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Predlog spremembe 1
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta 
2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk pri dostopu do blaga in 
storitev ter oskrbi z njimi1,
__________________

1 UL L 373, 21.12.2004, str. 37. 

Or. en

Predlog spremembe 2
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, vključene v Pogodbi s 
členom 6 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti 
njenega člena 7 (spoštovanje zasebnega in 
družinskega življenja), člena 21 
(nediskriminacija), člena 24 (otrokove 
pravice), člena 25 (pravice starejših), 
člena 26 (vključevanje invalidov) in 
člena 38 (varstvo potrošnikov),

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, vključene v Pogodbi s 
členom 6 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti 
njenega člena 7 (spoštovanje zasebnega in 
družinskega življenja), člena 21 
(nediskriminacija), člena 23 (enakost žensk 
in moških), člena 24 (otrokove pravice), 
člena 25 (pravice starejših), člena 26 
(vključevanje invalidov) in člena 38 
(varstvo potrošnikov),

Or. en
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Predlog spremembe 3
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 
oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter evropski strategiji o 
invalidnosti 2010-2020,

Or. en

Predlog spremembe 4
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sta spodbujanje pravic potrošnikov 
in njihovo varstvo temeljni vrednoti pri 
razvoju politik Evropske unije in 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020;

A. ker sta spodbujanje pravic potrošnikov 
in njihovo varstvo temeljni vrednoti pri 
razvoju in krepitvi enotnega trga in 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 5
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker bi si potrošniška politika EU 
morala prizadevati za doseganje močno 
okrepljene vloge vseh potrošnikov in 
visoko raven njihovega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 6
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Β

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora enotni trg skrbeti tudi za 
visoko raven varstva ranljivih potrošnikov 
in krepitev njihovih sposobnosti;

B. ker morajo Evropska komisija in 
države članice skrbeti tudi za visoko raven 
varstva ranljivih potrošnikov in krepitev 
njihovih sposobnosti ter višanje njihovega 
življenjskega standarda;

Or. el

Predlog spremembe 7
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora enotni trg skrbeti tudi za 
visoko raven varstva ranljivih potrošnikov
in krepitev njihovih sposobnosti;

B. ker mora enotni trg skrbeti tudi za 
visoko raven varstva vseh potrošnikov, še 
posebej ranljivih, da bi tako okrepil 
njihove sposobnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora enotni trg skrbeti tudi za
visoko raven varstva ranljivih potrošnikov 
in krepitev njihovih sposobnosti;

B. ker bi varstvo potrošnikov na enotnem 
trgu moralo upoštevati tudi posebne 
potrebe ranljivih potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti,
lahkovernosti ali izobrazbe, kakor tudi 
osebe, ki so šibkejše zaradi svojega 
socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno 
zaščito in strategijo;

C. ker razširjena uporaba pojma ranljivi 
potrošniki temelji na pojmovanju 
ranljivosti kot notranje značilnosti in je 
usmerjena k raznoliki skupini, ki jo 
sestavljajo kategorije oseb, ki štejejo za 
ranljive zaradi duševne, fizične ali 
psihološke hibe, starosti ali lahkovernosti; 
ker mora pojem ranljivih potrošnikov 
vključevati tudi potrošnike v ranljivem 
položaju, tj. potrošnike, ki se znajdejo v 
stanju začasne nemoči zaradi vrzeli med 
razmerami in značilnostmi posameznika 
na eni strani ter zunanjega okolja na 
drugi strani, pri čemer je treba upoštevati 
merila, kot so izobrazba, socialni in 
finančni položaj, dostop do interneta itd.;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti, 
lahkovernosti ali izobrazbe, kakor tudi 
osebe, ki so šibkejše zaradi svojega 
socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno 
zaščito in strategijo;

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti, spola, 
lahkovernosti ali izobrazbe, kakor tudi 
osebe, ki so šibkejše zaradi svojega 
socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno 
zaščito in strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Christel Schaldemose, Anna Hedh

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti,
lahkovernosti ali izobrazbe, kakor tudi 
osebe, ki so šibkejše zaradi svojega 
socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno 
zaščito in strategijo;

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti ali 
izobrazbe, kakor tudi osebe, ki so šibkejše 
zaradi svojega socialnega in finančnega 
položaja in za katere morajo oblasti 
predvideti posebno zaščito in strategijo;

Or. en
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Predlog spremembe 12
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti, 
lahkovernosti ali izobrazbe, kakor tudi 
osebe, ki so šibkejše zaradi svojega 
socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno 
zaščito in strategijo;

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti, 
lahkovernosti ali izobrazbe, kakor tudi 
osebe, ki so šibkejše zaradi svojega 
socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno 
zaščito in strategijo; ker lahko vsak 
potrošnik v določenem obdobju svojega 
življenja postane ranljiv zaradi zunanjih 
dejavnikov in oblik udeležbe na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 13
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti,
lahkovernosti ali izobrazbe, kakor tudi 
osebe, ki so šibkejše zaradi svojega 
socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno 
zaščito in strategijo;

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti ali
lahkovernosti, kakor tudi osebe, ki so še 
posebej šibke zaradi svojega socialnega in 
finančnega položaja (na primer 
prezadolžene osebe) in za katere morajo 
oblasti predvideti posebno zaščito in 
strategijo;
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Predlog spremembe 14
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so ranljivi potrošniki raznolika 
skupina, ki jo sestavljajo kategorije oseb, 
ki štejejo za ranljive zaradi duševne, 
fizične ali psihološke hibe, starosti, 
lahkovernosti ali izobrazbe, kakor tudi 
osebe, ki so šibkejše zaradi svojega 
socialnega in finančnega položaja in za 
katere morajo oblasti predvideti posebno 
zaščito in strategijo;

C. ker ranljivi potrošniki vključujejo tiste 
osebe, ki imajo zaradi razlogov, kot so 
starost ali duševna, fizična ali psihološka 
hiba, težave pri dostopanju do ustreznih 
informacij za potrošnike in njihovem 
razumevanju in ki zaradi tega potrebujejo 
posebno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 15
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker ženske odločajo o več kot 70 % 
vseh nakupov gospodinjstev v Evropi;1

__________________

1 McKinsey & Company: Women Matter: 
Gender diversity, a corporate performance 
driver, 2007 (Ženske so pomembne: 
Raznolikost spolov, ključ do uspešnosti 
podjetja, 2007)
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Predlog spremembe 16
Olle Schmidt

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker v zvezi s tem ugotavlja, da bi 
otroke morali obravnavati kot ranljive 
potrošnike, dokler ne dosežejo starosti za 
kazensko odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 17
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da različne vrste ranljivosti 
otežujejo enoten pristop, in predlaga, da 
tako zakonodaja kot obstoječe politike 
obravnavajo problem ranljivosti po 
posameznih primerih;

1. opozarja, da različne vrste ranljivosti, 
tako kadar je potrošnik deležen 
zakonskega varstva kot kadar je v 
posebnem sektorsko pogojenem ali 
začasno ranljivem položaju, otežujejo 
enoten pristop, in predlaga, da tako 
zakonodaja kot obstoječe politike 
obravnavajo problem ranljivosti po 
posameznih primerih;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Emilie Turunen
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da različne vrste ranljivosti 
otežujejo enoten pristop, in predlaga, da 
tako zakonodaja kot obstoječe politike 
obravnavajo problem ranljivosti po 
posameznih primerih;

1. opozarja, da različne vrste ranljivosti 
otežujejo enoten pristop, in predlaga, da 
tako zakonodaja kot obstoječe politike 
obravnavajo problem ranljivosti po 
posameznih primerih; poudarja, da so, 
kljub temu da se v določenih okoliščinah 
lahko vsak potrošnik znajde v ranljivem 
položaju, nekatere skupine ljudi 
strukturno ranljive zaradi svoje duševne, 
telesne ali psihološke hibe, lahkovernosti 
ali starosti, kot so otroci, najstniki, starejši 
ali ostali ljudje, ki so ranljivi zaradi 
socialnih in finančnih razmer (kot so 
prekomerno zadolženi) in zato potrebujejo 
posebno varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 19
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da različne vrste ranljivosti 
otežujejo enoten pristop, in predlaga, da 
tako zakonodaja kot obstoječe politike 
obravnavajo problem ranljivosti po 
posameznih primerih;

1. opozarja, da se zaradi različnih vrst
ranljivosti enoten in splošen pravni 
instrument zdi težko uresničljiv in da 
mora zato evropska zakonodaja problem 
ranljivosti potrošnika obravnavati po 
posameznih primerih kot horizontalni cilj;

Or. de



PE485.837v02-00 12/76 AM\896036SL.doc

SL

Predlog spremembe 20
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da različne vrste ranljivosti 
otežujejo enoten pristop, in predlaga, da 
tako zakonodaja kot obstoječe politike 
obravnavajo problem ranljivosti po 
posameznih primerih;

1. opozarja, da različne vrste ranljivosti 
otežujejo enoten pristop, in predlaga, da 
tako zakonodaja kot obstoječe politike 
obravnavajo problem ranljivosti po 
posameznih primerih. V tem okviru bi 
morali bodoča potrošniška politika in 
zakonodaja graditi na splošnih rešitvah, 
ki v celoti temeljijo na raznolikih potrebah 
in sposobnostih potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da morajo države članice 
sprejeti ustrezne ukrepe in dati zadostna 
zagotovila za varstvo ranljivih 
potrošnikov;

