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(2007/2189(INI))

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda och Jill Evans

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 3a (nytt)

– med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 om produktsäkerhet, 
särskilt avseende leksaker1,

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 2
Skäl A

A. Konsumenter har olika kön, ålder, inkomst, utbildning, etnisk bakgrund och 
konsumtionsmönster och detta bör man ta hänsyn till i konsumentpolitiken på 
nationell nivå och gemenskapsnivå.

Or. fr

                                               
1 Antagna texter, P6_(2007)0412.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 3
Skäl B

B. En modern konsumentpolitik måste ta hänsyn till sociala förändringar, såsom en ny 
åldersstruktur, kvinnors allt viktigare roll, barns ökade deltagande i 
konsumtionssamhället, etniska minoriteters integration, utvecklingen av 
levnadsstandarden samt ekonomiska, miljömässiga och tekniska förändringar i 
samhället.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 4
Skäl C

C. I den fortsatta utformningen av konsumentpolitiken bör man hålla fast vid en jämnare 
fördelning mellan kvinnor och män, yngre och äldre, särskilt kvinnor, samt
kulturella/etniska minoriteter.

Or. pl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 5
Skäl C

C. I den fortsatta utformningen av konsumentpolitiken bör man hålla fast vid en jämnare 
fördelning mellan kvinnor och män, yngre och äldre och kulturella/etniska minoriteter, 
för att garantera att lämpliga åtgärder vidtas till skydd för konsumenterna.

Or. fr
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 6
Skäl D

D. När det gäller konsumentsäkerhet och konsumentskydd utsätts kvinnor, män och barn 
på olika sätt för och är olika känsliga för vissa produkter, som kemikalier eller 
läkemedel. Mer omfattande forskning krävs för att fastställa vilka produkter som 
medför risker. Biologiska faktorer är inte den enda anledningen till att kvinnor är mer 
sårbara för vissa produkter. Sociala faktorer, såsom arbetets karaktär, spelar också in.

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 7
Skäl Da (nytt)

Da. Konsumentpolitiken bör omfatta köp och försäljning inte bara av varor utan också 
av tjänster inom både den offentliga och den privata sektorn. Den bör ge lämpligt 
skydd för sårbara konsumenter som kvinnor, äldre och missgynnade sociala 
grupper som oftare råkar ut för skrupelfria tjänsteleverantörer.

Or. fr

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 8
Skäl Da (nytt)

Da. Vid framställning av läkemedel tillämpas ingen könsspecifik farmakologi. När ett
nytt läkemedel utvecklas är endast 20 procent av försökspersonerna kvinnor. Det 
kan hända att ett läkemedel som inte testas specifikt på kvinnor inte blir 
verkningsfullt för kvinnor och att man inte får reda på biverkningar.

Or. it
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 9
Punkt 1

1. Europaparlamentet upprepar att könsdimensionen är viktig som en integrerad del av 
konsumentpolitiken och uppmanar kommissionen att regelbundet informera 
jämställdhetsutskottet om de framsteg som gjorts på området.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 10
Punkt 3

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och nätverket 
European Consumer Centre att alltid ta hänsyn till kön, ålder, etnisk bakgrund och 
nationella traditioner när man informerar och utbildar konsumenter.

Or. pl

Ändringsförslag från Zita Pleštinská

Ändringsförslag 11
Punkt 3

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och nätverket European Consumer 
Centre att ägna större uppmärksamhet åt de mest utsatta konsumentgrupperna när 
man informerar och utbildar konsumenter.

Or. sk

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda och Jill Evans

Ändringsförslag 12
Punkt 3a (ny)

3a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta alla 
lagstiftningsmässiga och administrativa åtgärder som krävs för att säkerställa att 
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konsumentvaror som saluförs i EU inte utgör hälso- och säkerhetsrisker för 
konsumenter, särskilt kvinnor och barn.

Or. en

Ändringsförslag från Zita Pleštinská

Ändringsförslag 13
Punkt 5

5. Europaparlamentet kräver ännu en gång att större uppmärksamhet ska ägnas de mest 
utsatta konsumentgrupperna när man utformar konsumentpolitiken.

Or. sk

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 14
Punkt 5

5. Europaparlamentet kräver ännu en gång att större uppmärksamhet ska ägnas 
målgrupper som kvinnor, barn och äldre, etniska minoriteter och missgynnade sociala 
grupper, när man utformar konsumentpolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 15
Punkt 5

5. Europaparlamentet kräver ännu en gång att större uppmärksamhet ska ägnas 
målgrupper som kvinnor, barn och äldre, etniska minoriteter och i synnerhet 
invandrarkvinnor, liksom även nationella traditioner, när man utformar 
konsumentpolitiken.

