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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda et Jill Evans

Amendamentul 1
Punctul 3a (nou)

- având în vedere rezoluţia sa din 27 septembrie 2007 privind siguranţa produselor, 
mai ales cea a jucăriilor 1 , 

Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 2
Considerentul A

A. întrucât genul, vârsta, veniturile, nivelul de educaţie, originile etnice şi modurile de 
consum sunt factori care diferenţiază consumatorii şi care trebuie aşadar luaţi în 
considerare în contextul politicii naţionale şi comunitare de protecţie a 
consumatorilor,

Or. fr

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0412.
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 3
Considerentul B

B. întrucât o strategie politică modernă în materie de consum trebuie să ia în considerare 
schimbările sociale, cum ar fi noua structură pe vârste, rolul din ce în ce mai important 
al femeilor şi participarea copiilor la societatea de consum, integrarea minorităţilor 
etnice, dar şi evoluţia standardelor de viaţă, precum şi schimbările economice, de 
mediu şi tehnice din societate,

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 4
Considerentul C

C. întrucât participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, a tinerilor şi persoanelor în 
vârstă, chiar şi a celor foarte în vârstă şi, în special, a femeilor, precum şi a 
minorităţilor culturale sau etnice ar trebui să fie mai bine ancorată în conceperea şi 
dezvoltarea acestei politici; 

Or. pl

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 5
Considerentul C

C. întrucât participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor, a tinerilor şi persoanelor în 
vârstă şi a minorităţilor culturale sau etnice ar trebui să fie mai bine ancorată în 
conceperea şi dezvoltarea politicii de protecţie a consumatorilor astfel încât să se 
poată garanta conceperea unor măsuri adecvate de protecţie a acestora;

Or. fr
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 6
Considerentul D

D. întrucât, în ceea ce priveşte siguranţa şi protecţia consumatorilor, femeile, bărbaţii şi 
copiii nu sunt la fel de expuşi şi vulnerabili la anumite produse, cum ar fi produsele 
chimice sau medicamentele, iar, pentru identificarea mai bună a produselor „care 
comportă riscuri” sunt necesare cercetări mai ample; întrucât factorii biologici nu 
sunt singura cauză a vulnerabilităţii diferite a femeilor la anumite tipuri de produse, un 
rol jucând şi anumiţi factorii sociali, cum ar fi natura activităţii desfăşurate, 

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 7
Considerentul Da (nou)

D bis. întrucât politica în materie de consumatori ar trebui să acopere nu numai 
cumpărarea  şi vânzarea  produselor, ci şi a serviciilor din sectorul public sau privat 
şi să ofere protecţia corespunzătoare consumatorilor vulnerabili, cum ar fi femeile, 
persoanele în vârstă şi categoriile sociale defavorizate, care sunt adesea victime ale 
unor  furnizori de servicii lipsiţi de scrupule;

Or. fr

Amendament depus de Pia Elda Locatelli

Amendamentul 8
Considerentul Da (nou)

D bis. întrucât la prepararea medicamentelor nu se aplică o farmacologie specifică, 
diferenţiată în funcţie de gen şi numai 20% din pacienţii testaţi la introducerea 
noilor medicamente sunt femei, iar  medicamentele netestate specific pe femei pot fi 
ineficiente pentru acestea, putând avea efecte secundare care nu sunt cunoscute; 

Or. it
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 9
Punctul 1

1. reiterează importanţa dimensiunii genului ca parte integrantă a politicii de protecţie a 
consumatorilor şi solicită Comisiei să informeze în mod regulat Comisia pentru 
drepturile femeii şi egalitatea între sexe în legătură cu progresul realizat în această 
privinţă;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 10
Punctul 3

3. invită insistent Comisia şi Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor să ia mereu 
în calcul, în cadrul în campaniilor de informare şi educare a consumatorilor, 
perspectivele legate de gen, de vârstă şi de origine etnică, precum şi cele care iau în 
considerare tradiţiile naţionale;

Or. pl

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 11
Punctul 3

3. invită insistent Comisia şi Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor ca, în 
campaniile de informare şi educare a consumatorilor, să acorde o atenţie deosebită 
categoriilor celor mai vulnerabile de consumatori;

Or. sk

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda et Jill Evans

Amendamentul 12
Punctul 3a (nou)

3a. invită Comisia şi statele membre să ia toate măsurile legislative şi administrative 
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necesare pentru a garanta că bunurile de consum comercializate în interiorul 
Uniunii Europene nu pun în pericol sănătatea şi siguranţa consumatorilor, mai ales 
a femeilor şi copiilor;

Or. en

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 13
Punctul 5

5. solicită încă o dată, ca, la elaborarea politicii în materie de consum, să se acorde o 
atenţie deosebită categoriilor de consumatori celor mai vulnerabile;

Or. sk

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 14
Punctul 5

5. solicită încă o dată ca politica în materie de consum să fie elaborată acordându-se o 
atenţie mărită grupurilor ţintă, cum ar fi femeile, tinerii şi persoanele în vârstă, 
minorităţile etnice şi categoriile sociale defavorizate, în special, femeile imigrante;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 15
Punctul 5

5. solicită încă o dată ca politica în materie de consum să fie elaborată acordându-se o 
atenţie mărită grupurilor ţintă, cum ar fi femeile, tinerii şi persoanele în vârstă, 
minorităţile etnice şi categoriile sociale defavorizate, în special, femeile imigrante, 
precum şi aspectelor legate de tradiţiile naţionale;

