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Anna Hedh
2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategija
(2007/2189(INI))

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ir Jill Evans

Pakeitimas 1
3a įtrauka (nauja)

- atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl gaminių ,ypač žaislų, saugos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi lytis, amžius, pajamos, išsilavinimo lygis, etninė kilmė ir vartojimo 
tendencijos yra vartotojus skiriantys veiksniai, į juos būtina atsižvelgti vykdant 
nacionalinę ir Bendrijos vartotojų politiką,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 3
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi šiuolaikinėje vartotojų politikos strategijoje turi būti atsižvelgta į socialinius 
pokyčius, pavyzdžiui, naują amžiaus struktūrą, didėjantį moterų vaidmenį ir vaikų 
dalyvavimą vartotojų visuomenėje, tautinių mažumų integraciją, taip pat gyvenimo 
lygio pokytį ir ekonominius, susijusius su ekologija, ir techninius pokyčius 
visuomenėje,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pateikimas 4
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi plėtojant ir toliau vykdant šią politiką turėtų būti labiau atsižvelgiama į 
proporcingą moterų ir vyrų, jaunų ir vyresnio amžiaus, taip pat itin senų žmonių, ypač 
moterų, ir kultūrinių ir (arba) tautinių mažumų dalyvavimą,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pateikimas 5
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi plėtojant ir toliau vykdant vartotojų politiką turėtų būti labiau atsižvelgiama į 
proporcingą moterų ir vyrų, jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių, kultūrinių ir (arba) 
tautinių mažumų dalyvavimą, siekiant užtikrinti tinkamas jų apsaugos priemones,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pateikimas 6
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi, vertinant vartotojų apsaugos ir saugumo aspektu, moteris, vaikus ir vyrus tam 
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tikri gaminiai pvz., chemikalai arba vaistai, skirtingai veikia ir jie skirtingai į juos 
reaguoja; reikia atlikti išsamesnių tyrimų šioje srityje, siekiant tiksliau nustatyti 
riziką keliančius gaminius; kadangi biologiniai veiksniai nėra vienintelė moterų 
pažeidžiamumo priežastis turint mintyje tam tikrų rūšių gaminius, nes socialiniai 
veiksniai, pvz., turimo darbo pobūdis, taip pat yra svarbūs,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pateikimas 7
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi vartotojų politika turėtų apimti ne tik gaminių pirkimą ir pardavimą, bet ir 
viešojo bei privataus sektorių teikiamas paslaugas, ir pasiūlyti pažeidžiamų ir 
dažniausiai nuo nekokybiškų paslaugų tiekėjų kenčiančių vartotojų, dažniausiai 
moterų, vyresnio amžiaus žmonių ir palankių sąlygų neturinčių socialinių grupių, 
tinkamą apsaugą šioje srityje,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pateikimas 8
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi vaistų gamyboje neatsižvelgiama į lyčių skirtumą ir prieš leidžiant naują 
vaistą į rinką atliekami bandymai, kuriuose dalyvauja tik 20 % moterų, galima 
teigti, jog vaistas, kuris nebuvo išbandytas vien tik moterų, gali būti visiškai joms 
neveiksmingas ir sukelti nežinomą šalutinį poveikį,

Or. it

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 9
1 dalis

1. primena lyčių lygmens kaip vartotojų politikos sudėtinės dalies svarbą ir prašo 
Komisiją  nuolat informuoti Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą apie šioje srityje 
pasiektą pažangą;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pateikimas 10
3 dalis

3. ragina Komisiją ir Europos vartotojų apsaugos centrų tinklą vykdant vartotojų 
informavimo ir švietimo veiklą visuomet atsižvelgti į lyties, taip pat amžiaus ir tautinį 
aspektus ir nacionalines tradicijas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pateikimas 11
3 dalis

3. ragina Komisiją ir Europos vartotojų apsaugos centrų tinklą vykdant vartotojų 
informavimo ir švietimo veiklą ypatingą dėmesį skirti labiausiai pažeidžiamų 
vartotojų grupėms;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ir Jill Evans

Pateikimas 12
3a dalis (nauja)

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų būtinų teisinių ir administracinių 
priemonių, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungoje parduodamos vartojimo 
prekės nekeltų pavojaus vartotojų, ypač vaikų ir moterų, sveikatai ir saugumui,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pateikimas 13
5 dalis

5. dar kartą ragina nustatant vartotojų politiką ypatingą dėmesį skirti labiausiai 
pažeidžiamų vartotojų grupėms;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pateikimas 14
5 dalis

5. dar kartą ragina nustatant vartotojų politiką didesnį dėmesį skirti tikslinėms grupėms, 
kaip antai: moterims, jauniems ir vyresnio amžiaus žmonėms, tautinėms mažumoms ir
palankių sąlygų neturinčioms socialinėms grupėms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pateikimas 15
5 dalis

5. dar kartą ragina nustatant vartotojų politiką labiau atsižvelgti į nacionalines tradicijas 
ir tikslines grupes, kaip antai: moteris, ir ypač imigrantes moteris, jaunus ir vyresnio 
amžiaus žmones, tautines mažumas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pateikimas 16
6 dalis

