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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ja Jill Evans

Muudatusettepanek 1
Kolmas a taane (uus)

– võttes arvesse oma 26. septembri 2007. aasta resolutsiooni toodete, eelkõige 
mänguasjade ohutuse kohta1, 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 2
Põhjendus A

A. arvestades, et sugu, iga, sissetulekud, haridustase, etniline päritolu ja 
tarbimisharjumused on tegurid, mis tarbijaid üksteisest eristavad ja mida tuleb 
seetõttu võtta arvesse riiklikus ja ühenduse tarbijapoliitikas;

Or. fr

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0412.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 3
Põhjendus B

B. arvestades, et tänapäevane tarbijapoliitika strateegia peab arvesse võtma sotsiaalseid 
muutusi, nagu uus vanuseline struktuur, (välja jäetud) naiste üha kasvava tähtsusega 
roll ja laste osalemine tarbijaühiskonnas, etniliste vähemuste integreerimine, aga ka 
elatustasemete muutusi ja majanduslikke, keskkondlikke ja tehnoloogilisi muutusi 
ühiskonnas;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 4
Põhjendus C

C. arvestades, et naiste ja meeste, noorte ja eakate või isegi väga eakate, eelkõige eakate 
naiste ning kultuuriliste/etniliste vähemuste tasakaalustatud osalemine peaks olema 
kindlamalt selle poliitika edasiarendamise ja jätkamise aluseks;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 5
Põhjendus C

C. arvestades, et naiste ja meeste, noorte ja eakate inimeste ning kultuuriliste/etniliste 
vähemuste tasakaalustatud osalemine peaks olema kindlamalt tarbijapoliitika
edasiarendamise ja jätkamise aluseks, et tagada nende jaoks sobivate kaitsemeetmete 
määratlemine;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 6
Põhjendus D

D. arvestades, et tarbijaohutuse ja -kaitse seisukohalt puutuvad naised, mehed ja lapsed 
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teatavate toodetega, nagu kemikaalide ja ravimitega, kokku ja reageerivad neile 
erineval moel, ning et asjaomases valdkonnas on vaja viia läbi ulatuslikumaid 
teadusuuringuid riskitoodete paremaks kindlakstegemiseks; arvestades siiski, et 
bioloogilised tegurid pole ainsaks naiste erineva tundlikkuse põhjuseks mõnede 
tooteliikide suhtes, kuna ka sotsiaalsetel teguritel, nagu ametikohal, on oma osa;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 7
Põhjendus D a (uus)

D a. arvestades, et tarbijapoliitika peaks hõlmama mitte ainult toodete, vaid ka avalikus 
või erasektoris osutatud teenuste ostu ja müüki ning pakkuma piisavat kaitset 
haavatavatele tarbijatele, kelleks on naised, eakad ja ebasoodsas olukorras olevad 
sotsiaalsed rühmad, kes langevad sageli vastutustundmatute teenuste osutajate 
ohvriks;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 8
Põhjendus D a (uus)

D a. arvestades, et ravimite valmistamisel ei kasutata soost lähtuvaid farmakoloogilisi 
meetodeid, et uue ravimi väljatöötamisel moodustavad naised katseisikutest üksnes 
20% ning et kui ravimit ei katsetata naiste peal, ei pruugi see olla nende jaoks tõhus 
ning selle kõrvaltoimed võivad jääda avastamata;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 9
Lõige 1

1. kinnitab veelkord soolise mõõtme tähtsust tarbijapoliitika lahutamatu osana ning 
palub komisjonil teavitada naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
korrapäraselt valdkonnas tehtud edusammudest;
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 10
Lõige 3

3. nõuab tungivalt, et komisjon ja Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik arvestaksid 
alati soolist, nagu ka ealist ja etnilist mõõdet ning riigi tavasid oma töös tarbijate 
teavitamisel ja harimisel;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 11
Lõige 3

3. nõuab tungivalt, et komisjon ja Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik pööraksid 
oma töös tarbijate teavitamisel ja harimisel erilist tähelepanu kõige haavatavamatele 
tarbijarühmadele;

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ja Jill Evans

Muudatusettepanek 12
Lõige 3 a (uus)

3 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike võtma kõik vajalikud õigus- ja haldusmeetmed 
tagamaks, et turustatavad tarbekaubad ei ohusta Euroopa Liidus tarbijate, eelkõige 
naiste ja laste tervist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 13
Lõige 5

5. kutsub veelkord üles pöörama tarbijapoliitika väljatöötamisel erilist tähelepanu kõige
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haavatavamatele tarbijarühmadele;

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 14
Lõige 5

5. kutsub veelkord üles pöörama tarbijapoliitika väljatöötamisel suuremat tähelepanu 
sellistele sihtrühmadele nagu naised, noored ja eakad inimesed, etnilised vähemused ja 
ebasoodsas olukorras olevad ühiskonnarühmad;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 15
Lõige 5

5. kutsub veelkord üles võtma tarbijapoliitika väljatöötamisel rohkem arvesse selliseid 
sihtrühmi nagu naised, noored ja eakad inimesed, etnilised vähemused ja eelkõige 
naissoost sisserändajad, ning samuti riikide tavasid;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 16
Lõige 6

