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Amendamentul 1
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2004/113/CE 
a Consiliului din 13 decembrie 2004 de 
aplicare a principiului egalității de 
tratament între femei și bărbați privind 
accesul la bunuri și servicii și furnizarea 
de bunuri și servicii1,
__________________
1 JO L 373, 21.12.2004, p. 37. 

Or. en

Amendamentul 2
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, așa cum 
a fost încorporată prin articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și, în 
special, articolul 7 (respectul vieții private 
și de familie), articolul 21 
(nediscriminarea), articolul 24 (drepturile 
minorilor), articolul 25 (drepturile 
persoanelor în vârstă), articolul 26 
(integrarea persoanelor cu dizabilități) și 
articolul 28 (protecția consumatorilor),

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, așa cum 
a fost încorporată prin articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și, în 
special, articolul 7 (respectul vieții private 
și de familie), articolul 21 
(nediscriminarea), articolul 23 (egalitatea 
între femei și bărbați), articolul 24 
(drepturile minorilor), articolul 25 
(drepturile persoanelor în vârstă), articolul 
26 (integrarea persoanelor cu dizabilități) și 
articolul 28 (protecția consumatorilor),

Or. en
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Amendamentul 3
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Referirea 24a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
25 octombrie 2011 referitoare la 
mobilitatea și incluziunea persoanelor cu 
handicap în Strategia europeană 2010-
2020 pentru persoanele cu handicap,

Or. en

Amendamentul 4
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât promovarea drepturilor 
consumatorilor și protecția acestora 
constituie valori fundamentale pentru 
dezvoltarea politicilor Uniunii Europene
și pentru realizarea obiectivelor 
programului Europa 2020;

A. întrucât promovarea drepturilor 
consumatorilor și protecția acestora 
constituie valori fundamentale pentru 
dezvoltarea și consolidarea pieței unice și
pentru realizarea obiectivelor Strategiei
Europa 2020;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât obiectivul politicii UE de 
protecție a consumatorilor ar trebui să fie 
atingerea unui grad ridicat de emancipare
a consumatorilor și de protecție a fiecărui 
consumator;

Or. en

Amendamentul 6
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât piața unică trebuie să aibă în 
vedere, de asemenea, un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor vulnerabili și 
consolidarea capacităților acestora;

B. întrucât Comisia Europeană și statele 
membre trebuie să aibă în vedere, de 
asemenea, asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor vulnerabili și 
consolidarea capacităților acestora, precum 
și îmbunătățirea nivelului lor de trai;

Or. el

Amendamentul 7
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât piața unică trebuie să aibă în 
vedere, de asemenea, un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor vulnerabili și 
consolidarea capacităților acestora;

B. întrucât piața unică trebuie să aibă în 
vedere, de asemenea, asigurarea unui nivel 
ridicat de protecție a tuturor 
consumatorilor, acordând o atenție 
deosebită consumatorilor vulnerabili în 
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vederea consolidării capacităților acestora;

Or. en

Amendamentul 8
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât piața unică trebuie să aibă în 
vedere, de asemenea, un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor vulnerabili și 
consolidarea capacităților acestora;

B. întrucât protecția consumatorilor pe 
piața unică ar trebui, de asemenea, să ia în 
considerare nevoile specifice ale 
consumatorilor vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 9
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei, a naivității sau a 
educării lor sau din persoanele fragile ca 
urmare a situației lor sociale și 
financiare, care necesită o protecție 
specială și o strategie particulară din 
partea autorităților;

C. întrucât conceptul larg răspândit de 
„consumatori vulnerabili” se bazează pe 
noțiunea de vulnerabilitate înțeleasă ca 
fiind endogenă și vizează un grup eterogen 
alcătuit din categoriile de persoane 
considerate astfel prin prisma incapacității 
lor mintale, fizice sau psihologice, a vârstei 
sau a naivității; întrucât conceptul de 
„consumatori vulnerabili” ar trebui să 
includă, de asemenea, consumatorii aflați 
într-o situație de vulnerabilitate, adică 
consumatorii aflați într-o stare de 
incapacitate temporară care apare ca 
urmare a unui decalaj între situația și 
caracteristicile lor individuale, pe de o 
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parte, și mediul extern, pe de altă parte, 
ținând seama de criterii precum educația,
situația socială și financiară, accesul la 
internet etc.;

Or. en

Amendamentul 10
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei, a naivității sau a 
educării lor sau din persoanele fragile ca 
urmare a situației lor sociale și financiare, 
care necesită o protecție specială și o 
strategie particulară din partea autorităților;

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei, a sexului, a
naivității sau a educației lor sau din 
persoanele fragile ca urmare a situației lor 
sociale și financiare, care necesită o 
protecție specială și o strategie particulară 
din partea autorităților;

Or. en

Amendamentul 11
Christel Schaldemose, Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei, a naivității sau a 

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei sau a educației
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educării lor sau din persoanele fragile ca
urmare a situației lor sociale și financiare, 
care necesită o protecție specială și o 
strategie particulară din partea autorităților;

lor sau din persoanele fragile ca urmare a 
situației lor sociale și financiare, care 
necesită o protecție specială și o strategie 
particulară din partea autorităților;

Or. en

Amendamentul 12
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei, a naivității sau a 
educării lor sau din persoanele fragile ca 
urmare a situației lor sociale și financiare, 
care necesită o protecție specială și o 
strategie particulară din partea autorităților;

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei, a naivității sau a 
educației lor sau din persoanele fragile ca 
urmare a situației lor sociale și financiare, 
care necesită o protecție specială și o 
strategie particulară din partea autorităților;
întrucât orice consumator, la un moment 
dat în viață, poate deveni vulnerabil ca 
urmare a factorilor externi și a 
interacțiunilor sale cu piața;

Or. en

Amendamentul 13
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
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prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei, a naivității sau a 
educării lor sau din persoanele fragile ca 
urmare a situației lor sociale și financiare, 
care necesită o protecție specială și o 
strategie particulară din partea autorităților;

prin prisma incapacității lor mintale, fizice 
sau psihologice, a vârstei sau a naivității 
sau din persoanele deosebit de fragile ca 
urmare a situației lor sociale și financiare 
(de exemplu, persoane cu datorii foarte 
mari), care necesită o protecție specială și 
o strategie particulară din partea 
autorităților;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât consumatorii vulnerabili 
reprezintă un grup eterogen alcătuit din 
categoriile de persoane considerate astfel 
prin prisma incapacității lor mintale,
fizice sau psihologice, a vârstei, a 
naivității sau a educării lor sau din 
persoanele fragile ca urmare a situației 
lor sociale și financiare, care necesită o 
protecție specială și o strategie particulară 
din partea autorităților;

C. întrucât consumatorii vulnerabili sunt
acele persoane care, din motive precum 
vârsta sau incapacitatea mintală, fizică 
sau psihologică, întâmpină dificultăți în 
accesarea și înțelegerea informațiilor 
pertinente destinate consumatorilor și
care, prin urmare, necesită o protecție 
specială;

Or. en

Amendamentul 15
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în Europa, deciziile cu 
privire la peste 70 % din achizițiile 
gospodăriilor sunt luate de femei1;

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

Or. en

Amendamentul 16
Olle Schmidt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. constată, în această privință, că copiii 
ar trebui să fie considerați consumatori 
vulnerabili până când ajung la vârsta de 
răspundere penală;

Or. en

Amendamentul 17
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. precizează că diversitatea situațiilor de 
vulnerabilitate împiedică aplicarea unui 
tratament unitar și atrage după sine faptul 
că atât legislația, cât și politicile existente 
până la acest moment abordează problema 

1. precizează că diversitatea situațiilor de 
vulnerabilitate, atât în cazul în care
consumatorul este plasat sub protecție 
juridică, cât și atunci când acesta se află 
într-o situație de vulnerabilitate sectorială 



AM\896036RO.doc 11/78 PE485.837v02-00

RO

vulnerabilității plecând de la cazuistică; sau temporară specifică, împiedică 
aplicarea unui tratament unitar și atrage 
după sine faptul că atât legislația, cât și 
politicile existente până la acest moment 
abordează problema vulnerabilității de la 
caz la caz;

Or. fr

Amendamentul 18
Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. precizează că diversitatea situațiilor de 
vulnerabilitate împiedică aplicarea unui 
tratament unitar și atrage după sine faptul 
că atât legislația, cât și politicile existente 
până la acest moment abordează problema 
vulnerabilității plecând de la cazuistică;

1. precizează că diversitatea situațiilor de 
vulnerabilitate împiedică aplicarea unui 
tratament unitar și atrage după sine faptul 
că atât legislația, cât și politicile existente 
până la acest moment abordează problema 
vulnerabilității de la caz la caz; subliniază 
că, deși orice consumator se poate regăsi 
într-o situație vulnerabilă în anumite 
circumstanțe, unele grupuri de persoane 
sunt structural vulnerabile din cauza 
incapacității lor mintale, fizice sau 
psihologice, a vârstei sau a naivității –
cum ar fi copiii, adolescenții, persoanele 
în vârstă sau anumite persoane devenite 
vulnerabile ca urmare a situației lor 
sociale și financiare (cum ar fi cele cu 
datorii foarte mari) – și, prin urmare, 
necesită protecție specială;

Or. en

Amendamentul 19
Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. precizează că diversitatea situațiilor de 
vulnerabilitate împiedică aplicarea unui 
tratament unitar și atrage după sine 
faptul că atât legislația, cât și politicile 
existente până la acest moment abordează 
problema vulnerabilității plecând de la 
cazuistică;

1. precizează că un instrument juridic 
unic și general pare a fi un obiectiv dificil 
de atins din cauza diversității situațiilor de 
vulnerabilitate și că, prin urmare, 
legislația europeană trebuie să trateze 
problema vulnerabilității consumatorilor 
de la caz la caz, ca obiectiv orizontal;

Or. de

Amendamentul 20
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. precizează că diversitatea situațiilor de 
vulnerabilitate împiedică aplicarea unui 
tratament unitar și atrage după sine faptul 
că atât legislația, cât și politicile existente 
până la acest moment abordează problema 
vulnerabilității plecând de la cazuistică;

