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Poprawki złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Jill Evans

Poprawka 1
Odniesienie 3 a (nowe)

- mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 26 września 2007 r. w sprawie 
bezpieczeństwa produktów, a w szczególności zabawek, 1

Or. en

Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 2
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że płeć, wiek, wysokość dochodów, poziom wykształcenia, 
pochodzenie etniczne lub przyzwyczajenia konsumenckie są czynnikami 
odróżniającymi konsumentów, które muszą w związku z tym być uwzględnione w 
krajowej i wspólnotowej polityce konsumenckiej,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007) 0412.
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Or. fr

Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 3
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że nowa strategia polityki konsumenckiej winna brać pod uwagę 
przemiany społeczne, takie jak: nowa struktura wiekowa, zwiększająca się rola kobiet 
i uczestnictwa dzieci w społeczeństwie konsumpcyjnym, integracja mniejszości 
etnicznych, jak również zmiany w poziomie życia i zmiany gospodarcze, środowiska 
naturalnego oraz technologiczne zachodzące w społeczeństwie,

Or. fr

Poprawki złożyła Urszula Krupa

Poprawka 4
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że zrównoważony udział kobiet i mężczyzn, osób młodych i w sile 
wieku jak i starszych, szczególnie kobiet oraz kulturowych/etnicznych mniejszości 
winien być silniej zakorzeniony w tworzeniu i stosowaniu polityki konsumenckiej,

Or. pl

Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 5
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że zrównoważony udział kobiet i mężczyzn, osób młodych i w sile 
wieku oraz kulturowych/etnicznych mniejszości winien być silniej zakorzeniony w 
tworzeniu i stosowaniu polityki konsumenckiej dla zapewnienia odpowiednich 
środków ochrony konsumentów,

Or. fr
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Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 6
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że w zakresie bezpieczeństwa i ochrony konsumentów, kobiety, 
mężczyźni i dzieci są na różne sposoby narażeni i podatni na pewne produkty, takie 
jak chemikalia lub lekarstwa oraz że konieczne są dalsze badania w tym zakresie, aby 
lepiej zidentyfikować produkty niosące ryzyko; jednakże nie tylko czynniki 
biologiczne są powodem różnej podatności kobiet na pewien typ produktów, rolę 
odgrywają także czynniki społeczne, takie jak charakter wykonywanej pracy,

Or. fr

Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 7
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że polityka konsumentów powinna obejmować kupno i sprzedaż 
nie tylko produktów, ale także usług świadczonych przez organizmy publiczne lub 
prywatne oraz powinna zapewniać odpowiednią ochronę wrażliwych konsumentów, 
jakimi są kobiety, osoby starsze i nieuprzywilejowane grupy społeczne, które częściej 
padają ofiarą usługodawców bez skrupułów;

Or. fr

Poprawki złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 8
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że przy opracowywaniu leków nie stosuje się oddzielnych metod 
farmakologicznych w zależności od płci, że zaledwie 20% pacjentów testujących 
nowe leki stanowią kobiety oraz że, jeżeli lek nie jest testowany specjalnie na 
kobietach, może się okazać nieskuteczny dla nich, a jego skutki uboczne nieznane,

Or. it
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Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 9
Ustęp 1

1. ponownie podkreśla znaczenie kwestii płci jako integralnej części polityki 
konsumenckiej i wzywa Komisję do regularnego informowania Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia o postępach poczynionych w tym zakresie;

Or. fr

Poprawki złożyła Urszula Krupa

Poprawka 10
Ustęp 3

3. wzywa Komisję oraz europejskie centra konsumenckie (ECC-Net), do ciągłego 
zwracania uwagi na kwestie płci, jak również wieku i perspektywę etniczną oraz 
tradycyje narodowe podczas prac nad kampaniami informacyjnymi i edukacyjnymi 
skierowanymi do konsumentów;

Or. pl

Poprawki złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 11
Ustęp 3

3. wzywa Komisję oraz europejskie centra konsumenckie do zwracania szczególnej
uwagi na grupy najbardziej narażone podczas prac nad kampaniami informacyjnymi 
i edukacyjnymi skierowanymi do konsumentów;

Or. sk

Poprawki złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Jill Evans

Poprawka 12
Ustęp 3 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich działań legislacyjnych 
i administracyjnych niezbędnych do zagwarantowania, że towary sprzedawane w 
Unii Europejskiej nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów, a w 
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szczególności kobiet i dzieci;

Or. en

Poprawki złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 13
Ustęp 5

5. ponownie wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi podczas formułowania polityki 
konsumenckiej na grupy konsumentów szczególnie wrażliwych;

Or. sk

Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Ustęp 5

5. ponownie wzywa do zwrócenia uwagi podczas formułowania polityki konsumenckiej 
na niektóre grupy, zwłaszcza kobiety, ludzi młodych i w podeszłym wieku, 
mniejszości etniczne oraz grupy społecznie nieuprzywilejowane;

Or. fr

Poprawki złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Ustęp 5

5. ponownie wzywa do zwrócenia uwagi podczas formułowania polityki konsumenckiej 
na grupy docelowe takie jak kobiety, ludzie młodzi i w podeszłym wieku, mniejszości 
etniczne oraz w szczególności imigrantki a także na tradycje narodowe;

