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Amendement 1
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de artikelen 11 en 23 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

— gezien de artikelen 1, 11 en 23 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

Or. fr

Amendement 2
Mylène Troszczynski, André Elissen

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het onderzoek van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(European Institute for Gender Equality, 
EIGE) van 2013 getiteld "Review of the 
implementation of the Beijing Platform 
for Action in the EU Member States: 
Women and the Media – Advancing 
gender equality in decision-making in 
media organisations" (Evaluatie van de 
uitvoering van het actieprogramma van 
Beijing in de EU-lidstaten: vrouwen en de 
media — Bevordering van 
gendergelijkheid in de besluitvorming in 
de media),

Schrappen

Or. fr

Amendement 3
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de verklaring en het 
actieprogramma en de bijlagen bij de 
vierde Wereldvrouwenconferentie van 
Beijing van 1995,

Or. en

Amendement 4
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het Europees pact voor 
gendergelijkheid (2011-2020) dat werd 
aangenomen door de Europese Raad in 
maart 2011,

Or. en

Amendement 5
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat gelijkheid van 
vrouwen en mannen een kernbeginsel van 
de Europese Unie is dat is vastgesteld in de 
Verdragen en dat deze gelijkheid bij alle 
activiteiten van de Unie moet worden 
bevorderd;

A. overwegende dat in 
artikel 8 VWEU wordt bepaald dat de 
Unie er bij elk optreden naar streeft de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen, wat een 
kernbeginsel is van de Europese Unie;

Or. en
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Amendement 6
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat gelijkheid van 
vrouwen en mannen een kernbeginsel van 
de Europese Unie is dat is vastgesteld in de 
Verdragen en dat deze gelijkheid bij alle 
activiteiten van de Unie moet worden 
bevorderd;

A. overwegende dat gelijkheid van 
vrouwen en mannen een kernbeginsel van 
de Europese Unie is dat is vastgesteld in de 
Verdragen, maar ook aanwezig is in het 
natuurlijk recht en dat deze gelijkheid bij 
alle activiteiten van de Unie zou moeten
worden bevorderd;

Or. pl

Amendement 7
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het beleid van de 
Europese Unie ter bevordering van de 
gendergelijkheid heeft bijgedragen tot de 
verbetering van het leven van vele 
Europese burgers;

Or. pt

Amendement 8
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de media optreden B. overwegende dat de media optreden 
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als een vierde macht, de capaciteit hebben 
om de publieke opinie te beïnvloeden en 
uiteindelijk vorm te geven en de plicht 
hebben te zorgen voor vrijheid van 
informatie, diversiteit van opinies en 
mediapluralisme;

als een vierde macht, de capaciteit hebben 
om de publieke opinie te beïnvloeden en 
uiteindelijk vorm te geven; overwegende 
dat zij de plicht hebben te zorgen voor 
toegang tot kwalitatief hoogwaardige 
informatie en processen wegens 
vermeende bedoelingen te vermijden en de 
plicht hebben om het recht te eerbiedigen 
op de vrijheid om een mening te hebben 
en de vrijheid kennis te nemen en te geven 
van informatie of ideeën, zonder 
inmenging van enig openbaar gezag, als 
verankerd in artikel 11 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 9
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de media optreden 
als een vierde macht, de capaciteit hebben 
om de publieke opinie te beïnvloeden en 
uiteindelijk vorm te geven en de plicht 
hebben te zorgen voor vrijheid van 
informatie, diversiteit van opinies en 
mediapluralisme;

B. overwegende dat de media optreden 
als een vierde macht, de capaciteit hebben 
om de publieke opinie te beïnvloeden en 
uiteindelijk vorm te geven aangezien de 
media de hoeksteen van de democratische 
samenleving zijn en als zodanig de plicht 
hebben te zorgen voor vrijheid van 
informatie, diversiteit van opinies en 
mediapluralisme;

Or. en

Amendement 10
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de media optreden 
als een vierde macht, de capaciteit hebben 
om de publieke opinie te beïnvloeden en 
uiteindelijk vorm te geven en de plicht 
hebben te zorgen voor vrijheid van 
informatie, diversiteit van opinies en 
mediapluralisme;