Or. pl
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Ändringsförslag från Zita Pleštinská

Ändringsförslag 16
Punkt 6

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stimulera samarbete mellan 
nationella institutioner och konsumentorganisationer och att stödja projekt som 
syftar till att förbättra informationen till konsumenterna, inte minst de mest utsatta 
konsumentgrupperna, för att skapa en bättre balans när konsumentpolitiken utformas.

Or. sk

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 17
Punkt 6

7. Europaparlamentet anser att det är viktigt att stärka kvinnors (text utgår) deltagande i 
konsumentorganisationer för att skapa en bättre balans när konsumentpolitiken 
utformas.

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 18
Punkt 7

7. Europaparlamentet efterlyser informationskampanjer för att öka konsumenternas 
medvetenhet om produkter och beteenden, som är skadliga under graviditeten, särskilt 
rökning (även passiv rökning) och alkohol, men också andra konsumentprodukter 
såsom läkemedel eller kemikalier, som utgör en hälsorisk när de intas eller används 
under graviditeten. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra 
tillverkarna att klart ange denna risk på förpackningen för produkterna i fråga så 
att gravida kan få lämplig information.

Or. fr
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Ändringsförslag från Zita Pleštinská

Ändringsförslag 19
Punkt 7

7. Europaparlamentet anser att informationskampanjer bör syfta till att öka 
konsumenternas medvetenhet om produkter och beteenden, som är skadliga under 
graviditeten, särskilt rökning (även passiv rökning) och alkohol, men också andra 
konsumentprodukter som utgör en hälsorisk när de används under graviditeten.

Or. sk

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 20
Punkt 7

7. Europaparlamentet efterlyser informationskampanjer för att öka konsumenternas 
medvetenhet om produkter och beteenden, som är skadliga under graviditeten, särskilt 
rökning (även passiv rökning) och alkohol, men också andra konsumentprodukter som 
utgör en hälsorisk när de används under graviditeten. Parlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna, i synnerhet Europeiska läkemedelsmyndigheten, 
nationella institutioner och konsumentorganisationer att ingripa för att 
läkemedelsindustrin och dess organisationer vid framställningen av både gamla och 
nya läkemedel ska ta hänsyn till att det finns många olika konsumentgrupper, inte 
minst med utgångspunkt från kön.

Or. it

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 21
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att satsa på att få företag att på 
frivillig basis använda ny teknik, och särskilt internet, som redskap för att upplysa 
konsumenterna om egenskaperna hos vissa produkter och potentiella risker med 
dem, särskilt för sårbara grupper som kvinnor, barn och äldre.

Or. fr
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Ändringsförslag från Zita Pleštinská

Ändringsförslag 22
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrannare övervaka 
medlemsstaternas nationella konsumentpolitik för att se till att varje konsument kan 
handla varsomhelst i EU med lika effektivt skydd i varje medlemsstat. 

Or. sk

Ändringsförslag från Zita Pleštinská

Ändringsförslag 23
Punkt 7b (ny)

7b. Europaparlamentet stöder kommissionen i arbetet med att införa standardavtal som 
äger lika giltighet i alla medlemsstater, med tanke på att ett av de största hindren för 
den inre detaljhandelsmarknadens utveckling är oklarheter i fråga om 
konsumentavtal och möjligheter till prövning.

Or. sk

Ändringsförslag från Marusya Ivanova Lyubcheva

Ändringsförslag 24
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet anser att större uppmärksamhet bör ägnas saluförandet och 
utsläppandet på marknaden av alkoholdrycker, även de som innehåller en låg 
alkoholhalt och som har bland annat ungdomar som målgrupp, för att få ett bättre 
grepp om alkoholanvändningen och minskningen av alkoholkonsumtionen samt 
konsumenternas hälsa och säkerhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra 
en kritisk utvärdering av hur alkoholdrycker saluförs och att föreslå åtgärder som 
ska syfta till att uppnå en bättre balans mellan hälsa och säkerhet och 
konsumentbeteende, särskilt med avseende på ungdomar.

Or. en
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda och Jill Evans

Ändringsförslag 25
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att 
garantera att leksaker, oavsett vilka produkter de består av, är säkra för barn. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i översynen av direktivet om leksaker 
föreslå ett oinskränkt förbud mot all användning av doftämnen, 
överkänslighetsframkallande och hormonstörande ämnen och ämnen som är 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska samt mycket giftiga 
föreningar.

Or. en
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