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Poprawka 1
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. 
wprowadzającą w życie zasadę równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie 
dostępu do towarów i usług oraz 
dostarczania towarów i usług1,
__________________
1 Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37. 

Or. en

Poprawka 2
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Odniesienie 7

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej włączoną do Traktatów 
na mocy art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE), w szczególności jej art. 7 
(poszanowanie życia prywatnego i 
rodzinnego), art. 21 (niedyskryminacja), 
art. 24 (prawa dziecka), art. 25 (prawa osób 
w podeszłym wieku), art. 26 (integracja 
osób niepełnosprawnych) i art. 38 (ochrona 
konsumentów),

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej włączoną 
do Traktatów na mocy art. 6 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE), w szczególności 
jej art. 7 (poszanowanie życia prywatnego i 
rodzinnego), art. 21 (niedyskryminacja), 
art. 23 (równość kobiet i mężczyzn), art. 24 
(prawa dziecka), art. 25 (prawa osób w 
podeszłym wieku), art. 26 (integracja osób 
niepełnosprawnych) i art. 38 (ochrona 
konsumentów),

Or. en
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Poprawka 3
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Odniesienie 24a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie mobilności 
i integracji osób niepełnosprawnych oraz 
europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych 2010-2020;

Or. en

Poprawka 4
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że promowanie praw 
konsumentów i ich ochrona stanowią 
zasadniczą wartość dla rozwoju polityk 
Unii Europejskiej i dla osiągnięcia celów 
strategii Europa 2020,

A. mając na uwadze, że promowanie praw 
konsumentów i ich ochrona stanowią 
zasadniczą wartość dla rozwoju i 
wzmocnienia jednolitego rynku, a także 
dla osiągnięcia celów strategii Europa 
2020,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ambicją polityki 
konsumentów w UE powinien być wysoki 
poziom uprawnień i ochrony każdego 



AM\896036PL.doc 5/76 PE485.837v02-00

PL

konsumenta;

Or. en

Poprawka 6
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jednolity rynek 
musi dbać także o wysoki poziom ochrony 
wrażliwych konsumentów i wzmocnienie 
ich możliwości,

B. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska i państwa członkowskie muszą
dbać także o wysoki poziom ochrony 
wrażliwych konsumentów i wzmocnienie 
ich możliwości oraz podniesienie ich 
poziomu życia,

Or. el

Poprawka 7
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jednolity rynek 
musi dbać także o wysoki poziom ochrony 
wrażliwych konsumentów i wzmocnienie
ich możliwości,

B. mając na uwadze, że jednolity rynek 
musi dbać także o wysoki poziom ochrony 
wszystkich konsumentów, ze szczególnym 
uwzględnieniem wrażliwych 
konsumentów, w celu wzmocnienia ich 
możliwości,

Or. en

Poprawka 8
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jednolity rynek
musi dbać także o wysoki poziom ochrony
wrażliwych konsumentów i wzmocnienie 
ich możliwości,

B. mając na uwadze, że ochrona 
konsumentów na jednolitym rynku 
powinna uwzględniać także szczególne 
potrzeby wrażliwych konsumentów,

Or. en

Poprawka 9
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek,
łatwowierność lub wykształcenie bądź 
osób w trudnej sytuacji społecznej i
materialnej, które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz,

C. mając na uwadze, że powszechnie 
stosowana koncepcja wrażliwych 
konsumentów opiera się na definicji 
podatności jako cechy endogenicznej i 
dotyczy zróżnicowanej grupy złożonej z 
osób zaliczanych do tej kategorii ze 
względu na swoje upośledzenie umysłowe, 
fizyczne lub psychiczne, wiek lub
łatwowierność; mając na uwadze, że 
koncepcja wrażliwych konsumentów 
powinna obejmować również 
konsumentów znajdujących się we 
wrażliwej sytuacji, czyli konsumentów w 
stanie tymczasowej bezsilności, 
wynikającej z różnicy między ich stanem
jednostkowym i charakterystyką z jednej 
strony, a środowiskiem zewnętrznym z 
drugiej strony, biorąc pod uwagę takie 
kryteria, jak wykształcenie, sytuacja 
społeczna i materialna, dostęp do 
internetu itp.;

Or. en

Poprawka 10
Mikael Gustafsson



AM\896036PL.doc 7/76 PE485.837v02-00

PL

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek, 
łatwowierność lub wykształcenie bądź 
osób w trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej, które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz,

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek, 
płeć, łatwowierność lub wykształcenie 
bądź osób w trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej, które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz,

Or. en

Poprawka 11
Christel Schaldemose, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek,
łatwowierność lub wykształcenie bądź 
osób w trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej, które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz,

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek 
lub wykształcenie bądź osób w trudnej 
sytuacji społecznej i materialnej, które 
wymagają specjalnej ochrony i specjalnej 
strategii ze strony władz,

Or. en

Poprawka 12
María Irigoyen Pérez
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek, 
łatwowierność lub wykształcenie bądź 
osób w trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej, które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz,

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek, 
łatwowierność lub wykształcenie bądź 
osób w trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej, które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz; mając na uwadze, że każdy 
konsument może w którymś momencie 
swojego życia stać się wrażliwym 
konsumentem ze względu na czynniki 
zewnętrzne i relacje z rynkiem,

Or. en

Poprawka 13
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek, 
łatwowierność lub wykształcenie bądź 
osób w trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej, które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz,

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek 
lub łatwowierność bądź osób w 
szczególnie trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej (np. osób nadmiernie 
zadłużonych), które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz,

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

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci stanowią zróżnicowaną grupę 
złożoną z osób zaliczanych do tej kategorii 
ze względu na swoje upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne, wiek, 
łatwowierność lub wykształcenie bądź 
osób w trudnej sytuacji społecznej i 
materialnej, które wymagają specjalnej 
ochrony i specjalnej strategii ze strony 
władz,

C. mając na uwadze, że wrażliwi 
konsumenci to osoby, które z takich 
przyczyn jak wiek lub upośledzenie 
umysłowe, fizyczne lub psychiczne mają 
trudności z dostępem do istotnych 
informacji dla konsumentów lub ich 
zrozumieniem i którzy z tego względu 
wymagają specjalnej ochrony,

Or. en

Poprawka 15
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że kobiety decydują 
o ponad 70% wydatków gospodarstw 
domowych w Europie1,
__________________
1 McKinsey & Company: Women Matter: 
Gender diversity, a corporate performance 
driver [Kobiety się liczą: różnorodność 
płci, siła napędowa wyników 
przedsiębiorstw], 2007.

Or. en
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Poprawka 16
Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. zauważa w tym kontekście, że dzieci 
powinny być uznawane za wrażliwych 
konsumentów do czasu osiągnięcia wieku 
ponoszenia odpowiedzialności karnej;

Or. en

Poprawka 17
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje, że zróżnicowanie niepewnej 
sytuacji utrudnia jednolite traktowanie i 
sprawia, że w obowiązujących obecnie 
przepisach prawnych i strategiach 
podchodzi się do problemu podatności w 
sposób kazuistyczny;

1. wskazuje, że zróżnicowanie niepewnej 
sytuacji, zarówno gdy konsument jest 
objęty systemem ochrony prawnej, jak i 
gdy znajduje się w określonej sytuacji 
sektorowej lub czasowej podatności na 
zagrożenia, utrudnia jednolite traktowanie 
i sprawia, że w obowiązujących obecnie 
przepisach prawnych i strategiach 
podchodzi się do problemu podatności w 
sposób kazuistyczny;

Or. fr

Poprawka 18
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje, że zróżnicowanie niepewnej 1. wskazuje, że zróżnicowanie niepewnej 
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sytuacji utrudnia jednolite traktowanie i 
sprawia, że w obowiązujących obecnie 
przepisach prawnych i strategiach 
podchodzi się do problemu podatności w 
sposób kazuistyczny;

sytuacji utrudnia jednolite traktowanie i 
sprawia, że w obowiązujących obecnie 
przepisach prawnych i strategiach 
podchodzi się do problemu podatności w 
sposób kazuistyczny; podkreśla, że choć w 
określonych okolicznościach każdy 
konsument może znaleźć się w 
niekorzystnej sytuacji, to niektóre grupy 
osób są wrażliwe strukturalnie z uwagi na 
swoją niepełnosprawność umysłową, 
fizyczną lub psychiczną, wiek lub 
łatwowierność – na przykład dzieci, osoby 
nastoletnie, osoby starsze lub niektóre 
osoby, które stały się podatne ze względu 
na swoją sytuację społeczną i materialną 
(na przykład osoby nadmiernie zadłużone) 
i które z tego względu potrzebują 
specjalnej ochrony;

Or. en

Poprawka 19
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje, że zróżnicowanie niepewnej 
sytuacji utrudnia jednolite traktowanie i 
sprawia, że w obowiązujących obecnie 
przepisach prawnych i strategiach 
podchodzi się do problemu podatności w 
sposób kazuistyczny;

1. wskazuje, że ze względu na 
zróżnicowanie niepewnej sytuacji przyjęcie 
jednolitego i całościowego instrumentu 
prawnego wydaje się trudne do 
zrealizowania i że w związku z tym w 
prawodawstwie europejskim problem
podatności konsumentów należy traktować 
w sposób kazuistyczny, jako cel 
przekrojowy;

Or. de

Poprawka 20
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje, że zróżnicowanie niepewnej 
sytuacji utrudnia jednolite traktowanie i 
sprawia, że w obowiązujących obecnie 
przepisach prawnych i strategiach 
podchodzi się do problemu podatności w 
sposób kazuistyczny;

1. wskazuje, że zróżnicowanie niepewnej 
sytuacji utrudnia jednolite traktowanie i 
sprawia, że w obowiązujących obecnie 
przepisach prawnych i strategiach 
podchodzi się do problemu podatności w 
sposób kazuistyczny. W tym kontekście 
przyszłość polityki konsumentów i 
przepisy w tej dziedzinie powinny opierać 
się na rozwiązaniach ogólnych, które w 
pełni bazują na różnych potrzebach i 
możliwościach konsumentów;