B. overwegende dat de media optreden 
als een vierde macht, de capaciteit hebben 
om de publieke opinie te beïnvloeden en 
uiteindelijk vorm te geven en de plicht 
hebben te zorgen voor vrijheid van 
informatie, diversiteit van opinies en 
mediapluralisme, en bovendien een 
juridische en morele verantwoordelijkheid 
dragen;

Or. pl

Amendement 11
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de relatie tussen 
vrouwen en media een bron van ernstige 
bezorgdheid is om gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bewerkstelligen in de 
hedendaagse samenleving; overwegende 
dat de erotisering van geweld en de 
objectivering van vrouwen in de media 
een negatief effect hebben op de 
uitroeiing van geweld tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 12
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat films en 
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televisieprogramma's niet toevallige 
producten zijn van de samenleving maar 
worden gemaakt in opdracht van organen 
en instellingen die de inhoud bepalen, 
alsmede de teams voor en achter de 
camera, en aldus een bepalende invloed 
hebben op de macht van beelden en 
daarom bewust moeten worden gemaakt;

Or. en

Amendement 13
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de media een 
aanzienlijke impact hebben op de wijze 
waarop de sociale en culturele normen
zowel voor vrouwen als voor mannen 
worden gevormd en evolueren en dat zij 
een belangrijke sector van economische 
waarde vormen, waarin rechtstreeks meer 
dan een miljoen mensen in de EU werken;

C. overwegende dat de media een 
aanzienlijke impact hebben op de wijze 
waarop de sociale en culturele 
gendernormen zowel voor vrouwen als 
voor mannen worden gevormd en 
evolueren en grote invloed hebben op de 
vorming van de subjectiviteit van het 
publiek door ongelijke en ongezonde 
lichamelijke paradigma's en ideeën van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid te 
herhalen; overwegende dat de media een 
cruciale rol spelen door te zorgen voor 
een onbevooroordeelde beeldvorming van 
individuele LGBTI's en door hun 
acceptatie te bevorderen;

Or. en

Amendement 14
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de media een 
aanzienlijke impact hebben op de wijze 
waarop de sociale en culturele normen
zowel voor vrouwen als voor mannen 
worden gevormd en evolueren en dat zij 
een belangrijke sector van economische 
waarde vormen, waarin rechtstreeks meer 
dan een miljoen mensen in de EU werken;

C. overwegende dat de media een 
aanzienlijke impact hebben op de wijze 
waarop de sociale beeldvorming, die 
geassocieerd wordt met zowel vrouwen als 
mannen, wordt gevormd en evolueert en 
dat zij een belangrijke sector van 
economische waarde vormen, waarin 
rechtstreeks meer dan een miljoen mensen 
in de EU werken;

Or. pt

Amendement 15
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de media een 
fundamenteel onderdeel zijn van de 
democratie en een bijzondere 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
bevordering van de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid en de bestrijding 
van alle vormen van discriminatie van en 
ongelijkheid tussen de geslachten, 
alsmede voor de vorming van rolmodellen 
en een gediversifieerde benadering van 
maatschappelijke rolpatronen;

Or. pt

Amendement 16
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat nieuwe 
technologieën traditionele media-
businessmodellen transformeren; 
overwegende dat de audiovisuele sector 
een belangrijke sector van economische 
waarde vormt, waarin rechtstreeks meer 
dan een miljoen mensen in de EU 
werken;

Or. en

Amendement 17
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de beeldvorming 
van vrouwen in reclame-uitingen en de 
manier waarop producten gericht zijn op 
potentiële kopers ertoe neigen traditionele 
gendernormen te herhalen;

Or. en

Amendement 18
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat op de vierde 
Wereldvrouwenconferentie van Beijing 
van 1995 werd erkend dat de relatie 
tussen vrouwen en media van belang is 
om gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
te bewerkstelligen en twee strategische 
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doelstellingen heeft opgenomen in het 
actieprogramma van Beijing:

a) de participatie van vrouwen in en hun 
toegang tot meningsuiting en 
besluitvorming in en via de media en 
nieuwe communicatietechnologieën 
verruimen en

b) en een evenwichtig, niet-stereotypisch 
beeld van vrouwen in de media 
bevorderen;

Or. en

Amendement 19
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat op gelijke wijze 
rekening moet worden gehouden zowel met 
het perspectief van vrouwen als met dat 
van mannen om te komen tot een volledig 
beeld en om niet het potentieel en de 
vaardigheden te veronachtzamen van 
vrouwen met betrekking tot het 
communiceren van informatie over de 
problemen waar vrouwen in de media 
tegenaan kijken;

