene prijsdaling, maar het voor de 
meeste burgers wel moeilijker heeft 
gemaakt om erachter te komen wat het 
beste tarief is, van leverancier te
veranderen en de facturen te begrijpen;

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten gepaard 
moet gaan met maatregelen die kwetsbare 
consumenten in staat stellen om er 
eenvoudig achter te komen wat het beste 
tarief is, hoe ze van leverancier kunnen 
veranderen en de facturen kunnen 
begrijpen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept dat de liberalisering van 
de belangrijkste leveringsmarkten in het 
algemeen niet heeft geleid tot een 
algemene prijsdaling, maar het voor de 
meeste burgers wel moeilijker heeft 
gemaakt om erachter te komen wat het 
beste tarief is, van leverancier te 
veranderen en de facturen te begrijpen;

16. neemt er met voldoening kennis van
dat de liberalisering van de belangrijkste 
leveringsmarkten in het algemeen de 
concurrentie verhoogd heeft en daarom 
een breder assortiment producten en 
diensten beschikbaar heeft gesteld aan 
consumenten; onderstreept dat meer 
keuzemogelijkheden voor consumenten 
een betere informatievoorziening vereist;

Or. en

Amendement 133
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat het goed zou zijn om 
de praktijk die in sommige lidstaten wordt 
toegepast waarbij facturen voor diensten 
van algemeen belang (zoals 
elektriciteitsvoorziening) gekoppeld wordt 
aan de belastingheffing bij de 
consumenten, te vermijden; is van mening 
dat dit soort praktijken in het bijzonder 
kwetsbare consumenten benadeelt, 
aangezien de buitensporige facturen die 
het gevolg zijn van deze 
belastingsverplichtingen het risico op het 
afsluiten van de geleverde diensten, die 
als essentiële goederen beschouwd 
worden, aanzienlijk verhogen; wijst erop 
dat de lidstaten, in het bijzonder wanneer 
het gaat om de levering van diensten van 
algemeen belang, de eerbiediging van de 
rechten en de plichten ten aanzien van 
kwetsbare consumenten moeten 
vrijwaren;

Or. el



AM\896036NL.doc 71/77 PE485.837v02-00

NL

Amendement 134
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, die ambtshalve 
kunnen worden geactiveerd indien bij het 
conflict een kwetsbare consument is 
betrokken, alsook over collectieve 
maatregelen;

Schrappen

Or. de

Amendement 135
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, die ambtshalve 
kunnen worden geactiveerd indien bij het 
conflict een kwetsbare consument is 
betrokken, alsook over collectieve 
maatregelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 136
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, die ambtshalve 
kunnen worden geactiveerd indien bij het 
conflict een kwetsbare consument is 
betrokken, alsook over collectieve 
maatregelen;

17. wijst er met klem op dat gewaarborgd 
moet worden dat het voorstel voor een 
richtlijn voor alternatieve 
geschillenbeslechting en het voorstel voor 
een verordening voor onlinebeslechting 
van consumentengeschillen, dat 
momenteel wordt herzien, kwetsbare 
consumenten daadwerkelijk toegang geeft 
tot gratis alternatieve 
geschillenbeslechting; roept de Europese 
Commissie op na te denken over geschikte 
mechanismen die waarborgen dat naar 
behoren rekening wordt gehouden met de 
behoeften van kwetsbare consumenten 
wanneer mogelijk collectieve
beroepsprocedures op EU-niveau worden 
opgezet;

Or. en

Amendement 137
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, die ambtshalve 
kunnen worden geactiveerd indien bij het 
conflict een kwetsbare consument is 
betrokken, alsook over collectieve 
maatregelen;

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, waartoe kwetsbare
consumenten eenvoudig toegang moeten 
hebben, alsook over collectieve 
maatregelen;

Or. fr

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



AM\896036NL.doc 73/77 PE485.837v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, die ambtshalve 
kunnen worden geactiveerd indien bij het 
conflict een kwetsbare consument is 
betrokken, alsook over collectieve 
maatregelen;

17. ondersteunt het werk van de Europese 
Commissie over alternatieve 
geschillenbeslechting en 
onlinegeschillenbeslechting en roept in dit 
verband de Europese Commissie en de 
lidstaten op rekening te houden met
kwetsbare consumenten;