1. precizează că diversitatea situațiilor de 
vulnerabilitate împiedică aplicarea unui 
tratament unitar și atrage după sine faptul 
că atât legislația, cât și politicile existente 
până la acest moment abordează problema 
vulnerabilității de la caz la caz; consideră 
că, în acest context, politica și legislația în 
domeniul protecției consumatorilor ar 
trebui să se bazeze în viitor pe soluții 
generale care să țină seama pe deplin de 
diversele nevoi și de capacitățile diferite
ale consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 21
Konstantinos Poupakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă faptul că statele membre
trebuie să ia măsuri corespunzătoare și să 
ofere garanții adecvate pentru protecția 
consumatorilor vulnerabili;

Or. el

Amendamentul 22
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că strategia drepturilor
consumatorilor vulnerabili trebuie să se 
axeze pe protecția efectivă a 
consumatorului și prevenirea 
vulnerabilității, independent de 
instrumentul utilizat;

2. subliniază că strategia referitoare la 
drepturile consumatorilor vulnerabili 
trebuie să se axeze pe consolidarea 
drepturilor acestora și pe garantarea 
protecției și aplicării efective a acestor 
drepturi și trebuie, de asemenea, să ofere 
consumatorilor toate mijloacele necesare 
pentru ca aceștia să poată lua deciziile 
corecte și să își poată apăra drepturile,
independent de instrumentul utilizat;

Or. en

Amendamentul 23
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că strategia drepturilor 2. subliniază că UE trebuie să se axeze pe 
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consumatorilor vulnerabili trebuie să se 
axeze pe protecția efectivă a 
consumatorului și prevenirea 
vulnerabilității independent de 
instrumentul utilizat;

protecția efectivă a drepturilor tuturor 
consumatorilor, inclusiv ale
consumatorilor vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 24
Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că strategia drepturilor
consumatorilor vulnerabili trebuie să se 
axeze pe protecția efectivă a 
consumatorului și prevenirea 
vulnerabilității, independent de 
instrumentul utilizat;

2. subliniază că strategia referitoare la 
drepturile consumatorilor vulnerabili 
trebuie să se axeze pe protecția efectivă a 
consumatorului și prevenirea 
vulnerabilității, independent de 
instrumentul utilizat; consideră că 
noțiunea de „consumator mediu” nu este 
suficient de flexibilă pentru a se putea 
adapta la cazuri specifice și  nu 
corespunde uneori situațiilor din viața 
reală;

Or. en

Amendamentul 25
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că strategia drepturilor 
consumatorilor vulnerabili trebuie să se 
axeze pe protecția efectivă a 
consumatorului și prevenirea 

2. subliniază că UE trebuie să se axeze pe 
protecția efectivă a drepturilor tuturor 
consumatorilor și să completeze această 
protecție de bază cu politici care să 
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vulnerabilității independent de 
instrumentul utilizat;

asigure un sprijin adecvat pentru 
consumatorii vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 26
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că o strategie pentru 
abordarea vulnerabilității consumatorilor 
trebuie să fie proporțională, astfel încât să 
nu limiteze libertățile individuale și 
alegerile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 27
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare acțiuni specifice adresate în 
primul rând consumatorilor vulnerabili, 
atât la nivelul UE, cât și la nivel național, 
întrucât, în conformitate cu rezultatele 
celui mai recent sondaj Eurobarometru, 
proporția consumatorilor care se simt 
informați și protejați este sub 50 %, iar
grupurile vulnerabile, în special, înțeleg 
cu dificultate opțiunile care le sunt 
propuse, nu își cunosc drepturile, se 
confruntă cu probleme și sunt reticente în 
a întreprinde demersuri în cazul în care se 
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confruntă cu probleme;

Or. el

Amendamentul 28
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să observe în mod constant și 
îndeaproape comportamentele sociale și 
de consum care ar putea aduce în situație 
de vulnerabilitate anumite colective sau 
indivizi, pentru a le evita și să împiedice 
vulnerabilitatea odată produsă, prin 
mijloace specifice de protecție;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 29
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să observe în mod constant și 
îndeaproape comportamentele sociale și de 
consum care ar putea aduce în situație de 
vulnerabilitate anumite colective sau 
indivizi, pentru a le evita și să împiedice
vulnerabilitatea odată produsă, prin 
mijloace specifice de protecție;

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să observe în mod constant și 
îndeaproape comportamentele sociale și de 
consum care ar putea aduce în situație de 
vulnerabilitate anumite grupuri sau indivizi 
și să combată vulnerabilitatea odată 
produsă, prin mijloace specifice de 
protecție;

Or. en
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Amendamentul 30
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să observe în mod constant și 
îndeaproape comportamentele sociale și de 
consum care ar putea aduce în situație de 
vulnerabilitate anumite colective sau 
indivizi, pentru a le evita, și să împiedice
vulnerabilitatea odată produsă, prin 
mijloace specifice de protecție;

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să observe în mod constant și 
îndeaproape comportamentele sociale și de 
consum, precum și condițiile care ar putea 
aduce în situație de vulnerabilitate anumite 
grupuri sau indivizi, pentru a le evita, și să 
combată vulnerabilitatea odată produsă, 
prin mijloace specifice de protecție;

Or. el

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să observe în mod constant și 
îndeaproape comportamentele sociale și 
de consum care ar putea aduce în situație 
de vulnerabilitate anumite colective sau 
indivizi, pentru a le evita și să împiedice 
vulnerabilitatea odată produsă, prin
mijloace specifice de protecție;

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să identifice situațiile în care
anumite grupuri sau indivizi sunt deosebit 
de vulnerabili, de exemplu, prin
analizarea reclamațiilor consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 32
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să observe în mod constant și 
îndeaproape comportamentele sociale și de 
consum care ar putea aduce în situație de 
vulnerabilitate anumite colective sau 
indivizi, pentru a le evita, și să împiedice
vulnerabilitatea odată produsă, prin
mijloace specifice de protecție;

3. solicită Comisiei și îndeamnă statele 
membre să observe în mod constant și 
îndeaproape comportamentele sociale și de 
consum care ar putea aduce în situație de 
vulnerabilitate anumite grupuri sau 
indivizi, pentru a le evita, și să combată
vulnerabilitatea odată produsă printr-o
reformă a protecției consumatorilor, 
pentru a oferi protecție tuturor 
consumatorilor, indiferent de capacitatea
și de vârsta lor;

Or. en

Amendamentul 33
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește faptul că există încă 
diferențe între produsele aceleiași mărci
în diferitele statele membre; observă că, 
prin urmare, consumatorii din anumite 
țări sunt mai puțin protejați; 

Or. lv

Amendamentul 34
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în vederea
adoptării unei strategii politice și 
legislative ample și coerente împotriva 
vulnerabilității, ținând seama de 
diversitatea și complexitatea tuturor 
situațiilor specifice;

Or. en

Amendamentul 35
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia să pună în aplicare 
articolul 174 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
îndeosebi în ceea ce privește insulele și 
regiunile montane, unde consumatorii
vulnerabili au un acces mai dificil la 
comunicații în bandă largă, la locuri de 
muncă, la servicii de sănătate și de 
învățământ, spre deosebire de locuitorii 
marilor zone urbane;

Or. en

Amendamentul 36
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recomandă statelor membre să 
semneze și să ratifice Convenția de la 
Haga din 13 ianuarie 2000 privind 
protecția internațională a adulților;

Or. fr

Amendamentul 37
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 3b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. invită Comisia Europeană și Consiliul 
să considere consolidarea drepturilor 
consumatorilor vulnerabili drept o 
prioritate-cheie în cadrul revizuirii în curs 
a propunerii de regulament cu privire la 
un program de protecție a consumatorilor 
pentru perioada 2014-2020 și al viitoarei 
publicări a Agendei pentru protecția
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 38
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 3c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. invită Comisia Europeană să includă 
dimensiunea vulnerabilității 
consumatorilor în activitățile legate de 
graficul de performanțe ale piețelor de 
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consum, de exemplu prin clasificarea 
datelor în funcție de vârstă, de nivelul de 
educație sau în funcție de factori 
socioeconomici pentru a avea o imagine 
mai clară a nevoilor consumatorilor 
vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 39
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori, 
abordează insuficient problema 
vulnerabilității, limitându-se la interesul 
economic al consumatorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori,
abordează insuficient problema 

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori 
abordează problema vulnerabilității din 
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vulnerabilității, limitându-se la interesul
economic al consumatorilor;

perspectiva interesului economic al 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 41
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori,
abordează insuficient problema 
vulnerabilității, limitându-se la interesul 
economic al consumatorilor;

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori a 
introdus problema vulnerabilității
consumatorilor, acordând o atenție 
deosebită „influenței nejustificate” care 
ar putea fi exercitată asupra 
consumatorilor a căror capacitate de 
decizie nu este pe deplin formată; cu toate 
acestea, observă că Directiva privind 
practicile comerciale neloiale proteja doar 
interesele economice ale consumatorilor; 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
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pe piața internă față de consumatori, 
abordează insuficient problema 
vulnerabilității, limitându-se la interesul 
economic al consumatorilor;

pe piața internă față de consumatori 
abordează insuficient problema 
vulnerabilității, limitându-se în special la 
interesul economic al consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori,
abordează insuficient problema 
vulnerabilității, limitându-se la interesul 
economic al consumatorilor;

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori se 
limitează la interesul economic al 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 44
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori, 
abordează insuficient problema 
vulnerabilității, limitându-se la interesul 
economic al consumatorilor;

4. precizează că Directiva 2005/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de 
pe piața internă față de consumatori 
abordează insuficient problema 
vulnerabilității, limitându-se la interesul 
economic al consumatorilor; consideră, de 



PE485.837v02-00 24/78 AM\896036RO.doc

RO

asemenea, că utilizarea termenului 
„consumator mediu” oferă adesea o 
protecție nesatisfăcătoare pentru 
consumatorii vulnerabili în cazul unei 
activități economice destinate unui grup 
larg de consumatori;

Or. en

Amendamentul 45
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că este imposibil să se creeze
un instrument legislativ cuprinzător 
dedicat protecției consumatorilor 
vulnerabili; în ceea ce-i privește pe aceștia 
din urmă, insistă asupra faptului că 
procesul de legiferare din UE ar trebui să 
ia în considerare fiecare caz în parte;

Or. en

Amendamentul 46
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor, care 
este instrumentul cel mai recent dedicat 
protejării acestora, nu se aplică anumitor 
sectoare în care există o vulnerabilitate 
specială și nu conține un regulament 
specific al acesteia în afară de o mențiune 

eliminat
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în considerentul său 34;