6. ragina valstybes nares skatinti nacionalinių ir vartotojų organizacijų 
bendradarbiavimą ir remti projektus, kurie skirti vartotojams geriau informuoti ir 
kuriuose ypatingas dėmesys kreipiamas į labiausiai pažeidžiamų vartotojų grupes, 
kad būtų galima pasiekti geresnės pusiausvyros nustatant vartotojų politiką;
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Or. sk

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pateikimas 17
7 dalis

7. mano, kad svarbu aktyvinti moterų (išbraukta) dalyvavimą vartotojų organizacijose, 
kad būtų galima pasiekti geresnės pusiausvyros nustatant vartotojų politiką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pateikimas 18
7 dalis

7. ragina vykdyti informavimo kampanijas, skirtas gilinti vartotojų žinioms apie nėštumo 
metu kenksmingus gaminius ir veiksmus, visų pirma rūkymą, taip pat pasyvų rūkymą, 
alkoholio vartojimą ir kitas vartojimo prekes ( pavyzdžiui, vaistus arba cheminius 
produktus), kurios gali būti žalingos sveikatai, jei naudojamos arba vartojamos
nėštumo metu; ragina Komisiją skatinti gamintojus ant minėtųjų gaminių pakuočių 
aiškiai nurodyti  šiuos riziką keliančius veiksnius, siekiant  tinkamai informuoti 
nėščias moteris;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pateikimas 19
7 dalis

7. mano, kad informavimo kampanijos turėtų būti skirtos gilinti vartotojų žinioms apie 
nėštumo metu kenksmingus gaminius ir veiksmus, visų pirma rūkymą, taip pat pasyvų 
rūkymą, alkoholio vartojimą ir kitas vartojimo prekes, kurios gali būti žalingos 
sveikatai, jei naudojamos nėštumo metu.

Or. sk
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Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pateikimas 20
7 dalis

7. ragina vykdyti informavimo kampanijas, skirtas gilinti vartotojų žinioms apie nėštumo 
metu kenksmingus gaminius ir veiksmus, visų pirma rūkymą, taip pat pasyvų rūkymą, 
alkoholio vartojimą ir kitas vartojimo prekes, kurios gali būti žalingos sveikatai, jei 
naudojamos nėštumo metu; kviečia ES institucijas ir ypač Europos vaistų agentūrą, 
nacionalines institucijas ir vartotojų organizacijas reikalauti, kad farmacijos 
pramonė ir įmonės, gamindamos  jau esamus ir naujus vaistus, atsižvelgtų į šių 
vaistų vartotojų grupių įvairovę, ypač į vartotojų lytį;

Or. it

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pateikimas 21
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją skatinti savanorišką naujųjų technologijų, ypač interneto,  
naudojimą įmonėse ir jas naudojant informuoti vartotojus, ypač moteris, vaikus ir 
vyresnio amžiaus žmones, apie tam tikrų gaminių sudėtį ir galimą jų riziką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pateikimas 22
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją labiau domėtis nacionaline vartotojų politika, siekiant užtikrinti, 
kad kiekvienas vartotojas, pirkdamas prekę bet kurioje Europos šalyje, turėtų 
vienodą apsaugą visose ES valstybėse narėse; 

Or. sk
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Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pateikimas 23
7b dalis (nauja)

7b. kadangi skaidrumo trūkumas vartojimo sutarčių ir žalos atlyginimo srityje yra viena 
didžiausių minėtosios vidaus rinkos vystymosi kliūčių, pritaria Komisijos pasiūlymui 
visose ES valstybėse narėse naudoti  vienodo tipo sutartis;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pateikimas 24
7a dalis (nauja)

7a. pažymi, kad reikia skirti didesnį dėmesį alkoholinių ir  nedidelį alkoholio kiekį 
turinčių gaminių, dažniausiai vartojamų jaunimo, platinimui ir  prekybai, siekiant 
veiksmingiau kovoti su alkoholio vartojimo problemomis, sumažinti alkoholio 
vartojimą ir užtikrinti vartotojų sveikatą ir saugumą; ragina Komisiją kritiškai 
įvertinti alkoholinių gaminių platinimą ir pasiūlyti naujų priemonių, kuriomis būtų 
užtikrinta geresnė vartotojų, ypač jaunimo, sveikata, saugumas ir elgsena;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda ir Jill Evans

Pateikimas 25
7a dalis (nauja)

7a. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visi vaikams skirti žaislai, 
nepaisant jų sudėtinių medžiagų, būtų visiškai saugūs naudoti; siūlo Komisijai, iš 
naujo svarstant žaislų direktyvą, pasiūlyti besąlygišką draudimą gamyboje naudoti  
kvepalus, alergenus, endokrininius sutrikimus sukeliančias medžiagas ir taip pat 
kancerogenines, mutagenines, toksiškas reprodukcijai medžiagas ir itin toksiškas 
sudedamąsias medžiagas;

Or. en



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

LT


	701169lt.doc