D. overwegende dat op gelijke wijze 
rekening moet worden gehouden met de 
perspectieven van de verschillende 
geslachten om te komen tot een volledig 
en gediversifieerd beeld met betrekking tot 
het communiceren van informatie, feiten 
en meningen over alle gebieden van de 
maatschappelijke werkelijkheid;

Or. pt

Amendement 20
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat op gelijke wijze 
rekening moet worden gehouden zowel 

D. overwegende dat op gelijke wijze 
rekening moet worden gehouden zowel 
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met het perspectief van vrouwen als met 
dat van mannen om te komen tot een 
volledig beeld en om niet het potentieel en 
de vaardigheden te veronachtzamen van 
vrouwen met betrekking tot het 
communiceren van informatie over de 
problemen waar vrouwen in de media 
tegenaan kijken;

met het perspectief van vrouwen als met 
dat van mannen om te komen tot een 
volledig beeld en om niet het potentieel en 
de vaardigheden te veronachtzamen van 
vrouwen met betrekking tot het 
communiceren van informatie over de 
problemen waar vrouwen in de media 
tegenaan kijken, en het oplossen van de 
problemen waar vrouwen in de media mee 
worstelen;

Or. pl

Amendement 21
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de media, in zijn 
algemeenheid, mannen en vrouwen op 
stereotiepe wijze blijven afbeelden en 
daarmee de burgers op negatieve wijze 
blijven conditioneren in hun perceptie van 
de wereld waardoor zij deze verbanden en 
beeldvorming meestal als legitiem 
beschouwen en het lastig of onmogelijk 
wordt ze ter discussie te stellen;

Or. pt

Amendement 22
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de media, door 
een verdraaid beeld te geven welk van 
beide geslachten dan ook, bijdragen tot de 
legitimering van het alledaagse seksisme 
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en tot de voortzetting van discriminerende 
praktijken, waardoor gendergelijkheid 
onmogelijk wordt;

Or. pt

Amendement 23
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat de media 
het pluralisme van beelden, opvattingen 
en meningen in de samenleving op 
gepaste wijze moeten vertegenwoordigen 
ten behoeve van de rechtvaardigheid en 
de gendergelijkheid; overwegende dat de 
media op significante wijze kunnen 
bijdragen tot een wijziging in de attitudes 
en gedragingen in de samenleving;

Or. pt

Amendement 24
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat de nieuwe 
systemen van online-communicatie en 
multimedia een aanpassing vereisen van 
de toezichtsmechanismen, zowel op 
Europees als op nationaal niveau, 
alsmede van zelfregulering;

Or. pt
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Amendement 25
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging D sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D sexies. overwegende dat de 
reclamesector in de moderne samenleving 
een belangrijke rol speelt in het 
medialandschap en een krachtig 
communicatievehikel is dat een geheel 
van beelden en ideeën communiceert die 
appelleren aan onze emoties en daardoor 
onze waarden, attitudes en percepties van 
de wereld beïnvloeden; overwegende dat 
het van fundamenteel belang is dat 
genderdiscriminatie in reclame-uitingen 
wordt bestreden om gendergelijkheid te 
verwezenlijken;

Or. pt

Amendement 26
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging D septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D septies. overwegende dat een 
reclame-uiting discriminerend en 
seksistisch is wanneer een geslacht er op 
minachtende of beledigende wijze wordt 
afgebeeld; wanneer het lichaam van een 
van beide geslachten op minachtende of 
beledigende wijze wordt getoond; wanneer 
het idee wordt overgebracht dat een van 
beide geslachten minder competent, 
intelligent of vaardig is om bepaalde 
taken te verrichten die beide geslachten 
even goed kunnen verrichten; wanneer 
het minachtende of beledigende idee 
wordt overgebracht dat een van beide 
geslachten sociaal, cultureel of financieel 
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ondergeschikt is aan het andere geslacht;

Or. pt

Amendement 27
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat vrouwen in 2015 
goed waren voor 68 % van de 
afgestudeerden journalistiek en informatie 
in de EU-287, terwijl de 
werkgelegenheidscijfers voor de EU-28 in 
de periode 2008-2015 tonen dat het 
percentage vrouwen dat werkzaam is in de 
mediasector, gemiddeld blijft hangen rond 
40 %;