Or. el

Predlog spremembe 22
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da se mora strategija za 
krepitev pravic ranljivih potrošnikov 
osredotočiti na učinkovito varstvo
potrošnika in na preprečevanje ranljivosti, 
ne glede na uporabljene instrumente;

2. poudarja, da se mora strategija za 
krepitev pravic ranljivih potrošnikov 
osredotočiti na okrepitev njihovih pravic 
in zagotavljanje, da se bodo slednje 
učinkovito zaščitile in uveljavljale, pa tudi 
na nudenje vseh potrebnih sredstev, s 
čimer bi zagotovili, da bodo potrošniki 
lahko sprejemali ustrezne odločitve in 
odločno ukrepali, ne glede na uporabljene 
instrumente;

Or. en

Predlog spremembe 23
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da se mora strategija za 
krepitev pravic ranljivih potrošnikov
osredotočiti na učinkovito varstvo 
potrošnika in na preprečevanje ranljivosti, 
ne glede na uporabljene instrumente;

2. poudarja, da se mora EU osredotočiti na 
učinkovito varstvo pravic vseh 
potrošnikov, vključno z ranljivimi 
potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 24
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da se mora strategija za 2. poudarja, da se mora strategija za 
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krepitev pravic ranljivih potrošnikov 
osredotočiti na učinkovito varstvo 
potrošnika in na preprečevanje ranljivosti, 
ne glede na uporabljene instrumente;

krepitev pravic ranljivih potrošnikov 
osredotočiti na učinkovito varstvo 
potrošnika in na preprečevanje ranljivosti, 
ne glede na uporabljene instrumente; meni, 
da pojmu „povprečni potrošnik“ 
primanjkuje prožnosti, ki je potrebna, da 
bi ga prilagodili posebnim primerom, in 
včasih ne ustreza situacijam v resničnem 
življenju;

Or. en

Predlog spremembe 25
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da se mora strategija za 
krepitev pravic ranljivih potrošnikov
osredotočiti na učinkovito varstvo 
potrošnika in na preprečevanje ranljivosti, 
ne glede na uporabljene instrumente;

2. poudarja, da se mora Evropska unija
osredotočiti na učinkovito varstvo pravic 
vseh potrošnikov in to osnovno varstvo 
dopolniti s politikami, ki bodo ranljivim 
potrošnikom zagotavljale ustrezno 
podporo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da mora biti strategija za 
obravnavo ranljivosti potrošnikov 
sorazmerna, da ne bi omejevala 
posameznih svoboščin in izbire 
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potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 27
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja potrebo po vzpostavitvi 
usmerjenih ukrepov, ki bodo zadevali 
predvsem ranljive potrošnike, tako na 
ravni EU kot na ravni držav članic, ker je 
glede na rezultate zadnje raziskave 
Eurobarometra delež potrošnikov, ki 
menijo, da so obveščeni in zaščiteni, nižji 
od 50 % ter ker predvsem ranljive skupine 
težko dojemajo izbire, ki se jim ponujajo, 
ne poznajo svojih pravic, se večkrat 
srečujejo s težavami in oklevajo, ko 
morajo ukrepati v primeru težave;

Or. el

Predlog spremembe 28
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj nenehno pozorno opazujejo 
družbena in potrošniška ravnanja, ki 
lahko določene skupnosti ali posameznike 
privedejo do ranljivosti, zato da bi se jim 
lahko izognili in da bi ranljivost, kadar se 

črtano
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pojavi, blažili s pomočjo posebnih 
zaščitnih ukrepov;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj nenehno pozorno opazujejo 
družbena in potrošniška ravnanja, ki lahko 
določene skupnosti ali posameznike 
privedejo do ranljivosti, zato da bi se jim 
lahko izognili in da bi ranljivost, kadar se 
pojavi, blažili s pomočjo posebnih 
zaščitnih ukrepov;

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj nenehno pozorno opazujejo 
družbena in potrošniška ravnanja, ki lahko 
določene skupnosti ali posameznike 
privedejo do ranljivosti, da bi ranljivost, 
kadar se pojavi, blažili s pomočjo posebnih 
zaščitnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj nenehno pozorno opazujejo 
družbena in potrošniška ravnanja, ki lahko 
določene skupnosti ali posameznike 
privedejo do ranljivosti, zato da bi se jim 
lahko izognili in da bi ranljivost, kadar se 
pojavi, blažili s pomočjo posebnih 
zaščitnih ukrepov;

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj nenehno pozorno opazujejo 
družbena in potrošniška ravnanja ter 
pogoje, ki lahko določene skupnosti ali 
posameznike privedejo do ranljivosti, zato 
da bi se jim lahko izognili in da bi 
ranljivost, kadar se pojavi, blažili s 
pomočjo posebnih zaščitnih ukrepov;
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Or. el

Predlog spremembe 31
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj nenehno pozorno opazujejo 
družbena in potrošniška ravnanja, ki 
lahko določene skupnosti ali posameznike
privedejo do ranljivosti, zato da bi se jim 
lahko izognili in da bi ranljivost, kadar se 
pojavi, blažili s pomočjo posebnih 
zaščitnih ukrepov;

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj na primer z analizo pritožb 
potrošnikov opredelijo situacije, v katerih 
so določene skupnosti ali posamezniki še 
posebej ranljivi;

Or. en

Predlog spremembe 32
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj nenehno pozorno opazujejo 
družbena in potrošniška ravnanja, ki lahko 
določene skupnosti ali posameznike 
privedejo do ranljivosti, zato da bi se jim 
lahko izognili in da bi ranljivost, kadar se 
pojavi, blažili s pomočjo posebnih
zaščitnih ukrepov;

3. poziva Komisijo in spodbuja države 
članice, naj nenehno pozorno opazujejo 
družbena in potrošniška ravnanja, ki lahko 
določene skupnosti ali posameznike 
privedejo do ranljivosti, zato da bi se jim 
lahko izognili in da bi ranljivost, kadar se 
pojavi, blažili s pomočjo reforme varstva 
potrošnikov, da bi tako zagotovili zaščito 
vseh potrošnikov, ne glede na njihove 
sposobnosti ali življenjsko obdobje;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da še vedno obstajajo razlike 
med proizvodi iste znamke v različnih 
državah članicah; posledično so 
potrošniki v nekaterih državah manj 
zaščiteni; 

Or. lv

Predlog spremembe 34
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri sprejemanju 
obsežne in skladne politične in 
zakonodajne strategije za odpravo 
ranljivosti, pri čemer naj upoštevajo 
raznolikost in zapletenost vseh zadevnih 
situacij;

Or. en

Predlog spremembe 35
Matteo Salvini
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj izvaja člen 174 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
zlasti v zvezi z otoškimi in gorskimi 
regijami, katerih ranljivi potrošniki imajo 
težji dostop do širokopasovnega interneta, 
dela, zdravstva in izobraževalnega sistema 
kot državljani, ki živijo v velikih mestih;

Or. en

Predlog spremembe 36
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. priporoča državam članicam, naj 
podpišejo in ratificirajo Haaško 
konvencijo z dne 13. januarja 2000 o 
mednarodnem varstvu odraslih;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva Evropsko komisijo in Svet, naj 
v okviru tekočega pregleda predloga 
uredbe o programu varstva potrošnikov 
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2014–2020 in bližajoče se objave 
potrošniške politike krepitev pravic 
ranljivih potrošnikov obravnavata kot 
prednostno nalogo;

Or. en

Predlog spremembe 38
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poziva Evropsko komisijo, naj v 
dejavnosti, ki potekajo v okviru pregleda 
stanja na področju potrošnikov, vključijo 
tudi razsežnost ranljivosti potrošnikov, na 
primer z razčlenitvijo podatkov glede na 
starost, stopnjo izobrazbe ali socialno-
ekonomske dejavnike, da bi pridobili 
jasnejšo sliko potreb ranljivih 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do 
potrošnikov na notranjem trgu ne 
osredotoča dovolj na problem ranljivosti, 

črtano
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ker se omejuje na ekonomski interes 
potrošnikov,

Or. en

Predlog spremembe 40
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu ne osredotoča dovolj na 
problem ranljivosti, ker se omejuje na
ekonomski interes potrošnikov,

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu osredotoča na problem 
ranljivosti z vidika ekonomskega interesa
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 41
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu ne osredotoča dovolj na 
problem ranljivosti, ker se omejuje na 
ekonomski interes potrošnikov,

4. poudarja, da je Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu uvedla vprašanje
ranljivosti potrošnikov, pri čemer se
osredotoča na „nedopustno vplivanje“ na 
potrošnika, ki še ni dokončno oblikoval 
svoje odločitve; vendar pa je direktiva o 
nepoštenih poslovnih praksah zaščitila 
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zgolj ekonomske interese potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 42
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk, Iliana Ivanova

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu ne osredotoča dovolj na 
problem ranljivosti, ker se omejuje na 
ekonomski interes potrošnikov,

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu ne osredotoča dovolj na 
problem ranljivosti, ker se omejuje 
predvsem na ekonomski interes 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu ne osredotoča dovolj na 
problem ranljivosti, ker se omejuje na 
ekonomski interes potrošnikov,