Or. en

Amendamentul 47
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor, care 
este instrumentul cel mai recent dedicat 
protejării acestora, nu se aplică anumitor 
sectoare în care există o vulnerabilitate 
specială și nu conține un regulament 
specific al acesteia în afară de o mențiune 
în considerentul său 34;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 48
María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă că Directiva 2011/83/UE privind 
drepturile consumatorilor, care este 
instrumentul cel mai recent dedicat 
protejării acestora, nu se aplică anumitor 
sectoare în care există o vulnerabilitate 
specială și nu conține un regulament 
specific al acesteia în afară de o mențiune 
în considerentul său 34;

5. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor, care este 
instrumentul cel mai recent dedicat 
protejării acestora, consolidează cerințele 
privind informarea precontractuală și 
contractuală, prevăzând un drept de 
retragere consolidat în cazul în care 
furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a oferi aceste 
informații și impunând ca acestea să fie 
transmise în mod clar și cuprinzător; 
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observă însă că directiva nu se aplică 
anumitor sectoare sensibile, precum 
sectorul financiar sau al transporturilor,
în care există o vulnerabilitate specială 
care trebuie abordată prin măsuri 
adecvate și eficace; 

Or. en

Amendamentul 49
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă că Directiva 2011/83/UE privind 
drepturile consumatorilor, care este 
instrumentul cel mai recent dedicat 
protejării acestora, nu se aplică anumitor 
sectoare în care există o vulnerabilitate 
specială și nu conține un regulament 
specific al acesteia în afară de o mențiune 
în considerentul său 34;

5. ia act de Directiva 2011/83/UE privind 
drepturile consumatorilor, care este 
instrumentul cel mai recent dedicat 
protejării acestora;

Or. en

Amendamentul 50
Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă că Directiva 2011/83/UE privind 
drepturile consumatorilor, care este 
instrumentul cel mai recent dedicat 
protejării acestora, nu se aplică anumitor 
sectoare în care există o vulnerabilitate 
specială și nu conține un regulament 

5. regretă că Directiva 2011/83/UE privind 
drepturile consumatorilor, care este 
instrumentul cel mai recent dedicat 
protejării acestora, nu se aplică anumitor 
sectoare în care există o vulnerabilitate 
specială și nu conține dispoziții specifice 
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specific al acesteia în afară de o mențiune 
în considerentul său 34;

referitoare la acestea în afară de o 
mențiune în considerentul său 34; 
consideră că statele membre ar trebui să 
transpună această directivă ținând seama 
de problema vulnerabilității 
consumatorilor și că măsurile de protecție 
a consumatorilor ar trebui să fie aplicate 
astfel încât consumatorii deosebit de 
vulnerabili să primească protecția de care 
au nevoie;

Or. en

Amendamentul 51
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că actualul cadru 
legislativ nu permite eliminarea 
produselor care aparțin aceleiași mărci și 
care prezintă niveluri diferite de calitate 
în diferitele statele membre și invită 
Comisia să vegheze la aplicarea legislației 
în domeniul protecției consumatorilor; 

Or. lv

Amendamentul 52
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că eforturile Comisei Europene 
se axează în principal pe intensificarea 
împuternicirii consumatorilor; deși este 

6. consideră că consolidarea drepturilor 
consumatorilor vulnerabili nu presupune 
numai o evoluție a corpusului juridic și 
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lăudabilă preocuparea Comisiei pentru o 
mai bună informare a consumatorului 
european cu privire la opțiunile și 
drepturile sale și întreaga acțiune în acest 
sens contribuie la o piață internă mai 
eficientă, această abordare este clar 
insuficientă pentru protecția 
consumatorului vulnerabil, care necesită 
o atenție specială;

asigurarea respectării drepturilor 
acestora, ci și o consolidare a capacității 
lor de a lua decizii optime în mod 
autonom; sprijină cu tărie, prin urmare,
eforturile Comisei Europene de a 
promova emanciparea consumatorilor
prin furnizarea de informații ușor 
accesibile și ușor de înțeles, precum și 
prin educarea consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 53
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că eforturile Comisei Europene 
se axează în principal pe intensificarea 
împuternicirii consumatorilor; deși este 
lăudabilă preocuparea Comisiei pentru o 
mai bună informare a consumatorului 
european cu privire la opțiunile și 
drepturile sale și întreaga acțiune în acest 
sens contribuie la o piață internă mai 
eficientă, această abordare este clar 
insuficientă pentru protecția 
consumatorului vulnerabil, care necesită o 
atenție specială;

6. regretă că eforturile Comisei Europene 
se axează în principal pe intensificarea 
emancipării consumatorilor; deși este 
lăudabilă preocuparea Comisiei pentru o 
mai bună informare a consumatorului 
european cu privire la opțiunile și 
drepturile sale și ansamblul acțiunilor în 
acest sens contribuie la o piață internă mai 
eficientă, această abordare este clar 
insuficientă pentru protecția 
consumatorului vulnerabil, care necesită o 
atenție specială și legislație specifică;

Or. el

Amendamentul 54
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că eforturile Comisei Europene 
se axează în principal pe intensificarea 
împuternicirii consumatorilor; deși este 
lăudabilă preocuparea Comisiei pentru o 
mai bună informare a consumatorului 
european cu privire la opțiunile și 
drepturile sale și întreaga acțiune în acest 
sens contribuie la o piață internă mai 
eficientă, această abordare este clar 
insuficientă pentru protecția 
consumatorului vulnerabil, care necesită o 
atenție specială;

6. regretă că eforturile Comisei Europene 
se axează în principal pe intensificarea 
emancipării consumatorilor; deși este 
lăudabilă preocuparea Comisiei pentru o 
mai bună informare a consumatorului 
european cu privire la opțiunile și 
drepturile sale și ansamblul acțiunilor în 
acest sens contribuie la o piață internă mai 
eficientă, această abordare este clar 
insuficientă pentru protecția 
consumatorului, în general, și a 
consumatorului vulnerabil, în particular,
care trebuie să beneficieze de o atenție 
specială pentru a se elabora o politică de 
protecție a tuturor consumatorilor
europeni;

Or. en

Amendamentul 55
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că eforturile Comisei Europene 
se axează în principal pe intensificarea
împuternicirii consumatorilor; deși este 
lăudabilă preocuparea Comisiei pentru o 
mai bună informare a consumatorului 
european cu privire la opțiunile și 
drepturile sale și întreaga acțiune în acest 
sens contribuie la o piață internă mai 
eficientă, această abordare este clar 
insuficientă pentru protecția 
consumatorului vulnerabil, care necesită o 
atenție specială;

6. salută eforturile Comisei Europene de 
încurajare a emancipării consumatorilor; 
sprijină eforturile Comisiei pentru o mai 
bună informare a consumatorului european 
cu privire la opțiunile și drepturile sale, 
întrucât ansamblul acțiunilor în acest sens 
contribuie la o piață internă mai eficientă și 
mai echitabilă; este preocupat de faptul că
această abordare poate fi insuficientă 
pentru protecția consumatorului vulnerabil; 

Or. en
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Amendamentul 56
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă că eforturile Comisei Europene
se axează în principal pe intensificarea
împuternicirii consumatorilor; deși este 
lăudabilă preocuparea Comisiei pentru o 
mai bună informare a consumatorului 
european cu privire la opțiunile și 
drepturile sale și întreaga acțiune în acest 
sens contribuie la o piață internă mai 
eficientă, această abordare este clar
insuficientă pentru protecția 
consumatorului vulnerabil, care necesită o 
atenție specială;

6. salută eforturile Comisei Europene de 
încurajare a emancipării consumatorilor;
sprijină eforturile Comisiei pentru o mai 
bună informare a consumatorului european 
cu privire la opțiunile și drepturile sale, 
întrucât ansamblul acțiunilor în acest sens 
contribuie la o piață internă mai eficientă și 
mai echitabilă; este preocupat de faptul că
această abordare poate fi insuficientă 
pentru protecția consumatorului vulnerabil,
întrucât această vulnerabilitate provine 
din dificultatea de a accesa sau de a 
evalua informațiile pe care consumatorii 
le primesc; solicită Comisiei să se asigure 
că consumatorii vulnerabili au acces la 
aceleași bunuri și servicii și nu sunt 
induși în eroare;

Or. en

Amendamentul 57
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare în special din lipsa 
asertivității și neînțelegerea informațiilor 
pe care le primesc sau a opțiunilor 
disponibile sau din necunoașterea 
sistemelor de depunere a reclamațiilor și de 

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare, de asemenea, din lipsa 
asertivității și neînțelegerea informațiilor 
pe care le primesc sau a opțiunilor 
disponibile sau din necunoașterea 
sistemelor de depunere a reclamațiilor și de 
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compensații existente, în special în cazul 
consumului transfrontalier și al comerțului 
electronic;

compensații existente, în special în cazul 
consumului transfrontalier și al comerțului 
electronic, dar mai ales în cazul 
consumatorilor vulnerabili din punct de 
vedere economic, ca urmare a costurilor 
ridicate de achiziționare a bunurilor și 
serviciilor necesare;

Or. el

Amendamentul 58
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare în special din lipsa 
asertivității și neînțelegerea informațiilor 
pe care le primesc sau a opțiunilor 
disponibile sau din necunoașterea 
sistemelor de depunere a reclamațiilor și de 
compensații existente, în special în cazul 
consumului transfrontalier și al comerțului 
electronic;

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare în special din lipsa 
asertivității și neînțelegerea informațiilor 
pe care le primesc sau a opțiunilor 
disponibile sau din necunoașterea 
sistemelor de depunere a reclamațiilor și de 
compensații existente și că aceste bariere 
sunt mai numeroase în cazul consumului 
transfrontalier, inclusiv al comerțului 
electronic transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 59
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare în special din lipsa 
asertivității și neînțelegerea informațiilor 

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare în special din lipsa 
accesului la informații ori din
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pe care le primesc sau a opțiunilor 
disponibile sau din necunoașterea 
sistemelor de depunere a reclamațiilor și de 
compensații existente, în special în cazul 
consumului transfrontalier și al comerțului 
electronic;

neînțelegerea informațiilor pe care le 
primesc sau din necunoașterea sistemelor 
de depunere a reclamațiilor și de 
compensații existente, în special în cazul 
consumului transfrontalier, al vânzărilor la 
domiciliu și al comerțului electronic;