E. overwegende dat vrouwen in 2015 
goed waren voor 68 % van de 
afgestudeerden journalistiek en informatie 
in de EU-287, terwijl de 
werkgelegenheidscijfers voor de EU-28 in 
de periode 2008-2015 tonen dat het 
percentage vrouwen dat werkzaam is in de 
mediasector, gemiddeld blijft hangen rond 
40 %, wellicht ook ten gevolge van de 
persoonlijke keuzes van vrouwen;

__________________ __________________

7 Gezamenlijke gegevensverzameling van 
de UNESCO, de OESO en Eurostat 
(UOE), te vinden op dit adres: 
http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02

7 Gezamenlijke gegevensverzameling van 
de UNESCO, de OESO en Eurostat 
(UOE), te vinden op dit adres: 
http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02

Or. pl

Amendement 28
Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in de EU-28 het 
aandeel vrouwen in beleidsbepalende 
posities 32 % is, wat nog steeds onder de 
zone van het genderevenwicht is 
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(40 %-60 %); overwegende dat het aantal 
vrouwelijke bestuursvoorzitters 22 % 
is;1 bis

__________________

1 bis.EIGE, gendergelijkheidsindex 2017

Or. en

Amendement 29
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de loon- en de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
in de EU nog steeds een probleem zijn en 
kunnen worden vastgesteld in 
verschillende economische sectoren, 
inclusief de media;

F. overwegende dat de loon- en de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen,
in verschillende economische sectoren, 
inclusief de media, in de Unie nog steeds 
een probleem zijn;

Or. fr

Amendement 30
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de loon- en de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
in de EU nog steeds een probleem zijn en 
kunnen worden vastgesteld in 
verschillende economische sectoren, 
inclusief de media;

F. overwegende dat de loon- en de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
in de EU nog steeds een uitdaging zijn ten 
gevolge van de natuurlijke rol van 
vrouwen in het gezinsleven en kunnen 
worden vastgesteld in verschillende 
economische sectoren, inclusief de media;

Or. pl
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Amendement 31
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de loon- en de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
in de EU nog steeds een probleem zijn en 
kunnen worden vastgesteld in 
verschillende economische sectoren, 
inclusief de media;

F. overwegende dat de loon- en de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
in de EU nog steeds een probleem zijn en 
kunnen worden vastgesteld in 
verschillende economische sectoren, 
inclusief de media; overwegende dat de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen 
17 % bedraagt;

Or. en

Amendement 32
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat vrouwen nog 
steeds worden geconfronteerd met een 
glazen plafond in de media als gevolg van 
een aantal factoren, waaronder de 
procedures van een organisatiecultuur die 
vaak niet te verzoenen is met een 
evenwicht tussen werk en privéleven;

G. overwegende dat vrouwen nog 
steeds worden geconfronteerd met een 
glazen plafond in de media als gevolg van 
een aantal factoren, met name de 
onmogelijkheid om een evenwicht te 
vinden tussen werk en privéleven, in het 
belang van henzelf en dat van hun gezin;

Or. fr

Amendement 33
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat vrouwen nog 
steeds worden geconfronteerd met een 
glazen plafond in de media als gevolg van 
een aantal factoren, waaronder de 
procedures van een organisatiecultuur die 
vaak niet te verzoenen is met een 
evenwicht tussen werk en privéleven;

G. overwegende dat vrouwen nog 
steeds worden geconfronteerd met een 
glazen plafond in de media als gevolg van 
een aantal factoren, waaronder de 
procedures van een organisatiecultuur die 
vaak niet te verzoenen is met een 
evenwicht tussen werk en privéleven in 
een concurrerende omgeving, met veel 
stress, dwingende termijnen en lange 
werkdagen;

Or. en

Amendement 34
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat vrouwen nog 
steeds worden geconfronteerd met een 
glazen plafond in de media als gevolg van 
een aantal factoren, waaronder de 
procedures van een organisatiecultuur die 
vaak niet te verzoenen is met een 
evenwicht tussen werk en privéleven;

G. overwegende dat vrouwen nog 
steeds worden geconfronteerd met een 
glazen plafond in de media als gevolg van 
een aantal factoren, waaronder de 
procedures van een organisatiecultuur die 
vaak niet te verzoenen is met een 
evenwicht tussen werk en privéleven;

