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Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda a Jill Evans

Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 3a (nové)

- s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 o bezpečnosti výrobků, zejména 
hraček1,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění A

A. vzhledem k tomu, že pohlaví, věk, příjmy, úroveň vzdělání, etnický původ či 
spotřební zvyklosti jsou faktory, které rozlišují spotřebitele, a které proto musí být 
zohledněny ve vnitrostátní spotřebitelské politice a spotřebitelské politice 
Společenství,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA (2007)0412.
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Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění B

B. vzhledem k tomu, že moderní spotřebitelská strategie musí brát ohled na sociální 
změny, k nimž patří např. jiná věková struktura, rostoucí význam úlohy ženy a účasti 
dětí na spotřební společnosti, integrace etnických menšin, ale také rozvoj životní 
úrovně, jakož i ekonomické a technické změny ve společnosti i změny z hlediska 
životního prostředí,

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění C

C. vzhledem k tomu, že vyvážená účast žen a mužů, mladých i starších nebo dokonce 
velmi starých generací, a to zejména žen, a kulturních či etnických menšin by měla 
být v rozvoji a uplatňování této politiky zakotvena lépe,

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění C

C. vzhledem k tomu, že vyvážená účast žen a mužů, mladých i starších generací 
a kulturních či etnických menšin by měla být v rozvoji a uplatňování spotřebitelské
politiky zakotvena lépe, s cílem zajistit stanovení přiměřených opatření na jejich 
ochranu,

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění D

D. vzhledem k tomu, že pokud jde o bezpečnost a ochranu spotřebitelů, existují rozdíly 
v tom, jak jsou ženy, muži a děti vystavovány některým produktům, například 
chemickým látkám nebo léčivým přípravkům, a do jaké míry jsou na ně citlivé, a že 
jsou nezbytné další výzkumy v této oblasti pro lepší identifikaci „rizikových“ 
produktů; vzhledem k tomu, že biologické faktory však nejsou jediným důvodem 
odlišné citlivosti žen na některé druhy produktů, jelikož svou úlohu sehrávají i faktory 
sociální, například povaha zaměstnání,

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění Da (nový)

Da. vzhledem k tomu, že by spotřebitelská politika měla zahrnovat nejen nákup a prodej 
produktů, ale také služeb poskytovaných veřejným nebo soukromým sektorem a že 
by měla nabízet přiměřenou ochranu v této oblasti citlivým spotřebitelům, jakými 
jsou ženy, starší osoby a znevýhodněné sociální skupiny, které jsou častěji oběťmi 
nepoctivých poskytovatelů služeb,

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění Da (nový)

Da. vzhledem k tomu, že se v rámci výroby léčivých přípravků neuplatňuje zvláštní 
farmakologie v souvislosti s pohlavím, že pouze 20 % pacientů, na kterých byl 
testován nově vyvinutý léčivý přípravek, jsou ženy, a vzhledem k tomu, že pokud není 
léčivý přípravek testován zvlášť na ženách, mohlo by se velmi snadno stát, že pro ně 
nebude účinný a že nebudou známy jeho vedlejší účinky,

Or. it
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 9
Bod 1

1. opět podtrhuje význam otázky pohlaví jako nedílné součásti spotřebitelské politiky 
a žádá Komisi, aby Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví pravidelně informovala 
o pokroku v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 10
Bod 3

3. naléhavě Komisi a sítě evropských spotřebitelských center žádá, aby při informování 
a vzdělávání spotřebitelů braly vždy v potaz hledisko pohlaví, věku i etnického 
původu, ale i národních tradic;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 11
Bod 3

3. naléhavě Komisi a sítě evropských spotřebitelských center žádá, aby při informování 
a vzdělávání spotřebitelů věnovaly zvýšenou pozornost nejzranitelnějším skupinám 
spotřebitelů;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda a Jill Evans

Pozměňovací návrh 12
Bod 3a (nový)

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá legislativní a administrativní 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby spotřební zboží, které je prodáváno v EU, 
neohrožovalo zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a zejména žen a dětí;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 13
Bod 5

5. opětovně vyzývá k tomu, aby se nejzranitelnějším skupinám spotřebitelů věnovala 
při formulování spotřebitelské politiky větší pozornost;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 14
Bod 5

5. opětovně vyzývá k tomu, aby se cílovým skupinám, jako jsou ženy, mládež, starší 
občané, etnické menšiny a znevýhodněné sociální skupiny, věnovala při formulování 
spotřebitelské politiky větší pozornost;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 15
Bod 5

5. opětovně vyzývá k tomu, aby se cílové skupiny, jako jsou ženy, mládež, starší občané, 
etnické menšiny a obzvláště ženy z řad přistěhovalců, stejně jako národní tradice více 
zohlednily při formulování spotřebitelské politiky (vypouští se);

