
AM\701169NL.doc PE398.696v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

20.12.2007 PE398.696v01-00

AMENDEMENTEN 1-25

Ontwerpadvies (PE398.421v01-00)
Anna Hedh
EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013
(2007/2189(INI))

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda en Jill Evans

Amendement 1
Streepje 3 bis (nieuw)

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 september 2007 over de veiligheid van 
industriële producten, vooral speelgoed1, 

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 2
Overweging A

A. overwegende dat geslacht, leeftijd, inkomen, opleidingsniveau, etnische achtergrond 
en consumptiepatronen factoren zijn die de consumenten van elkaar onderscheiden 
en dus in aanmerking moeten worden genomen in het kader van het nationale en 
communautaire consumentenbeleid,

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0412.
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Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 3
Overweging B

B. overwegende dat een moderne strategie voor het consumentenbeleid in moet spelen op 
sociale veranderingen, zoals de nieuwe leeftijdspiramide, de steeds belangrijkere rol 
van vrouwen en van de participatie van kinderen in de consumptiemaatschappij en
de integratie van etnische minderheden, alsook op de ontwikkeling van de 
levensstandaard en op economische, milieu- en technische veranderingen in de 
samenleving,

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 4
Overweging C

C. overwegende dat een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen, jongeren en 
ouderen, met name zeer oude mensen, en in het bijzonder vrouwen, en 
culturele/etnische minderheden beter moet worden verankerd in de ontwikkeling en 
voortzetting van het beleid,

Or. pl

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 5
Overweging C

C. overwegende dat een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen, jongeren en 
ouderen en culturele/etnische minderheden beter moet worden verankerd in de 
ontwikkeling en voortzetting van het consumentenbeleid, teneinde ervoor te zorgen 
dat er passende maatregelen tot stand komen om de consumenten te beschermen,

Or. fr
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 6
Overweging D

D. overwegende dat vrouwen, mannen en kinderen, wat de veiligheid en bescherming 
van de consument betreft, op verschillende wijze aan bepaalde producten, zoals 
chemicaliën of medicijnen, worden blootgesteld en daarop reageren en dat op dit 
gebied verder onderzoek moet worden gedaan om de "risicoproducten"beter te
kunnen identificeren; overwegende dat biologische factoren evenwel niet de enige 
reden zijn voor het verschil in de kwetsbaarheid van vrouwen ten aanzien van 
bepaalde producten, daar ook sociale factoren, zoals de aard van de werkzaamheden 
die ze verrichten, een rol spelen,

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 7
Overweging D bis (nieuw)

D bis. overwegende dat het consumentenbeleid niet enkel betrekking moet hebben op de 
aan- en verkoop van producten, maar ook van diensten die door de publieke en 
private sector worden verstrekt, en een doeltreffende bescherming moet mogelijk 
maken van kwetsbare consumenten zoals vrouwen, ouderen en achtergestelde 
sociale groepen, die vaker het slachtoffer worden van gewetenloze dienstverleners,

Or. fr

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 8
Overweging D bis (nieuw)

D bis. overwegende dat bij de bereiding van geneesmiddelen er geen specifieke 
farmacologie wordt toegepast naar gelang het geslacht van de patiënt, dat slechts 
20% van de patiënten die bij de ontwikkeling van een nieuw medicijn worden getest 
vrouwen zijn, dat wanneer een medicijn niet specifiek op vrouwen wordt getest het 
best mogelijk is dat het geneesmiddel bij vrouwen niet doeltreffend is en dat de 
bijwerkingen ervan niet bekend zijn,

Or. it
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 9
Paragraaf 1

1. onderstreept nogmaals het belang van het genderaspect als onlosmakelijk onderdeel 
van het consumentenbeleid en verzoekt de Commissie om de Commissie rechten van 
de vrouw en gendergelijkheid regelmatig in te lichten over de op dit gebied geboekte
vooruitgang;

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 10
Paragraaf 3

3. roept de Commissie en het Europees netwerk van bureaus voor 
consumentenvoorlichting op om bij hun werkzaamheden om de consumenten voor te 
lichten en op te voeden steeds rekening te houden met het gender-, het leeftijds- en het 
etnische aspect, evenals met de nationale tradities;

Or. pl

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 11
Paragraaf 3

3. roept de Commissie en het Europees netwerk van bureaus voor 
consumentenvoorlichting op om bij hun werkzaamheden om de consumenten voor te 
lichten en op te voeden bijzondere aandacht te besteden aan de meest kwetsbare 
consumentengroepen;

Or. sk
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda en Jill Evans

Amendement 12
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de consumptiegoederen die in de 
Europese Unie in de handel worden gebracht de gezondheid en veiligheid van de 
consumenten niet in gevaar brengen, en in het bijzonder van vrouwen en kinderen;

Or. en

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 13
Paragraaf 5

5. roept eens te meer op tot bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare 
consumentengroepen bij het uitwerken van het consumentenbeleid;

Or. sk

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Paragraaf 5

5. roept eens te meer op tot meer aandacht voor doelgroepen zoals vrouwen, jongeren en 
ouderen, etnische minderheden en achtergestelde sociale groepen bij het uitwerken 
van het consumentenbeleid;

