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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda e Jill Evans

Alteração 1
Citação 3-A (nova)

- Tendo em conta a sua resolução, de 26 de Setembro de 2007, sobre a segurança dos 
produtos e, em particular, dos brinquedos 1, 

Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 2
Considerando A

A. Considerando que o género, a idade, os rendimentos, o nível de formação, as
origens étnicas e os modos de consumo são factores que diferenciam os 
consumidores e que estes aspectos devem, por conseguinte, ser tidos em conta no 
quadro da política dos consumidores, quer a nível nacional quer a nível 
comunitário,

Or. fr

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA(2007)0412.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 3
Considerando B

B.  Considerando que uma estratégia moderna em matéria de política dos consumidores 
deve ter em conta transformações sociais como a nova estrutura etária, o papel cada 
vez mais importante das mulheres, a participação das crianças na sociedade de 
consumo e a integração de minorias étnicas, bem como a evolução do nível de vida e
as transformações económicas, ambientais e técnicas da sociedade,

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 4
Considerando C

C. Considerando que a participação equilibrada de mulheres e homens, jovens e idosos, 
inclusive muito idosos, em especial quando são mulheres, e das minorias 
culturais/étnicas deve ser mais bem afirmada no desenvolvimento e prossecução desta 
política,

Or. pl

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 5
Considerando C

C. Considerando que a participação equilibrada de mulheres e homens, jovens e idosos, e 
minorias culturais/étnicas deve ser mais bem afirmada no desenvolvimento e 
prossecução da política dos consumidores a fim de garantir a definição de medidas 
adequadas de protecção do consumidor,

Or. fr
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 6
Considerando D

D. Considerando, em termos de segurança e de protecção, que os riscos inerentes à 
exposição e à vulnerabilidade das mulheres, dos homens e das crianças a certos 
produtos, como os produtos químicos ou os medicamentos, não são os mesmos e que 
são necessárias mais amplas investigações neste domínio que permitam uma melhor 
identificação dos produtos "de risco"; considerando, contudo, que as diferenças em 
matéria de vulnerabilidade das mulheres a certos tipos de produtos não resultam 
apenas de factores biológicos, mas que para tal concorrem igualmente certos factores 
sociais, como a natureza do emprego ocupado,

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 7
Considerando D-A (novo)

D-A. Considerando que a política dos consumidores deveria cobrir a compra e a venda 
não só de produtos mas também de serviços prestados pelos sectores público ou 
privado e oferecer uma protecção adequada neste domínio aos consumidores 
vulneráveis que são as mulheres, as pessoas idosas e os grupos sociais 
desfavorecidos que são mais frequentemente vítimas de prestadores de serviços 
pouco escrupulosos,

Or. fr

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 8
Considerando D-A (novo)

D-A. Considerando que, na preparação dos medicamentos, não é aplicada uma 
farmacologia específica em função do género, que apenas 20% dos doentes testados 
na fase de desenvolvimento de um novo medicamento são mulheres, que se um 
medicamento não for especificamente testado em mulheres poderá muito bem não 
ser eficaz para elas e não serem conhecidos os seus efeitos colaterais,

Or. it
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 9
N.º 1

1. Reitera a importância da dimensão do género enquanto parte integrante da política dos 
consumidores e solicita à Comissão que informe regularmente a Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros dos progressos realizados neste 
domínio;

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 10
N.º 3

3. Insta a Comissão e a Rede Europeia de Centros de Consumidores a terem sempre em 
conta uma perspectiva de género, assim como etária, étnica e de respeito das tradições 
nacionais no seu trabalho sobre a informação e a formação dos consumidores;

Or. pl

Alteração apresentada por Zita Pleštinská

Alteração 11
N.º 3

3. Insta a Comissão e a Rede Europeia de Centros de Consumidores a prestarem uma 
atenção especial, no seu trabalho sobre a informação e a formação dos consumidores,
aos grupos de consumidores mais vulneráveis;

Or. sk

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda e Jill Evans

Alteração 12
N.º 3-A (novo)

3-A. Convida a Comissão e os Estados-Membros a tomarem todas as medidas legislativas 
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e administrativas necessárias para garantir que os bens de consumo 
comercializados no seio da União Europeia não ponham em perigo a saúde e a 
segurança dos consumidores, mais particularmente das mulheres e das crianças,

Or. en

Alteração apresentada por Zita Pleštinská

Alteração 13
N.º 5

5. Solicita, uma vez mais, que seja prestada uma especial atenção aos grupos de 
consumidores mais vulneráveis na formulação da política dos consumidores;

Or. sk

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 14
N.º 5

5. Solicita, uma vez mais, que seja prestada maior atenção a grupos-alvo, como as 
mulheres, os jovens e os idosos, as minorias étnicas e os grupos sociais 
desfavorecidos, na formulação da política dos consumidores;

Or. fr

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 15
N.º 5

5. Solicita, uma vez mais, que certos grupos, como as mulheres, os jovens e os idosos, as 
minorias étnicas e, em particular as mulheres imigrantes, bem como as tradições 
nacionais, sejam mais tidos em conta na formulação da política dos consumidores;