Or. en

Poprawka 21
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zaznacza, że państwa członkowskie 
mają obowiązek przedsięwziąć 
odpowiednie środki i zapewnić 
wystarczające gwarancje w zakresie 
ochrony wrażliwych konsumentów;

Or. el

Poprawka 22
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że strategia na rzecz ochrony 
wrażliwych konsumentów powinna 

2. podkreśla, że strategia na rzecz ochrony 
wrażliwych konsumentów powinna 
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koncentrować się na skutecznej ochronie
konsumenta i niezależnie od stosowanych 
instrumentów zapobiegać podatności na 
zagrożenia;

koncentrować się na wzmocnieniu praw i 
zapewnieniu ich skutecznego
zabezpieczenia i egzekwowania, a także 
zapewnieniu konsumentom wszelkich 
potrzebnych środków zapewniających 
możliwość podejmowania właściwych 
decyzji i przyjęcia asertywnej postawy 
niezależnie od stosowanych instrumentów;

Or. en

Poprawka 23
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że strategia na rzecz ochrony 
wrażliwych konsumentów powinna 
koncentrować się na skutecznej ochronie 
konsumenta i niezależnie od stosowanych 
instrumentów zapobiegać podatności na 
zagrożenia;

2. podkreśla, że UE powinna koncentrować 
się na skutecznej ochronie praw wszystkich 
konsumentów, w tym wrażliwych 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 24
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że strategia na rzecz ochrony 
wrażliwych konsumentów powinna 
koncentrować się na skutecznej ochronie 
konsumenta i niezależnie od stosowanych 
instrumentów zapobiegać podatności na 
zagrożenia;

2. podkreśla, że strategia na rzecz ochrony 
wrażliwych konsumentów powinna 
koncentrować się na skutecznej ochronie 
konsumenta i niezależnie od stosowanych 
instrumentów zapobiegać podatności na 
zagrożenia; uważa, że koncepcji 
„przeciętnego konsumenta” brakuje 
elastyczności niezbędnej dla dostosowania 
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się do konkretnych przypadków, a czasami 
nie przystaje ona do rzeczywistych 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 25
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że strategia na rzecz ochrony 
wrażliwych konsumentów powinna 
koncentrować się na skutecznej ochronie 
konsumenta i niezależnie od stosowanych 
instrumentów zapobiegać podatności na 
zagrożenia;

2. podkreśla, że UE powinna koncentrować 
się na skutecznej ochronie praw wszystkich 
konsumentów i uzupełnić tę ochronę 
podstawową za pomocą polityki 
zapewniającej odpowiednie wsparcie 
wrażliwym konsumentom;

Or. en

Poprawka 26
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że strategia rozwiązywania 
problemu podatności konsumentów musi 
być proporcjonalna, by nie ograniczać 
indywidualnych swobód i wyboru 
konsumenta;

Or. en

Poprawka 27
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla konieczność podjęcia 
ukierunkowanych działań dotyczących 
głównie wrażliwych konsumentów, 
zarówno na szczeblu UE jak i państw 
członkowskich, ponieważ zgodnie z 
wynikami ostatniego sondażu 
Eurobarometru odsetek konsumentów, 
którzy czują się poinformowani i 
chronieni, wynosi mniej niż 50%, a 
zwłaszcza grupy wrażliwe mają trudności 
ze zrozumieniem możliwości, jakimi 
dysponują, nie znają swoich praw, częściej 
napotykają problemy i wahają się, gdy 
mają podjąć działania w związku z 
problemem;

Or. el

Poprawka 28
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do Komisji i zachęca 
państwa członkowskie, aby w ramach 
prewencji uważnie przyglądały się 
zachowaniom społecznym i konsumpcji, 
które mogą sprawiać, że niektóre grupy 
lub osoby znajdą się w niekorzystnej 
sytuacji, oraz aby rozwiązywały problem 
już istniejącej podatności za pomocą 
określonych środków ochronnych;

skreślony

Or. fr

Poprawka 29
Philippe Juvin
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa 
członkowskie, aby w ramach prewencji 
uważnie przyglądały się zachowaniom 
społecznym i konsumpcji, które mogą 
sprawiać, że niektóre grupy lub osoby 
znajdą się w niekorzystnej sytuacji, oraz 
aby rozwiązywały problem już istniejącej 
podatności za pomocą określonych 
środków ochronnych;

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa 
członkowskie, aby i uważnie przyglądały 
się zachowaniom społecznym i 
konsumpcji, które mogą sprawiać, że 
niektóre grupy lub osoby znajdą się w 
niekorzystnej sytuacji, oraz aby 
rozwiązywały problem już istniejącej 
podatności za pomocą określonych 
środków ochronnych;

Or. en

Poprawka 30
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa 
członkowskie, aby w ramach prewencji 
uważnie przyglądały się zachowaniom 
społecznym i konsumpcji, które mogą 
sprawiać, że niektóre grupy lub osoby 
znajdą się w niekorzystnej sytuacji, oraz 
aby rozwiązywały problem już istniejącej 
podatności za pomocą określonych 
środków ochronnych;

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa 
członkowskie, aby w ramach prewencji 
uważnie przyglądały się zachowaniom 
społecznym i konsumpcji oraz warunkom, 
które mogą sprawiać, że niektóre grupy lub 
osoby znajdą się w niekorzystnej sytuacji, 
oraz aby rozwiązywały problem już 
istniejącej podatności za pomocą 
określonych środków ochronnych;

Or. el

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa 
członkowskie, aby w ramach prewencji 
uważnie przyglądały się zachowaniom 
społecznym i konsumpcji, które mogą 
sprawiać, że niektóre grupy lub osoby 
znajdą się w niekorzystnej sytuacji, oraz 
aby rozwiązywały problem już istniejącej 
podatności za pomocą określonych 
środków ochronnych;

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa 
członkowskie, aby zidentyfikowały 
sytuacje, w jakich niektóre grupy lub 
osoby są szczególnie wrażliwe, na 
przykład analizując skargi konsumentów;

Or. en

Poprawka 32
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa 
członkowskie, aby w ramach prewencji 
uważnie przyglądały się zachowaniom 
społecznym i konsumpcji, które mogą 
sprawiać, że niektóre grupy lub osoby 
znajdą się w niekorzystnej sytuacji, oraz 
aby rozwiązywały problem już istniejącej 
podatności za pomocą określonych
środków ochronnych;

3. zwraca się do Komisji i zachęca państwa 
członkowskie, aby w ramach prewencji 
uważnie przyglądały się zachowaniom 
społecznym i konsumpcji, które mogą 
sprawiać, że niektóre grupy lub osoby 
znajdą się w niekorzystnej sytuacji, oraz 
aby rozwiązywały problem już istniejącej 
podatności za pomocą reformy ochrony 
konsumentów w celu zapewnienia 
ochrony wszystkim konsumentom bez 
względu na ich możliwości i etap życia;

Or. en

Poprawka 33
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że wciąż utrzymują się 
różnice między produktami tej samej 
marki w poszczególnych państwach 
członkowskich, w związku z czym 
konsumenci w niektórych państwach 
podlegają mniejszej ochronie; 

Or. lv

Poprawka 34
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do współpracy przy 
przyjmowaniu szerokiej i spójnej strategii 
politycznej i legislacyjnej przeciwko 
podatności na zagrożenia, uwzględniając 
różnorodność i złożoność wszystkich 
takich sytuacji;

Or. en

Poprawka 35
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do wdrożenia art. 174 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności w 
odniesieniu do regionów wyspiarskich i 
górskich, w których wrażliwi konsumenci 
mają trudniejszy dostęp do łącz 
szerokopasmowych, miejsc pracy oraz 
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systemu opieki zdrowotnej i kształcenia 
niż mieszkańcy wielkich obszarów 
miejskich;

Or. en

Poprawka 36
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zaleca państwom członkowskim 
podpisanie i ratyfikowanie Konwencji o 
międzynarodowej ochronie dorosłych 
zawartej w Hadze dnia 13 stycznia 
2000 r.;

Or. fr

Poprawka 37
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję Europejską i Radę do 
rozważenia wzmocnienia praw wrażliwych 
konsumentów jako najważniejszego 
priorytetu w ramach bieżącego przeglądu 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w 
sprawie programu ochrony konsumentów 
na lata 2014-2020 oraz zbliżającej się 
publikacji agendy na rzecz konsumentów;

Or. en

Poprawka 38
Philippe Juvin
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Projekt rezolucji
Ustęp 3c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wzywa Komisję Europejską do 
uwzględnienia wymiaru podatności 
konsumentów w funkcjonowaniu tablicy 
wyników dla rynków konsumenckich, na 
przykład przez uporządkowanie danych 
według wieku, poziomu wykształcenia lub 
czynników społeczno-gospodarczych, by 
uzyskać jaśniejszy przegląd potrzeb 
wrażliwych konsumentów;

Or. en

Poprawka 39
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym niedostatecznie 
uwzględniono problem podatności i 
ograniczono się tylko do interesów 
gospodarczych konsumentów,

skreślony

Or. en

Poprawka 40
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym niedostatecznie
uwzględniono problem podatności i 
ograniczono się tylko do interesów 
gospodarczych konsumentów,

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym uwzględniono 
problem podatności z punktu widzenia 
interesów gospodarczych konsumentów,

Or. en

Poprawka 41
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym niedostatecznie 
uwzględniono problem podatności i 
ograniczono się tylko do interesów
gospodarczych konsumentów,

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym wprowadzono 
problem podatności konsumentów, 
koncentrując się na „bezprawnym 
nacisku”, jaki może być wywierany na 
konsumentów, których wola nie jest 
całkowicie ukształtowana; mimo to 
dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych chroniła jedynie interesy 
gospodarcze konsumentów, 

Or. en

Poprawka 42
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk, Iliana Ivanova
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym niedostatecznie 
uwzględniono problem podatności i 
ograniczono się tylko do interesów 
gospodarczych konsumentów,

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym niedostatecznie 
uwzględniono problem podatności i 
ograniczono się przede wszystkim do 
interesów gospodarczych konsumentów,

Or. en

Poprawka 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym niedostatecznie 
uwzględniono problem podatności i 
ograniczono się tylko do interesów 
gospodarczych konsumentów,

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym ograniczono się tylko 
do interesów gospodarczych 
konsumentów,