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu omejuje na ekonomski 
interes potrošnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu ne osredotoča dovolj na 
problem ranljivosti, ker se omejuje na 
ekonomski interes potrošnikov,

4. poudarja, da se Direktiva 2005/29/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih 
praksah podjetij v razmerju do potrošnikov 
na notranjem trgu ne osredotoča dovolj na 
problem ranljivosti, ker se omejuje na 
ekonomski interes potrošnikov, ter 
ugotavlja, da uporaba izraza povprečni 
potrošnik pogosto ne zagotavlja 
zadovoljivega varstva ranljivih 
potrošnikov, če je gospodarska dejavnost 
usmerjena k obsežni skupini potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da je nemogoče oblikovati 
celovit zakonodajni instrument, namenjen 
varstvu ranljivih potrošnikov; vztraja, da 
je treba pri pripravi zakonodaje Evropske 
unije varstvo ranljivih potrošnikov 
upoštevati na podlagi posameznih 
primerov;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da se Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov, ki je najnovejši 
instrument, namenjen zaščiti potrošnikov, 
ne nanaša na določene sektorje, v katerih 
obstaja posebna ranljivost, in ne vsebuje 
posebnih določb o njej, razen navedbe v 
uvodni izjavi 34;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 47
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da se Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov, ki je najnovejši 
instrument, namenjen zaščiti potrošnikov, 
ne nanaša na določene sektorje, v katerih 
obstaja posebna ranljivost, in ne vsebuje 
posebnih določb o njej, razen navedbe v 
uvodni izjavi 34;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 48
María Irigoyen Pérez, Anna Hedh
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da se Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov, ki je najnovejši 
instrument, namenjen zaščiti potrošnikov, 
ne nanaša na določene sektorje, v katerih 
obstaja posebna ranljivost, in ne vsebuje 
posebnih določb o njej, razen navedbe v 
uvodni izjavi 34;

5. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov, ki je najnovejši 
instrument, namenjen zaščiti potrošnikov, 
krepi zahteve po predpogodbenem in 
pogodbenem obveščanju ter natančneje 
opredeljuje pravico do odstopa od 
pogodbe v primeru, da dobavitelj ali 
prodajalec ne izpolni zakonske obveznosti 
glede jasnega in razumljivega obveščanja; 
vendar pa ugotavlja, da se direktiva ne 
nanaša na določene občutljive sektorje, kot 
sta finančni ali prometni sektor, v katerih 
obstaja posebna ranljivost, ki jo je treba 
obravnavati na primeren in učinkovit 
način; 

Or. en

Predlog spremembe 49
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da se Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov, ki je najnovejši 
instrument, namenjen zaščiti potrošnikov, 
ne nanaša na določene sektorje, v katerih 
obstaja posebna ranljivost, in ne vsebuje 
posebnih določb o njej, razen navedbe v 
uvodni izjavi 34;

5. je seznanjen z Direktivo 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov, ki je najnovejši 
instrument, namenjen zaščiti potrošnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da se Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov, ki je najnovejši 
instrument, namenjen zaščiti potrošnikov, 
ne nanaša na določene sektorje, v katerih 
obstaja posebna ranljivost, in ne vsebuje 
posebnih določb o njej, razen navedbe v 
uvodni izjavi 34;

5. obžaluje, da se Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov, ki je najnovejši 
instrument, namenjen zaščiti potrošnikov, 
ne nanaša na določene sektorje, v katerih 
obstaja posebna ranljivost, in ne vsebuje 
posebnih določb o njej, razen navedbe v 
uvodni izjavi 34; meni, da mora biti 
prenos te direktive v državah članicah 
skladen s problematiko ranljivosti 
potrošnikov in da je treba ukrepe za 
varstvo potrošnikov izvajati tako, da bodo 
posebej ranljivi potrošniki deležni varstva, 
ki ga potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 51
Krišjānis Kariņš

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da sedanji zakonodajni 
okvir ne omogoča odprave proizvodov 
neke znamke, katerih kakovost v različnih 
državah članicah ni enaka, in poziva 
Komisijo, naj poskrbi za izvajanje 
zakonodaje na področju varstva 
potrošnikov; 

Or. lv
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Predlog spremembe 52
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. obžaluje, da so prizadevanja Evropske 
komisije v glavnem usmerjena v krepitev 
vloge potrošnikov; čeprav je skrb Komisije 
za boljše obveščanje evropskega 
potrošnika o njegovih možnostih in 
pravicah hvalevredna in čeprav vsak 
ukrep v tej smeri pripomore k 
uspešnejšemu notranjemu trgu, ta pristop 
očitno ni dovolj za zaščito ranljivega 
potrošnika, ki zahteva posebno pozornost; 

6. meni, da krepitev pravic ranljivih 
potrošnikov ne zajema zgolj napredka v 
pravnih instrumentih in učinkovitega 
uveljavljanja teh pravic, temveč tudi 
krepitev njihove sposobnosti za 
samostojno sprejemanje najboljših 
možnih odločitev;zato močno podpira 
prizadevanja Evropske komisije za 
krepitev vloge potrošnikov z 
zagotavljanjem zlahka dostopnih in 
razumljivih informacij ter izobraževanja 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. obžaluje, da so prizadevanja Evropske 
komisije v glavnem usmerjena v krepitev 
vloge potrošnikov; čeprav je skrb Komisije 
za boljše obveščanje evropskega
potrošnika o njegovih možnostih in 
pravicah hvalevredna in čeprav vsak ukrep 
v tej smeri pripomore k uspešnejšemu 
notranjemu trgu, ta pristop očitno ni dovolj 
za zaščito ranljivega potrošnika, ki zahteva 
posebno pozornost;

6. obžaluje, da so prizadevanja Evropske 
komisije v glavnem usmerjena v krepitev 
vloge potrošnikov; čeprav je skrb Komisije 
za boljše obveščanje evropskega 
potrošnika o njegovih možnostih in 
pravicah hvalevredna in čeprav vsak ukrep 
v tej smeri pripomore k uspešnejšemu 
notranjemu trgu, ta pristop očitno ni dovolj 
za zaščito ranljivega potrošnika, ki zahteva 
posebno pozornost in posebno 
zakonodajo;
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Or. el

Predlog spremembe 54
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. obžaluje, da so prizadevanja Evropske 
komisije v glavnem usmerjena v krepitev 
vloge potrošnikov; čeprav je skrb Komisije 
za boljše obveščanje evropskega 
potrošnika o njegovih možnostih in 
pravicah hvalevredna in čeprav vsak ukrep 
v tej smeri pripomore k uspešnejšemu 
notranjemu trgu, ta pristop očitno ni dovolj 
za zaščito ranljivega potrošnika, ki zahteva 
posebno pozornost;

6. obžaluje, da so prizadevanja Evropske 
komisije v glavnem usmerjena v krepitev 
vloge potrošnikov; čeprav je skrb Komisije 
za boljše obveščanje evropskega 
potrošnika o njegovih možnostih in 
pravicah hvalevredna in čeprav vsak ukrep 
v tej smeri pripomore k uspešnejšemu 
notranjemu trgu, ta pristop očitno ni dovolj 
za zaščito potrošnikov na splošno in zlasti 
ne ranljivega potrošnika, ki zahteva 
posebno pozornost, da bi razvili 
potrošniško politiko za vse evropske 
potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 55
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. obžaluje, da so prizadevanja Evropske 
komisije v glavnem usmerjena v krepitev 
vloge potrošnikov; čeprav je skrb Komisije 
za boljše obveščanje evropskega 
potrošnika o njegovih možnostih in 
pravicah hvalevredna in čeprav vsak ukrep 
v tej smeri pripomore k uspešnejšemu 

6. pozdravlja prizadevanja Evropske 
komisije za krepitev vloge potrošnikov; 
podpira prizadevanja Komisije za boljše 
obveščanje evropskega potrošnika o 
njegovih možnostih in pravicah, saj vsak 
ukrep v tej smeri pripomore k 
uspešnejšemu in pravičnejšemu 
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notranjemu trgu, ta pristop očitno ni dovolj 
za zaščito ranljivega potrošnika, ki zahteva 
posebno pozornost;

notranjemu trgu; izraža zaskrbljenost, da 
ta pristop morda ni dovolj za zaščito 
ranljivega potrošnika; 

Or. en

Predlog spremembe 56
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. obžaluje, da so prizadevanja Evropske 
komisije v glavnem usmerjena v krepitev 
vloge potrošnikov; čeprav je skrb Komisije 
za boljše obveščanje evropskega 
potrošnika o njegovih možnostih in 
pravicah hvalevredna in čeprav vsak ukrep 
v tej smeri pripomore k uspešnejšemu 
notranjemu trgu, ta pristop očitno ni dovolj 
za zaščito ranljivega potrošnika, ki zahteva 
posebno pozornost;

6. pozdravlja prizadevanja Evropske 
komisije za krepitev vloge potrošnikov; 
podpira prizadevanja Komisije za boljše 
obveščanje evropskega potrošnika o
njegovih možnostih in pravicah, saj vsak 
ukrep v tej smeri pripomore k 
uspešnejšemu in pravičnejšemu 
notranjemu trgu; izraža zaskrbljenost, da 
ta pristop morda ni dovolj za zaščito 
ranljivega potrošnika, saj njegova 
ranljivost izvira iz težav pri dostopanju ali 
ocenjevanju informacij, ki so mu na voljo; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
imeli ranljivi potrošniki dostop do 
enakega blaga in storitev ter da ne bodo 
zavedeni;