Or. pt

Amendement 35
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat significante 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
de hoogste bestuursniveaus van de 
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industrie veelzeggend is voor het feit dat 
vrouwen nog steeds worden 
geconfronteerd met een glazen plafond in 
de media-industrie en geen gelijke kansen 
hebben op bevordering en 
loopbaanontwikkeling;

Or. en

Amendement 36
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat publieke 
mediaorganisaties in de lidstaten hun eigen 
gelijkheidsbeleid kunnen bepalen, hetgeen 
leidt tot een breed spectrum van 
praktijken in de EU: van zeer ruime 
beleidskaders die betrekking hebben op 
media-inhoud en zorgen voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in 
besluitvormingsorganen tot het volledige 
ontbreken van beleid op dit gebied;

H. overwegende dat publieke 
mediaorganisaties in de lidstaten hun eigen 
gelijkheidsbeleid kunnen bepalen;

Or. fr

Amendement 37
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat publieke 
mediaorganisaties in de lidstaten hun eigen 
gelijkheidsbeleid kunnen bepalen, hetgeen 
leidt tot een breed spectrum van praktijken 
in de EU: van zeer ruime beleidskaders die 
betrekking hebben op media-inhoud en 

H. overwegende dat publieke 
mediaorganisaties in de lidstaten hun eigen 
beleid van gelijke kansen voor allen
kunnen bepalen, hetgeen leidt tot een breed 
spectrum van praktijken in de EU: van zeer 
ruime beleidskaders die betrekking hebben 
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zorgen voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in besluitvormingsorganen tot het 
volledige ontbreken van beleid op dit 
gebied;

op media-inhoud en zorgen voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in 
besluitvormingsorganen tot het volledige 
ontbreken van beleid op dit gebied;

Or. pl

Amendement 38
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat publieke
mediaorganisaties in de lidstaten hun eigen 
gelijkheidsbeleid kunnen bepalen, hetgeen 
leidt tot een breed spectrum van praktijken 
in de EU: van zeer ruime beleidskaders die 
betrekking hebben op media-inhoud en 
zorgen voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in besluitvormingsorganen tot het 
volledige ontbreken van beleid op dit 
gebied;

H. overwegende dat mediaorganisaties 
in de lidstaten hun eigen gelijkheidsbeleid 
kunnen bepalen, hetgeen leidt tot een breed 
spectrum van praktijken in de EU: van zeer 
ruime beleidskaders die betrekking hebben 
op media-inhoud en zorgen voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in 
besluitvormingsorganen tot het volledige 
ontbreken van beleid op dit gebied;

Or. en

Amendement 39
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de aanhoudende 
projectie van negatieve en vernederende 
beelden van vrouwen in media-
boodschappen – elektronisch, in druk, 
visueel of audio – moet worden 
veranderd;
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Or. en

Amendement 40
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat traditionele 
rolpatronen gevormd en opgelegd worden 
door een breed scala aan sociale 
invloeden – de media en het onderwijs in 
het bijzonder – en dat ze worden ingeprent 
tijdens de socialisatiefasen in de kindertijd 
en puberteit en mensen er daardoor voor 
hun hele leven aan vastzitten;

Or. en

Amendement 41
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat 
genderstereotypen vaak worden 
gecombineerd met andere stereotypen, 
zoals stereotypen waarbij gediscrimineerd 
wordt op grond van leeftijd, 
migratiestatus, seksuele geaardheid, 
handicap, die ook kunnen worden 
waargenomen in de media;

Or. en

Amendement 42
Urszula Krupa
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Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat slechts ongeveer 37 % van de 
verhalen van zowel online- als 
offlinenieuwsbronnen het werk is van 
vrouwen, een situatie die de afgelopen 
tien jaar geen vooruitzicht op verbetering 
heeft getoond8; overwegende dat vrouwen 
vooral wordt gevraagd om een lekenopinie 
(41 %) of persoonlijke ervaring (38 %) en 
zelden worden geciteerd als deskundigen 
(slechts 17 % van de verhalen); 
overwegende dat onderzoek heeft 
uitgewezen dat minder dan één op vijf 
deskundigen of commentatoren vrouwen 
zijn (18 %)9;

Schrappen

__________________

8 Lenka Vochocová, openbare hoorzitting 
van de FEMM-commissie over "Gender 
equality in the media sector in the EU", 
26 juni 2017, opname op 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