Or. en

Poprawka 44
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym niedostatecznie 
uwzględniono problem podatności i 
ograniczono się tylko do interesów 
gospodarczych konsumentów,

4. wskazuje, że w dyrektywie 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych 
praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym niedostatecznie 
uwzględniono problem podatności i 
ograniczono się tylko do interesów 
gospodarczych konsumentów, a także 
stwierdza, że pojęcie „przeciętnego 
konsumenta” często nie zapewnia 
zadowalającej ochrony wrażliwych 
konsumentów tam, gdzie aktywność 
gospodarcza jest nakierowana na szeroką 
grupę konsumentów;

Or. en

Poprawka 45
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa, że opracowanie 
wszechstronnego instrumentu 
legislacyjnego dotyczącego ochrony 
wrażliwych konsumentów jest niemożliwe; 
nalega, by wziąć tę grupę pod uwagę w 
konkretnych sprawach przy 
opracowywaniu prawodawstwa UE;

Or. en

Poprawka 46
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa nad tym, że dyrektywa 
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, będąca najnowszym 
instrumentem dotyczącym ich ochrony, 
nie jest stosowana w pewnych sektorach, 
w których istnieje szczególna podatność, 
ani nie zawiera konkretnych regulacji w 
tej sprawie, poza nawiązaniem w punkcie 
34 preambuły;

skreślony

Or. en

Poprawka 47
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa nad tym, że dyrektywa 
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, będąca najnowszym 
instrumentem dotyczącym ich ochrony, 
nie jest stosowana w pewnych sektorach, 
w których istnieje szczególna podatność, 
ani nie zawiera konkretnych regulacji w 
tej sprawie, poza nawiązaniem w punkcie 
34 preambuły;

skreślony

Or. fr

Poprawka 48
María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa nad tym, że dyrektywa 
2011/83/UE w sprawie praw 

5. podkreśla, że dyrektywa 2011/83/UE w 
sprawie praw konsumentów, będąca 
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konsumentów, będąca najnowszym 
instrumentem dotyczącym ich ochrony, nie 
jest stosowana w pewnych sektorach, w 
których istnieje szczególna podatność, ani 
nie zawiera konkretnych regulacji w tej 
sprawie, poza nawiązaniem w punkcie 34 
preambuły;

najnowszym instrumentem dotyczącym ich 
ochrony, wzmacnia wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz kładzie nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
zauważa jednak, że dyrektywa nie jest 
stosowana w pewnych wrażliwych 
sektorach, na przykład sektorze 
finansowym lub transportowym, w 
których istnieje szczególna podatność, z 
którą należy poradzić sobie za pomocą 
właściwych i skutecznych środków; 

Or. en

Poprawka 49
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa nad tym, że dyrektywa
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, będąca najnowszym 
instrumentem dotyczącym ich ochrony, nie 
jest stosowana w pewnych sektorach, w 
których istnieje szczególna podatność, ani 
nie zawiera konkretnych regulacji w tej 
sprawie, poza nawiązaniem w punkcie 34 
preambuły;

5. przyjmuje do wiadomości dyrektywę
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, będącą najnowszym 
instrumentem dotyczącym ich ochrony;

Or. en

Poprawka 50
Emilie Turunen
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa nad tym, że dyrektywa 
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, będąca najnowszym 
instrumentem dotyczącym ich ochrony, nie 
jest stosowana w pewnych sektorach, w 
których istnieje szczególna podatność, ani 
nie zawiera konkretnych regulacji w tej 
sprawie, poza nawiązaniem w punkcie 34 
preambuły;

5. ubolewa nad tym, że dyrektywa 
2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, będąca najnowszym 
instrumentem dotyczącym ich ochrony, nie
jest stosowana w pewnych sektorach, w 
których istnieje szczególna podatność, ani 
nie zawiera konkretnych regulacji w tej 
sprawie, poza nawiązaniem w punkcie 34 
preambuły; uważa, że transpozycja tej 
dyrektywy przez państwa członkowskie 
powinna być spójna z problemem 
podatności konsumentów, a środki 
ochrony konsumentów należy stosować w 
taki sposób, by szczególnie wrażliwi 
konsumenci uzyskali potrzebną im 
ochronę;

Or. en

Poprawka 51
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że obecne ramy prawne nie 
pozwalają na usunięcie z rynku 
produktów tej samej marki o różnej 
jakości w poszczególnych państwach 
członkowskich i zachęca Komisję do 
dopilnowania, aby prawodawstwo z 
dziedziny ochrony konsumentów było 
stosowane; 

Or. lv

Poprawka 52
Philippe Juvin
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa nad tym, że wysiłki Komisji 
Europejskiej skupiają się przede wszystkim 
na umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; chociaż troska Komisji o 
to, by europejscy konsumenci byli lepiej 
poinformowani o swoich możliwościach i 
prawach, jest godna pochwały i wszelkie 
działania w tym kierunku przyczyniają się 
do większej efektywności rynku 
wewnętrznego, takie podejście jest 
ewidentnie niewystarczające do ochrony 
wrażliwych konsumentów, którzy 
wymagają szczególnej uwagi;

6. uważa, że wzmocnienie praw 
wrażliwych konsumentów wiąże się nie 
tylko z rozwojem prawodawstwa i 
skutecznym egzekwowaniem ich praw, ale 
również ze wzmocnieniem ich zdolności 
do samodzielnego podejmowania 
optymalnych decyzji; zdecydowanie 
popiera zatem wysiłki Komisji 
Europejskiej służące umożliwianiu 
wzmacniania pozycji konsumentów
poprzez zapewnienie łatwo dostępnych i 
zrozumiałych informacji oraz kształcenie 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 53
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa nad tym, że wysiłki Komisji 
Europejskiej skupiają się przede wszystkim 
na umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; chociaż troska Komisji o to, 
by europejscy konsumenci byli lepiej 
poinformowani o swoich możliwościach i 
prawach, jest godna pochwały i wszelkie 
działania w tym kierunku przyczyniają się 
do większej efektywności rynku 
wewnętrznego, takie podejście jest 
ewidentnie niewystarczające do ochrony 
wrażliwych konsumentów, którzy 
wymagają szczególnej uwagi;

6. ubolewa nad tym, że wysiłki Komisji 
Europejskiej skupiają się przede wszystkim 
na umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; chociaż troska Komisji o to, 
by europejscy konsumenci byli lepiej 
poinformowani o swoich możliwościach i 
prawach, jest godna pochwały i wszelkie 
działania w tym kierunku przyczyniają się 
do większej efektywności rynku 
wewnętrznego, takie podejście jest 
ewidentnie niewystarczające do ochrony 
wrażliwych konsumentów, którzy 
wymagają szczególnej uwagi i 
opracowania odrębnego prawodawstwa;

Or. el
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Poprawka 54
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa nad tym, że wysiłki Komisji 
Europejskiej skupiają się przede wszystkim 
na umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; chociaż troska Komisji o to, 
by europejscy konsumenci byli lepiej 
poinformowani o swoich możliwościach i 
prawach, jest godna pochwały i wszelkie 
działania w tym kierunku przyczyniają się 
do większej efektywności rynku 
wewnętrznego, takie podejście jest 
ewidentnie niewystarczające do ochrony 
wrażliwych konsumentów, którzy 
wymagają szczególnej uwagi;

6. ubolewa nad tym, że wysiłki Komisji 
Europejskiej skupiają się przede wszystkim 
na umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; chociaż troska Komisji o to, 
by europejscy konsumenci byli lepiej 
poinformowani o swoich możliwościach i 
prawach, jest godna pochwały i wszelkie 
działania w tym kierunku przyczyniają się 
do większej efektywności rynku 
wewnętrznego, takie podejście jest 
ewidentnie niewystarczające do ochrony 
konsumentów w ogóle, a w szczególności 
wrażliwych konsumentów, którzy 
wymagają szczególnej uwagi, w celu 
opracowania polityki ochrony 
konsumentów obejmującej wszystkich 
konsumentów europejskich;

Or. en

Poprawka 55
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa nad tym, że wysiłki Komisji 
Europejskiej skupiają się przede wszystkim 
na umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; chociaż troska Komisji o 
to, by europejscy konsumenci byli lepiej 
poinformowani o swoich możliwościach i 
prawach, jest godna pochwały i wszelkie 
działania w tym kierunku przyczyniają się 

6. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji Europejskiej polegające na 
umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; popiera wysiłki Komisji na 
rzecz lepszego informowania 
konsumentów europejskich o ich
możliwościach i prawach, ponieważ 
wszelkie działania w tym kierunku 
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do większej efektywności rynku 
wewnętrznego, takie podejście jest 
ewidentnie niewystarczające do ochrony 
wrażliwych konsumentów, którzy 
wymagają szczególnej uwagi;

przyczyniają się do większej efektywności 
i uczciwości rynku wewnętrznego; wyraża 
zaniepokojenie, że takie podejście może 
być niewystarczające do ochrony 
wrażliwych konsumentów; 

Or. en

Poprawka 56
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa nad tym, że wysiłki Komisji 
Europejskiej skupiają się przede wszystkim 
na umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; chociaż troska Komisji o 
to, by europejscy konsumenci byli lepiej 
poinformowani o swoich możliwościach i 
prawach, jest godna pochwały i wszelkie 
działania w tym kierunku przyczyniają się 
do większej efektywności rynku 
wewnętrznego, takie podejście jest 
ewidentnie niewystarczające do ochrony 
wrażliwych konsumentów, którzy 
wymagają szczególnej uwagi;

6. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji Europejskiej polegające na 
umożliwianiu wzmacniania pozycji 
konsumentów; popiera wysiłki Komisji na 
rzecz lepszego informowania 
konsumentów europejskich o ich
możliwościach i prawach, ponieważ 
wszelkie działania w tym kierunku 
przyczyniają się do większej efektywności 
i uczciwości rynku wewnętrznego; wyraża 
zaniepokojenie, że takie podejście może 
być niewystarczające do ochrony 
wrażliwych konsumentów, ponieważ ich 
podatność wynika z problemów z 
uzyskaniem dostępu do informacji lub 
oceną udzielanych im informacji; zwraca 
się do Komisji o zapewnienie, by wrażliwi 
konsumenci mieli dostęp do tych samych 
towarów i usług i nie byli wprowadzani w 
błąd;