Or. en

Predlog spremembe 57
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja ravno iz njihovega 
premajhnega sodelovanja in razumevanja 
pridobljenih informacij ali razpoložljivih 
možnosti ali iz nepoznavanja obstoječih 
sistemov reklamacij in odškodnin, posebej 
pri čezmejnem in elektronskem trgovanju;

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja tudi iz njihovega 
premajhnega sodelovanja in razumevanja 
pridobljenih informacij ali razpoložljivih 
možnosti ali iz nepoznavanja obstoječih 
sistemov reklamacij in odškodnin, posebej 
pri čezmejnem in elektronskem trgovanju, 
kar še posebej velja v primeru ekonomsko 
ranljivih potrošnikov, saj so za to potrebne 
dobrine in storitve drage;

Or. el

Predlog spremembe 58
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja ravno iz njihovega 
premajhnega sodelovanja in razumevanja 
pridobljenih informacij ali razpoložljivih 
možnosti ali iz nepoznavanja obstoječih 
sistemov reklamacij in odškodnin, posebej
pri čezmejnem in elektronskem trgovanju;

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja ravno iz njihovega 
premajhnega sodelovanja in razumevanja 
pridobljenih informacij ali razpoložljivih 
možnosti ali iz nepoznavanja obstoječih 
sistemov reklamacij in odškodnin, in da so 
te ovire večje pri čezmejnem trgovanju, 
vključno z elektronskim čezmejnim 
trgovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 59
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 7



AM\896036SL.doc 31/76 PE485.837v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja ravno iz njihovega 
premajhnega sodelovanja in razumevanja 
pridobljenih informacij ali razpoložljivih 
možnosti ali iz nepoznavanja obstoječih 
sistemov reklamacij in odškodnin, posebej 
pri čezmejnem in elektronskem trgovanju;

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja ravno iz njihovega 
premajhnega dostopa ali razumevanja 
pridobljenih informacij ali iz nepoznavanja 
obstoječih sistemov reklamacij in 
odškodnin, posebej pri čezmejnem in 
elektronskem trgovanju ter prodaji od vrat 
do vrat;

Or. en

Predlog spremembe 60
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja ravno iz njihovega 
premajhnega sodelovanja in razumevanja 
pridobljenih informacij ali razpoložljivih 
možnosti ali iz nepoznavanja obstoječih 
sistemov reklamacij in odškodnin, posebej 
pri čezmejnem in elektronskem trgovanju;

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja ravno iz njihovega 
premajhnega sodelovanja in razumevanja 
pridobljenih informacij ali razpoložljivih 
možnosti, iz težkega dostopa do nekaterih 
dokumentov ali iz nepoznavanja obstoječih 
sistemov reklamacij in odškodnin, posebej 
pri čezmejnem in elektronskem trgovanju;

Or. hu

Predlog spremembe 61
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja ravno iz njihovega 
premajhnega sodelovanja in razumevanja 
pridobljenih informacij ali razpoložljivih
možnosti ali iz nepoznavanja obstoječih 
sistemov reklamacij in odškodnin, posebej 
pri čezmejnem in elektronskem trgovanju;

7. poudarja, da ranljivost mnogih 
potrošnikov izhaja iz pomanjkanja
informacij in možnosti ter iz slabih 
obstoječih sistemov reklamacij in 
odškodnin, posebej pri čezmejnem in 
elektronskem trgovanju;

Or. sv

Predlog spremembe 62
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. zato poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj še naprej spodbujajo 
in razvijajo obstoječe pobude (kot so 
Dolceta, ECC-Net itd.), obenem pa 
zagotovijo skladnost med njimi, da bi 
izboljšale informacije za potrošnike in 
njihovo izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 63
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Evropsko unijo in države 
članice, naj namenijo več pozornosti 



AM\896036SL.doc 33/76 PE485.837v02-00

SL

obveščanju potrošnikov in kampanjam za 
ozaveščanje ter vanje vlagajo več, pri 
čemer naj usklajujejo sporočila in ciljno 
skupino potrošnikov;

Or. lt

Predlog spremembe 64
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem 
položaju; kadar je določena pogodbena 
stran v ranljivem položaju, bi morali 
dobavitelji sodelovati pri njeni zaščiti, 
organi in uprave pa bi morali poskrbeti za 
spodbude na tem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 65
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem 
položaju; kadar je določena pogodbena 
stran v ranljivem položaju, bi morali 
dobavitelji sodelovati pri njeni zaščiti, 
organi in uprave pa bi morali poskrbeti za 
spodbude na tem področju;

8. poziva podjetja, naj spodbujajo in 
razvijajo samoregulativne pobude, s 
katerimi bodo okrepila varstvo pravic 
ranljivih potrošnikov in zagotovila boljše 
obveščanje o teh pravicah in njihovo 
razumevanje; poziva pristojne nacionalne 
organe, naj poskrbijo za spodbude na tem 
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področju;

Or. en

Predlog spremembe 66
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju; 
kadar je določena pogodbena stran v 
ranljivem položaju, bi morali dobavitelji 
sodelovati pri njeni zaščiti, organi in 
uprave pa bi morali poskrbeti za spodbude 
na tem področju;

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju; 
kadar je določena pogodbena stran v 
ranljivem položaju, bi morali dobavitelji 
sodelovati pri zaščiti potrošnika, organi in 
uprave pa bi morali poskrbeti za spodbude 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 67
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju; 
kadar je določena pogodbena stran v 
ranljivem položaju, bi morali dobavitelji 
sodelovati pri njeni zaščiti, organi in 
uprave pa bi morali poskrbeti za spodbude 
na tem področju;

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju; 
predlaga, da v posebnem primeru oseb 
pod sistemom zakonskega varstva
dobavitelji sodelujejo pri njihovi zaščiti, 
organi in uprave pa poskrbijo za spodbude 
na tem področju;

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju;
kadar je določena pogodbena stran v 
ranljivem položaju, bi morali dobavitelji 
sodelovati pri njeni zaščiti, organi in 
uprave pa bi morali poskrbeti za spodbude 
na tem področju;

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju;

Or. en

Predlog spremembe 69
Anna Hedh, Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju; 
kadar je določena pogodbena stran v 
ranljivem položaju, bi morali dobavitelji
sodelovati pri njeni zaščiti, organi in 
uprave pa bi morali poskrbeti za spodbude 
na tem področju;

8. poudarja, da je v pogodbenih razmerjih 
potrošnik pogosto v najšibkejšem položaju; 
kadar je določena pogodbena stran v 
ranljivem položaju, bi moral
zakonodajalec zagotoviti potrebno pravno 
varstvo potrošnikov, organi in uprave pa bi 
morali poskrbeti za zaščito potrošnikov. 
kot dobra poslovna praksa šteje, če 
podjetje izvaja sisteme, ki vsem 
potrošnikom omogočajo razumevanje in 
presojo pogodbe;

Or. en
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Predlog spremembe 70
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so 
ranljivi potrošniki kljub temu lahko 
nesposobni prebrati ali dojeti informacijo, 
ki jim je bila posredovana;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 71
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so 
ranljivi potrošniki kljub temu lahko 
nesposobni prebrati ali dojeti informacijo, 
ki jim je bila posredovana;

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so 
ranljivi potrošniki kljub temu lahko 
nesposobni prebrati ali zadovoljivo dojeti 
svoje obveznosti ali informacijo, ki jim je 
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bila posredovana;

Or. el

Predlog spremembe 72
Anna Hedh

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so 
ranljivi potrošniki kljub temu lahko 
nesposobni prebrati ali dojeti informacijo, 
ki jim je bila posredovana;

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so
kljub temu potrošniki, ki niso sposobni 
brati, ranljivi, če ne dobijo nobene 
informacije v kakšni drugi obliki ali če na 
drugačen način ne dobijo prave možnosti, 
da bi dojeli informacijo, ki jim je bila 
posredovana;

Or. sv

Predlog spremembe 73
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
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pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so 
ranljivi potrošniki kljub temu lahko 
nesposobni prebrati ali dojeti informacijo, 
ki jim je bila posredovana;

pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja brez ovir; 
ugotavlja, da so ranljivi potrošniki kljub 
temu lahko nesposobni prebrati ali dojeti 
informacijo, ki jim je bila posredovana;

Or. hu

Predlog spremembe 74
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so 
ranljivi potrošniki kljub temu lahko 
nesposobni prebrati ali dojeti informacijo, 
ki jim je bila posredovana;

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja;

Or. de

Predlog spremembe 75
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 9. poudarja, da Direktiva 2011/83/EU o 
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pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so 
ranljivi potrošniki kljub temu lahko 
nesposobni prebrati ali dojeti informacijo, 
ki jim je bila posredovana;

pravicah potrošnikov krepi zahteve po 
predpogodbenem in pogodbenem 
obveščanju, ter natančneje opredeljuje 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru, 
da dobavitelj ali prodajalec ne izpolni 
zakonske obveznosti glede jasnega in 
razumljivega obveščanja; ugotavlja, da so 
ranljivi potrošniki kljub temu lahko 
nesposobni dostopati ali razumeti
informacijo, ki jim je bila posredovana;