Or. en

Amendamentul 60
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare în special din lipsa 
asertivității și neînțelegerea informațiilor 
pe care le primesc sau a opțiunilor 
disponibile sau din necunoașterea 
sistemelor de depunere a reclamațiilor și de 
compensații existente, în special în cazul 
consumului transfrontalier și al comerțului 
electronic;

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare în special din lipsa 
asertivității și neînțelegerea informațiilor 
pe care le primesc sau a opțiunilor 
disponibile, din cauza accesului dificil la 
anumite documente sau din necunoașterea 
sistemelor de depunere a reclamațiilor și de 
compensații existente, în special în cazul 
consumului transfrontalier și al comerțului 
electronic;

Or. hu

Amendamentul 61
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare în special din lipsa
asertivității și neînțelegerea informațiilor 
pe care le primesc sau a opțiunilor

7. precizează că vulnerabilitatea multor 
consumatori apare din lipsa informațiilor
și a opțiunilor, precum și din cauza 
calității scăzute a sistemelor de depunere a 
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disponibile sau din necunoașterea
sistemelor de depunere a reclamațiilor și de 
compensații existente, în special în cazul 
consumului transfrontalier și al comerțului 
electronic;

reclamațiilor și de compensații propuse, în 
special în cazul consumului transfrontalier 
și al comerțului electronic;

Or. sv

Amendamentul 62
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită, prin urmare, Comisia 
Europeană și statele membre să 
promoveze în continuare și să dezvolte 
inițiativele existente (precum Dolceta, 
ECC-Net etc.), asigurând totodată 
coerența acestora pentru a îmbunătăți 
gradul de informare și educația 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 63
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Uniunea Europeană și 
statele membre să acorde mai multă 
atenție informării consumatorilor și să 
investească mai mult în aceasta și în 
campanii de sensibilizare, asigurând 
coerența între mesajul transmis și grupul-
țintă de consumatori;
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Or. lt

Amendamentul 64
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; atunci când în aceste 
contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, furnizorii 
trebuie să se implice în protecția acestora, 
autoritățile și administrațiile trebuind să 
asigure stimulente pentru aceasta;

eliminat

Or. en

Amendamentul 65
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; atunci când în aceste 
contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, furnizorii 
trebuie să se implice în protecția acestora, 
autoritățile și administrațiile trebuind să 
asigure stimulente pentru aceasta;

8. invită întreprinderile să promoveze și să 
dezvolte inițiative de autoreglementare 
pentru a consolida protecția drepturilor 
consumatorilor vulnerabili și pentru a 
asigura o mai bună informare a acestora 
și o mai bună înțelegere a informațiilor 
care le sunt oferite; solicită autorităților 
naționale competente să asigure stimulente
în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 66
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; atunci când în aceste 
contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, furnizorii trebuie 
să se implice în protecția acestora, 
autoritățile și administrațiile trebuind să 
asigure stimulente pentru aceasta;

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; atunci când în aceste 
contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, furnizorii trebuie 
să se implice în protecția consumatorului, 
autoritățile și administrațiile trebuind să 
asigure stimulente pentru aceasta;

Or. en

Amendamentul 67
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; atunci când în aceste 
contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, furnizorii 
trebuie să se implice în protecția acestora, 
autoritățile și administrațiile trebuind să 
asigure stimulente pentru aceasta;

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; recomandă ca, în cazul 
special al persoanelor plasate sub 
protecție juridică, furnizorii să participe la
protecția acestora, autoritățile și 
administrațiile asigurând stimulente pentru 
aceasta;

Or. fr

Amendamentul 68
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; atunci când în aceste 
contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, furnizorii 
trebuie să se implice în protecția acestora, 
autoritățile și administrațiile trebuind să 
asigure stimulente pentru aceasta;

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul;

Or. en

Amendamentul 69
Anna Hedh, Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; atunci când în aceste 
contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, furnizorii
trebuie să se implice în protecția acestora, 
autoritățile și administrațiile trebuind să 
asigure stimulente pentru aceasta;

8. subliniază că, în cazul relațiilor 
contractuale, partea cea mai slabă a 
acestora este cel mai frecvent 
consumatorul; atunci când în aceste 
contracte partea respectivă se află într-o 
situație de vulnerabilitate, legislatorul
trebuie să prevadă protecția juridică 
necesară a consumatorului, iar autoritățile 
și administrațiile trebuie să asigure această 
protecție; observă că punerea în aplicare 
a unor sisteme care îmbunătățesc 
capacitatea tuturor consumatorilor de a 
înțelege și de a evalua un contract este 
considerată drept o bună practică 
comercială;

Or. en
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Amendamentul 70
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, 
propunând un drept de retragere 
consolidat în cazul în care furnizorul sau 
vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația 
legală de a o asigura, impunând ca 
aceasta să fie transmisă în mod clar și 
cuprinzător; indică faptul că, în pofida 
acestui lucru, consumatorii vulnerabili 
pot fi incapabili să citească sau să 
asimileze informațiile furnizate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a o asigura,
impunând ca aceasta să fie transmisă în 
mod clar și cuprinzător; indică faptul că, în 
pofida acestui lucru, consumatorii 

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a furniza 
aceste informații și impunând ca acestea să 
fie transmise în mod clar și cuprinzător; 
indică faptul că, în pofida acestui lucru, 
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vulnerabili pot fi incapabili să citească sau 
să asimileze informațiile furnizate;

consumatorii vulnerabili se pot regăsi în 
incapacitatea de a citi sau de a înțelege
suficient obligațiile care le revin sau
informațiile furnizate;

Or. el

Amendamentul 72
Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a o asigura,
impunând ca aceasta să fie transmisă în 
mod clar și cuprinzător; indică faptul că, în 
pofida acestui lucru, consumatorii 
vulnerabili pot fi incapabili să citească sau 
să asimileze informațiile furnizate;

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a furniza 
aceste informații și impunând ca acestea să 
fie transmise în mod clar și cuprinzător; 
indică faptul că, în pofida acestui lucru, 
consumatorii incapabili să citească devin 
vulnerabili în cazul în care nu primesc 
informații într-un format alternativ sau în 
cazul care nu li se oferă într-un alt mod 
posibilitatea reală de a înțelege
informațiile furnizate;

Or. sv

Amendamentul 73
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a o asigura,
impunând ca aceasta să fie transmisă în 
mod clar și cuprinzător; indică faptul că, în 
pofida acestui lucru, consumatorii 
vulnerabili pot fi incapabili să citească sau 
să asimileze informațiile furnizate;

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a furniza 
aceste informații și impunând ca acestea să 
fie transmise în mod clar și cuprinzător și 
distribuite fără impedimente; indică faptul 
că, în pofida acestui lucru, consumatorii
vulnerabili se pot regăsi în incapacitatea 
de a citi sau de a înțelege informațiile 
furnizate;

Or. hu

Amendamentul 74
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a o asigura,
impunând ca aceasta să fie transmisă în 
mod clar și cuprinzător; indică faptul că, 
în pofida acestui lucru, consumatorii 
vulnerabili pot fi incapabili să citească 
sau să asimileze informațiile furnizate;

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a furniza 
aceste informații și impunând ca acestea să 
fie transmise în mod clar și cuprinzător;

Or. de
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Amendamentul 75
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală de a o asigura,
impunând ca aceasta să fie transmisă în 
mod clar și cuprinzător; indică faptul că, în 
pofida acestui lucru, consumatorii 
vulnerabili pot fi incapabili să citească sau 
să asimileze informațiile furnizate;

9. subliniază că Directiva 2011/83/UE 
privind drepturile consumatorilor 
consolidează cerințele privind informarea 
precontractuală și contractuală, propunând 
un drept de retragere consolidat în cazul în 
care furnizorul sau vânzătorul nu și-a 
îndeplinit obligația legală a furniza aceste 
informații și impunând ca acestea să fie 
transmise în mod clar și cuprinzător; indică 
faptul că, în pofida acestui lucru, 
consumatorii vulnerabili se pot regăsi în 
incapacitatea de a obține sau de a înțelege
informațiile furnizate;

Or. en

Amendamentul 76
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre ca reglementarea standardelor și 
a condițiilor de siguranță ale anumitor 
produse, cu precădere cele destinate 
utilizării de către consumatorii aflați în 
situație de vulnerabilitate, să specifice nu 
doar utilizarea prevăzută, ci și cea 
previzibilă și să accentueze cerințele de 
calitate și măsurile de protecție;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 77
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre ca reglementarea standardelor și a 
condițiilor de siguranță ale anumitor
produse, cu precădere cele destinate
utilizării de către consumatorii aflați în
situație de vulnerabilitate, să specifice nu 
doar utilizarea prevăzută, ci și cea 
previzibilă și să accentueze cerințele de 
calitate și măsurile de protecție;

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să se asigure că reglementarea 
standardelor și a condițiilor de siguranță 
pentru anumite produse ține seama în mod 
efectiv de necesitatea de a asigura 
protecția adecvată a consumatorilor 
vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 78
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre ca reglementarea standardelor și a 
condițiilor de siguranță ale anumitor
produse, cu precădere cele destinate 
utilizării de către consumatorii aflați în 
situație de vulnerabilitate, să specifice nu 
doar utilizarea prevăzută, ci și cea 
previzibilă, și să accentueze cerințele de 
calitate și măsurile de protecție;

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să se asigure că reglementarea 
standardelor și a condițiilor de siguranță 
pentru anumite produse, cu precădere cele 
destinate utilizării de către consumatorii 
aflați în situație de vulnerabilitate, ține 
seama nu doar de utilizarea prevăzută, ci și 
de cea previzibilă, și consolidează cerințele 
de calitate și măsurile de protecție; ia act 
de faptul că în condițiile de utilizare 
prevăzute nu se prezintă riscurile specifice 
cu care se pot confrunta consumatorii 
aflați în situație de vulnerabilitate; solicită 
ca viitoarea revizuire a directivei privind 
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siguranța generală a produselor să acorde 
o atenție deosebită preocupărilor 
menționate mai sus;

Or. en

Amendamentul 79
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre ca reglementarea standardelor și a 
condițiilor de siguranță ale anumitor
produse, cu precădere cele destinate 
utilizării de către consumatorii aflați în 
situație de vulnerabilitate, să specifice nu 
doar utilizarea prevăzută, ci și cea 
previzibilă și să accentueze cerințele de 
calitate și măsurile de protecție;