Or. pl
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Poprawki złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 16
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie, aby w celu osiągnięcia lepszej równowagi w 
kształtowaniu polityki konsumenckiej, wspierały współpracę pomiędzy organizacjami 
krajowymi i konsumenckimi oraz projekty mające na celu lepsze informowanie
konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych grup 
konsumentów;

Or. sk

Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 17
Ustęp 7

7. wyraża przekonanie, że kwestią istotną jest zwiększenie zaangażowania kobiet, 
(skreślenie) w działalność organizacji konsumenckich w celu osiągnięcia lepszej 
równowagi w kształtowaniu polityki konsumenckiej;

Or. fr

Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Ustęp 7

7. wzywa do prowadzenia kampanii informacyjnych mających na celu zwiększenie 
świadomości konsumentów w zakresie praktyk i produktów szkodliwych w czasie 
ciąży, w szczególności palenie tytoniu, również bierne oraz spożycie alkoholu, ale 
także jeśli chodzi o inne towary, takie jak lekarstwa lub produkty chemiczne, które 
stanowią zagrożenie dla zdrowia, w przypadku ich spożywania lub stosowania w 
czasie ciąży; wzywa Komisję do zachęcania producentów do wyraźnego oznaczania 
zagrożenia na opakowaniu takich produktów, aby zagwarantować odpowiednie 
informowanie kobiet w ciąży;

Or. fr
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Poprawki złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 19
Ustęp 7

7. wyraża przekonanie, że kampanie informacyjne powinny mieć na celu zwiększanie 
świadomości konsumentów w zakresie produktów oraz praktyk szkodliwych w czasie 
ciąży, w szczególności w zakresie palenia tytoniu, również palenia biernego oraz 
spożycia alkoholu, ale także jeśli chodzi o inne towary konsumpcyjne, które stanowią 
zagrożenie dla zdrowia, w przypadku ich stosowania w czasie ciąży.

Or. sk

Poprawki złożyła Pia Elda Locatelli

Poprawka 20
Ustęp 7

7. wzywa do prowadzenia kampanii informacyjnych mających na celu zwiększenie 
świadomości konsumentów w zakresie produktów oraz praktyk szkodliwych w czasie 
ciąży, w szczególności w zakresie palenia tytoniu, również palenia biernego oraz 
spożycia alkoholu, ale także jeśli chodzi o inne towary konsumpcyjne, które stanowią 
zagrożenie dla zdrowia, w przypadku ich stosowane w czasie ciąży; wzywa instytucje 
europejskie, w szczególności Europejską Agencję Leków, instytucje krajowe i 
organizacje konsumentów do wpływania na przemysł farmaceutyczny i jego 
organizacje, aby w przygotowywaniu leków, tak starych jak i nowych, uwzględniali 
różnorodność grup pacjentów stosujących te leki, a przede wszystkim ich płeć;

Or. it

Poprawki złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 21
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję do promowania stosowania na zasadzie dobrowolności nowych 
technologii przez przedsiębiorstwa, a w szczególności Internetu jako narzędzia 
służącego informowaniu konsumentów o charakterystyce produktów i potencjalnym 
ryzyku związanym z niektórymi z nich, w szczególności w odniesieniu do najbardziej 
narażonych grup konsumentów, takich jak kobiety, dzieci i osoby starsze; 

Or. fr
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Poprawki złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 22
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję do uważnego kontrolowania krajowych strategii politycznych w 
zakresie ochrony konsumentów, tak by każdy obywatel mógł dokonywać zakupów w 
całej Europie przy zachowaniu takiego samego poziomu ochrony w każdym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej;

Or. sk

Poprawki złożyła Zita Pleštinská

Poprawka 23
Ustęp 7 b (nowy)

7b. mając na uwadze, że brak przejrzystości w umowach konsumenckich i w zakresie 
odszkodowań stanowi jedną z największych przeszkód rozwoju rynku wewnętrznego 
w zakresie handlu detalicznego, popiera starania Komisji mające na celu 
wprowadzenie wzorów umów zawierających te same elementy podstawowe we 
wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;

Or. sk

Poprawki złożyła Marusya Ivanova Lyubcheva

Poprawka 24
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wyraża przekonanie, że należy zwrócić szczególną uwagę na obrót produktami 
alkoholowymi i wprowadzanie ich na rynek, w tym produktów o niskiej zawartości 
alkoholu, kierowanych przede wszystkim do młodzieży, aby lepiej kontrolować 
spożycie alkoholu i w celu niezbędnego zmniejszenia jego spożycia, jak również dla 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów; wzywa Komisję do przeprowadzenia 
krytycznej oceny metod handlu produktami alkoholowymi i do zaproponowania 
środków zapewniających lepszą równowagę pomiędzy zdrowiem, bezpieczeństwem i 
zachowaniem konsumentów, a w szczególności młodzieży;

Or. en
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Poprawki złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Jill Evans

Poprawka 25
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, że wszystkie 
zabawki, bez względu na materiały z jakich są wykonane, są w pełni bezpieczne dla 
dzieci; wzywa Komisję, by w ramach rewizji dyrektywy w sprawie zabawek 
zaproponowała bezwarunkowy zakaz stosowania substancji zapachowych, 
alergenów i substancji naruszających gospodarkę hormonalną, jak również 
substancji rakotwórczych, mutagennych i mających szkodliwy wpływ na reprodukcję 
i wszystkich składników wyjątkowo toksycznych;

Or. en
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