Or. en

Predlog spremembe 76
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi 
jih uporabljali potrošniki v ranljivem 
položaju, upoštevajo ne le predvideno 
uporabo, temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo 
mogoče predvideti, okrepijo pa naj tudi 
zahteve po kakovosti in zaščitne ukrepe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 77
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi 
jih uporabljali potrošniki v ranljivem 
položaju, upoštevajo ne le predvideno 
uporabo, temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo 
mogoče predvideti, okrepijo pa naj tudi 
zahteve po kakovosti in zaščitne ukrepe;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode učinkovito upoštevajo 
potrebo po zagotovitvi primerne zaščite za 
ranljive potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 78
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi jih 
uporabljali potrošniki v ranljivem položaju, 
upoštevajo ne le predvideno uporabo, 
temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo mogoče 
predvideti, okrepijo pa naj tudi zahteve po 
kakovosti in zaščitne ukrepe;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi jih 
uporabljali potrošniki v ranljivem položaju, 
upoštevajo ne le predvideno uporabo, 
temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo mogoče 
predvideti, okrepijo pa naj tudi zahteve po 
kakovosti in zaščitne ukrepe; ugotavlja, da 
predvidena uporaba pogosto ne odpravlja 
posebnih tveganj, s katerimi se lahko 
soočajo potrošniki v ranljivem položaju; 
poziva, naj se bodoči pregled direktive o 
splošni varnosti proizvodov osredotoči na 
prej omenjene pomisleke;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi 
jih uporabljali potrošniki v ranljivem 
položaju, upoštevajo ne le predvideno 
uporabo, temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo 
mogoče predvideti, okrepijo pa naj tudi 
zahteve po kakovosti in zaščitne ukrepe;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode poudarjajo zahteve po 
kakovosti in zaščitne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 80
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi jih 
uporabljali potrošniki v ranljivem položaju, 
upoštevajo ne le predvideno uporabo, 
temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo mogoče 
predvideti, okrepijo pa naj tudi zahteve po 
kakovosti in zaščitne ukrepe;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi jih 
uporabljali potrošniki v ranljivem položaju, 
zlasti predpisi glede dostopa slabovidnih 
do vsakdanjih proizvodov v varnih 
pogojih, nenevarnih za zdravje, 
upoštevajo ne le predvideno uporabo, 
temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo mogoče 
predvideti, okrepijo pa naj tudi zahteve po 
kakovosti in zaščitne ukrepe;

Or. hu
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Predlog spremembe 81
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi jih 
uporabljali potrošniki v ranljivem položaju, 
upoštevajo ne le predvideno uporabo, 
temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo mogoče 
predvideti, okrepijo pa naj tudi zahteve po 
kakovosti in zaščitne ukrepe;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi jih 
uporabljali potrošniki v ranljivem položaju, 
v kar največji meri upoštevajo ne le 
predvideno uporabo, temveč tudi uporabo, 
ki bi jo bilo mogoče predvideti, okrepijo pa 
naj tudi zahteve po kakovosti in zaščitne 
ukrepe;

Or. fr

Predlog spremembe 82
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode, zlasti tiste, ki naj bi 
jih uporabljali potrošniki v ranljivem 
položaju, upoštevajo ne le predvideno 
uporabo, temveč tudi uporabo, ki bi jo bilo 
mogoče predvideti, okrepijo pa naj tudi
zahteve po kakovosti in zaščitne ukrepe;

10. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da predpisi na področju 
varnostnih standardov in pogojev za 
določene proizvode poudarjajo zahteve po 
kakovosti in zaščitne ukrepe;

Or. en
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Predlog spremembe 83
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj prizadevanja usmerijo v 
uskladitev navodil, namenjenih invalidnim 
državljanom, in spodbujajo podjetja, naj 
tem državljanom olajšajo pridobivanje 
informacij z uporabo njim dostopnih oblik 
obveščanja;

11. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj prizadevanja usmerijo v 
uskladitev navodil, namenjenih invalidnim 
državljanom, in spodbujajo podjetja, naj 
vsem državljanom olajšajo pridobivanje 
informacij z uporabo njim dostopnih oblik 
obveščanja;

Or. en

Predlog spremembe 84
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj prizadevanja usmerijo v 
uskladitev navodil, namenjenih invalidnim 
državljanom, in spodbujajo podjetja, naj 
tem državljanom olajšajo pridobivanje 
informacij z uporabo njim dostopnih oblik 
obveščanja;

11. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj prizadevanja usmerijo v 
uskladitev navodil, namenjenih invalidnim 
državljanom, dajejo podjetjem na voljo 
dobre prakse in jih spodbujajo k njihovi 
uporabi ter spodbujajo podjetja, naj tem 
državljanom olajšajo pridobivanje 
informacij z uporabo njim dostopnih oblik 
obveščanja in jim zagotavljajo storitve, 
tudi za uporabo sredstev Evropske unije;

Or. hu
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Predlog spremembe 85
Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj prizadevanja usmerijo v 
uskladitev navodil, namenjenih invalidnim 
državljanom, in spodbujajo podjetja, naj 
tem državljanom olajšajo pridobivanje 
informacij z uporabo njim dostopnih oblik 
obveščanja;

11. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj prizadevanja usmerijo v 
dostopnost navodil, namenjenih invalidnim 
državljanom, tudi s standardizacijo, in 
spodbujajo podjetja, naj tem državljanom 
olajšajo pridobivanje informacij z uporabo 
njim dostopnih oblik obveščanja;

Or. en

Predlog spremembe 86
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj podpišejo 
in ratificirajo Konvencijo o mednarodnem 
varstvu odraslih oseb z dne 13. januarja 
2000, ki se v mednarodnih situacijah 
uporablja za varstvo odraslih oseb, ki 
zaradi spremembe ali pomanjkanja svojih 
osebnih sposobnosti niso zmožni poskrbeti 
za zaščito lastnih interesov;

Or. en

Predlog spremembe 87
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo in države članice, 
naj v skladu z načeli družbene 
odgovornosti podjetij spodbujajo podjetja 
k uvedbi prostovoljnega sistema 
etiketiranja embalaže industrijskih 
proizvodov z Braillovo pisavo (ki bi 
vsebovalo na primer vsaj naravo 
proizvoda in rok uporabe), da bi tako 
olajšali življenje slabovidnim 
potrošnikom;

Or. el

Predlog spremembe 88
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. v istem duhu od držav članic in 
Evropske komisije zahteva, naj spodbujajo 
raziskave in razvoj univerzalno 
oblikovanega blaga, storitev, opreme in 
sredstev, povedano drugače, tistih, ki so 
čim bolj uporabni za vse ljudi, ne da bi jih 
bilo treba prilagajati ali načrtovati;

Or. fr

Predlog spremembe 89
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov, katerih zapletenost v 
večini primerov povzroča, da je lahko 
ranljiv katerikoli potrošnik;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 90
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov, katerih zapletenost v 
večini primerov povzroča, da je lahko 
ranljiv katerikoli potrošnik;

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov, katerih zapletenost v 
večini primerov povzroča, da je lahko 
ranljiv katerikoli potrošnik; poziva k enotni 
uporabi ustrezne zakonodaje o finančnih 
trgih v vseh državah članicah, da bi 
omejili razlike pri izvajanju, ki bi lahko 
privedle do negotovosti in regulativne 
arbitraže za potrošnike; predlaga, da bi 
tehnični standardi, ki jih je določil 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge (ESMA), lahko predstavljali ustrezen 
način za doseganje tega cilja, s čimer bi 
sledili konceptu enotnih pravil za 
finančne storitve;

Or. en
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Predlog spremembe 91
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov, katerih zapletenost v 
večini primerov povzroča, da je lahko
ranljiv katerikoli potrošnik;

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov, katerih zapletenost
povzroča, da imajo ranljivi potrošniki 
lahko posebne težave;

Or. en

Predlog spremembe 92
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov, katerih zapletenost v 
večini primerov povzroča, da je lahko 
ranljiv katerikoli potrošnik;

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov; vendar poudarja, da bi 
lahko sektor finančnih storitev storil še 
več, da bi zagotovil jasne in enostavne 
razlage o naravi proizvodov in storitev, ki 
jih zagotavlja, in poziva vse zainteresirane 
strani, naj oblikujejo učinkovite programe 
za finančno pismenost;

Or. en

Predlog spremembe 93
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov, katerih zapletenost v 
večini primerov povzroča, da je lahko 
ranljiv katerikoli potrošnik;

12. opozarja, da je bila v mednarodnih 
forumih priznana potreba po zaščiti 
potrošnika z obveščanjem in regulacijo 
finančnih trgov, katerih zapletenost v 
večini primerov povzroča, da je lahko 
ranljiv katerikoli potrošnik, posledica česar 
je pogosto napačno ravnanje, ki vodi v 
prezadolženost;