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să se asigure că reglementarea 
standardelor și a condițiilor de siguranță 
pentru anumite produse consolidează
cerințele de calitate și măsurile de 
protecție;

Or. en

Amendamentul 80
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre ca reglementarea standardelor și a 
condițiilor de siguranță ale anumitor
produse, cu precădere cele destinate 
utilizării de către consumatorii aflați în 
situație de vulnerabilitate, să specifice nu 
doar utilizarea prevăzută, ci și cea 
previzibilă, și să accentueze cerințele de 

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să se asigure că reglementarea 
standardelor și a condițiilor de siguranță 
pentru anumite produse, cu precădere cele 
destinate utilizării de către consumatorii 
aflați în situație de vulnerabilitate, inclusiv 
reglementarea accesului persoanelor cu
deficiențe de vedere la produsele de uz 
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calitate și măsurile de protecție; curent în condiții de securitate și fără 
pericole pentru sănătate, ține seama nu 
doar de utilizarea prevăzută, ci și de cea 
previzibilă, și consolidează cerințele de 
calitate și măsurile de protecție;

Or. hu

Amendamentul 81
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre ca reglementarea standardelor și a 
condițiilor de siguranță ale anumitor
produse, cu precădere cele destinate 
utilizării de către consumatorii aflați în 
situație de vulnerabilitate, să specifice nu 
doar utilizarea prevăzută, ci și cea 
previzibilă, și să accentueze cerințele de 
calitate și măsurile de protecție;

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să se asigure că reglementarea 
standardelor și a condițiilor de siguranță 
pentru anumite produse, cu precădere cele 
destinate utilizării de către consumatorii 
aflați în situație de vulnerabilitate, ține 
seama, dacă este posibil, nu doar de 
utilizarea prevăzută, ci și de cea 
previzibilă, și consolidează cerințele de 
calitate și măsurile de protecție;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre ca reglementarea standardelor și a 
condițiilor de siguranță ale anumitor
produse, cu precădere cele destinate 
utilizării de către consumatorii aflați în 

10. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să se asigure că reglementarea 
standardelor și a condițiilor de siguranță 
pentru anumite produse consolidează
cerințele de calitate și măsurile de 
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situație de vulnerabilitate, să specifice nu 
doar utilizarea prevăzută, ci și cea 
previzibilă și să accentueze cerințele de 
calitate și măsurile de protecție;

protecție;

Or. en

Amendamentul 83
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să își îndrepte eforturile spre 
armonizarea indicațiilor destinate 
cetățenilor cu dizabilități și să promoveze 
facilitarea informațiilor de către 
întreprinderi în formate accesibile acestor 
cetățeni;

11. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să își îndrepte eforturile spre 
armonizarea indicațiilor destinate 
cetățenilor cu dizabilități și să încurajeze 
întreprinderile să ofere informații în 
formate accesibile tuturor cetățenilor ;

Or. en

Amendamentul 84
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să își îndrepte eforturile spre 
armonizarea indicațiilor destinate 
cetățenilor cu dizabilități și să promoveze 
facilitarea informațiilor de către 
întreprinderi în formate accesibile acestor 
cetățeni;

11. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să își îndrepte eforturile spre 
armonizarea indicațiilor destinate 
cetățenilor cu dizabilități, să pună la
dispoziția întreprinderilor cele mai bune 
practici, încurajându-le să le aplice, și să 
încurajeze întreprinderile să ofere 
informații și servicii în formate accesibile 
acestor cetățeni, inclusiv pentru utilizarea 
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resurselor provenite de la Uniunea 
Europeană;

Or. hu

Amendamentul 85
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să își îndrepte eforturile spre
armonizarea indicațiilor destinate 
cetățenilor cu dizabilități și să promoveze 
facilitarea informațiilor de către 
întreprinderi în formate accesibile acestor 
cetățeni;

11. solicită statelor membre și Comisiei 
Europene să depună eforturi pentru a 
asigura accesibilitatea indicațiilor 
destinate cetățenilor cu dizabilități, inclusiv 
prin standardizare, și să încurajeze 
întreprinderile să ofere informații în 
formate accesibile acestor cetățeni;

Or. en

Amendamentul 86
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită statelor membre să semneze 
și să ratifice Convenția din 
13 ianuarie 2000 privind protecția 
internațională a adulților, care se aplică 
protecției în context internațional a 
adulților care, din cauza unor deficiențe 
sau insuficiențe ale facultăților personale, 
nu sunt în măsură să își protejeze
interesele;

Or. en
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Amendamentul 87
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei și statelor membre
ca, în conformitate cu principiile 
responsabilității sociale a întreprinderilor, 
să încurajeze întreprinderile să instituie 
un sistem voluntar de etichetare în 
alfabetul Braille a ambalajelor produselor 
industriale (care să indice, de exemplu, 
cel puțin natura și data de expirare a 
produsului) pentru a ajuta consumatorii 
cu deficiențe de vedere;

Or. el

Amendamentul 88
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită, în același sens, statelor 
membre și Comisiei Europene să 
încurajeze cercetarea și dezvoltarea de 
bunuri, servicii, echipamente și instalații 
de concepție universală, care să poată fi 
deci utilizate de toate persoanele, în 
măsura posibilului, fără a fi necesară 
adaptarea sau proiectarea specială;

Or. fr
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Amendamentul 89
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea 
de a proteja consumatorul prin informare 
și reglementarea piețelor financiare, a 
cărei complexitate duce în majoritatea 
cazurilor la concluzia că orice 
consumator este vulnerabil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea de
a proteja consumatorul prin informare și 
reglementarea piețelor financiare, a cărei 
complexitate duce în majoritatea cazurilor 
la concluzia că orice consumator este 
vulnerabil;

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea de 
a proteja consumatorul prin informare și 
reglementarea piețelor financiare, a cărei 
complexitate antrenează în majoritatea 
cazurilor vulnerabilitatea tuturor 
consumatorilor; solicită o aplicare 
uniformă în toate statele membre a 
legislației pertinente privind piețele 
financiare pentru a limita diferențele de 
punere în aplicare care ar putea duce la 
incertitudine și la practici de arbitraj de 
reglementare în rândul consumatorilor; 
sugerează că o soluție în acest sens ar 
putea fi standardele tehnice definite de 
către AEVMP, în conformitate cu 
conceptul de cadru unic de reglementare 
pentru serviciile financiare;
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Or. en

Amendamentul 91
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea de 
a proteja consumatorul prin informare și 
reglementarea piețelor financiare, a cărei 
complexitate duce în majoritatea cazurilor 
la concluzia că orice consumator este 
vulnerabil;

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea de 
a proteja consumatorul prin informare și 
reglementarea piețelor financiare, a cărei 
complexitate duce la dificultăți speciale 
pentru consumatorii vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 92
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea de 
a proteja consumatorul prin informare și 
reglementarea piețelor financiare, a cărei 
complexitate duce în majoritatea cazurilor 
la concluzia că orice consumator este 
vulnerabil;

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea de 
a proteja consumatorul prin informare și 
reglementarea piețelor financiare; 
subliniază totuși că societățile de servicii 
financiare pot depune mai multe eforturi 
pentru a oferi explicații clare și simple cu 
privire la natura produselor și a 
serviciilor pe care le oferă și invită toate 
părțile interesate să elaboreze programe 
eficace de educație financiară;

Or. en
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Amendamentul 93
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea de 
a proteja consumatorul prin informare și 
reglementarea piețelor financiare, a cărei 
complexitate duce în majoritatea cazurilor 
la concluzia că orice consumator este 
vulnerabil;

12. precizează faptul că în forurile 
internaționale s-a recunoscut necesitatea de 
a proteja consumatorul prin informare și 
reglementarea piețelor financiare, a cărei 
complexitate antrenează în majoritatea 
cazurilor vulnerabilitatea tuturor 
consumatorilor, aceștia fiind adesea 
induși în eroare și conduși în situația de 
îndatorare excesivă;

Or. el

Amendamentul 94
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită ca informațiile să fie mai 
bine direcționate și distribuite prin toate 
canalele, nu doar oficiale, ci și de către 
organizațiile de consumatori, birourile 
regionale, municipale și locale, mult mai 
apropiate, vizibile și mai ușor de contactat 
pentru consumatorii cu mobilitate redusă;

Or. fr

Amendamentul 95
Konstantinos Poupakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. regretă faptul că funcționarea pieței 
produselor financiare (împrumuturi și 
cărți de credit) lasă de dorit din 
perspectiva consumatorilor, dat fiind că, 
în urma celei mai recente anchete de 
amploare realizate de Comisie, au fost 
constatate nereguli majore la 70 % din 
site-urile de internet ale societăților și 
instituțiilor financiare cu privire la 
publicitate și la informații esențiale 
referitoare la ofertă, în timp ce costul era 
prezentat într-un mod înșelător; 
subliniază că astfel de practici, precum și 
complexitatea și dificultatea de a înțelege 
produsele în cauză conduc adesea 
consumatorii la o îndatorare excesivă; 
constată că directiva privind creditul de 
consum, care a fost recent pusă în 
aplicare în legislația statelor membre, are 
scopul de a ajuta consumatorii să 
înțeleagă și să compare ofertele de credit, 
și nu să îi inducă în eroare sau să îi 
conducă la o îndatorare excesivă;

Or. el

Amendamentul 96
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut de grăsimi, sare 
și zahăr, este adresată copiilor și tinerilor, 
care suferă tot mai mult de pe urma 
consecințelor negative ale 
sedentarismului și ale obezității; face apel 

eliminat
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la actorii implicați în educarea și 
informarea minorilor cu privire la 
importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

Or. en

Amendamentul 97
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr, este adresată 
copiilor și tinerilor, care suferă tot mai 
mult de pe urma consecințelor negative 
ale sedentarismului și ale obezității; face 
apel la actorii implicați în educarea și 
informarea minorilor cu privire la 
importanța unui regim alimentar echilibrat;