Or. en

Poprawka 57
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika właśnie z ich braku 
asertywności i nierozumienia 
otrzymywanych informacji lub 
możliwości, jakimi dysponują, albo też z 
nieznajomości istniejących systemów 
reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w 
przypadku handlu transgranicznego i 
elektronicznego;

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika także z ich braku 
asertywności i nierozumienia 
otrzymywanych informacji lub 
możliwości, jakimi dysponują, albo też z 
nieznajomości istniejących systemów 
reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w 
przypadku handlu transgranicznego i 
elektronicznego, co dotyczy w jeszcze 
większym stopniu konsumentów 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, ze względu na wysokie 
ceny niezbędnych towarów i usług;

Or. el

Poprawka 58
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika właśnie z ich braku 
asertywności i nierozumienia 
otrzymywanych informacji lub 
możliwości, jakimi dysponują, albo też z 
nieznajomości istniejących systemów 
reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w 
przypadku handlu transgranicznego i
elektronicznego;

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika właśnie z ich braku 
asertywności i nierozumienia 
otrzymywanych informacji lub 
możliwości, jakimi dysponują, albo też z 
nieznajomości istniejących systemów 
reklamacji i rekompensat, a te bariery 
zwiększają się w przypadku handlu 
transgranicznego, w tym 
transgranicznego handlu elektronicznego;

Or. en

Poprawka 59
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika właśnie z ich braku 
asertywności i nierozumienia 
otrzymywanych informacji lub możliwości, 
jakimi dysponują, albo też z nieznajomości 
istniejących systemów reklamacji i 
rekompensat, zwłaszcza w przypadku 
handlu transgranicznego i elektronicznego;

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika właśnie z ich braku 
dostępu do informacji lub nierozumienia 
otrzymywanych informacji, albo też z 
nieznajomości istniejących systemów 
reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w 
przypadku handlu transgranicznego, 
sprzedaży obwoźnej i handlu 
elektronicznego;

Or. en

Poprawka 60
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika właśnie z ich braku 
asertywności i nierozumienia 
otrzymywanych informacji lub 
możliwości, jakimi dysponują, albo też z 
nieznajomości istniejących systemów 
reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w 
przypadku handlu transgranicznego i 
elektronicznego;

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika właśnie z ich braku 
asertywności i nierozumienia 
otrzymywanych informacji lub 
możliwości, jakimi dysponują, trudności w 
dostępie do pewnych dokumentów albo też 
z nieznajomości istniejących systemów 
reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w 
przypadku handlu transgranicznego i 
elektronicznego;

Or. hu

Poprawka 61
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika właśnie z ich braku 
asertywności i nierozumienia 
otrzymywanych informacji lub możliwości, 
jakimi dysponują, albo też z 
nieznajomości istniejących systemów 
reklamacji i rekompensat, zwłaszcza w 
przypadku handlu transgranicznego i 
elektronicznego;

7. wskazuje, że podatność wielu 
konsumentów wynika z braku informacji 
lub wyboru, jak również ze złej jakości 
proponowanych systemów reklamacji i 
rekompensat, zwłaszcza w przypadku 
handlu transgranicznego i elektronicznego;

Or. sv

Poprawka 62
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa z tego względu Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
dalszego wspierania i rozwoju istniejących 
inicjatyw (takich jak Dolceta, sieć ECK 
itp.), a jednoczesnego zapewnienia 
spójności między nimi, by usprawnić 
informowanie i kształcenie 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 63
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa z naciskiem Unię Europejską i 
państwa członkowskie do zwrócenia 
większej uwagi i przeznaczenia większych 
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środków na informowanie konsumentów i 
kampanie uświadamiające dostosowane 
pod względem treści do określonych grup 
konsumentów;

Or. lt

Poprawka 64
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną 
jest konsument; kiedy w przedmiotowych 
umowach strona ta jest podatna na 
zagrożenie, dostawcy muszą być 
zaangażowani w jej ochronę, a władze i 
administracja powinny zapewnić zachęty 
do tego;

skreślony

Or. en

Poprawka 65
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną 
jest konsument; kiedy w przedmiotowych 
umowach strona ta jest podatna na 
zagrożenie, dostawcy muszą być 
zaangażowani w jej ochronę, a władze i 
administracja powinny zapewnić zachęty 
do tego;

8. wzywa przedsiębiorstwa do wspierania i 
rozwoju inicjatyw samoregulacyjnych, 
służących wzmocnieniu ochrony praw 
wrażliwych konsumentów i zapewnieniu 
im lepszych informacji i zrozumienia z ich 
strony; wzywa właściwe organy krajowe 
do zapewnienia zachęt w tym zakresie;

Or. en



PE485.837v02-00 34/76 AM\896036PL.doc

PL

Poprawka 66
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną jest 
konsument; kiedy w przedmiotowych 
umowach strona ta jest podatna na 
zagrożenie, dostawcy muszą być 
zaangażowani w jej ochronę, a władze i 
administracja powinny zapewnić zachęty 
do tego;

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną jest 
konsument; kiedy w przedmiotowych 
umowach strona ta jest podatna na 
zagrożenie, dostawcy muszą być 
zaangażowani w ochronę konsumentów, a 
władze i administracja powinny zapewnić 
zachęty do tego;

Or. en

Poprawka 67
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną jest 
konsument; kiedy w przedmiotowych 
umowach strona ta jest podatna na 
zagrożenie, dostawcy muszą być
zaangażowani w jej ochronę, a władze i 
administracja powinny zapewnić zachęty 
do tego;

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną jest 
konsument; zaleca, aby w szczególnym 
przypadku osób objętych systemem 
ochrony prawnej dostawcy byli 
zaangażowani w ich ochronę, a władze i 
administracja zapewniły zachęty do tego;

Or. fr

Poprawka 68
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną jest 
konsument; kiedy w przedmiotowych 
umowach strona ta jest podatna na 
zagrożenie, dostawcy muszą być 
zaangażowani w jej ochronę, a władze i 
administracja powinny zapewnić zachęty 
do tego;

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną jest 
konsument;

Or. en

Poprawka 69
Anna Hedh, Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną jest 
konsument; kiedy w przedmiotowych 
umowach strona ta jest podatna na 
zagrożenie, dostawcy muszą być 
zaangażowani w jej ochronę, a władze i 
administracja powinny zapewnić zachęty 
do tego;

8. podkreśla, że w przypadku stosunków 
umownych często ich najsłabszą stroną jest 
konsument; kiedy w przedmiotowych 
umowach strona ta jest podatna na 
zagrożenie, prawodawca musi zapewnić 
niezbędną ochronę prawną konsumentów, 
a władze i administracja powinny 
zagwarantować, by konsumenci byli 
chronieni. Za dobra praktykę biznesową 
uznaje się wdrożenie przez 
przedsiębiorstwo systemów zwiększających 
zdolność wszystkich konsumentów do 
zrozumienia i oceny umowy;

Or. en

Poprawka 70
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie 
prawa do wycofania się z umowy w 
przypadku, gdy dostawca lub sprzedawca 
nie dopełnili prawnego obowiązku 
przekazania informacji, oraz na wymóg 
przekazywania informacji w sposób jasny 
i zrozumiały; wskazuje, że pomimo tego 
wrażliwi konsumenci mogą być niezdolni 
do przeczytania lub zrozumienia 
otrzymanej informacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 71
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego wrażliwi 
konsumenci mogą być niezdolni do 
przeczytania lub zrozumienia otrzymanej 
informacji;

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego wrażliwi 
konsumenci mogą być niezdolni do 
przeczytania lub dostatecznego 
zrozumienia ich obowiązków bądź 
otrzymanej informacji;

Or. el



AM\896036PL.doc 37/76 PE485.837v02-00

PL

Poprawka 72
Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego wrażliwi
konsumenci mogą być niezdolni do
przeczytania lub zrozumienia otrzymanej 
informacji;

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego konsumenci 
niezdolni do czytania są podatni na 
zagrożenia, jeśli nie otrzymują informacji 
w alternatywnej formie lub jeśli w inny 
sposób nie zapewniono im rzeczywistej 
możliwości zrozumienia otrzymanej 
informacji;

Or. sv

Poprawka 73
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
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do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego wrażliwi 
konsumenci mogą być niezdolni do 
przeczytania lub zrozumienia otrzymanej 
informacji;

do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, a także na wymóg 
przekazywania informacji w sposób jasny i 
zrozumiały oraz ich swobodnego 
rozpowszechniania; wskazuje, że pomimo 
tego wrażliwi konsumenci mogą być 
niezdolni do przeczytania lub zrozumienia 
otrzymanej informacji;

Or. hu

Poprawka 74
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego wrażliwi 
konsumenci mogą być niezdolni do 
przeczytania lub zrozumienia otrzymanej 
informacji;

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały;

Or. de

Poprawka 75
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego wrażliwi 
konsumenci mogą być niezdolni do 
przeczytania lub zrozumienia otrzymanej 
informacji;

9. podkreśla, że w dyrektywie 2011/83/UE 
w sprawie praw konsumentów 
wzmocniono wymogi w zakresie 
informacji przed zawarciem umowy i 
wymogi w zakresie informacji umownych 
oraz położono nacisk na umocnienie prawa 
do wycofania się z umowy w przypadku, 
gdy dostawca lub sprzedawca nie dopełnili 
prawnego obowiązku przekazania 
informacji, oraz na wymóg przekazywania 
informacji w sposób jasny i zrozumiały; 
wskazuje, że pomimo tego wrażliwi 
konsumenci mogą być niezdolni do 
uzyskania dostępu do informacji lub 
zrozumienia otrzymanej informacji;

Or. en

Poprawka 76
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały 
nie tylko ich zamierzone wykorzystanie, 
lecz także wykorzystanie możliwe do 
przewidzenia oraz aby położono nacisk na 
wymogi dotyczące jakości i środków 
ochrony;

skreślony

Or. en
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Poprawka 77
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały 
nie tylko ich zamierzone wykorzystanie, 
lecz także wykorzystanie możliwe do 
przewidzenia oraz aby położono nacisk na 
wymogi dotyczące jakości i środków
ochrony;