9 Global Media Monitoring project, 
regionaal rapport voor Europa (2015), te 
vinden op http://cdn.agilitycms.com/who-
makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Eur
ope.pdf

Or. pl

Amendement 43
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat slechts ongeveer 37 % van de 
verhalen van zowel online- als 
offlinenieuwsbronnen het werk is van 
vrouwen, een situatie die de afgelopen tien 
jaar geen vooruitzicht op verbetering heeft 
getoond8; overwegende dat vrouwen vooral 
wordt gevraagd om een lekenopinie (41 %) 
of persoonlijke ervaring (38 %) en zelden 
worden geciteerd als deskundigen (slechts 
17 % van de verhalen); overwegende dat 
onderzoek heeft uitgewezen dat minder dan 
één op vijf deskundigen of commentatoren 
vrouwen zijn (18 %)9;

I. overwegende dat uit onderzoek is 
gebleken dat slechts ongeveer 4 % van de 
berichtgeving tegen stereotype 
beeldvorming is; overwegende dat 
vrouwen slechts 23 % uitmaken van de 
mensen waarover we lezen of horen in het 
nieuws; overwegende dat slechts ongeveer 
37 % van de verhalen van zowel online- als 
offlinenieuwsbronnen het werk is van 
vrouwen, een situatie die de afgelopen tien 
jaar geen vooruitzicht op verbetering heeft 
getoond8; overwegende dat vrouwen vooral 
wordt gevraagd om een lekenopinie (41 %) 
of persoonlijke ervaring (38 %) en zelden 
worden geciteerd als deskundigen (slechts 
17 % van de verhalen); overwegende dat 
onderzoek heeft uitgewezen dat minder dan 
één op vijf deskundigen of commentatoren 
vrouwen zijn (18 %)9;

__________________ __________________

8 Lenka Vochocová, openbare hoorzitting 
van de FEMM-commissie over "Gender 
equality in the media sector in the EU", 
26 juni 2017, opname op 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM.

8 Lenka Vochocová, openbare hoorzitting 
van de FEMM-commissie over "Gender 
equality in the media sector in the EU", 
26 juni 2017, opname op 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM.

9 Global Media Monitoring project, 
regionaal rapport voor Europa (2015), te 
vinden op http://cdn.agilitycms.com/who-
makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf

9 Global Media Monitoring project, 
regionaal rapport voor Europa (2015), te 
vinden op http://cdn.agilitycms.com/who-
makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf

Or. en

Amendement 44
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er vele vrouwen 
in de media zijn die op professioneel 
topniveau werken en die even gewaardeerd 
worden door de samenleving als hun 
mannelijke collega's, met gerenommeerde 
cineasten, journalisten en verslaggevers; 
overwegende dat zij, hoewel zij even goed 
presteren als mannen, kwetsbaarder 
kunnen zijn en meer blootgesteld kunnen 
zijn aan risico’s en gevaren;

J. overwegende dat er vele vrouwen 
in de media zijn die op professioneel 
topniveau werken en die even gewaardeerd 
worden door de samenleving als hun 
mannelijke collega's, met gerenommeerde 
cineasten, journalisten en verslaggevers;

Or. pl

Amendement 45
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er vele vrouwen in 
de media zijn die op professioneel 
topniveau werken en die even 
gewaardeerd worden door de samenleving 
als hun mannelijke collega's, met 
gerenommeerde cineasten, journalisten en 
verslaggevers; overwegende dat zij, hoewel 
zij even goed presteren als mannen, 
kwetsbaarder kunnen zijn en meer 
blootgesteld kunnen zijn aan risico's en 
gevaren;

J. overwegende dat er vrouwen in de 
media zijn die op professioneel niveau in 
topfuncties werken, met gerenommeerde 
cineasten, journalisten en verslaggevers; 
overwegende dat zij, hoewel zij even goed 
presteren als mannen, zij niet even 
gewaardeerd worden;

Or. pt

Amendement 46
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat er vele vrouwen 
in de media zijn die op professioneel 
topniveau werken en die even gewaardeerd 
worden door de samenleving als hun 
mannelijke collega's, met gerenommeerde 
cineasten, journalisten en verslaggevers; 
overwegende dat zij, hoewel zij even goed 
presteren als mannen, kwetsbaarder 
kunnen zijn en meer blootgesteld kunnen 
zijn aan risico's en gevaren;

