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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda και Jill Evans

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την 
ασφάλεια των προϊόντων και κυρίως των παιχνιδιών1

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο, η ηλικία, τα έσοδα, το επίπεδο εκπαίδευσης, η 
εθνική καταγωγή και τα καταναλωτικά πρότυπα αποτελούν παράγοντες που 
χαρακτηρίζουν τη διαφορά μεταξύ των καταναλωτών και πρέπει κατά συνέπεια να 
λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής για τους 
καταναλωτές

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0412.
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Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. εκτιμώντας ότι μια σύγχρονη στρατηγική για την πολιτική καταναλωτών πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη κοινωνικές αλλαγές, όπως η νέα ηλικιακή διάρθρωση, ο μεγαλύτερος 
ρόλος των γυναικών, η αυξανόμενη σημασία  της συμμετοχής των παιδιών στην 
κοινωνία της κατανάλωσης, και η ενσωμάτωση των εθνοτικών μειονοτήτων, αλλά 
και η εξέλιξη του επιπέδου ζωής καθώς επίσης οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
τεχνικές μεταβολές στην κοινωνία,

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών, νέων και ηλικιωμένων, 
ή και υπερήλικων, ιδιαίτερα γυναικών,   και πολιτιστικών/εθνοτικών μειονοτήτων, 
θα πρέπει να καταλαμβάνει καλύτερη θέση κατά την ανάπτυξη και τη συνέχιση 
πολιτικής,

Or. pl

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι  η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών, νέων και ηλικιωμένων, 
και πολιτιστικών/εθνοτικών μειονοτήτων, θα πρέπει να καταλαμβάνει καλύτερη θέση 
κατά την ανάπτυξη και τη συνέχιση της πολιτικής καταναλωτών, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των τελευταίων,

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι, σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή, οι 
γυναίκες, οι άνδρες και τα παιδιά είναι εκτεθειμένοι και ευάλωτοι σε διάφορα 
προϊόντα, όπως χημικά προϊόντα ή φάρμακα, με διάφορους τρόπους και ότι 
χρειάζονται περαιτέρω σχετικές έρευνες για να προσδιοριστούν καλύτερα τα 
"επικίνδυνα" προϊόντα· ότι, ωστόσο, οι βιολογικοί παράγοντες δεν είναι ο μόνος 
λόγος για την διαφορετική ευαισθησία των γυναικών σε σχέση με διάφορους τύπους 
προϊόντων, αλλά και ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η φύση της 
απασχόλησης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο,

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική καταναλωτών θα έπρεπε να καλύπτει την 
αγοραπωλησία όχι μόνο των προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται 
από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να προσφέρει κατάλληλη προστασία 
στους ευάλωτους καταναλωτές, όπως είναι οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι 
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες, που συχνότερα είναι θύματα ελάχιστα 
ευσυνείδητων παρόχων υπηρεσιών

Or. fr

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την παραγωγή των φαρμάκων δεν εφαρμόζεται 
ειδική φαρμακολογία ανάλογη προς το φύλο, ότι 20% μόνο των ασθενών που 
υποβάλλονται σε δοκιμαστικά τεστ κατά την τελειοποίηση νέου φαρμάκου είναι 
γυναίκες και ότι εάν ένα φάρμακο δεν έχει δοκιμαστεί ειδικά στις γυναίκες 
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικό για αυτές και οι παρενέργειές του να μην 
είναι γνωστές,
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Or. it

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1

1. επαναλαμβάνει τη σημασία της διάστασης του φύλου ως αναπόσπαστου στοιχείου της 
πολιτικής καταναλωτών και καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά της 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών σχετικά με τις 
προόδους που επιτυγχάνονται

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. παρακινεί την Επιτροπή και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών να 
λαμβάνουν πάντοτε υπόψη την προοπτική από άποψη φύλου, ηλικίας και εθνότητας 
καθώς και εθνικών παραδόσεων στο έργο τους για την ενημέρωση και εκπαίδευση 
των καταναλωτών·

Or. pl

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

3. παρακινεί την Επιτροπή και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών να 
αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις πλέον ευάλωτες ομάδες καταναλωτών στο έργο 
τους για την ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών·

Or. sk
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda και Jill Evans 

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά 
και διοικητικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι καταναλωτικά αγαθά που τίθενται 
στο εμπόριο εντός της ΕΕ δεν ενέχουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών, ιδιαίτερα δε των γυναικών και των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5

5. ζητεί και πάλι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες ομάδες
καταναλωτών, κατά την διαμόρφωση της πολιτικής καταναλωτών·

Or. sk

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. ζητεί και πάλι να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ομάδες στόχου όπως οι γυναίκες, οι 
νέοι και οι ηλικιωμένοι, οι εθνοτικές μειονότητες και οι μειονεκτούσες κοινωνικές 
ομάδες, κατά την διαμόρφωση της πολιτικής καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. ζητεί και πάλι να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ομάδες στόχου όπως οι γυναίκες, οι 
νέοι και οι ηλικιωμένοι, οι εθνοτικές μειονότητες και, ιδιαίτερα, οι μετανάστριες, 
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καθώς επίσης και στις εθνικές παραδόσεις, κατά την διαμόρφωση της πολιτικής 
καταναλωτών·