13. subliniază faptul că copiii și tinerii, 
care suferă tot mai mult de pe urma 
consecințelor negative ale 
sedentarismului și ale obezității, sunt mai 
sensibili la publicitatea pentru alimentele 
cu un conținut ridicat de grăsimi, sare și 
zahăr; salută inițiativele de 
autoreglementare lansate de anumite
întreprinderi în vederea limitării 
expunerii copiilor și a tinerilor la 
publicitatea pentru produse alimentare 
(cum ar fi inițiativele lansate în cadrul 
Platformei de acțiune a Uniunii pentru 
alimentație, activitate fizică și sănătate) și 
solicită tuturor părților interesate să 
educe și să informeze efectiv copiii și 
tinerii cu privire la importanța unui regim 
alimentar echilibrat;

Or. en

Amendamentul 98
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr, este adresată 
îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 
obezității; face apel la actorii implicați în 
educarea și informarea minorilor cu 
privire la importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

13. încurajează Comisia să includă în 
prioritățile sale îndeosebi protecția 
copiilor în calitate de consumatori 
vulnerabili prin interzicerea publicității 
TV și a publicității directe pentru produse 
nocive care se adresează copiilor cu 
vârsta sub 12 ani; regretă că publicitatea 
pentru alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr este adresată 
îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 
obezității; face apel la actorii implicați să 
educe și să informeze minorii cu privire la 
importanța unui regim alimentar echilibrat;

Or. el

Amendamentul 99
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr, este adresată 
îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 
obezității; face apel la actorii implicați în 
educarea și informarea minorilor cu 
privire la importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr este adresată 
îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 
obezității; face apel la actorii implicați să 
educe și să informeze minorii și pe cei care
se ocupă de aceștia cu privire la 
importanța unui regim alimentar echilibrat; 
în acest sens, ar trebui analizată în 
profunzime necesitatea unor norme mai 
stricte cu privire la publicitatea adresată 
copiilor și tinerilor;



AM\896036RO.doc 53/78 PE485.837v02-00

RO

Or. en

Amendamentul 100
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr, este adresată
îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 
obezității; face apel la actorii implicați în 
educarea și informarea minorilor cu 
privire la importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

13. regretă că publicitatea și ofertele 
promoționale pentru alimentele cu un 
conținut ridicat de grăsimi, sare și zahăr 
sunt adresate îndeosebi copiilor și tinerilor 
europeni, care suferă tot mai mult de 
obezitate; sprijină, în acest sens, 
introducerea de măsuri de control și de 
restricții în ceea ce privește promovarea
audiovizuală și digitală a acestui tip de 
produse în rândul copiilor și al tinerilor, 
indiferent de mediul utilizat (televiziune, 
internet, cinema, rețele sociale); face apel 
la actorii implicați să educe și să informeze 
minorii  cu privire la importanța unui regim 
alimentar echilibrat;

Or. fr

Amendamentul 101
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr, este adresată
îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 

13. invită industria în cauză să dea 
dovadă de responsabilitate în acțiunile 
publicitare pentru alimentele cu un 
conținut ridicat de grăsimi, sare și zahăr 
destinate îndeosebi copiilor; recunoaște 
existența unor coduri de conduită și a 
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obezității; face apel la actorii implicați în
educarea și informarea minorilor cu privire 
la importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

altor inițiative similare ale 
întreprinderilor din domeniu; face apel la 
actorii implicați să continue educarea și 
informarea minorilor cu privire la 
importanța unei alimentații echilibrate și a 
unui mod de viață activ și sănătos;

Or. en

Amendamentul 102
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr, este adresată 
îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 
obezității; face apel la actorii implicați în 
educarea și informarea minorilor cu 
privire la importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

13. recunoaște că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr adresată îndeosebi 
copiilor ar trebui să fie limitată; 
recunoaște și încurajează inițiativele 
întreprinderilor din domeniu în acest 
sens, precum „EU Pledge”; face apel la 
actorii implicați să educe și să informeze 
minorii cu privire la importanța unui regim 
alimentar echilibrat și a unui mod de viață 
activ și sănătos;

Or. en

Amendamentul 103
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr, este adresată 

13. recunoaște că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr adresată îndeosebi 
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îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 
obezității; face apel la actorii implicați în
educarea și informarea minorilor cu privire 
la importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

copiilor ar trebui să fie restricționată și
responsabilă; îndeamnă Comisia să 
includă protecția copiilor printre 
principalele priorități ale Agendei pentru 
protecția consumatorilor, acordând o 
atenție deosebită publicității agresive și 
înșelătoare care este difuzată la TV și 
online și care se adresează copiilor cu 
vârsta sub 12 ani; solicită partenerilor din 
sector să respecte și să pună în aplicare pe 
deplin codurile de conduită existente și 
inițiativele similare și îndeamnă toți 
actorii implicați să continue educarea și 
informarea minorilor cu privire la 
importanța unui regim alimentar echilibrat 
și a unui stil de viață activ și sănătos;

Or. en

Amendamentul 104
Raffaele Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr, este adresată 
îndeosebi copiilor și tinerilor, care suferă 
tot mai mult de pe urma consecințelor 
negative ale sedentarismului și ale 
obezității; face apel la actorii implicați în 
educarea și informarea minorilor cu 
privire la importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

13. recunoaște că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut ridicat de 
grăsimi, sare și zahăr adresată îndeosebi 
copiilor ar trebui să fie restricționată; 
recunoaște și încurajează inițiativele 
întreprinderilor din domeniu în acest 
sens, precum „EU Pledge”; face apel la 
actorii implicați să educe și să informeze 
minorii cu privire la importanța unui regim 
alimentar echilibrat și a unui mod de viață 
activ și sănătos;

Or. en

Amendamentul 105
Renate Sommer
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut de grăsimi, sare 
și zahăr, este adresată copiilor și tinerilor, 
care suferă tot mai mult de pe urma 
consecințelor negative ale 
sedentarismului și ale obezității; face apel 
la actorii implicați în educarea și 
informarea minorilor cu privire la 
importanța unui regim alimentar echilibrat;

13. face apel la actorii implicați să educe și 
să informeze minorii cu privire la 
importanța unui regim alimentar echilibrat; 
invită statele membre să ia măsuri pentru 
consolidarea capacității de judecată a 
copiilor și a tinerilor în ceea ce privește 
mass-media;

Or. de

Amendamentul 106
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă că publicitatea pentru 
alimentele cu un conținut de grăsimi, sare 
și zahăr, este adresată copiilor și tinerilor, 
care suferă tot mai mult de pe urma 
consecințelor negative ale 
sedentarismului și ale obezității; face apel 
la actorii implicați în educarea și 
informarea minorilor cu privire la 
importanța unui regim alimentar 
echilibrat;

13. invită statele membre să informeze 
copiii și tinerii cu privire la importanța 
unei alimentații echilibrate și a unui mod 
de viață sănătos pentru combaterea 
obezității; face apel la statele membre să ia 
măsuri pentru consolidarea capacității de 
judecată a copiilor și a tinerilor în ceea ce 
privește mass-media;

Or. de

Amendamentul 107
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
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Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia și statele membre să 
sensibilizeze în mai mare măsură
consumatorii cu privire la siguranța 
produselor, adresându-se îndeosebi 
grupurilor celor mai vulnerabile de 
consumatori, precum copiii și femeile 
însărcinate;

Or. en

Amendamentul 108
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul pe care îl au asupra 
consumatorilor vulnerabili utilizarea
banalizată a publicității comportamentale 
online și dezvoltarea practicilor intruzive 
de publicitate online, în special prin 
utilizarea rețelelor sociale;își reiterează 
solicitarea adresată Comisiei Europene de 
a realiza, până la sfârșitul anului 2012, o 
analiză detaliată a impactului publicității 
înșelătoare și agresive asupra 
consumatorilor vulnerabili, în special 
asupra copiilor și a adolescenților;

Or. en

Amendamentul 109
Louis Grech, María Irigoyen Pérez
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Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că publicitatea 
pentru produsele de investiții financiare 
în cele mai multe cazuri nu explică 
suficient riscurile pe care le acestea le 
implică și exagerează posibilele beneficii 
care, de multe ori, nu se materializează, 
expunând astfel consumatorii de produse 
de servicii financiare la riscul de pierdere 
a capitalului lor; invită Comisia 
Europeană să introducă standarde mai 
stricte pentru publicitatea pentru 
produsele financiare sofisticate destinate 
investitorilor particulari, care este posibil 
să nu aibă o bună înțelegere a riscurilor 
financiare, prevăzând inclusiv obligația 
de a prezenta în mod explicit orice 
pierderi pe care investitorul le-ar putea 
suporta;

Or. en

Amendamentul 110
Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că adolescenții și copiii 
sunt deosebit de vulnerabili la 
marketingul și publicitatea agresive; 
invită Comisia să efectueze până în 2012 
o analiză detaliată a impactului 
publicității înșelătoare și agresive asupra 
consumatorilor vulnerabili, în special în 
rândul copiilor și al adolescenților;
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Or. en

Amendamentul 111
Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază faptul că o atenție 
deosebită trebuie acordată vânzării online 
a unor substanțe nocive, precum alcoolul, 
care ajung la tineri; având în vedere 
natura și sfera de aplicare a tacticilor de 
vânzare online, de exemplu, prin rețelele 
sociale, este foarte dificil pentru statele 
membre să monitorizeze vânzarea online 
de alcool, iar acțiunile Comisiei Europene 
în acest sens ar aduce o valoare adăugată;

Or. en

Amendamentul 112
Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază în special vulnerabilitatea 
copiilor și a adolescenților la publicitatea 
la alcool și tutun; consideră că 
marketingul și publicitatea agresive 
pentru alcool și tutun, orientate în mod 
special către copii și adolescenți, ar trebui 
să fie interzise;

Or. en
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Amendamentul 113
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta transparența tarifelor;

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
invită Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta o mai bună informare cu privire 
la drepturile pasagerilor și transparența 
tarifelor;

Or. en

Amendamentul 114
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta transparența tarifelor;

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce s-ar putea accentua atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta, printre altele, transparența 
tarifelor, accesul la informații și la 
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asistență;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta transparența tarifelor;

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta transparența tarifelor; solicită 
Comisiei ca, în revizuirea viitoare a 
legislației privind drepturile pasagerilor 
UE, să ia în considerare situația 
consumatorilor vulnerabili și să 
reexamineze nivelurile, criteriile și 
mecanismele de compensare, cu condiția 
ca nivelurile actuale să nu fie reduse;

