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TARKISTUKSET 1-25

Lausuntoluonnos (PE398.421v01-00)
Anna Hedh
EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013
(2007/2189(INI)

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ja Jill Evans

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman tuotteiden ja 
varsinkin lelujen turvallisuudesta1,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 2
Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että sukupuoli, ikä, tulotaso, koulutustaso, etninen tausta ja 
kulutustottumukset ovat kuluttajia erottelevia tekijöitä ja että ne on siten otettava 
huomioon kansallisessa ja yhteisön kuluttajapolitiikassa,

Or. fr

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0412.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 3
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että nykyaikaisessa kuluttajapoliittisessa strategiassa on otettava huomioon 
sosiaaliset muutokset, kuten uusi ikärakenne, naisten yhä merkittävämpi asema ja 
lasten osallistuminen kulutusyhteiskuntaan, etnisten vähemmistöjen integrointi, 
mutta myös elintason kehitys, sekä taloutta, ympäristöä ja tekniikkaa koskevat 
muutokset yhteiskunnassa,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 4
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo, että naisten ja miesten, nuorten ja vanhojen, myös hyvin vanhojen, erityisesti 
naisten, ja kulttuuristen ja etnisten vähemmistöjen tasapainoisempi osallistuminen 
olisi otettava keskeisemmäksi osaksi politiikan kehittämistä ja jatkamista,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 5
Johdanto-osan C kappale

C. katsoo, että naisten ja miesten, nuorten ja vanhojen ja kulttuuristen ja etnisten 
vähemmistöjen tasapainoisempi osallistuminen olisi otettava keskeisemmäksi osaksi 
kuluttajapolitiikan kehittämistä ja jatkamista, jotta voidaan varmistaa heidän 
suojeluaan koskevien toimenpiteiden asianmukainen määritteleminen,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 6
Johdanto-osan D kappale

D. ottaa huomioon kuluttajien turvallisuuden ja kuluttajansuojan osalta, että naiset, 
miehet ja lapset altistuvat ja herkistyvät eri tavoin tietyille tuotteille, kuten 
kemikaaleille ja lääkkeille, ja että tarvitaan asiaa koskevia lisätutkimuksia 
riskituotteiden tehokkaammaksi tunnistamiseksi; katsoo, että biologiset tekijät eivät 
kuitenkaan ole ainoita syitä naisten alttiuteen tietyntyyppisten tuotteiden osalta, sillä 
asiaan vaikuttavat myös sosiaaliset tekijät, kuten tehdyn työn luonne,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 7
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. ottaa huomioon, että kuluttajapolitiikan olisi katettava ostaminen ja myyminen, eikä 
pelkästään tuotteiden vaan myös julkisen tai yksityisen sektorin jakelemien 
palveluiden, ja sen olisi tarjottava asianmukainen suoja haavoittuvassa asemassa 
oleville kuluttajille, joita ovat naiset, ikääntyneet ja heikossa asemassa olevat 
sosiaaliryhmät, jotka joutuvat useammin huolimattomien palveluntarjoajien 
uhreiksi,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 8
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

D a. ottaa huomioon, että lääkkeiden valmistuksessa ei sovelleta erityisfarmakologiaa 
sukupuolen mukaan, että uuden lääkkeen kehittämisen aikana testatuista potilaista 
vain 20 prosenttia on naisia ja että ellei lääkettä erityisesti testata naisilla, se ei 
välttämättä tehoa heihin eikä sen sivuvaikutuksia tunneta,

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 9
1 kohta

1. toistaa, että sukupuolinäkökulman pitäisi olla keskeinen osa kuluttajapolitiikkaa ja 
pyytää komissiota tiedottamaan säännöllisesti naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnalle asiassa tapahtuneesta edistyksestä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 10
3 kohta

3. kehottaa komissiota ja Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa ottamaan sukupuolen 
sekä iän ja etnisen näkökulman ja kansalliset perinteet aina huomioon työssään 
kuluttajien tiedottamiseksi ja kouluttamiseksi;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 11
3 kohta

3. kehottaa komissiota ja Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa kiinnittämään 
kuluttajille tiedottamista ja heidän kouluttamistaan koskevissa toimissa erityistä 
huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kulujaryhmiin;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ja Jill Evans

Tarkistus 12
3 a kohta (uusi)

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntö- ja 
hallintotoimet sen varmistamiseksi, että EU:ssa markkinoitavat kuluttajille 
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tarkoitetut tuotteet eivät aiheuta vaaraa kuluttajien, etenkin naisten ja lasten, 
terveydelle ja turvallisuudelle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 13
5 kohta

5. kehottaa jälleen kerran kiinnittämään kuluttajapolitiikan muotoilussa erityistä 
huomiota kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin kuluttajaryhmiin;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 14
5 kohta

5. kehottaa jälleen kerran kiinnittämään kuluttajapolitiikan muotoilussa enemmän 
huomiota naisten, nuorten ja vanhusten, etnisten vähemmistöjen ja sosiaalisesti 
heikoimmassa asemassa oleviin kaltaisiin kohderyhmiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 15
5 kohta

5. kehottaa jälleen kerran kiinnittämään kuluttajapolitiikan muotoilussa enemmän 
huomiota naisten, nuorten ja vanhusten, etnisten vähemmistöjen ja erityisesti 
siirtolaisnaisten kaltaisiin kohderyhmiin sekä kansallisiin perinteisiin;