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich o zapewnienie, 
aby regulacje prawne dotyczące norm i 
warunków bezpieczeństwa niektórych 
produktów faktycznie uwzględniały 
potrzebę zapewnienia odpowiedniej
ochrony wrażliwych konsumentów;

Or. en

Poprawka 78
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały 
nie tylko ich zamierzone wykorzystanie, 
lecz także wykorzystanie możliwe do 
przewidzenia oraz aby położono nacisk na 
wymogi dotyczące jakości i środków 
ochrony;

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały 
nie tylko ich zamierzone wykorzystanie, 
lecz także wykorzystanie możliwe do 
przewidzenia oraz aby położono nacisk na 
wymogi dotyczące jakości i środków 
ochrony; zauważa, że zamierzone 
wykorzystanie często nie obejmuje 
konkretnych zagrożeń, z jakimi mogą 
mieć do czynienia konsumenci znajdujący 
się w niekorzystnej sytuacji; wzywa, by w 
przyszłej zmianie dyrektywy w sprawie 
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ogólnego bezpieczeństwa produktów 
skoncentrować się na powyższych 
obawach;

Or. en

Poprawka 79
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały 
nie tylko ich zamierzone wykorzystanie, 
lecz także wykorzystanie możliwe do 
przewidzenia oraz aby położono nacisk na 
wymogi dotyczące jakości i środków 
ochrony;

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów
kładły nacisk na wymogi dotyczące jakości 
i środków ochrony;

Or. en

Poprawka 80
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały 
nie tylko ich zamierzone wykorzystanie, 
lecz także wykorzystanie możliwe do 
przewidzenia oraz aby położono nacisk na 

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, w szczególności 
przepisy dotyczące dostępu osób 
niedowidzących do towarów 
powszechnego użytku w warunkach 
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wymogi dotyczące jakości i środków 
ochrony;

bezpieczeństwa i braku zagrożenia dla 
zdrowia, uwzględniały nie tylko ich 
zamierzone wykorzystanie, lecz także 
wykorzystanie możliwe do przewidzenia 
oraz aby położono nacisk na wymogi 
dotyczące jakości i środków ochrony;

Or. hu

Poprawka 81
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały 
nie tylko ich zamierzone wykorzystanie, 
lecz także wykorzystanie możliwe do 
przewidzenia oraz aby położono nacisk na 
wymogi dotyczące jakości i środków 
ochrony;

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 
zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały w 
miarę możliwości nie tylko ich zamierzone 
wykorzystanie, lecz także wykorzystanie 
możliwe do przewidzenia oraz aby 
położono nacisk na wymogi dotyczące 
jakości i środków ochrony;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów, 

10. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby regulacje 
prawne dotyczące norm i warunków 
bezpieczeństwa niektórych produktów
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zwłaszcza przeznaczonych do użytku przez 
wrażliwych konsumentów, uwzględniały 
nie tylko ich zamierzone wykorzystanie, 
lecz także wykorzystanie możliwe do 
przewidzenia oraz aby położono nacisk na 
wymogi dotyczące jakości i środków 
ochrony;

kładły nacisk na wymogi dotyczące jakości 
i środków ochrony;

Or. en

Poprawka 83
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby skierowały 
swoje wysiłki na harmonizację oznaczeń 
przeznaczonych dla niepełnosprawnych 
obywateli oraz aby promowały 
dostarczanie przez przedsiębiorstwa 
informacji w formie dostępnej dla takich
obywateli;

11. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby skierowały 
swoje wysiłki na harmonizację oznaczeń 
przeznaczonych dla niepełnosprawnych 
obywateli oraz aby promowały 
dostarczanie przez przedsiębiorstwa 
informacji w formie dostępnej dla 
wszystkich obywateli;

Or. en

Poprawka 84
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby skierowały 
swoje wysiłki na harmonizację oznaczeń 
przeznaczonych dla niepełnosprawnych 
obywateli oraz aby promowały 
dostarczanie przez przedsiębiorstwa 
informacji w formie dostępnej dla takich 
obywateli;

11. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby skierowały 
swoje wysiłki na harmonizację oznaczeń 
przeznaczonych dla niepełnosprawnych 
obywateli, aby zapewniły 
przedsiębiorstwom możliwość zapoznania 
się z dobrymi praktykami i zachęciły je do 
ich stosowania oraz aby promowały 
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dostarczanie przez przedsiębiorstwa 
informacji i świadczenie usług w formie 
dostępnej dla takich obywateli, także w 
odniesieniu do wykorzystania środków 
pochodzących z Unii Europejskiej;

Or. hu

Poprawka 85
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich, aby skierowały 
swoje wysiłki na harmonizację oznaczeń 
przeznaczonych dla niepełnosprawnych 
obywateli oraz aby promowały 
dostarczanie przez przedsiębiorstwa 
informacji w formie dostępnej dla takich 
obywateli;

11. zwraca się do Komisji Europejskiej i
do państw członkowskich, aby skierowały 
swoje wysiłki na zapewnienie dostępności
oznaczeń przeznaczonych dla 
niepełnosprawnych obywateli, w tym 
poprzez standaryzację, oraz aby 
promowały dostarczanie przez 
przedsiębiorstwa informacji w formie 
dostępnej dla takich obywateli;

Or. en

Poprawka 86
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca się do państw członkowskich 
o podpisanie i ratyfikowanie Konwencji o 
międzynarodowej ochronie dorosłych z 
dnia 13 stycznia 2000 r., mającej 
zastosowanie do ochrony w sytuacjach 
międzynarodowych osób dorosłych, które 
z uwagi na upośledzenie lub osłabienie 
zdolności osobistych nie są w stanie 
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samodzielnie bronić swoich interesów;

Or. en

Poprawka 87
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie zgodnie z zasadami 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, aby zachęcały 
przedsiębiorstwa do wprowadzenia 
dobrowolnego systemu oznakowania 
pismem Braille'a opakowań wyrobów 
przemysłowych (obejmującego np. 
przynajmniej rodzaj wyrobu i termin 
ważności) w celu ułatwienia życia 
konsumentom niedowidzącym;

Or. el

Poprawka 88
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa z tą samą myślą państwa 
członkowskie i Komisję Europejską do 
wspierania badań i rozwoju w zakresie 
towarów, usług, wyposażenia i sprzętu 
zaprojektowanych dla wszystkich, to jest 
takich, z których mogą korzystać w miarę 
możliwości wszyscy i które nie wymagają 
w tym celu dostosowania czy specjalnego 
opracowania;
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Or. fr

Poprawka 89
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą 
informacji i regulacji rynków 
finansowych, których złożoność w 
większości przypadków sprawia, że każdy 
konsument staje się wrażliwym 
konsumentem;

skreślony

Or. en

Poprawka 90
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą informacji 
i regulacji rynków finansowych, których 
złożoność w większości przypadków 
sprawia, że każdy konsument staje się 
wrażliwym konsumentem;

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą informacji 
i regulacji rynków finansowych, których 
złożoność w większości przypadków 
sprawia, że każdy konsument staje się 
wrażliwym konsumentem; wzywa do 
jednolitego stosowania właściwego 
prawodawstwa dotyczącego rynków 
finansowych we wszystkich państwach 
członkowskich, by ograniczyć trudności z 
wdrażaniem, które mogą powodować 
niepewność i dowolność regulacyjną dla 
konsumentów; sugeruje, że określone 
przez EUNGiPW standardy techniczne
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mogą być właściwym sposobem dojścia do 
tego celu, zgodnie z koncepcją jednolitego 
zbioru przepisów dla usług finansowych;

Or. en

Poprawka 91
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą informacji 
i regulacji rynków finansowych, których 
złożoność w większości przypadków 
sprawia, że każdy konsument staje się 
wrażliwym konsumentem;

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą informacji 
i regulacji rynków finansowych, których 
złożoność w większości przypadków 
sprawia, że konsumenci wrażliwi mogą 
napotykać szczególne trudności;

Or. en

Poprawka 92
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą informacji 
i regulacji rynków finansowych, których 
złożoność w większości przypadków 
sprawia, że każdy konsument staje się 
wrażliwym konsumentem;

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą informacji 
i regulacji rynków finansowych; podkreśla 
jednak, że w sektorze usług finansowych 
można uczynić więcej na rzecz 
zapewnienia jasnego i prostego 
wyjaśnienia charakteru dostarczanych 
produktów i usług, i wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do opracowania 
skutecznych programów nauczania 
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umiejętności finansowych;

Or. en

Poprawka 93
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą informacji 
i regulacji rynków finansowych, których 
złożoność w większości przypadków 
sprawia, że każdy konsument staje się 
wrażliwym konsumentem;

12. zwraca uwagę, że na forum 
międzynarodowym uznano potrzebę 
ochrony konsumenta za pomocą informacji 
i regulacji rynków finansowych, których 
złożoność w większości przypadków 
sprawia, że każdy konsument staje się 
wrażliwym konsumentem, co prowadzi 
często do tego, że konsumenci są 
wprowadzani w błąd lub doprowadzani do 
nadmiernego zadłużenia;

Or. el

Poprawka 94
Marc Tarabella

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa do lepszego ukierunkowania 
informacji i do ich rozpowszechniania 
wszelkimi kanałami, nie tylko oficjalnymi, 
lecz także za pośrednictwem organizacji 
konsumenckich, urzędów regionalnych, 
miejskich i lokalnych, które są o wiele 
bliższe, bardziej widoczne i łatwiej 
dostępne dla konsumentów o mniejszej 
sprawności ruchowej;

Or. fr
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Poprawka 95
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. ubolewa nad tym, że funkcjonowanie 
rynku produktów finansowych (kredytów i 
kart kredytowych) z punktu widzenia 
konsumentów pozostawia wiele do 
życzenia, ponieważ w wyniku ostatniej 
ogólnoeuropejskiej kontroli „EU Sweep” 
przeprowadzonej przez Komisję w 
przypadku 70% stron internetowych 
instytucji i przedsiębiorstw finansowych 
zaobserwowano istotne nieprawidłowości 
dotyczące reklamy i zasadniczych 
informacji wymaganych w odniesieniu do 
oferty, a koszty przedstawione były w 
sposób wprowadzający w błąd; podkreśla, 
że tego rodzaju praktyki, jak również 
złożoność omawianych produktów i 
trudności w ich zrozumieniu prowadzą 
często konsumentów do nadmiernego 
zadłużenia; zaznacza, że niedawno 
przetransponowana do ustawodawstwa 
państw członkowskich dyrektywa w 
sprawie kredytu konsumenckiego ma na 
celu pomoc konsumentom w zrozumieniu 
i porównaniu ofert kredytowych, a nie 
wprowadzenie ich w błąd lub 
doprowadzenie do nadmiernego 
zadłużenia;