Or. en

Amendamentul 116
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. evidențiază că în pofida faptului că 14. constată că, în pofida legislației 
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există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea 
în situații de vulnerabilitate, cu precădere 
în cazul anulării sau întârzierii călătoriei, 
fapt ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta transparența tarifelor;

existente, consumatorii încă întâmpină 
adesea dificultăți atunci când călătoresc; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a
facilita accesul consumatorilor la 
procedurile de formulare a reclamațiilor 
și a garanta transparența tarifelor;

Or. en

Amendamentul 117
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta transparența tarifelor;

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta transparența tarifelor și să adopte o 
cartă unică a drepturilor pasagerilor, 
valabilă pentru diferitele tipuri de 
transport, care să armonizeze calitatea 
serviciilor și accesul la acestea;

Or. hu

Amendamentul 118
Konstantinos Poupakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
îndeamnă Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
garanta transparența tarifelor;

14. evidențiază că în pofida faptului că 
există o legislație în acest sens, 
nerespectarea acesteia implică faptul că 
persoanele care călătoresc se află adesea în 
situații de vulnerabilitate, cu precădere în 
cazul anulării sau întârzierii călătoriei, fapt 
ce se accentuează atunci când 
consumatorul suferă de o dizabilitate; 
subliniază faptul că trebuie asigurat 
accesul egal pentru persoanele cu 
mobilitate redusă și invalide și subliniază 
faptul că acești pasageri trebuie serviți 
fără restricții; îndeamnă Comisia 
Europeană și statele membre să ia măsurile 
necesare pentru a garanta transparența 
tarifelor și respectarea și aplicarea corectă 
a legislației în vigoare;

Or. el

Amendamentul 119
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestiunea acestora îl are în filialele și 
magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de
breșa din domeniul tehnologiei digitale nu 
pot să profite de pe urma avantajelor 
comerțului electronic și, în plus, suferă de 
fenomenul „primă de sărăcie”, plătind 
mai mult pentru aceleași produse;

15. insistă asupra necesității de a garanta 
că toți consumatorii beneficiază de
comerțul electronic și de a se acorda o 
atenție deosebită nevoilor consumatorilor 
vulnerabili în cadrul tuturor măsurilor ce 
au ca scop eliminarea diviziunii digitale;
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Or. en

Amendamentul 120
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestiunea acestora îl are în filialele și 
magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de 
breșa din domeniul tehnologiei digitale nu 
pot să profite de pe urma avantajelor 
comerțului electronic și, în plus, suferă de 
fenomenul „primă de sărăcie”, plătind mai 
mult pentru aceleași produse;

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul suplimentar pe care 
gestionarea acestora îl are pentru filialele 
și magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de 
diviziunea digitală, nu pot să profite de pe 
urma avantajelor comerțului electronic și, 
în plus, suferă de fenomenul „primă de 
sărăcie”, plătind mai mult pentru aceleași 
produse, desigur, fără ca aceasta să 
însemne că comerțul electronic constituie 
o măsură sau un mijloc de combatere a 
sărăciei;

Or. el

Amendamentul 121
María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestiunea acestora îl are în filialele și 
magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de 
breșa din domeniul tehnologiei digitale nu 
pot să profite de pe urma avantajelor 

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestionarea acestora îl are pentru filialele 
și magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii vulnerabili, fiind 
adesea afectați de diviziunea digitală, nu 
pot să profite de pe urma avantajelor 
comerțului electronic și, în plus, suferă de 
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comerțului electronic și, în plus, suferă de 
fenomenul „primă de sărăcie”, plătind mai 
mult pentru aceleași produse;

fenomenul „primă de sărăcie”, plătind mai 
mult pentru aceleași produse; invită 
Comisia Europeană și statele membre să 
sporească încrederea consumatorilor, 
eliminând totodată barierele din calea 
comerțului transfrontalier prin elaborarea 
unei politici eficace care acordă o atenție 
deosebită nevoilor consumatorilor 
vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 122
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestiunea acestora îl are în filialele și 
magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de 
breșa din domeniul tehnologiei digitale nu 
pot să profite de pe urma avantajelor 
comerțului electronic și, în plus, suferă de 
fenomenul „primă de sărăcie”, plătind mai 
mult pentru aceleași produse;

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestionarea acestora îl are pentru filialele 
și magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de 
diviziunea digitală, nu pot să profite de pe 
urma avantajelor comerțului electronic și, 
în plus, suferă de fenomenul „primă de 
sărăcie” sau de „primă de handicap”, 
plătind mai mult pentru aceleași produse
sau fiind constrânși să solicite ajutor din 
partea unor terți;

Or. hu

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestiunea acestora îl are în filialele și 
magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de 
breșa din domeniul tehnologiei digitale nu 
pot să profite de pe urma avantajelor 
comerțului electronic și, în plus, suferă de 
fenomenul „primă de sărăcie”, plătind 
mai mult pentru aceleași produse;

15. constată că digitalizarea serviciilor ar 
putea împiedica consumatorii care, din 
diverse motive, nu pot accesa sau utiliza 
internetul să profite de pe urma avantajelor 
comerțului electronic, ceea ce ar însemna 
deci că o parte importantă a pieței interne 
nu le este accesibilă;

Or. en

Amendamentul 124
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestiunea acestora îl are în filialele și 
magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de 
breșa din domeniul tehnologiei digitale nu 
pot să profite de pe urma avantajelor 
comerțului electronic și, în plus, suferă de 
fenomenul „primă de sărăcie”, plătind 
mai mult pentru aceleași produse;

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor ar putea implica faptul că 
consumatorii de vârsta a treia, fiind 
principalele persoane afectate de diviziunea 
digitală, nu pot să profite pe deplin de pe 
urma avantajelor comerțului electronic;

Or. en

Amendamentul 125
Anna Hedh, Christel Schaldemose
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor și costul adăugat pe care 
gestiunea acestora îl are în filialele și 
magazinele tradiționale ar putea implica 
faptul că consumatorii de vârsta a treia, 
fiind principalele persoane afectate de 
breșa din domeniul tehnologiei digitale nu 
pot să profite de pe urma avantajelor
comerțului electronic și, în plus, suferă de
fenomenul „primă de sărăcie”, plătind 
mai mult pentru aceleași produse;

15. regretă faptul că digitalizarea 
serviciilor nu ia în considerare în special 
consumatorii de vârsta a treia; economiile 
pe care le presupune gestionarea acestora 
pentru filialele și magazinele tradiționale 
trebuie utilizate pentru a îmbunătăți 
serviciile destinate consumatorilor de 
vârsta a treia; aceștia, fiind adesea invalizi,
ar putea beneficia de numeroase avantaje 
de pe urma îmbunătății calității 
comerțului și a serviciilor electronice; 
consideră că contribuția întregii societăți, 
și îndeosebi a întreprinderilor, este 
esențială pentru a ajuta persoanele în 
vârstă și pentru a le învăța să profite pe 
deplin de avantajele digitalizării;

Or. sv

Amendamentul 126
Emilie Turunen

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că copiii și 
adolescenții sunt deosebit de vulnerabili 
în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor 
de comunicare, cum ar fi telefoanele 
inteligente și jocurile pe internet; 
consideră că ar trebui puse în aplicare 
măsuri de protecție pentru a evita 
facturarea excesivă în astfel de cazuri;

Or. en
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Amendamentul 127
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că, în general, liberalizarea 
principalelor piețe de furnizare nu a avut 
ca urmare o scădere generală a prețurilor,
ci schimbarea furnizorului și înțelegerea 
cheltuielilor facturate pentru majoritatea 
cetățenilor, dat fiind faptul că este destul 
de dificil să se cunoască tariful cel mai 
potrivit;

16. subliniază că liberalizarea principalelor 
piețe de aprovizionare poate prezenta 
avantaje pentru consumatori dacă aceștia 
din urmă sunt informați în mod 
corespunzător, pot să compare prețurile și 
pot schimba furnizorul; invită Comisia 
Europeană, statele membre și 
întreprinderile să asigure o mai bună 
transparență în acest sens;

Or. en

Amendamentul 128
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că, în general, liberalizarea 
principalelor piețe de furnizare nu a avut 
ca urmare o scădere generală a prețurilor, 
ci schimbarea furnizorului și înțelegerea 
cheltuielilor facturate pentru majoritatea 
cetățenilor, dat fiind faptul că este destul 
de dificil să se cunoască tariful cel mai 
potrivit;

16. subliniază că, din păcate, liberalizarea 
principalelor piețe de aprovizionare, 
printre care cele din sectorul energetic 
sau din sectorul telecomunicațiilor, a
făcut mai dificile pentru  consumatori în 
general și pentru consumatorii vulnerabili 
în special identificarea tarifului celui mai
potrivit pentru nevoile lor, schimbarea
furnizorului și înțelegerea cheltuielilor
facturate; invită Comisia Europeană și 
statele membre să ia măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
consumatorii în general și consumatorii 
vulnerabili în special au acces la 
informații clare, ușor de înțeles și 
comparabile cu privire la tarife, la 
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condițiile și la mijloacele de recurs și că 
aceștia pot schimba ușor furnizorii;

Or. en

Amendamentul 129
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că, în general, liberalizarea 
principalelor piețe de furnizare nu a avut ca 
urmare o scădere generală a prețurilor, ci 
schimbarea furnizorului și înțelegerea 
cheltuielilor facturate pentru majoritatea 
cetățenilor, dat fiind faptul că este destul 
de dificil să se cunoască tariful cel mai 
potrivit;

16. subliniază că, în general, liberalizarea 
principalelor piețe de aprovizionare nu a 
avut ca urmare o scădere generală a 
prețurilor, ci a făcut mai dificile pentru 
majoritatea cetățenilor schimbarea
furnizorului, identificarea tarifului celui 
mai scăzut și înțelegerea cheltuielilor 
facturate sau, în cazul în care liberalizarea 
a condus la scăderea prețurilor, îndeosebi 
în cazul concurenței necontrolate, aceasta 
a condus, de asemenea, la scăderea în 
proporții insuportabile a calității 
accesului, care, de asemenea, ar trebui să 
fie garantată pentru toată lumea;

Or. hu

Amendamentul 130
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că, în general, liberalizarea 
principalelor piețe de furnizare nu a avut 
ca urmare o scădere generală a prețurilor, 
ci schimbarea furnizorului și înțelegerea 