Or. pl
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Alteração apresentada por Zita Pleštinská

Alteração 16
N.º 6

6. Convida os Estados-Membros, a fim de conseguir um melhor equilíbrio na concepção 
da política dos consumidores, a incentivar a cooperação das instituições nacionais e 
das organizações de consumidores e a apoiar projectos que visem melhorar a
informação dos consumidores, prestando especial atenção aos grupos de 
consumidores mais vulneráveis;

Or. sk

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 17
N.º 6

6. Considera importante reforçar a participação das mulheres (supressão) nas 
organizações de consumidores, a fim de conseguir um melhor equilíbrio na concepção 
da política dos consumidores;

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 18
N.º 7

7. Solicita que sejam realizadas campanhas de informação para sensibilizar mais 
consumidores relativamente a produtos e práticas prejudiciais durante a gravidez, 
nomeadamente o tabagismo, incluindo o tabagismo passivo, e o consumo de álcool, 
mas também de outros produtos, tais como os medicamentos ou os produtos 
químicos, que apresentam riscos para a saúde quando consumidos ou utilizados
durante a gravidez; convida a Comissão a incentivar os fabricantes a mencionarem
claramente este risco nas embalagens dos produtos em causa, de forma a garantir 
uma informação adequada das mulheres grávidas;

Or. fr
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Alteração apresentada por Zita Pleštinská

Alteração 19
N.º 7

7. Considera que as campanhas de informação deveriam ter como objectivo sensibilizar 
mais consumidores relativamente a produtos e práticas prejudiciais durante a gravidez, 
nomeadamente o tabagismo, incluindo o tabagismo passivo, e o consumo de álcool, 
mas também de outros produtos que apresentam riscos para a saúde quando utilizados 
durante a gravidez.

Or. sk

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 20
N.º 7

7. Solicita que sejam realizadas campanhas de informação para sensibilizar mais 
consumidores relativamente a produtos e práticas prejudiciais durante a gravidez, 
nomeadamente o tabagismo, incluindo o tabagismo passivo, e o consumo de álcool, 
mas também de outros produtos que apresentam riscos para a saúde quando utilizados 
durante a gravidez; solicita às instituições europeias, e em especial à Agência 
Europeia dos Medicamentos, às instituições nacionais e às organizações de 
consumidores, que intervenham junto da indústria farmacêutica e das suas 
organizações no sentido de que, na preparação dos medicamentos, antigos ou novos, 
seja tida em conta a diversidade dos grupos de consumidores destes medicamentos, 
principalmente a diferença de sexo;

Or. it

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 21
N.º 7-A (novo)

7-A. Convida a Comissão a promover junto das empresas a utilização, a título voluntário, 
das novas tecnologias, e em especial da Internet, enquanto instrumento de 
informação dos consumidores sobre a natureza e os riscos potenciais de certos 
produtos, em especial para as categorias vulneráveis que são as mulheres, as 
crianças e as pessoas idosas;

Or. fr
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Alteração apresentada por Zita Pleštinská

Alteração 22
N.º 7-A (novo)

7-A. Convida a Comissão a acompanhar mais cuidadosamente as políticas nacionais de 
consumo, a fim de que o consumidor possa efectuar as suas compras em qualquer 
parte na Europa estando protegido com a mesma eficácia em qualquer um dos 
Estados-Membros da União Europeia;

Or. sk

Alteração apresentada por Zita Pleštinská

Alteração 23
N.º 7-B (novo)

7-B. Considera que a falta de clareza no sector dos contratos de consumo e da 
indemnização constitui um dos obstáculos mais importantes ao desenvolvimento do 
mercado interno do comércio de retalho e apoia a Comissão na sua vontade de 
instaurar contratos-tipo, que contenham as mesmas cláusulas essenciais em todos 
os Estados-Membros da União Europeia;

Or. sk

Alteração apresentada por Marusya Ivanova Lyubcheva

Alteração 24
N.º 7-A (novo)

7-A. Considera ser conveniente prestar maior atenção à comercialização e à 
comercialização dos produtos alcoólicos, incluindo os que têm um baixo teor de 
álcool, visando nomeadamente os jovens, no sentido de melhor controlar os 
problemas do consumo de álcool e da necessária redução deste consumo, bem como 
a saúde dos consumidores e a segurança; convida a Comissão a proceder a uma 
avaliação crítica dos modos de comercialização dos produtos alcoólicos e a propor 
medidas específicas para garantir um melhor equilíbrio entre a saúde e a segurança 
e o comportamento dos consumidores, mais particularmente no que diz respeito aos 
jovens; 

Or. en
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda e Jill Evans

Alteração 25
N.º 7-A (novo)

7-A. Convida o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que todos os 
brinquedos, independentemente dos produtos que os compõem, oferecem toda a 
segurança necessária para as crianças; convida a Comissão, no âmbito da revisão 
da directiva sobre os brinquedos, a propor uma proibição incondicional da 
utilização dos perfumes, dos alérgenos e dos perturbadores endócrinos, bem como 
das substâncias que são cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, e 
todos os compostos extremamente tóxicos;

Or. en
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