Or. en

Amendement 139
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, die ambtshalve 
kunnen worden geactiveerd indien bij het 
conflict een kwetsbare consument is 
betrokken, alsook over collectieve 
maatregelen;

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over 
doeltreffende mechanismen voor 
alternatieve geschillenbeslechting met zo 
laag mogelijke kosten voor klachten die 
ambtshalve kunnen worden geactiveerd 
indien bij het conflict een kwetsbare 
consument is betrokken; daarnaast moeten 
de regels voor Europese collectieve 
maatregelen speciaal ontworpen zijn om 
kwetsbare consumenten te ondersteunen 
bij de handhaving van hun rechten;

Or. en

Amendement 140
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, die ambtshalve 
kunnen worden geactiveerd indien bij het 
conflict een kwetsbare consument is 
betrokken, alsook over collectieve 
maatregelen;

17. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om na te denken over gratis 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting, die ambtshalve 
kunnen worden geactiveerd indien bij het 
conflict een kwetsbare consument is 
betrokken, alsook over collectieve 
maatregelen; benadrukt dat de 
geschillenbeslechting snel moet verlopen, 
weinig kosten met zich mee mag brengen 
en dat beslissingen snel moeten worden 
toegepast;

Or. lt

Amendement 141
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, in het bijzonder in 
het kader van de agenda van de 
consument en het 
consumentenprogramma;

Schrappen

(Zie amendementen 5 (nieuwe paragraaf 3 
bis) en 6 (nieuwe paragraaf 3 ter) die door 
Philippe Juvin zijn ingediend. Paragraaf 
18 is door de rapporteur naar het begin 
van het verslag verplaatst om het belang 
ervan te benadrukken en is verder 
versterkt.)

Or. en
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Amendement 142
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, in het bijzonder in het 
kader van de agenda van de consument en 
het consumentenprogramma;

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, in het bijzonder in het 
kader van de agenda van de consument en 
het consumentenprogramma; roept de 
Commissie en de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat de agenda van de consument 
en het consumentenprogramma elke 
discriminatie op basis van geslacht bij de 
toegang tot en de levering van goederen 
en diensten uitsluit;

Or. en

Amendement 143
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, in het bijzonder in het 
kader van de agenda van de consument en 
het consumentenprogramma;

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om in samenwerking met het 
Europees Parlement samen te werken voor 
de goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, in het bijzonder in het 
kader van de agenda van de consument en 
het consumentenprogramma; onderstreept 
dat de ontwikkeling van een strategie ter 
versterking van de rechten van de meest 
kwetsbare consumenten met het oog op 
hun deelname aan de interne markt niet 
alleen bijdraagt tot hun sociale insluiting 
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en tot een rechtvaardigere en 
verdraagzamere samenleving, maar ook 
tot een meer dynamische, veilige en 
concurrerende interne markt; wijst erop 
dat hierbij niet alleen de overheden 
moeten worden betrokken, maar ook 
bedrijven en leveranciers, om tot een 
transparanter en duidelijker contractueel 
evenwicht te komen;

Or. en

Amendement 144
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, in het bijzonder in 
het kader van de agenda van de consument 
en het consumentenprogramma;

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om rekening te houden met de 
speciale behoeften van kwetsbare 
consumenten bij de goedkeuring van de 
agenda van de consument en het 
consumentenprogramma;

Or. en

Amendement 145
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, in het bijzonder in 

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattend en 
coherent beleid om kwetsbare 
consumenten mondig te maken, in het 
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het kader van de agenda van de consument
en het consumentenprogramma;

bijzonder in het kader van de agenda van 
de consument en het 
consumentenprogramma;

Or. en

Amendement 146
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten om samen te werken voor de 
goedkeuring van een veelomvattende en 
coherente beleids- en wetgevingsstrategie 
tegen kwetsbaarheid, in het bijzonder in 
het kader van de agenda van de consument 
en het consumentenprogramma;

18. roept de Europese Commissie op om 
de vraagstukken inzake kwetsbaarheid van 
consumenten die het vaakst gerapporteerd 
worden, aan te pakken in het kader van de 
agenda van de consument en het 
consumentenprogramma;

Or. en