16. subliniază consecințele diviziunii 
digitale asupra consumatorilor care nu 
pot accede la gama cea mai largă de 
produse și servicii disponibile pentru cei 
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cheltuielilor facturate pentru majoritatea 
cetățenilor, dat fiind faptul că este destul 
de dificil să se cunoască tariful cel mai 
potrivit;

care au mijloacele și capacitatea de a 
accesa servicii online; invită statele 
membre și Comisia Europeană să 
accelereze finalizarea Agendei digitale 
pentru Europa în beneficiul tuturor 
cetățenilor și consumatorilor UE;

Or. en

Amendamentul 131
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că, în general, liberalizarea 
principalelor piețe de furnizare nu a avut 
ca urmare o scădere generală a prețurilor, 
ci schimbarea furnizorului și înțelegerea 
cheltuielilor facturate pentru majoritatea 
cetățenilor, dat fiind faptul că este destul 
de dificil să se cunoască tariful cel mai 
potrivit;

16. subliniază că, în general, liberalizarea 
principalelor piețe de aprovizionare
trebuie să fie însoțită de măsuri care să 
permită consumatorilor vulnerabili să 
determine cu ușurință tariful cel mai 
scăzut, să știe cum să schimbe furnizorul 
și să înțeleagă conținutul facturilor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că, în general, liberalizarea 
principalelor piețe de furnizare nu a avut 
ca urmare o scădere generală a prețurilor, 
ci schimbarea furnizorului și înțelegerea 
cheltuielilor facturate pentru majoritatea 
cetățenilor, dat fiind faptul că este destul 

16. salută faptul că, în general, 
liberalizarea principalelor piețe de 
aprovizionare a dus la o intensificare a 
concurenței și, prin urmare, a făcut 
disponibilă o gamă mai largă de produse 
și servicii pentru consumatori; subliniază 
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de dificil să se cunoască tariful cel mai 
potrivit;

că o ofertă mai largă pentru consumatori 
necesită, de asemenea, o mai bună 
informare;

Or. en

Amendamentul 133
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază faptul că ar fi bine să se 
evite practica utilizată în unele state 
membre de a lega facturile pentru 
serviciile de utilități publice (cum ar fi 
furnizarea energiei electrice) de 
perceperea unor impozite de la 
consumatori; consideră că o astfel de 
practică este, în primul rând, defavorabilă 
consumatorilor vulnerabili, întrucât 
facturile exorbitante care rezultă din 
aceste obligații fiscale prezintă riscul 
întreruperii serviciilor furnizate, care sunt 
bunuri esențiale; subliniază că statele 
membre trebuie, în special în cazul 
furnizării de servicii de utilități publice, să 
apere drepturile și obligațiile legate de 
consumatorii vulnerabili;

Or. el

Amendamentul 134
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. face apel la Comisia Europeană și 
statele membre să aibă în vedere să 
prevadă mecanisme gratuite de 
soluționare alternativă a conflictelor care 
ar putea apărea din oficiu în cazul 
implicării unui consumator vulnerabil, 
precum și acțiuni colective;

eliminat

Or. de

Amendamentul 135
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. face apel la Comisia Europeană și 
statele membre să aibă în vedere să 
prevadă mecanisme gratuite de 
soluționare alternativă a conflictelor care 
ar putea apărea din oficiu în cazul 
implicării unui consumator vulnerabil, 
precum și acțiuni colective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 136
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. face apel la Comisia Europeană și 
statele membre să aibă în vedere să 
prevadă mecanisme gratuite de 

17. insistă asupra necesității de a asigura 
faptul că propunerea de directivă privind 
soluționarea alternativă a litigiilor în 
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soluționare alternativă a conflictelor care 
ar putea apărea din oficiu în cazul 
implicării unui consumator vulnerabil, 
precum și acțiuni colective;

materie de consum, precum și propunerea 
de regulament privind soluționarea online 
a litigiilor în materie de consum în curs 
de revizuire trebuie să permită 
consumatorilor vulnerabili accesul efectiv 
și gratuit la soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor; invită Comisia Europeană să 
conceapă mecanisme adecvate pentru a se 
asigura că nevoile consumatorilor 
vulnerabili sunt bine luate în considerare 
în cadrul unei posibile creări a unui 
sistem de recurs colectiv la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 137
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. face apel la Comisia Europeană și la 
statele membre să aibă în vedere să 
prevadă mecanisme gratuite de soluționare 
alternativă a conflictelor care ar putea 
apărea din oficiu în cazul implicării unui 
consumator vulnerabil, precum și acțiuni 
colective;

17. face apel la Comisia Europeană și la 
statele membre să aibă în vedere crearea 
de mecanisme gratuite de soluționare 
alternativă a litigiilor, la care 
consumatorii vulnerabili ar avea acces 
mai ușor, precum și introducerea de 
acțiuni colective;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. face apel la Comisia Europeană și la 
statele membre să aibă în vedere să 
prevadă mecanisme gratuite de 
soluționare alternativă a conflictelor care 
ar putea apărea din oficiu în cazul 
implicării unui consumator vulnerabil, 
precum și acțiuni colective;

17. sprijină activitatea Comisiei Europene 
privind soluționarea alternativă și 
soluționarea online a litigiilor și, în acest 
context, face apel la Comisia Europeană și 
la statele membre să ia în considerare 
consumatorii vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 139
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. face apel la Comisia Europeană și la 
statele membre să aibă în vedere să 
prevadă mecanisme gratuite de soluționare 
alternativă a conflictelor care ar putea
apărea din oficiu în cazul implicării unui
consumator vulnerabil, precum și acțiuni
colective;

17. face apel la Comisia Europeană și la 
statele membre să aibă în vedere crearea 
de mecanisme eficace de soluționare 
alternativă a litigiilor, cu costuri cât mai 
reduse pentru plângeri, care ar putea fi 
activate automat în cazul în care este 
implicat un consumator vulnerabil; 
consideră în plus că normele europene 
privind acțiunile colective ar trebui să fie 
concepute special pentru a ajuta 
consumatorii vulnerabili să își facă 
respectate drepturile;

Or. en

Amendamentul 140
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. face apel la Comisia Europeană și la 
statele membre să aibă în vedere să 
prevadă mecanisme gratuite de soluționare 
alternativă a conflictelor care ar putea 
apărea din oficiu în cazul implicării unui
consumator vulnerabil, precum și acțiuni 
colective;

17. face apel la Comisia Europeană și la 
statele membre să aibă în vedere crearea
de mecanisme gratuite de soluționare 
alternativă a litigiilor care ar putea fi 
activate automat în cazul în care este 
implicat un consumator vulnerabil, precum 
și introducerea de acțiuni colective; 
subliniază faptul că soluționarea litigiilor 
trebuie să fie rapidă și puțin costisitoare, 
iar hotărârile, executate într-un termen 
cât mai scurt;

Or. lt

Amendamentul 141
Philippe Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în adoptarea unei 
strategii politice și legislative ample și 
coerente împotriva vulnerabilității, în 
special în Ordinea de zi privind 
consumatorii și Programul de protecție a 
consumatorilor;

eliminat

[A se vedea amendamentul 5 (punctul 3a 
nou) și amendamentul 6 (punctul 3b nou) 
depuse de Philippe Juvin. Punctul 18 
redactat de raportoare este mutat la 
începutul raportului pentru a îi sublinia 
importanța.]

Or. en
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Amendamentul 142
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în adoptarea unei 
strategii politice și legislative ample și 
coerente împotriva vulnerabilității, în 
special în Ordinea de zi privind 
consumatorii și în Programul de protecție a 
consumatorilor;

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în adoptarea unei 
strategii politice și legislative ample și 
coerente împotriva vulnerabilității, în 
special în Agenda pentru protecția 
consumatorilor și în Programul de 
protecție a consumatorilor; invită Comisia 
și statele membre să asigure că Ordinea 
de zi privind consumatorii și Programul 
de protecție a consumatorilor exclude 
orice discriminare bazată pe sex în 
accesul la și în furnizarea de bunuri și 
servicii;

Or. en

Amendamentul 143
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în adoptarea unei 
strategii politice și legislative ample și 
coerente împotriva vulnerabilității, în 
special în Ordinea de zi privind 
consumatorii și în Programul de protecție a 
consumatorilor;

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze, în cooperare cu 
Parlamentul European, la adoptarea unei 
strategii politice și legislative ample și 
coerente împotriva vulnerabilității, în 
special în Agenda pentru protecția 
consumatorilor și în Programul de 
protecție a consumatorilor; subliniază că 
elaborarea unei strategii pentru 
consolidarea drepturilor celor mai 
vulnerabili consumatori cu scopul de a 
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spori participarea lor pe piața unică 
contribuie nu numai la incluziunea 
socială a acestor consumatori și la 
progresul spre o societate mai dreaptă și 
tolerantă, ci și la asigurarea unei piețe 
interne mai dinamice, mai sigure și mai 
competitive; subliniază că această sarcină 
ar trebui să implice nu numai autoritățile, 
ci și întreprinderile și furnizorii, cu scopul 
de a facilita un echilibru contractual mai 
transparent;

Or. en

Amendamentul 144
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în adoptarea unei 
strategii politice și legislative ample și 
coerente împotriva vulnerabilității, în
special în Ordinea de zi privind 
consumatorii și Programul de protecție a 
consumatorilor;

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să ia în considerare nevoile 
specifice ale consumatorilor vulnerabili în
adoptarea Agendei pentru protecția 
consumatorilor și a Programului de 
protecție a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 145
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în adoptarea unei 

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în adoptarea unor 
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strategii politice și legislative ample și 
coerente împotriva vulnerabilității, în 
special în Ordinea de zi privind 
consumatorii și în Programul de protecție a 
consumatorilor;

politici ample și coerente pentru 
emanciparea consumatorilor vulnerabili, 
în special în Agenda pentru protecția 
consumatorilor și în Programul de 
protecție a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 146
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să colaboreze în adoptarea unei 
strategii politice și legislative ample și 
coerente împotriva vulnerabilității, în 
special în Ordinea de zi privind 
consumatorii și Programul de protecție a 
consumatorilor;

18. invită Comisia Europeană să abordeze 
aspectele cel mai frecvent raportate 
referitoare la vulnerabilitatea 
consumatorilor în Agenda pentru protecția 
consumatorilor și în Programul de 
protecție a consumatorilor;

Or. en