Or. el

Predlog spremembe 94
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. zahteva, naj bodo informacije bolje 
usmerjene in naj se razširjajo po vseh 
kanalih, ne samo po uradnih, temveč tudi 
prek potrošniških organizacij ter 
regionalnih, občinskih in lokalnih 
uradov, ki so veliko bližji, prepoznavni in 
lažje dostopni za manj mobilne 
potrošnike;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. obžaluje, da delovanje trga finančnih 
produktov (posojila in kreditne kartice) ni 
zadovoljivo za potrošnike, ker so bile glede 
na zadnjo raziskavo „čiščenja“ Komisije 
ugotovljene bistvene nepravilnosti na 
70 % spletnih mest finančnih ustanov in 
podjetij, ki so zadevale oglaševanje in 
zahtevane bistvene informacije o ponudbi, 
medtem ko so bili stroški predstavljeni 
zavajajoče; poudarja, da ta vrsta prakse 
ter zapletenost in težavnost razumevanja 
zadevnih produktov potrošnike pogosto 
vodijo k prezadolževanju; opozarja, da je 
namen direktive o potrošniških kreditih, 
ki je bila pred kratkim prenesena v 
zakonodajo držav članic, pomagati 
potrošnikom pri razumevanju in 
primerjavi ponudb kreditov, ne pa jih 
zavajati ali voditi v prezadolženost;

Or. el

Predlog spremembe 96
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 97
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

13. poudarja, da so otroci in mladi, ki vse 
bolj trpijo za posledicami premalo gibanja 
in prekomerne telesne teže, bolj dojemljivi 
za reklame za živila z visoko vsebnostjo 
maščob, soli in sladkorjev; pozdravlja 
samoregulativne spodbude, ki so jih 
uvedla podjetja, da bi omejila 
izpostavljenost otrok in mladine 
reklamam za živila (kot so pobude v 
okviru platforme Evropske komisije za 
ukrepanje glede prehrane, telesne 
dejavnosti in zdravja), ter poziva vse 
zainteresirane strani, naj otroke in 
mladino vzgajajo in obveščajo o pomenu 
uravnotežene prehrane;

Or. en

Predlog spremembe 98
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 

13. spodbuja Komisijo, naj med svoje 
prednostne naloge vključi zlasti varstvo 
otrok kot ranljivih potrošnikov, tako da 
prepove televizijsko in neposredno 
oglaševanje škodljivih proizvodov za 
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prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

otroke, mlajše od 12 let; obžaluje, da so 
reklame za živila z visoko vsebnostjo 
maščob, soli in sladkorjev usmerjene v 
otroke in mladino, ki vse bolj trpijo za 
negativnimi posledicami premalo gibanja 
in prekomerne telesne teže; poziva 
vpletene akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

Or. el

Predlog spremembe 99
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino in njene skrbnike 
vzgajajo in obveščajo o pomenu 
uravnotežene prehrane; v zvezi s tem je 
treba opraviti poglobljeno analizo, da bi 
ugotovili, ali obstaja potreba po strožjih 
pravilih za reklame, namenjene otrokom 
in mladini;

Or. en

Predlog spremembe 100
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

13. obžaluje, da so reklame in oglaševalske 
ponudbe za živila z visoko vsebnostjo 
maščob, soli in sladkorjev usmerjene v 
evropske otroke in mladino, ki vse bolj 
trpijo za prekomerno telesno težo;v zvezi s 
tem podpira uvedbo nadzornih ukrepov in 
omejitev na področju avdiovizualnega in 
digitalnega spodbujanja te vrste 
proizvodov ne glede na uporabljen medij 
(televizija, internet, kino, družbena 
omrežja) med otroki in mladino; poziva 
vpletene akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

Or. fr

Predlog spremembe 101
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino,
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

13. poziva industrijo, naj se pri reklamah 
za živila z visoko vsebnostjo maščob, soli 
in sladkorjev, usmerjenih v otroke, obnaša 
odgovorno; priznava obstoječe kodekse 
ravnanja in podobne pobude s strani 
industrije ter poziva vpletene akterje, da 
mladino še naprej vzgajajo in jo obveščajo 
o pomenu uravnotežene prehrane in 
aktivnega ter zdravega načina življenja;

Or. en
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Predlog spremembe 102
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

13. se zaveda, da bi morale biti reklame za 
živila z visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev, usmerjene v otroke, omejene;
odobrava in spodbuja pobude industrije v 
tej smeri, kot je na primer Zaveza EU (EU 
Pledge); poziva vpletene akterje, da 
mladino vzgajajo in jo obveščajo o pomenu 
uravnotežene prehrane ter aktivnega in 
zdravega načina življenja;

Or. en

Predlog spremembe 103
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

13. se zaveda, da bi morale biti reklame za 
živila z visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev, usmerjene v otroke, omejene in 
odgovorne; poziva Komisijo, naj zaščito 
otrok vključi med glavne prednostne 
naloge potrošniške politike, pri čemer naj 
posebno pozornost nameni agresivnemu 
ali zavajajočemu televizijskemu in 
spletnemu oglaševanju, namenjenemu 
otrokom, mlajšim od 12 let; poziva 
zadevni sektor, naj spoštuje in v celoti 
izvaja obstoječe kodekse ravnanja in 
podobne pobude, in poziva vse vpletene 
akterje, da mladino še naprej vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
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prehrane ter aktivnega in zdravega načina 
življenja;

Or. en

Predlog spremembe 104
Raffaele Baldassarre

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

13. se zaveda, da bi morale biti reklame za 
živila z visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev, usmerjene v otroke, omejene;
odobrava in spodbuja pobude industrije v 
tej smeri, kot je na primer Zaveza EU (EU 
Pledge), in poziva vpletene akterje, da 
mladino vzgajajo in jo obveščajo o pomenu 
uravnotežene prehrane ter aktivnega in 
zdravega načina življenja;

Or. en

Predlog spremembe 105
Renate Sommer

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in 
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 

13. poziva vpletene akterje, da mladino 
vzgajajo in jo obveščajo o pomenu 
uravnotežene prehrane; poziva države 
članice, naj sprejmejo ukrepe za okrepitev 
kritične razsodnosti otrok in mladine v 
odnosu do medijev;
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prehrane;

Or. de

Predlog spremembe 106
Anja Weisgerber

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. obžaluje, da so reklame za živila z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev usmerjene v otroke in mladino, 
ki vse bolj trpijo za negativnimi 
posledicami premalo gibanja in
prekomerne telesne teže; poziva vpletene 
akterje, da mladino vzgajajo in jo 
obveščajo o pomenu uravnotežene 
prehrane;

13. poziva države članice, naj otroke in 
mladino seznanjajo s pomembnostjo 
uravnotežene prehrane in zdravega 
načina življenja, da bi ukrepali proti 
prekomerni telesni teži; poziva države 
članice, naj sprejmejo ukrepe za okrepitev 
kritične razsodnosti otrok in mladine v 
odnosu do medijev;

Or. de

Predlog spremembe 107
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo ozaveščenost potrošnikov 
glede varnosti proizvodov, zlasti pa naj se 
osredotočijo na najbolj ranljive skupine 
potrošnikov, kot so otroci in nosečnice;

Or. en
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Predlog spremembe 108
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. izraža zaskrbljenost zaradi učinka, ki 
ga imata rutinska uporaba spletnega 
vedenjskega oglaševanja in razvoj vsiljivih 
praks spletnega oglaševanja, zlasti prek 
uporabe socialnih omrežij, na ranljive 
potrošnike; ponovno poziva Evropsko 
komisijo, naj do konca leta 2012 izvede 
podrobno analizo učinka, ki ga ima 
zavajajoče in agresivno oglaševanje na 
ranljive potrošnike, zlasti na otroke in 
mladostnike;

Or. en

Predlog spremembe 109
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da reklame za finančne 
naložbene produkte pogosto ne vsebujejo 
zadostnih razlag, s katerimi bi pojasnile 
osnovna tveganja, in pretirano poudarjajo 
morebitne ugodnosti, ki se pogosto ne 
uresničijo, zaradi česar so potrošniki 
produktov finančnih storitev v nevarnosti, 
da bodo izgubili svoj kapital;poziva 
Evropsko komisijo, naj uvede strožje 
standarde za oglaševanje kompleksnih 
finančnih produktov, namenjenih malim 
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vlagateljem, ki finančnega tveganja 
mogoče ne razumejo najbolje, vključno z 
zahtevo po izrecnem navajanju celotne 
izgube, ki jo lahko vlagatelji utrpijo;

Or. en

Predlog spremembe 110
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da so otroci in mladostniki še 
posebej ranljivi za agresivno trženje in 
oglaševanje; poziva Evropsko komisijo, 
naj izvede podrobno analizo učinka, ki ga 
ima zavajajoče in agresivno oglaševanje 
na ranljive potrošnike, zlasti na otroke in 
mladostnike;

Or. en

Predlog spremembe 111
Anna Hedh

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba posebno 
pozornost nameniti spletnemu trženju 
škodljivih snovi, kot je alkohol, ki doseže 
tudi mladino. Zaradi narave in področja 
uporabe metod spletnega trženja, tj. prek 
socialnih omrežij, posamezne države 
članice zelo težko spremljajo spletno 
trženje alkohola, zaradi česar bi ukrepi 
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Evropske komisije imeli pomembno 
dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 112
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja zlasti ranljivost otrok in 
mladostnikov za reklame, ki oglašujejo 
alkohol in tobak; meni, da je treba 
agresivno trženje in oglaševanje alkohola 
in tobaka, ki je namenjeno predvsem 
otrokom in mladostnikom, prepovedati;

Or. en

Predlog spremembe 113
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
preglednosti cen;

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
večje obveščenosti glede pravic potnikov 
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in preglednosti cen;

Or. en

Predlog spremembe 114
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
preglednosti cen;