Or. el

Poprawka 96
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich 
o znaczeniu zrównoważonej diety;

skreślony

Or. en

Poprawka 97
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama
żywności o dużej zawartości tłuszczów, 
soli i cukrów jest kierowana do dzieci i 
młodzieży, które coraz częściej ponoszą 
negatywne konsekwencje siedzącego trybu 
życia i otyłości; wzywa zaangażowane 
podmioty do edukowania i informowania 
nieletnich o znaczeniu zrównoważonej 
diety;

13. podkreśla, że dzieci i młodzież, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości, są bardziej podatne na reklamę
żywności o dużej zawartości tłuszczów, 
soli i cukrów; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy samoregulacyjne zainicjowane 
przez sektor biznesu w celu ograniczenia 
ekspozycji dzieci i młodzieży na reklamę 
żywności (na przykład zainicjowane w 
ramach stworzonej przez Komisję 
Europejską platformy ds. żywienia, 
aktywności fizycznej i zdrowia) i wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do
skutecznego edukowania i informowania 
dzieci i młodzieży o znaczeniu 
zrównoważonej diety;

Or. en

Poprawka 98
Kyriacos Triantaphyllides
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich o 
znaczeniu zrównoważonej diety;

13. zachęca Komisję do szczególnego 
uwzględnienia w ramach jej priorytetów 
ochrony dzieci jako wrażliwych 
konsumentów, poprzez wprowadzenie 
zakazu telewizyjnej i bezpośredniej 
reklamy produktów szkodliwych 
kierowanej do dzieci poniżej 12 roku 
życia; ubolewa nad tym, że reklama 
żywności o dużej zawartości tłuszczów, 
soli i cukrów jest kierowana do dzieci i 
młodzieży, które coraz częściej ponoszą 
negatywne konsekwencje siedzącego trybu 
życia i otyłości; wzywa zaangażowane 
podmioty do edukowania i informowania 
nieletnich o znaczeniu zrównoważonej 
diety;

Or. el

Poprawka 99
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich o 
znaczeniu zrównoważonej diety;

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich i 
ich opiekunów o znaczeniu 
zrównoważonej diety; w tym kontekście 
należy przeprowadzić pogłębioną analizę, 
czy potrzebne są bardziej rygorystyczne 
przepisy dotyczące reklam skierowanych 
do dzieci i młodzieży;
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Or. en

Poprawka 100
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich o 
znaczeniu zrównoważonej diety;

13. ubolewa nad tym, że reklama i 
promocyjne oferty żywności o dużej 
zawartości tłuszczów, soli i cukrów są 
kierowane do europejskich dzieci i 
młodzieży, które coraz częściej cierpią na 
otyłość; popiera w tym kontekście 
wprowadzenie środków nadzoru i 
ograniczeń dotyczących kierowanej do 
dzieci i młodzieży promocji 
audiowizualnej i cyfrowej tego rodzaju 
produktów, niezależnie od zastosowanego 
kanału (telewizja, internet, kino, sieci 
społecznościowe); wzywa zaangażowane 
podmioty do edukowania i informowania 
nieletnich o znaczeniu zrównoważonej 
diety;

Or. fr

Poprawka 101
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama
żywności o dużej zawartości tłuszczów, 
soli i cukrów jest kierowana do dzieci i 
młodzieży, które coraz częściej ponoszą 
negatywne konsekwencje siedzącego trybu 
życia i otyłości; wzywa zaangażowane 
podmioty do edukowania i informowania 
nieletnich o znaczeniu zrównoważonej

13. wzywa sektor do odpowiedzialnego 
postępowania w zakresie reklamy
żywności o dużej zawartości tłuszczów, 
soli i cukrów skierowanej do dzieci; 
uznaje istniejące kodeksy postępowania i 
analogiczne inicjatywy podejmowane 
przez sektor i wzywa zaangażowane 
podmioty do dalszego edukowania i 
informowania nieletnich o znaczeniu 
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diety; zrównoważonego odżywiania się oraz 
aktywnego i zdrowego stylu życia;

Or. en

Poprawka 102
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich o 
znaczeniu zrównoważonej diety;

13. zauważa, że reklama żywności o dużej 
zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
skierowana do dzieci powinna być 
ograniczona; uznaje i wspiera inicjatywy 
sektora w tym celu, na przykład inicjatywę 
„EU Pledge”; wzywa zaangażowane 
podmioty do edukowania i informowania 
nieletnich o znaczeniu zrównoważonej 
diety oraz aktywnego i zdrowego stylu 
życia;

Or. en

Poprawka 103
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich o 
znaczeniu zrównoważonej diety;

13. zauważa, że reklama żywności o dużej 
zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
skierowana do dzieci powinna być 
ograniczona i odpowiedzialna; wzywa 
Komisję do włączenia ochrony dzieci do 
najważniejszych priorytetów agendy na 
rzecz konsumentów, ze szczególnym 
uwzględnieniem agresywnej i 
wprowadzającej w błąd reklamy 
telewizyjnej i internetowej, skierowanej do 



PE485.837v02-00 54/76 AM\896036PL.doc

PL

dzieci poniżej 12. roku życia; wzywa 
sektor do przestrzegania i pełnego 
wdrożenia obowiązujących kodeksów 
postępowania i analogicznych inicjatyw; 
oraz zachęca zaangażowane podmioty do 
dalszego edukowania i informowania 
nieletnich o znaczeniu zrównoważonej 
diety oraz aktywnego i zdrowego stylu 
życia;

Or. en

Poprawka 104
Raffaele Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich o 
znaczeniu zrównoważonej diety;

13. zauważa, że reklama żywności o dużej 
zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
skierowana do dzieci powinna być 
ograniczona; uznaje i wspiera inicjatywy 
sektora w tym celu, na przykład inicjatywę 
„EU Pledge”; wzywa zaangażowane 
podmioty do edukowania i informowania 
nieletnich o znaczeniu zrównoważonej 
diety oraz aktywnego i zdrowego stylu 
życia;

Or. en

Poprawka 105
Renate Sommer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 

13. wzywa zaangażowane podmioty do 
edukowania i informowania nieletnich o 
znaczeniu zrównoważonej diety; zachęca 
państwa członkowskie do podejmowania 
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konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich o 
znaczeniu zrównoważonej diety;

działań zmierzających do wzmocnienia 
zdolności dzieci i młodzieży do 
świadomego korzystania z mediów;

Or. de

Poprawka 106
Anja Weisgerber

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa nad tym, że reklama żywności 
o dużej zawartości tłuszczów, soli i cukrów 
jest kierowana do dzieci i młodzieży, które 
coraz częściej ponoszą negatywne 
konsekwencje siedzącego trybu życia i 
otyłości; wzywa zaangażowane podmioty 
do edukowania i informowania nieletnich 
o znaczeniu zrównoważonej diety;

13. wzywa państwa członkowskie do 
informowania dzieci i młodzieży o 
znaczeniu zrównoważonej diety; zachęca 
państwa członkowskie do podejmowania 
działań zmierzających do wzmocnienia 
zdolności dzieci i młodzieży do 
świadomego korzystania z mediów;

Or. de

Poprawka 107
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia świadomości 
konsumentów w zakresie bezpieczeństwa 
produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem najwrażliwszych grup 
konsumentów, na przykład dzieci i kobiet 
w ciąży;



PE485.837v02-00 56/76 AM\896036PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 108
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wyraża obawy dotyczące wpływu na 
wrażliwych konsumentów rutynowego 
wykorzystywania behawioralnej reklamy 
internetowej oraz rozwoju natrętnych 
praktyk reklamy internetowej, zwłaszcza z 
wykorzystywaniem sieci 
społecznościowych; ponownie wzywa 
Komisję Europejską do sporządzenia do 
końca 2012 r. szczegółowej analizy 
wpływu agresywnej i wprowadzającej w 
błąd reklamy na wrażliwych 
konsumentów, w szczególności dzieci i 
młodzież;

Or. en

Poprawka 109
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że w reklamach 
inwestycyjnych produktów finansowych 
często w niedostatecznym stopni wyjaśnia 
się związane z nimi ryzyko, a nadmiernie 
uwypukla możliwe korzyści, które często 
się nie urzeczywistniają, w ten sposób 
narażając konsumentów produktów 
sektora usług finansowych na utratę ich 
kapitału; wzywa Komisję Europejską do 
ustanowienia bardziej rygorystycznych 
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standardów reklam w przypadku 
złożonych produktów finansowych 
skierowanych do inwestorów detalicznych, 
którzy mogą nie rozumieć dokładnie 
ryzyka finansowego, w tym wymogu 
jednoznacznego określenia ewentualnych 
strat, jakie mogą ponieść inwestorzy;

Or. en

Poprawka 110
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że dzieci i młodzież są 
szczególnie narażone na agresywny 
marketing i reklamę; wzywa Komisję do 
sporządzenia szczegółowej analizy wpływu 
wprowadzającej w błąd i agresywnej 
reklamy na wrażliwych konsumentów, w 
szczególności dzieci i młodzież;

Or. en

Poprawka 111
Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na elektroniczny 
marketing substancji szkodliwych, na 
przykład alkoholu, który dociera do 
młodzieży. Ze względu na charakter i 
zakres taktyki marketingu 
elektronicznego, tj. sieci społecznościowe, 
poszczególnym państwom członkowskim 
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bardzo trudno jest monitorować 
elektroniczny marketing alkoholu, a 
działania Komisji Europejskiej miałyby 
wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 112
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. w szczególności zwraca uwagę na 
podatność dzieci i młodzieży na reklamy 
alkoholu i wyrobów tytoniowych; uważa, 
że należy zakazać agresywnego marketing 
i reklamy alkoholu i wyrobów tytoniowych 
skierowanego konkretnie do dzieci i 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 113
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; wzywa Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia lepszej informacji o prawach 
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zapewnienia przejrzystości taryf; pasażerów i przejrzystości taryf;