Or. pl
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Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 16
Punctul 6

6. invită statele membre, pentru ca politica în materie de consum să fie concepută mai 
echitabil, să încurajeze cooperarea dintre instituţiile naţionale şi organizaţiile pentru 
protecţia consumatorilor şi să susţină proiectele care vizează o mai bună informare 
a consumatorilor, acordând o atenţie deosebită categoriilor de consumatori cele mai 
vulnerabile;

Or. sk

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 17
Punctul 6

7. consideră importantă implicarea mai mare a femeilor, (text eliminat) în organizaţiile 
de consumatori, pentru a se ajunge la un echilibru mai just în conceperea politicii în 
materie de consum;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 18
Punctul 7

7. solicită realizarea de campanii de informare care au drept scop creşterea gradului de 
conştientizare a consumatorilor în legătură cu produsele şi practicile care dăunează în 
timpul sarcinii, mai ales fumatul, inclusiv fumatul pasiv, şi consumul de alcool, 
precum şi folosirea altor produse, cum ar fi medicamentele sau produsele chimice,
care, dacă sunt consumate sau utilizate în timpul sarcinii, pun în pericol sănătatea; 
invită Comisia să încurajeze producătorii să menţioneze clar pe ambalajele 
produselor respective acest risc pentru a se putea astfel garanta informarea 
adecvată a femeilor însărcinate;

Or. fr
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Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 19
Punctul 7

7. consideră că sunt necesare campanii de informare care au drept scop creşterea 
gradului de conştientizare a consumatorilor în legătură cu produsele şi practicile care 
dăunează în timpul sarcinii, mai ales fumatul, inclusiv fumatul pasiv, şi consumul de 
alcool, precum şi cu folosirea altor produse, care pun în pericol sănătatea în timpul 
sarcinii;

Or. sk

Amendament depus de Pia Elda Locatelli

Amendamentul 20
Punctul 7

7. Solicită realizarea de campanii de informare care au drept scop creşterea gradului de 
conştientizare a consumatorilor în legătură cu produsele şi practicile care dăunează în 
timpul sarcinii, mai ales fumatul, inclusiv fumatul pasiv, şi consumul de alcool, 
precum şi cu folosirea altor bunuri de consum care pun în pericol sănătatea dacă sunt 
consumate în timpul sarcinii; solicită instituţiilor europene, în mod deosebit Agenţiei 
europene pentru medicamente, instituţiilor naţionale şi organizaţiilor 
consumatorilor să intervină pe lângă industria farmaceutică şi organizaţiile conexe, 
astfel încât, la prepararea medicamentelor, vechi sau noi, să se ţină cont de 
diversitatea categoriilor de consumatori şi, în primul rând, de sexul acestora;

Or. it

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 21
Punctul 7a (nou)

7a invită Comisia să încurajeze întreprinderile să utilizeze tehnologii noi, în mod 
deosebit internetul, ca instrument de informare a consumatorilor cu privire la 
natura şi riscurile potenţiale ale anumitor produse, mai ales pentru categoriile 
vulnerabile de consumatori: femeile, copiii şi persoanele în vârstă;   

Or. fr
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Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 22
Punctul 7a (nou)

7a invită Comisia să urmărească mai atent politicile naţionale în materie de consum, 
astfel încât, atunci când achiziţionează bunuri în Europa, consumatorii să 
beneficieze de aceeaşi protecţie în toate statele membre ale Uniunii Europene;

Or. sk

Amendament depus de Zita Pleštinská

Amendamentul 23
Punctul 7b(nou)

7b întrucât lipsa de claritate în ceea ce priveşte contractele de consum şi de 
indemnizaţia este unul din cele mai mari obstacole în calea dezvoltării pieţei unice 
pentru comerţul cu amănuntul, susţine Comisia în intenţia acesteia de a  institui 
forme standard de contracte, care să conţină aceleaşi elemente de bază în toate 
statele Uniunii Europene;  

Or. sk

Amendament depus de Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendamentul 24
Punctul 7a (nou)

7a. consideră că este necesară acordarea unei atenţii mai mari comercializării şi
introducerii pe piaţă a produselor alcoolizate, inclusiv a celor care sunt slab 
alcoolizate, având în vedere mai ales tinerii, astfel încât să se poată rezolva mai bine 
problemele relative la consumul de alcool şi la micşorarea acestui consum, la 
sănătatea consumatorilor şi la siguranţă; invită Comisia să facă o evaluare critică a 
modurilor de comercializare a produselor alcoolizate şi să propună măsurile 
necesare realizării unui echilibru între sănătatea, siguranţa şi comportamentul 
consumatorilor, acordând o atenţie deosebită tinerilor; 

Or. en
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda et Jill Evans

Amendamentul 25
Punctul 7a (nou)

7a invită Consiliul, Comisia şi statele membre să garanteze că toate jucăriile, indiferent 
din ce sunt ele construite, oferă siguranţa dorită pentru copii;  invită Comisia ca, în 
cadrul revizuirii directivei privind jucăriile, să propună o interdicţie necondiţionată 
în ceea ce priveşte utilizarea parfumurilor, factorilor alergogeni şi a celor 
perturbatori-endocrini, precum şi a substanţelor cancerigene, care produc mutaţii 
sau sunt toxice pentru reproducere, precum şi a tuturor componentelor extrem de 
toxice;

Or.en
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