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 16
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan edistämään kansallisten toimielinten ja 
kuluttajajärjestöjen yhteistyötä sekä tukemaan hankkeita, joilla pyritään 
tiedottamaan paremmin kuluttajille, kiinnittäen erityistä huomiota kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin kuluttajaryhmiin, jotta kuluttajapolitiikkaa
voitaisiin muotoilla tasapainoisemmin;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 17
7 kohta

7. katsoo, että on tärkeää vahvistaa naisten osallistumista kuluttajajärjestöihin, jotta 
kuluttajapolitiikkaa voitaisiin muotoilla tasapainoisemmin.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 18
7 kohta

7. pyytää, että tiedotuskampanjoilla lisättäisiin kuluttajien tietämystä tuotteista ja 
käytännöistä, jotka ovat vahingollisia raskauden aikana, erityisesti tupakoinnista, 
mukaan luettuna passiivinen tupakointi, sekä alkoholin käytöstä, mutta myös muista 
kulutustuotteista, kuten lääkkeistä ja kemiallisista tuotteista, jotka raskauden aikana 
nautittuina tai käytettyinä aiheuttavat vaaraa terveydelle; kehottaa komissiota 
kannustamaan valmistajia ilmoittamaan nämä vaarat selvästi kyseisten tuotteiden 
pakkauksissa niin, että varmistetaan asianmukainen tiedottaminen raskaana 
oleville naisille.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 19
7 kohta

7. katsoo, että tiedotuskampanjoilla olisi pyrittävä lisäämään kuluttajien tietämystä 
tuotteista ja käytännöistä, jotka ovat vahingollisia raskauden aikana, erityisesti 
tupakoinnista, mukaan luettuna passiivinen tupakointi, sekä alkoholin käytöstä, mutta 
myös muista kulutustuotteista, jotka raskauden aikana käytettyinä vahingoittavat 
terveyttä.

.

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 20
7 kohta

7. pyytää, että tiedotuskampanjoilla lisättäisiin kuluttajien tietämystä tuotteista ja 
käytännöistä, jotka ovat vahingollisia raskauden aikana, erityisesti tupakoinnista, 
mukaan luettuna passiivinen tupakointi, sekä alkoholin käytöstä, mutta myös muista 
kulutustuotteista, jotka raskauden aikana käytettyinä vahingoittavat terveyttä; pyytää 
yhteisön toimielimiä, erityisesti Euroopan lääkevirastoa, kansallisia toimielimiä ja 
kuluttajajärjestöjä vaikuttamaan lääketeollisuuteen ja sen järjestöihin, jotta sekä 
vanhojen että uusien lääkkeiden valmistuksessa otettaisiin huomioon lääkkeiden 
kuluttajaryhmien moninaisuus ja ennen muuta sukupuoli.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 21
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota edistämää yrityksissä – vapaaehtoisuuteen perustuen – uusien 
teknologioiden ja erityisesti Internetin käyttöä kuluttajille tiedottamisen välineenä 
tiettyjen tuotteiden luonteesta ja mahdollisista vaaroista, erityisesti 
haavoittuvimmassa asemassa oleville ryhmille, joita ovat naiset, lapset ja 
ikääntyneet.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 22
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota seuraamaan tarkemmin kansallisia kuluttajapolitiikkoja, jotta 
kaikki kuluttajat voisivat ostaa kaikkialta Euroopasta ja saada yhtä tehokasta 
suojaa Euroopan unionin kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Pleštinská

Tarkistus 23
7 b kohta (uusi)

7 b. katsoo, että kuluttajasopimuksia ja korvauksia koskevan selkeyden puute on eräs 
kaikkein suurimmista esteistä vähittäiskaupan sisämarkkinoiden kehittymiselle; 
tukee komissiota sen halussa luoda mallisopimuksia, joiden oleelliset osat ovat 
samat Euroopan unionin kaikissa jäsenvalioissa.

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 24
7 a kohta (uusi)

7 a. katsoo, että olisi kiinnitettävä enemmän huomiota alkoholituotteiden, mukaan 
lukien vähän alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on suunnattu muun muassa 
nuorille, markkinointiin ja markkinoillepääsyyn, ja pyrittävä siten vaikuttamaan 
alkoholin käyttöön ja sen vähentämiseen sekä vastaamaan kuluttajien terveyttä ja 
turvallisuutta koskeviin kysymyksiin; kehottaa komissiota laatimaan kriittisen 
arvion tavoista, joilla alkoholituotteita markkinoidaan ja ehdottamaan 
toimenpiteitä, joilla saavutetaan parempi tasapaino terveyden ja turvallisuuden ja 
kuluttajien käyttäytymisen välillä, kiinnittäen tässä erityistä huomiota nuoriin.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ja Jill Evans

Tarkistus 25
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikenlaisista 
valmisteista koostuvat lelut ovat lapsille turvallisia; kehottaa komissiota 
leludirektiivin tarkistuksen yhteydessä ehdottamaan kaikkien hajuaineiden, 
herkistävien aineiden ja hormonitoimintaa häiritseviä aineiden sekä 
karsinogeenisten, mutageenisten tai lisääntymistoksisten sekä erittäin toksisten 
yhdisteiden ehdotonta kieltämistä.

Or. en
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