6. kutsub liikmesriike soodustama tarbijapoliitika kujundamisel parema tasakaalu 
saavutamiseks riiklike institutsioonide ja tarbijaorganisatsioonide vahelist koostööd 
ning toetama projekte, mille eesmärk on tarbijate parem teavitamine, pöörates erilist 
tähelepanu kõige haavatavamatele tarbijarühmadele;

Or. sk
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 17
Lõige 7

7. peab oluliseks tõhustada naiste (välja jäetud) kaasamist tarbijaorganisatsioonidesse, et 
saavutada tarbijapoliitika kujundamisel parem tasakaal;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 18
Lõige 7

7. nõuab teavituskampaaniaid, et tõsta tarbijate teadlikkust toodete ja tegevuste osas, mis 
on kahjulikud raseduse ajal, eelkõige suitsetamine, sh passiivne suitsetamine, ja 
alkohol, kuid ka muud tarbekaubad, nagu ravimid või kemikaalid, mis kujutavad 
endast raseduse ajal tarvitatuna või kasutatuna terviseriske; kutsub komisjoni 
julgustama tootjaid märkima need riskid selgelt kõnealuste toodete pakenditele, et 
tagada rasedate asjakohane teavitamine.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 19
Lõige 7

7. leiab, et teavituskampaaniate eesmärk peaks olema tõsta tarbijate teadlikkust toodete 
ja tegevuste osas, mis on kahjulikud raseduse ajal, eelkõige suitsetamine, sh passiivne 
suitsetamine, ja alkohol, kuid ka muud tarbekaubad, mis kujutavad endast raseduse 
ajal kasutatuna terviseriske.

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 20
Lõige 7

7. nõuab teavituskampaaniaid, et tõsta tarbijate teadlikkust toodete ja tegevuste osas, mis 
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on kahjulikud raseduse ajal, eelkõige suitsetamine, sh passiivne suitsetamine, ja 
alkohol, kuid ka muud tarbekaubad, mis kujutavad endast raseduse ajal kasutatuna 
terviseriske; nõuab, et Euroopa institutsioonid, eelkõige Euroopa Ravimiamet, 
riiklikud institutsioonid ja tarbijaorganisatsioonid tegutseksid selle nimel, et 
farmaatsiatööstus ja selle organisatsioonid võtaksid nii uute kui vanade ravimite 
valmistamisel arvesse kõnealuste ravimite tarbijarühmade mitmekesisust, eelkõige 
soolisest vaatenurgast lähtudes;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 21
Lõige 7 a (uus)

7 a. kutsub komisjoni edendama ettevõtetes tipptehnika, eriti Interneti vabatahtlikku 
kasutamist, et teavitada tarbijaid ja eriti haavatavaid rühmi, nagu naised, lapsed ja 
eakad, teatavate toodete iseloomust ja võimalikest riskidest;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 22
Lõige 7 a (uus)

7 a. kutsub komisjoni jälgima hoolikamalt liikmesriikide tarbijapoliitikat, et iga tarbija 
võiks teha oma ostud kõikjal Euroopas nii, et ta on kaitstud ühtviisi tõhusalt igas 
Euroopa Liidu liikmesriigis;

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 23
Lõige 7 b (uus)

7 b. arvestades, et selguse puudumine tarbijalepingute ja kompensatsiooni valdkonnas 
on üks suuremaid takistusi jaemüügi siseturu arengule, toetab komisjoni soovi 
koostada tüüplepingud, mis sisaldavad samu põhitingimusi kõigis Euroopa Liidu 
liikmesriikides;
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Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marusya Ivanova Lyubcheva

Muudatusettepanek 24
Lõige 7 a (uus)

7 a. leiab, et tuleb pöörata rohkem tähelepanu alkoholi, sealhulgas eriti noortele 
suunatud väikese alkoholisisaldusega toodete müügile ja turustamisele, et tegeleda 
paremini alkoholitarbimise probleemidega, tarbimise vähendamise ning tarbijate 
tervise ja ohutuse probleemidega; kutsub komisjoni hindama kriitiliselt 
alkoholitoodete turustamise viise ja tegema ettepanekuid meetmete kohta, mis 
tagaksid parema tasakaalu tarbijate tervise, ohutuse ja käitumise vahel, eriti seoses 
noorte tarbijatega; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ja Jill Evans

Muudatusettepanek 25
Lõige 7 a (uus)

7 a. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike tagama, et kõik mänguasjad ja nende mis 
tahes koostisosad oleksid laste jaoks nõuetekohaselt ohutud; kutsub komisjoni 
tegema mänguasjade direktiivi läbivaatamise raames ettepaneku parfüümide, 
allergeenide, endokriinsüsteemi häirivate, kantserogeensete, mutageensete või 
reproduktiivtoksiliste ainete ning kõigi äärmiselt toksiliste koostisosade kasutamise 
tingimusteta keelustamise kohta;

Or. en
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