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je lahko še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 
bodo med drugim zagotovile preglednost
cen ter dostop do informacij in pomoči;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva 

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva 
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Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
preglednosti cen;

Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
preglednosti cen; poziva Komisijo, naj v 
načrtovanem pregledu zakonodaje EU o 
pravicah potnikov upošteva položaj 
ranljivih potrošnikov in preuči ravni, 
merila in mehanizme za izplačilo 
odškodnine, pri čemer naj poskrbi, da ne 
bo prišlo do znižanja obstoječih ravni;

Or. en

Predlog spremembe 116
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; 
poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev preglednosti cen;

14. ugotavlja, da se potniki kljub obstoječi 
zakonodaji na poti še vedno pogosto 
srečujejo s težavami; poziva Evropsko 
komisijo in države članice, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe za lažji dostop 
potrošnikov do pritožbenih postopkov in 
za zagotovitev preglednosti cen;

Or. en

Predlog spremembe 117
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
preglednosti cen;

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
preglednosti cen in naj sprejmejo enotno 
listino o pravicah potnikov, ki bo veljala 
za različna prevozna sredstva in 
usklajevala kakovost storitev in dostop do 
njih;

Or. hu

Predlog spremembe 118
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; poziva
Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev 
preglednosti cen;

14. poudarja, da se kljub temu, da obstaja 
zakonodaja za to področje, zaradi njenega 
nespoštovanja dogaja, da se potniki 
pogosto znajdejo v ranljivem položaju, 
zlasti v primeru odpovedi potovanja ali 
zamude, ta položaj pa je še slabši, če 
potrošnik trpi zaradi določene hibe; 
opozarja, da je treba osebam z zmanjšano 
mobilnostjo in invalidom zagotoviti enak 
dostop, ter poudarja, da je treba tem 
potnikom storitve zagotoviti brez omejitev;
poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev preglednosti cen ter 
spoštovanja in pravilnega izvajanja 
veljavne zakonodaje;
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Or. el

Predlog spremembe 119
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki 
v tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, s tem ko za enake 
izdelke in storitve plačujejo več;

15. vztraja pri dejstvu, da je treba nujno 
zagotoviti, da bodo imeli vsi potrošniki
koristi od elektronskega trgovanja, pri 
vseh ukrepih, namenjenih odpravi 
digitalne ločnice, pa upoštevati zlasti 
potrebe ranljivih potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 120
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki v 
tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, s tem ko za enake 
izdelke in storitve plačujejo več;

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki v 
tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, s tem ko za enake 
izdelke in storitve plačujejo več, kar 
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seveda ne pomeni, da je elektronsko 
trgovanje način bojevanja proti revščini 

Or. el

Predlog spremembe 121
María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki v 
tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, s tem ko za enake 
izdelke in storitve plačujejo več;

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da ranljivi 
potrošniki, ki jih digitalna ločnica pogosto
prizadene, ne morejo izkoristiti ugodnosti 
elektronskega trgovanja in poleg tega trpijo 
tudi zaradi „davka na revščino“, s tem ko 
za enake izdelke in storitve plačujejo več;
poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj krepijo zaupanje potrošnikov, 
hkrati pa premagajo ovire za čezmejno 
elektronsko trgovino z razvojem 
učinkovite politike, ki posebno pozornost 
namenja potrebam ranljivih potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 122
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
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opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki v 
tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, s tem ko za enake 
izdelke in storitve plačujejo več;

opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki v 
tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, ali „davka na 
šibkost“ s tem ko za enake izdelke in 
storitve plačujejo več ali pa so prisiljeni, 
da za pomoč prosijo tretjo osebo;

Or. hu

Predlog spremembe 123
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki 
v tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, s tem ko za enake 
izdelke in storitve plačujejo več;

15. ugotavlja, da digitalizacija storitev 
lahko pomeni, da potrošniki, ki iz različnih 
razlogov ne morejo dostopati do interneta 
ali ga uporabljati, ne morejo izkoristiti 
ugodnosti elektronskega trgovanja in so 
zato izključeni s precejšnjega dela 
notranjega trga; 

Or. en

Predlog spremembe 124
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki 
v tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, s tem ko za enake 
izdelke in storitve plačujejo več;

15. obžaluje, da digitalizacija storitev lahko 
pomeni, da potrošniki v tretjem 
življenjskem obdobju, ki jih je digitalna 
ločnica najbolj prizadela, ne morejo v 
celoti izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja;

Or. en

Predlog spremembe 125
Anna Hedh, Christel Schaldemose

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da digitalizacija storitev in 
dodaten strošek, ki ga povzroča njihovo 
opravljanje v tradicionalnih poslovalnicah 
in trgovinah, lahko pomeni, da potrošniki
v tretjem življenjskem obdobju, ki jih je 
digitalna ločnica najbolj prizadela, ne 
morejo izkoristiti ugodnosti elektronskega 
trgovanja in poleg tega trpijo tudi zaradi 
„davka na revščino“, s tem ko za enake 
izdelke in storitve plačujejo več;

15. obžaluje, da digitalizacija storitev ne 
upošteva posebej potrošnikov v tretjem 
življenjskem obdobju; prihranki, ki jih 
omogoča njihovo opravljanje v 
tradicionalnih poslovalnicah in trgovinah, 
se morajo uporabiti za izboljšanje storitve 
za potrošnike v tretjem življenjskem 
obdobju; ti, ki so najpogosteje invalidi, bi 
lahko imeli velike koristi od izboljšanja 
kakovosti elektronskega trgovanja in
storitev; prispevek celotne družbe in 
predvsem podjetij je nujen, da se pomaga 
tem starejšim in da se jih nauči, da v 
celoti izkoristijo prednosti digitalizacije;

Or. sv
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Predlog spremembe 126
Emilie Turunen

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da so otroci in mladostniki 
še posebej ranljivi pri uporabi 
komunikacijskih tehnologij, kot so 
pametni telefoni in igre na internetu; 
meni, da je treba sprejeti zaščitne ukrepe, 
s katerimi bi se izognili obračunavanju 
prekomernih stroškov v takšnih 
okoliščinah;

Or. en

Predlog spremembe 127
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da liberalizacija glavnih trgov 
oskrbe na splošno ni prinesla znižanja 
cen, večini državljanov pa je prinesla 
dodatno težavo: kako prepoznati 
najustreznejšo ceno, zamenjati dobavitelja 
in razumeti postavke na računu;

16. poudarja, da liberalizacija glavnih trgov 
oskrbe lahko koristi potrošnikom, če so ti 
ustrezno obveščeni, če znajo primerjati 
cene in zamenjati dobavitelja; poziva 
Evropsko komisijo, države članice in 
podjetja, naj zagotovijo večjo preglednost 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 128
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da liberalizacija glavnih trgov 
oskrbe na splošno ni prinesla znižanja 
cen, večini državljanov pa je prinesla 
dodatno težavo: kako prepoznati 
najustreznejšo ceno, zamenjati dobavitelja 
in razumeti postavke na računu;

16. poudarja, da je liberalizacija glavnih 
trgov oskrbe, med drugim tudi v sektorju 
energetike in telekomunikacij, na žalost
prinesla dodatno težavo za potrošnike 
nasploh, zlasti pa za ranljive potrošnike: 
kako prepoznati ceno, ki najbolj ustreza 
njihovim potrebam, zamenjati dobavitelja 
in razumeti postavke na računu; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi 
potrošnikom na splošno, zlasti pa 
ranljivim potrošnikom, zagotovile dostop 
do jasnih, razumljivih in primerljivih 
informacij o cenah, pogojih in pravnih 
sredstvih ter jim omogočile enostavno 
zamenjavo dobavitelja;

Or. en

Predlog spremembe 129
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da liberalizacija glavnih trgov 
oskrbe na splošno ni prinesla znižanja cen, 
večini državljanov pa je prinesla dodatno 
težavo: kako prepoznati najustreznejšo 
ceno, zamenjati dobavitelja in razumeti 
postavke na računu;

16. poudarja, da liberalizacija glavnih trgov 
oskrbe na splošno ni prinesla znižanja cen, 
večini državljanov pa je prinesla dodatno 
težavo: kako prepoznati najustreznejšo 
ceno, zamenjati dobavitelja in razumeti 
postavke na računu, oziroma čeprav so se 
zaradi liberalizacije cene znižale, zlasti v 
primeru neregulirane konkurence, pa se 
je zaradi nje neznosno zmanjšala kakovost 
dostopa, ki bi sicer moral biti zagotovljen 
vsem;
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Or. hu

Predlog spremembe 130
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da liberalizacija glavnih 
trgov oskrbe na splošno ni prinesla 
znižanja cen, večini državljanov pa je 
prinesla dodatno težavo: kako prepoznati 
najustreznejšo ceno, zamenjati dobavitelja 
in razumeti postavke na računu;

16. poudarja vpliv „digitalne ločnice“ na 
potrošnike, ki nimajo dostopa do širšega 
nabora proizvodov in storitev, ki so na 
voljo tistim, ki imajo sredstva in 
sposobnosti za dostopanje do spletnih 
storitev; poziva države članice in 
Evropsko komisijo, naj v korist vseh 
državljanov in potrošnikov Evropske unije 
pospešijo izvajanje evropske digitalne 
agende;