Or. en

Poprawka 114
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia przejrzystości taryf;

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co może być jeszcze 
poważniejsze, jeśli konsument cierpi z 
powodu jakiejś niepełnosprawności; 
zachęca Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia środków 
koniecznych do zapewnienia między 
innymi przejrzystości taryf, dostępu do 
informacji i pomocy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję 

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję 
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Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia przejrzystości taryf;

Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia przejrzystości taryf; zwraca 
się do Komisji, by w ramach planowanej 
zmiany prawodawstwa UE dotyczącego 
praw pasażerów wzięła pod uwagę 
sytuację wrażliwych konsumentów i 
zmieniła poziomy, kryteria i mechanizmy 
odszkodowawcze, wraz z zastrzeżeniem 
niepogorszenia obecnego poziomu;

Or. en

Poprawka 116
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia przejrzystości taryf;

14. zauważa, że pomimo obowiązującego 
prawodawstwa konsumenci nadal często 
napotykają trudności w trakcie podróży; 
zachęca Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia środków 
koniecznych do ułatwienia konsumentom 
dostępu do środków dochodzenia roszczeń 
i do zapewnienia przejrzystości taryf;

Or. en

Poprawka 117
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
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sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia przejrzystości taryf;

sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia przejrzystości taryf i do 
przyjęcia jednolitej karty praw pasażera, 
obowiązującej w odniesieniu do różnych 
rodzajów transportu i zapewniającej 
harmonizację jakości i dostępności usług;

Or. hu

Poprawka 118
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia przejrzystości taryf;

14. zaznacza, że choć istnieje odpowiednie 
prawodawstwo, jego nieprzestrzeganie 
sprawia, że podróżni często stają się 
podatni na zagrożenia, zwłaszcza w 
przypadku odwołania lub opóźnienia 
podróży, co jest jeszcze poważniejsze, jeśli 
konsument cierpi z powodu jakiejś 
niepełnosprawności; wskazuje, że należy 
zapewnić równy dostęp osobom o 
ograniczonej sprawności ruchowej i 
niepełnosprawnym oraz podkreśla, że 
pasażerowie ci powinni być obsługiwani 
bez ograniczeń; zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia środków koniecznych do 
zapewnienia przejrzystości taryf oraz 
przestrzegania i poprawnego stosowania 
obowiązującego prawodawstwa;

Or. el
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Poprawka 119
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż
konsumenci w starszym wieku, których 
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie 
skorzystają z zalet handlu 
elektronicznego, a poza tym będą ponosić 
koszty ubóstwa, płacąc więcej za te same 
produkty;

15. nalega na potrzebę zapewnienia, by 
wszyscy konsumenci odnosili korzyści z 
handlu elektronicznego, oraz by zwrócić 
uwagę w szczególności na potrzeby 
wrażliwych konsumentów we wszystkich 
działaniach służących likwidacji przepaści 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 120
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
konsumenci w starszym wieku, których 
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie 
skorzystają z zalet handlu elektronicznego, 
a poza tym będą ponosić koszty ubóstwa, 
płacąc więcej za te same produkty;

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
konsumenci w starszym wieku, których 
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie 
skorzystają z zalet handlu elektronicznego, 
a poza tym będą ponosić koszty ubóstwa, 
płacąc więcej za te same produkty, co nie 
znaczy oczywiście, że handel elektroniczny 
stanowi środek czy sposób ograniczania 
ubóstwa;

Or. el
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Poprawka 121
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
konsumenci w starszym wieku, których
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie 
skorzystają z zalet handlu elektronicznego, 
a poza tym będą ponosić koszty ubóstwa, 
płacąc więcej za te same produkty;

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
wrażliwi konsumenci, których często 
dotyka przepaść cyfrowa, nie skorzystają z 
zalet handlu elektronicznego, a poza tym 
będą ponosić koszty ubóstwa, płacąc 
więcej za te same produkty; wzywa 
Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do zwiększenia pewności 
konsumentów, a jednocześnie do 
pokonania barier dla transgranicznego 
handlu elektronicznego przez rozwój 
skutecznej polityki, uwzględniającej w 
szczególności potrzeby wrażliwych 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 122
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
konsumenci w starszym wieku, których 
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie 
skorzystają z zalet handlu elektronicznego, 
a poza tym będą ponosić koszty ubóstwa, 
płacąc więcej za te same produkty;

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
konsumenci w starszym wieku, których 
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie 
skorzystają z zalet handlu elektronicznego, 
a poza tym będą ponosić koszty ubóstwa 
lub niepełnosprawności, płacąc więcej za 
te same produkty lub stając w obliczu 
konieczności zwrócenia się o pomoc do 
osób trzecich;
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Or. hu

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
konsumenci w starszym wieku, których
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie 
skorzystają z zalet handlu elektronicznego, 
a poza tym będą ponosić koszty ubóstwa, 
płacąc więcej za te same produkty;

15. zauważa, że cyfryzacja usług może
sprawiać, iż konsumenci, którzy z różnych 
przyczyn nie mogą uzyskać dostępu do 
internetu i korzystać z niego, nie 
skorzystają z zalet handlu elektronicznego i 
z tego względu są wykluczeni z istotnej 
części rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 124
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
konsumenci w starszym wieku, których 
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie
skorzystają z zalet handlu elektronicznego, 
a poza tym będą ponosić koszty ubóstwa, 
płacąc więcej za te same produkty;

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług 
może sprawiać, iż konsumenci w starszym 
wieku, których najbardziej dotyka przepaść 
cyfrowa, nie skorzystają w pełni z zalet 
handlu elektronicznego;

Or. en

Poprawka 125
Anna Hedh, Christel Schaldemose
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług i 
koszt dodany zarządzania nimi w filiach i 
tradycyjnych sklepach mogą sprawiać, iż 
konsumenci w starszym wieku, których 
najbardziej dotyka przepaść cyfrowa, nie 
skorzystają z zalet handlu elektronicznego, 
a poza tym będą ponosić koszty ubóstwa, 
płacąc więcej za te same produkty;

15. ubolewa nad tym, że cyfryzacja usług 
nie uwzględnia w sposób szczególny 
konsumentów w starszym wieku; 
oszczędności uzyskane w ramach 
zarządzania usługami w filiach i 
tradycyjnych sklepach powinny zostać 
wykorzystane w celu poprawy obsługi 
konsumentów w starszym wieku; 
konsumenci ci, którzy są częściej 
dotknięci niepełnosprawnością, mogliby 
czerpać ogromne korzyści z podniesienia 
jakości handlu i usług elektronicznych; 
udział całego społeczeństwa, a zwłaszcza 
przedsiębiorstw, jest niezbędny, aby 
pomóc osobom starszym i nauczyć je w 
pełni korzystać z zalet cyfryzacji;

Or. sv

Poprawka 126
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że dzieci i młodzież są 
szczególnie narażone w kontekście 
wykorzystywania technologii 
komunikacyjnych, na przykład 
smartfonów i gier internetowych; uważa, 
że w takich okolicznościach konieczne jest 
przyjęcie środków ochrony w celu 
uniknięcia nadmiernie wysokich 
rachunków;

Or. en
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Poprawka 127
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw zasadniczo nie 
spowodowała ogólnego spadku cen, za to 
stworzyła dla większości obywateli 
dodatkowe trudności związane z 
dowiedzeniem się, jaka taryfa jest 
najlepsza, ze zmianami dostawców i ze 
zrozumieniem tego, jakie informacje 
znajdują się na fakturze;

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw może być korzystna dla 
konsumentów, jeżeli są oni dobrze 
poinformowani oraz mogą porównać ceny 
i zmienić dostawców; wzywa Komisję 
Europejską, państwa członkowskie i 
przedsiębiorstwa do zapewnienia większej 
przejrzystości w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 128
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw zasadniczo nie 
spowodowała ogólnego spadku cen, za to
stworzyła dla większości obywateli
dodatkowe trudności związane z 
dowiedzeniem się, jaka taryfa jest 
najlepsza, ze zmianami dostawców i ze 
zrozumieniem tego, jakie informacje 
znajdują się na fakturze;

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw, między innymi sektorów 
energetyki i telekomunikacji, niestety 
stworzyła dla wszystkich konsumentów, a 
w szczególności dla wrażliwych 
konsumentów, dodatkowe trudności 
związane z dowiedzeniem się, jaka taryfa 
najlepiej dostosowuje się do ich potrzeb, 
ze zmianami dostawców i ze zrozumieniem 
tego, jakie informacje znajdują się na 
fakturze; wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do przyjęcia 
odpowiednich środków w celu 
zapewnienia, by wszyscy, a w 
szczególności wrażliwi konsumenci, mieli 
dostęp do jasnych, zrozumiałych i 
porównywalnych informacji o opłatach, 
warunkach i sposobach rekompensaty, a 
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także mogli łatwo zmienić dostawców;

Or. en

Poprawka 129
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw zasadniczo nie 
spowodowała ogólnego spadku cen, za to 
stworzyła dla większości obywateli 
dodatkowe trudności związane z 
dowiedzeniem się, jaka taryfa jest 
najlepsza, ze zmianami dostawców i ze 
zrozumieniem tego, jakie informacje 
znajdują się na fakturze;

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw zasadniczo nie 
spowodowała ogólnego spadku cen, za to 
stworzyła dla większości obywateli 
dodatkowe trudności związane z 
dowiedzeniem się, jaka taryfa jest 
najlepsza, ze zmianami dostawców i ze 
zrozumieniem tego, jakie informacje 
znajdują się na fakturze, natomiast tam, 
gdzie liberalizacja spowodowała spadek 
cen, konkretnie w przypadku 
niekontrolowanej konkurencji, pociągnęła 
ona też za sobą nieznośne pogorszenie się 
dostępu do usług, który powinien 
tymczasem być zagwarantowany 
wszystkim;