Or. fr

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 15
Paragraaf 5

5. vraagt eens te meer dat er meer rekening wordt gehouden met doelgroepen zoals 
vrouwen, jongeren en ouderen, etnische minderheden en in het bijzonder vrouwelijke 
immigranten, evenals met de nationale tradities, bij het uitwerken van het 
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consumentenbeleid;

Or. pl

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 16
Paragraaf 6

6. verzoekt de lidstaten om de samenwerking tussen de nationale instellingen en de 
consumentenverenigingen te stimuleren en om projecten te steunen die erop gericht 
zijn de consumenten beter te informeren, met bijzondere aandacht voor de meest 
kwetsbare consumentengroepen, teneinde op evenwichtigere wijze gestalte te geven 
aan het consumentenbeleid;

Or. sk

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Paragraaf 6

7. acht het van belang om de participatie van vrouwen (schrapping) in 
consumentenverenigingen te versterken, teneinde op evenwichtigere wijze gestalte te 
geven aan het consumentenbeleid;

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Paragraaf 7

7. pleit voor voorlichtingscampagnes om de consumenten bewuster te maken met 
betrekking tot producten en gedragingen die schadelijk zijn tijdens de zwangerschap, 
met name roken, ook passief roken, en het drinken van alcohol, maar ook andere 
consumptieproducten zoals medicijnen of chemicaliën die een risico voor de 
gezondheid vormen, wanneer zij tijdens de zwangerschap worden geconsumeerd of 
gebruikt; verzoekt de Commissie om de producenten ertoe aan te zetten om dit risico 
duidelijk te vermelden op de verpakking van dergelijke producten om ervoor te 
zorgen dat zwangere vrouwen correct worden ingelicht;
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Or. fr

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 19
Paragraaf 7

7. is van mening dat voorlichtingscampagnes erop gericht zouden moeten zijn de 
consumenten bewuster te maken met betrekking tot producten en gedragingen die 
schadelijk zijn tijdens de zwangerschap, met name roken, ook passief roken, en het 
drinken van alcohol, maar ook andere consumptieproducten die een risico voor de 
gezondheid vormen, wanneer zij tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Or. sk

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 20
Paragraaf 7

7. pleit voor voorlichtingscampagnes om de consumenten bewuster te maken met 
betrekking tot producten en gedragingen die schadelijk zijn tijdens de zwangerschap, 
met name roken, ook passief roken, en het drinken van alcohol, maar ook andere 
consumptieproducten die een risico voor de gezondheid vormen, wanneer zij tijdens 
de zwangerschap worden gebruikt; vraagt de Europese instellingen, en met name het 
Europees Geneesmiddelenbureau, de nationale instellingen en de 
consumentenverenigingen om er bij de farmaceutische industrie en hun
organisaties op aan te dringen dat er bij de bereiding van oude en nieuwe 
geneesmiddelen rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de 
consumentengroepen die deze geneesmiddelen gebruiken, en in de eerste plaats met 
hun geslacht.

Or. it

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. verzoekt de Commissie om bij de bedrijven het gebruik – op vrijwillige basis – van 
nieuwe technologieën te bevorderen, en met name van het internet, als instrument 
om de consumenten informatie te verschaffen over de aard en de mogelijke risico’s 
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van bepaalde producten, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals vrouwen, 
kinderen en ouderen;

Or. fr

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 22
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. verzoekt de Commissie om het nationale consumentenbeleid van de lidstaten 
aandachtiger te volgen, zodat elke consument bij aankopen in heel Europa in alle 
lidstaten van de Europese Unie even goed beschermd wordt;

Or. sk

Amendement ingediend door Zita Pleštinská

Amendement 23
Paragraaf 7 ter (nieuw)

7 ter. overwegende dat het gebrek aan duidelijkheid op het gebied van 
consumentenovereenkomsten en schadevergoedingen een van de belangrijkste 
hindernissen vormt voor de ontwikkeling van de interne detailhandelmarkt, steunt 
de Commissie in haar streven om standaardovereenkomsten in te voeren, die in alle 
lidstaten van de Europese Unie dezelfde essentiële elementen bevatten;

Or. sk

Amendement ingediend door Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 24
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. is van mening dat er meer aandacht moet worden besteed aan het in de handel 
brengen en de verkoop van alcoholhoudende producten, ook met een laag 
alcoholgehalte, die voornamelijk gericht zijn op jongeren, teneinde meer greep te 
krijgen op de problemen op het vlak van alcoholconsumptie en van de noodzakelijke 
beperking van het drinken van alcohol, alsook van de gezondheid en veiligheid van 
de consumenten; verzoekt de Commissie om de procedures voor het op de markt 
brengen van alcoholhoudende producten aan een kritische evaluatie te 
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onderwerpen en om maatregelen voor te stellen die een beter evenwicht kunnen 
garanderen tussen de gezondheid en veiligheid van de consumenten enerzijds en 
hun gedragingen anderzijds, in de eerste plaats bij jongeren; 

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda en Jill Evans

Amendement 25
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat elk stuk 
speelgoed, ongeacht zijn bestanddelen, volledig veilig is voor kinderen; verzoekt de 
Commissie om, in het kader van de herziening van de speelgoedrichtlijn, een 
voorstel uit te werken aangaande een onvoorwaardelijk verbod op het gebruik van 
parfum, allergenen en hormoonontregelende stoffen, evenals van stoffen die 
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn en van alle uiterst 
toxische bestanddelen;

Or. en
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