Or. en

Predlog spremembe 131
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da liberalizacija glavnih 
trgov oskrbe na splošno ni prinesla 
znižanja cen, večini državljanov pa je 
prinesla dodatno težavo: kako prepoznati
najustreznejšo ceno, zamenjati dobavitelja 
in razumeti postavke na računu;

16. poudarja, da morajo liberalizacijo
glavnih trgov oskrbe spremljati ukrepi, ki 
ranljivim potrošnikom omogočajo, da 
enostavno prepoznajo najustreznejšo ceno, 
vedo, kako zamenjati dobavitelja, in 
razumejo postavke na računu;

Or. fr
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Predlog spremembe 132
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da liberalizacija glavnih 
trgov oskrbe na splošno ni prinesla 
znižanja cen, večini državljanov pa je 
prinesla dodatno težavo: kako prepoznati 
najustreznejšo ceno, zamenjati dobavitelja 
in razumeti postavke na računu;

16. pozdravlja dejstvo, da je liberalizacija 
glavnih trgov oskrbe na splošno povečala 
konkurenco in tako potrošnikom 
omogočila dostop do širšega nabora 
proizvodov in storitev; poudarja, da večja 
izbira za potrošnike zahteva tudi boljšo 
obveščenost;

Or. en

Predlog spremembe 133
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da bi bilo dobro preprečiti 
prakso, ki se uporablja v nekaterih 
državah, da so računi za gospodarske 
javne službe (kot je dobava električne 
energije) povezani s pobiranjem davkov 
pri potrošnikih; meni, da je ta vrsta 
prakse predvsem neugodna za ranljive 
potrošnike, ker zaradi pretiranih računov, 
ki so posledica teh davčnih obveznosti, 
obstaja tveganje prekinitve opravljanja 
storitev, ki so osnovne dobrine; opozarja, 
da morajo države članice, zlasti v primeru 
opravljanja gospodarskih javnih služb, 
ohraniti spoštovanje pravic in obveznosti, 
povezanih z ranljivimi potrošniki;

Or. el
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Predlog spremembe 134
Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi 
brezplačnih mehanizmov za alternativno 
reševanje sporov, ki se lahko aktivirajo 
samodejno, kadar je v njih udeležen 
ranljivi potrošnik, ter skupinskih ukrepov;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 135
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi 
brezplačnih mehanizmov za alternativno 
reševanje sporov, ki se lahko aktivirajo 
samodejno, kadar je v njih udeležen 
ranljivi potrošnik, ter skupinskih ukrepov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 136
Philippe Juvin
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi 
brezplačnih mehanizmov za alternativno 
reševanje sporov, ki se lahko aktivirajo 
samodejno, kadar je v njih udeležen 
ranljivi potrošnik, ter skupinskih ukrepov;

17. vztraja, da je treba v predlogu 
direktive o alternativnem reševanju 
potrošniških sporov in v predlogu uredbe 
o spletnem reševanju potrošniških sporov, 
ki je trenutno v postopku pregleda, 
ranljivim potrošnikom omogočiti dostop 
do brezplačnega alternativnega reševanja 
sporov; poziva Evropsko komisijo, naj 
razmisli o primernih mehanizmih, s 
katerimi bi zagotovila, da bodo potrebe 
ranljivih potrošnikov v okviru morebitne 
vzpostavitve sistema skupinskih tožb na 
ravni Evropske unije ustrezno 
upoštevane;

Or. en

Predlog spremembe 137
Robert Rochefort

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi brezplačnih 
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov, ki se lahko aktivirajo samodejno, 
kadar je v njih udeležen ranljivi potrošnik, 
ter skupinskih ukrepov;

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi brezplačnih 
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov, do katerih bi ranljivi potrošniki 
imeli olajšan dostop, ter skupinskih 
ukrepov;

Or. fr

Predlog spremembe 138
Anna Maria Corazza Bildt, Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi 
brezplačnih mehanizmov za alternativno 
reševanje sporov, ki se lahko aktivirajo 
samodejno, kadar je v njih udeležen 
ranljivi potrošnik, ter skupinskih ukrepov;

17. podpira delo Evropske komisije na 
področju alternativnega in spletnega 
reševanja sporov in v tem okviru poziva 
Komisijo in države članice, naj upoštevajo 
ranljive potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 139
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez, Anna Hedh

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi 
brezplačnih mehanizmov za alternativno 
reševanje sporov, ki se lahko aktivirajo 
samodejno, kadar je v njih udeležen 
ranljivi potrošnik, ter skupinskih ukrepov;

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi učinkovitih
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov z najnižjimi mogočimi stroški za 
pritožbe, ki se lahko aktivirajo samodejno, 
kadar je v njih udeležen ranljivi potrošnik;
poleg tega bi bilo treba oblikovati posebna 
pravila za evropske kolektivne ukrepe, s 
katerimi bi ranljivim potrošnikom 
zagotavljali spoštovanje njihovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 140
Rolandas Paksas
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi brezplačnih 
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov, ki se lahko aktivirajo samodejno, 
kadar je v njih udeležen ranljivi potrošnik, 
ter skupinskih ukrepov;

17. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razmislijo o uvedbi brezplačnih 
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov, ki se lahko aktivirajo samodejno, 
kadar je v njih udeležen ranljivi potrošnik, 
ter skupinskih ukrepov; poudarja, da mora 
biti reševanje sporov hitro in poceni, hitro 
pa se morajo izvajati tudi odločitve;

Or. lt

Predlog spremembe 141
Philippe Juvin

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri sprejemanju 
obsežne in skladne politične in 
zakonodajne strategije za odpravo 
ranljivosti, zlasti v okviru programa 
ukrepov na področju potrošniške politike 
in programa varstva potrošnikov;

črtano

(Glej predloga sprememb 5 (nov odstavek 
3a) in 6 (nov odstavek 3b), ki ju je vložil 
Philippe Juvin. Odstavek 18 poročevalke je 
prenesen na začetek poročila, da bi 
izpostavili njegov pomen, njegovo besedilo 
pa je dodatno okrepljeno.)

Or. en
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Predlog spremembe 142
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri sprejemanju 
obsežne in skladne politične in 
zakonodajne strategije za odpravo 
ranljivosti, zlasti v okviru programa 
ukrepov na področju potrošniške politike in 
programa varstva potrošnikov;

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri sprejemanju 
obsežne in skladne politične in
zakonodajne strategije za odpravo 
ranljivosti, zlasti v okviru programa 
ukrepov na področju potrošniške politike in 
programa varstva potrošnikov; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da potrošniška politika in program varstva 
potrošnikov na področju dostopa do blaga 
in storitev ter njihove dobave ne bosta 
vključevala nobene diskriminacije, ki 
temelji na spolu;

Or. en

Predlog spremembe 143
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri sprejemanju 
obsežne in skladne politične in 
zakonodajne strategije za odpravo 
ranljivosti, zlasti v okviru programa 
ukrepov na področju potrošniške politike in 
programa varstva potrošnikov;

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj v povezavi z Evropskim 
parlamentom sodelujejo pri sprejemanju 
obsežne in skladne politične in 
zakonodajne strategije za odpravo 
ranljivosti, zlasti v okviru programa 
ukrepov na področju potrošniške politike in 
programa varstva potrošnikov;poudarja, 
da oblikovanje strategije za krepitev 
pravic najbolj ranljivih potrošnikov s 
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ciljem, da se poveča njihova udeležba na 
enotnem trgu, prispeva ne le k njihovi 
socialni vključenosti in napredovanju v 
smeri pravičnejše in strpnejše družbe, 
temveč tudi k zagotavljanju bolj 
dinamičnega, varnejšega in bolj 
konkurenčnega notranjega trga; 
poudarja, da bi ta naloga morala poleg 
oblasti vključevati tudi podjetja in 
dobavitelje, da bi lažje dosegli 
preglednejše pogodbeno ravnovesje;

Or. en

Predlog spremembe 144
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri sprejemanju
obsežne in skladne politične in 
zakonodajne strategije za odpravo 
ranljivosti, zlasti v okviru programa 
ukrepov na področju potrošniške politike in 
programa varstva potrošnikov;

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj pri sprejemanju programa 
ukrepov na področju potrošniške politike in 
programa varstva potrošnikov upoštevajo 
posebne potrebe ranljivih potrošnikov; 

Or. en

Predlog spremembe 145
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo in države 18. poziva Evropsko komisijo in države 
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članice, naj sodelujejo pri sprejemanju 
obsežne in skladne politične in 
zakonodajne strategije za odpravo 
ranljivosti, zlasti v okviru programa 
ukrepov na področju potrošniške politike in 
programa varstva potrošnikov;

članice, naj sodelujejo pri sprejemanju 
obsežnih in skladnih politik za krepitev 
vloge ranljivih potrošnikov, zlasti v okviru 
programa ukrepov na področju potrošniške 
politike in programa varstva potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 146
Malcolm Harbour

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri sprejemanju
obsežne in skladne politične in 
zakonodajne strategije za odpravo
ranljivosti, zlasti v okviru programa 
ukrepov na področju potrošniške politike in 
programa varstva potrošnikov;

18. poziva Evropsko komisijo, naj v okviru 
programa ukrepov na področju potrošniške 
politike in programa varstva potrošnikov 
obravnava vprašanja ranljivosti
potrošnikov, o katerih ti najpogosteje 
poročajo;

Or. en