Or. hu

Poprawka 130
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw zasadniczo nie 
spowodowała ogólnego spadku cen, za to 
stworzyła dla większości obywateli 
dodatkowe trudności związane z 
dowiedzeniem się, jaka taryfa jest 

16. zwraca uwagę na skutki „przepaści 
cyfrowej” dla konsumentów, którym 
uniemożliwia się dostęp do szerszej palety 
produktów i usług dostępnych dla tych 
osób, które mają środki i możliwości 
pozwalające na dostęp do usług 



PE485.837v02-00 68/76 AM\896036PL.doc

PL

najlepsza, ze zmianami dostawców i ze 
zrozumieniem tego, jakie informacje 
znajdują się na fakturze;

elektronicznych; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję Europejską do 
przyspieszenia realizacji Europejskiej 
agendy cyfrowej z korzyścią dla
wszystkich obywateli i konsumentów w 
UE;

Or. en

Poprawka 131
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw zasadniczo nie 
spowodowała ogólnego spadku cen, za to 
stworzyła dla większości obywateli 
dodatkowe trudności związane z 
dowiedzeniem się, jaka taryfa jest 
najlepsza, ze zmianami dostawców i ze 
zrozumieniem tego, jakie informacje 
znajdują się na fakturze;

16. podkreśla, że liberalizacji głównych 
rynków dostaw muszą towarzyszyć środki 
umożliwiające wrażliwym konsumentom 
łatwe dowiedzenie się, jaka taryfa jest 
najlepsza, w jaki sposób można zmienić 
dostawcę oraz zrozumienie tego, jakie 
informacje znajdują się na fakturze;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że liberalizacja głównych 
rynków dostaw zasadniczo nie 
spowodowała ogólnego spadku cen, za to 
stworzyła dla większości obywateli 
dodatkowe trudności związane z 
dowiedzeniem się, jaka taryfa jest 
najlepsza, ze zmianami dostawców i ze 
zrozumieniem tego, jakie informacje 

16. z zadowoleniem przyjmuje to, że 
liberalizacja głównych rynków dostaw 
zasadniczo zwiększyła konkurencję i 
dzięki temu poszerzyła paletę produktów i 
usług dostępnych dla konsumentów; 
podkreśla, że większy wybór dla 
konsumentów wymaga również lepszych 
informacji;
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znajdują się na fakturze;

Or. en

Poprawka 133
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że należałoby uniknąć 
praktyki stosowanej w niektórych 
państwach członkowskich, polegającej na 
tym, że w ramach faktur za usługi 
użyteczności publicznej (jak np. dostawa 
energii elektrycznej) od konsumentów 
pobierane są podatki; ocenia, że tego 
rodzaju praktyka jest niekorzystna 
głównie dla wrażliwych konsumentów, 
ponieważ faktury wystawione na ogromne 
kwoty wynikające ze zobowiązań 
podatkowych pociągają za sobą ryzyko 
utraty dostępu do usług o podstawowym 
znaczeniu; zaznacza, że państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
poszanowanie praw i obowiązków 
dotyczących wrażliwych konsumentów, 
zwłaszcza gdy chodzi o świadczenie usług 
użyteczności publicznej;

Or. el

Poprawka 134
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów 

skreślony
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alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które mogłyby być uruchamiane z urzędu 
w przypadku udziału wrażliwych 
konsumentów, a także pozwów 
zbiorowych;

Or. de

Poprawka 135
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które mogłyby być uruchamiane z urzędu 
w przypadku udziału wrażliwych 
konsumentów, a także pozwów 
zbiorowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 136
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które mogłyby być uruchamiane z urzędu 
w przypadku udziału wrażliwych 
konsumentów, a także pozwów
zbiorowych;

17. nalega na konieczność 
zagwarantowania, by w obecnie 
poddawanych przeglądowi wnioskach 
dotyczących dyrektywy w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania 
sporów konsumenckich oraz 
rozporządzenia w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich zapewniono wrażliwym 
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konsumentom efektywny dostęp do 
darmowego alternatywnego rozstrzygania 
sporów; wzywa Komisję Europejską do 
rozważenia właściwych mechanizmów 
służących zapewnieniu należytego 
uwzględnienia potrzeb wrażliwych 
konsumentów w ramach potencjalnego 
ustanowienia systemu roszczeń 
zbiorowych na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 137
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które mogłyby być uruchamiane z urzędu 
w przypadku udziału wrażliwych 
konsumentów, a także pozwów 
zbiorowych;

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów, do 
których dostęp byłby ułatwiony w 
przypadku wrażliwych konsumentów, a 
także pozwów zbiorowych;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które mogłyby być uruchamiane z urzędu 
w przypadku udziału wrażliwych 

17. wspiera działania Komisji Europejskiej 
w zakresie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów i internetowego 
systemu rozstrzygania sporów i w tym 
kontekście apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zwrócenie uwagi na 
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konsumentów, a także pozwów 
zbiorowych;

wrażliwych konsumentów;

Or. en

Poprawka 139
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które mogłyby być uruchamiane z urzędu 
w przypadku udziału wrażliwych 
konsumentów, a także pozwów 
zbiorowych;

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie skutecznych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów o 
możliwie jak najniższych kosztach w 
przypadku skarg, które mogłyby być 
uruchamiane z urzędu w przypadku udziału 
wrażliwych konsumentów. Ponadto 
europejskie przepisy dotyczące pozwów 
zbiorowych powinny być opracowane w 
taki sposób, by pomóc wrażliwym 
konsumentom domagać się przestrzegania 
ich praw;

Or. en

Poprawka 140
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które mogłyby być uruchamiane z urzędu 
w przypadku udziału wrażliwych 
konsumentów, a także pozwów 
zbiorowych;

17. apeluje do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich, aby przewidziały 
wprowadzenie bezpłatnych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów, 
które mogłyby być uruchamiane z urzędu 
w przypadku udziału wrażliwych 
konsumentów, a także pozwów 
zbiorowych; podkreśla, że spory powinny 



AM\896036PL.doc 73/76 PE485.837v02-00

PL

być rozstrzygane w sposób szybki i mało 
kosztowny, a decyzje wykonywane szybko;

Or. lt

Poprawka 141
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o współpracę celem 
przyjęcia wszechstronnej i spójnej 
strategii politycznej i ustawodawczej 
zapobiegającej podatności, zwłaszcza w 
ramach agendy na rzecz konsumentów i 
programu ochrony konsumentów;

skreślony

(Patrz poprawka 5 (nowy ust. 3a) oraz 6 
(nowy ust. 3b) przedłożone przez posła 
Philippe’a Juvina. Sprawozdawca 
wzmocnił ust. 18 i przeniósł go na początek 
sprawozdania w celu zwiększenia jego 
znaczenia.)

Or. en

Poprawka 142
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o współpracę celem 
przyjęcia wszechstronnej i spójnej strategii 
politycznej i ustawodawczej 
zapobiegającej podatności, zwłaszcza w 

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o współpracę celem 
przyjęcia wszechstronnej i spójnej strategii 
politycznej i ustawodawczej 
zapobiegającej podatności, zwłaszcza w 



PE485.837v02-00 74/76 AM\896036PL.doc

PL

ramach agendy na rzecz konsumentów i 
programu ochrony konsumentów;

ramach agendy na rzecz konsumentów i 
programu ochrony konsumentów; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia, by w agendzie na rzecz 
konsumentów i programie ochrony 
konsumentów wykluczono wszelką 
dyskryminację ze względu na płeć w 
dostarczaniu towarów i usług oraz 
dostępie do nich;

Or. en

Poprawka 143
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o współpracę celem 
przyjęcia wszechstronnej i spójnej strategii 
politycznej i ustawodawczej 
zapobiegającej podatności, zwłaszcza w 
ramach agendy na rzecz konsumentów i 
programu ochrony konsumentów;

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o wspólne 
działania, we współpracy z Parlamentem 
Europejskim, celem przyjęcia 
wszechstronnej i spójnej strategii 
politycznej i ustawodawczej 
zapobiegającej podatności, zwłaszcza w 
ramach agendy na rzecz konsumentów i 
programu ochrony konsumentów; 
podkreśla, że powstanie strategii 
wzmocnienia praw najbardziej wrażliwych 
konsumentów celem zwiększenia ich 
udziału w jednolitym rynku przyczynia się 
nie tylko do ich włączenia społecznego i 
dążenia do bardziej sprawiedliwego i 
tolerancyjnego społeczeństwa, lecz także 
do zapewnienia istnienia 
dynamiczniejszego, bezpieczniejszego i 
bardziej konkurencyjnego rynku 
wewnętrznego; zwraca ponadto uwagę, że 
to zadanie powinno należeć nie tylko do 
władz, ale również do przedsiębiorstw i 
dostawców, by sprzyjać bardziej 
przejrzystej równowadze w umowach;
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Or. en

Poprawka 144
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o współpracę celem 
przyjęcia wszechstronnej i spójnej 
strategii politycznej i ustawodawczej 
zapobiegającej podatności, zwłaszcza w 
ramach agendy na rzecz konsumentów i 
programu ochrony konsumentów;

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o uwzględnienie 
szczególnych potrzeb wrażliwych 
konsumentów przy przyjmowaniu agendy
na rzecz konsumentów i programu ochrony 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 145
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o współpracę celem 
przyjęcia wszechstronnej i spójnej strategii 
politycznej i ustawodawczej 
zapobiegającej podatności, zwłaszcza w 
ramach agendy na rzecz konsumentów i 
programu ochrony konsumentów;

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o współpracę celem 
przyjęcia wszechstronnej i spójnej polityki 
wzmacniania pozycji wrażliwych 
konsumentów, zwłaszcza w ramach 
agendy na rzecz konsumentów i programu 
ochrony konsumentów;

Or. en

Poprawka 146
Malcolm Harbour
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o współpracę celem 
przyjęcia wszechstronnej i spójnej 
strategii politycznej i ustawodawczej 
zapobiegającej podatności, zwłaszcza w 
ramach agendy na rzecz konsumentów i 
programu ochrony konsumentów;

18. apeluje do Komisji Europejskiej o 
rozwiązanie najczęściej zgłaszanych 
problemów dotyczących podatności
konsumentów w ramach agendy na rzecz 
konsumentów i programu ochrony 
konsumentów;

Or. en