Or. pl

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στην χάραξη 
της πολιτικής καταναλωτών, να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εθνικών 
θεσμικών οργάνων και οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών και να 
ενισχύσουν σχέδια που αποβλέπουν στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, 
με ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες ομάδες καταναλωτών·

Or. sk

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
Παράγραφος 7

7. θεωρεί σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών (διαγράφεται) σε 
οργανώσεις καταναλωτών προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στην 
χάραξη της πολιτικής καταναλωτών ·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Παράγραφος 7

7. ζητεί στις ενημερωτικές εκστρατείες να ενισχύεται η συνειδητοποίηση των 
καταναλωτών αναφορικά με τα προϊόντα και τις πρακτικές που είναι βλαβερά κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα το κάπνισμα, ακόμη και το παθητικό κάπνισμα, 
και η χρήση αλκοόλ, αλλά και άλλα καταναλωτικά αγαθά, όπως τα φάρμακα ή τα 
χημικά προϊόντα, που δημιουργούν κινδύνους για την υγεία όταν καταναλώνονται ή 
χρησιμοποιούνται κατά την εγκυμοσύνη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους 
κατασκευαστές να τοποθετούν σαφή ένδειξη σχετικά με τους κινδύνους αυτούς 
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στις συσκευασίες των εν λόγω προϊόντων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη ενημέρωση των εγκύων γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες πρέπει να έχουν ως στόχο να ενισχύεται η 
συνειδητοποίηση των καταναλωτών αναφορικά με τα προϊόντα και τις πρακτικές που 
είναι βλαβερά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα το κάπνισμα, ακόμη και 
το παθητικό κάπνισμα, και η χρήση αλκοόλ, αλλά και άλλα καταναλωτικά αγαθά που 
δημιουργούν κινδύνους για την υγεία όταν χρησιμοποιούνται κατά την εγκυμοσύνη·

Or. sk

Τροπολογία: Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7

7. ζητεί στις ενημερωτικές εκστρατείες να ενισχύεται η συνειδητοποίηση των 
καταναλωτών αναφορικά με τα προϊόντα και τις πρακτικές που είναι βλαβερά κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα το κάπνισμα, ακόμη και το παθητικό κάπνισμα, 
και η χρήση αλκοόλ, αλλά και άλλα καταναλωτικά αγαθά που δημιουργούν κινδύνους 
για την υγεία όταν χρησιμοποιούνται κατά την εγκυμοσύνη. Ζητεί από τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα, και κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τους
εθνικούς οργανισμούς και τις οργανώσεις καταναλωτών να προβούν σε διαβήματα
προς τη βιομηχανία και τις οργανώσεις της, ζητώντας τους, κατά την παραγωγή
φαρμακευτικών προϊόντων, είτε νέων είτε παλαιών, να λαμβάνουν υπόψη την
ποικιλομορφία των ομάδων καταναλωτών των φαρμάκων αυτών, και κατ' αρχάς 
το φύλο τους·

Or. it
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την - εθελοντική- εφαρμογή από τις επιχειρήσεις 
των νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, ως μέσου ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με τη φύση και τους ενδεχόμενους κινδύνους ορισμένων 
προϊόντων, κυρίως για τις ευάλωτες κατηγορίες, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά 
και οι ηλικιωμένοι·

Or. fr

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικότερα τις εθνικές πολιτικές στον 
τομέα της κατανάλωσης, προκειμένου κάθε καταναλωτής να είναι σε θέση να 
πραγματοποιεί αγορές παντού στην Ευρώπη προστατευόμενος με την ίδια 
αποτελεσματικότητα σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. sk

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7 β (νέα)

7 β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σαφήνειας στον τομέα των συμβάσεων 
καταναλωτών και των αποζημιώσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια 
για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς του λιανικού εμπορίου, και υποστηρίζει 
την Επιτροπή στη βούλησή της να  καθιερώσει συμβάσεις τύπου, που να 
περιλαμβάνουν τα ίδια ουσιαστικά στοιχεία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 

Or. sk



AM\701169EL.doc 9/9 PE398.696v01-00

EL

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εμπορία και στην 
εισαγωγή οινοπνευματωδών προϊόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων με χαμηλή περιεκτικότητα οινοπνεύματος τα οποία προορίζονται, μεταξύ 
άλλων, και για τους νέους, με σκοπό να αντιμετωπιστούν καλύτερα η χρήση 
οινοπνεύματος και η μείωση της κατανάλωσής του καθώς και η υγεία των 
καταναλωτών και θέματα ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σε κριτική 
αξιολόγηση τον τρόπο με τον οποίο τα οινοπνευματώδη τίθενται στην αγορά και να 
προτείνει μέτρα που να αποβλέπουν σε καλύτερη ισορροπία μεταξύ υγείας, 
ασφάλειας και συμπεριφοράς των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους· 

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda και Jill Evans 

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε όλα τα 
παιχνίδια, από όποια προϊόντα και να αποτελούνται, να είναι ασφαλή για τα παιδιά· 
καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια, να 
προτείνει μια άνευ όρων απαγόρευση της χρησιμοποίησης όλων των αρωμάτων, 
αλλεργιογόνων και ενδοκρινικών διαταρακτών, καθώς και των ουσιών που είναι 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την αναπαραγωγή και όλων των πολύ 
τοξικών συστατικών·

Or. en
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