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 16
Bod 6

6. vyzývá členské státy, aby k dosažení větší rovnováhy při definování spotřebitelské 
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politiky podněcovaly spolupráci vnitrostátních orgánů se spotřebitelskými 
organizacemi a aby podporovaly projekty zaměřené na lepší informovanost 
spotřebitelů s důrazem na nejzranitelnější skupiny spotřebitelů;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 17
Bod 7

7. domnívá se, že k dosažení větší rovnováhy při definování spotřebitelské politiky je 
důležité posílit zapojení žen (vypouští se) do spotřebitelských organizací;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 18
Bod 7

7. vyzývá k pořádání osvětových kampaní, které by zvýšily povědomí spotřebitelů 
o produktech a zvyklostech, které škodí v průběhu těhotenství, především o kouření, a 
to i pasivním, a o konzumaci alkoholu, ale i jiných spotřebitelských produktů, jako 
jsou léčivé přípravky a chemické produkty, jež při užívání v těhotenství ohrožují 
zdraví; vyzývá Komisi, aby povzbuzovala výrobce k tomu, aby tato rizika jasně 
uváděly na obalech dotčených produktů způsobem, kterým se zajistí přiměřená 
informovanost těhotných žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 19
Bod 7

7. domnívá se, že by se v rámci pořádání osvětových kampaní mělo usilovat o zvyšování
povědomí spotřebitelů o produktech a zvyklostech, které škodí v průběhu těhotenství, 
především o kouření, a to i pasivním, a o konzumaci alkoholu, ale i jiných 
spotřebitelských produktů, jež při užívání v těhotenství ohrožují zdraví.



AM\701169CS.doc 7/8 PE398.696v01-00
Externí překlad

CS

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 20
Bod 7

7. vyzývá k pořádání osvětových kampaní, které by zvýšily povědomí spotřebitelů 
o produktech a zvyklostech, které škodí v průběhu těhotenství, především o kouření, a 
to i pasivním, a o konzumaci alkoholu, ale i jiných spotřebitelských produktů, jež při 
užívání v těhotenství ohrožují zdraví; žádá evropské instituce, a zejména Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky, vnitrostátní orgány a organizace spotřebitelů, aby se 
u farmaceutického průmyslu a jeho organizací zasadily o zohledňování rozmanitosti 
skupin spotřebitelů léčivých přípravků, a zejména hlediska pohlaví při jejich výrobě, 
ať už jde o léčivé přípravky stávající či nové.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 21
Bod 7a (nový)

7a. vyzývá Komisi, aby podniky podporovala v dobrovolném využívání nových 
technologií, a zejména internetu, jakožto nástroje informování spotřebitelů o povaze 
a možných rizicích některých produktů, především pro zranitelné kategorie, jako 
jsou ženy, děti a starší osoby; 

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 22
Bod 7a (nový)

7a. vyzývá Komisi, aby pozorněji sledovala vnitrostátní spotřebitelské politiky, aby každý 
spotřebitel mohl nakupovat kdekoli v EU a byl stejně účinně chráněn v každém 
členském státě;

Or. sk
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Pozměňovací návrh, který předkládá Zita Pleštinská

Pozměňovací návrh 23
Bod 7b (nový)

7b. vzhledem k tomu, že mezi největší překážky rozvoje maloobchodního vnitřního trhu 
patří nejasnosti v oblasti spotřebitelských smluv a náhrada škody, podporuje Komisi 
ve snaze zavést standardní smlouvy, které by měly stejné náležitosti v každém 
členském státě EU;

Or. sk

Pozměňovací návrh, který předkládá Marusya Ivanova Lyubcheva

Pozměňovací návrh 24
Bod 7a (nový)

7a. domnívá se, že by měla být věnována větší pozornost prodeji alkoholických produktů 
a jejich uvádění na trh, včetně produktů s nízkým obsahem alkoholu, zaměřená 
mimo jiné na mládež, s cílem lépe řešit problémy užívání alkoholu a omezování 
spotřeby alkoholu i zdraví spotřebitelů a bezpečnosti; vyzývá Komisi, aby provedla 
kritické posouzení způsobu prodeje alkoholického zboží a navrhla opatření s cílem 
dosáhnout lepší rovnováhy mezi zdravím a bezpečností a spotřebitelským chováním, 
se zvláštním ohledem na mládež;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda a Jill Evans

Pozměňovací návrh 25
Bod 7a (nový)

7a. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby zaručily, že všechny produkty, ze kterých se 
skládají hračky, jsou pro děti bezpečné; vyzývá Komisi, aby v rámci revidování 
směrnice o hračkách navrhla bezpodmínečný zákaz používání veškerých vůní,
senzibilizátorů, endokrinních disruptorů a karcinogenních či mutagenních látek 
nebo látek toxických pro reprodukci, ale i velmi toxických složek;

Or. en
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