J. overwegende dat er vele vrouwen 
in de media zijn die op professioneel 
topniveau werken en die even gewaardeerd 
worden door de samenleving als hun 
mannelijke collega's, met gerenommeerde 
cineasten, journalisten en verslaggevers; 
overwegende dat zij, hoewel zij even goed 
presteren als mannen, meer blootgesteld 
zijn aan gendergerelateerd geweld en 
discriminatie op de werkplek;

Or. en

Amendement 47
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat 
genderongelijkheid nog steeds bestaat met 
betrekking tot de toegang tot topfuncties 
in de Europese media, en dientengevolge, 
tot het niveau waarop besloten wordt wat 
er in de media verschijnt; overwegende 
dat het noodzakelijk is de media bewust te 
maken om maatregelen te nemen 
waardoor vrouwen beter kunnen worden 
vertegenwoordigd op leidinggevende 
posities;

Or. pt

Amendement 48
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K



PE615.236v01-00 26/77 AM\1140620NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat vrouwen niet 
sterk aanwezig in de nieuw- en 
informatiemedia en zelfs nog minder 
zichtbaar zijn op het gebied van sport, 
politiek, economie en financiën, ondanks 
de diversiteit van de media in de lidstaten;

K. overwegende dat vrouwen 
disproportioneel zijn 
ondervertegenwoordigd in de nieuw- en 
informatiemedia en zelfs nog minder 
zichtbaar zijn op het gebied van sport, 
politiek, economie en financiën, ondanks 
de diversiteit van de media in de lidstaten; 
overwegende dat historische vrouwen 
bijna niet aanwezig zijn in gerelateerde 
media-inhoud zoals biografische 
documentaires;

Or. en

Amendement 49
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat vrouwen niet 
sterk aanwezig in de nieuw- en 
informatiemedia en zelfs nog minder 
zichtbaar zijn op het gebied van sport, 
politiek, economie en financiën, ondanks 
de diversiteit van de media in de lidstaten;

K. overwegende dat vrouwen in 
sommige lidstaten niet sterk aanwezig zijn
in de nieuw- en informatiemedia en zelfs 
nog minder zichtbaar zijn op het gebied 
van sport, politiek, economie en financiën, 
ondanks de diversiteit van de media, 
wellicht ten gevolge van de geestelijke en 
lichamelijke verschillen tussen mannen 
en vrouwen in de lidstaten, alsmede hun 
natuurlijke aanleg;

Or. pl

Amendement 50
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat vrouwen niet 
sterk aanwezig in de nieuw- en 
informatiemedia en zelfs nog minder 
zichtbaar zijn op het gebied van sport,
politiek, economie en financiën, ondanks 
de diversiteit van de media in de lidstaten;

K. overwegende dat vrouwen minder
aanwezig zijn in de nieuw- en 
informatiemedia, vooral op het gebied van 
sport, politiek, economie en financiën, 
ondanks de diversiteit van de media in de 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 51
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de overheersende 
beeldvorming van vrouwen en mannen in 
de media heeft bijgedragen tot een 
versterking van de genderstereotypen, in 
die mate dat ze een ongelijke beeld 
overbrengen op de verschillende gebieden 
van het politieke, economische, sociale, 
academische, religieuze, culturele en 
sportieve leven; overwegende dat mannen 
hoofdzakelijk voorkomen in actieve 
maatschappelijke rollen, terwijl voor 
vrouwen een veel passievere rol is 
weggelegd, refererend aan de traditionele 
rolpatronen; overwegende dat deze 
beeldvorming, die geassocieerd wordt met 
deze discriminerende maatschappelijke 
rolpatronen, heeft bijgedragen tot de 
"normalisering" en de maatschappelijke 
voortzetting ervan;

Or. pt

Amendement 52
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir
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Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het van cruciaal 
belang is dat mannen en vrouwen op voet 
van gelijkheid de media-inhoud bepalen 
en als informatiebron fungeren, niet 
alleen voor een betere vertegenwoordiging 
of om te bewerkstelligen dat het 
vrouwelijk perspectief aan bod komt, 
maar ook om ervoor te zorgen dat jonge 
vrouwen een rolmodel hebben zodat ze 
zien dat hun deskundigheid en kennis 
serieus worden genomen;

Or. en

Amendement 53
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat vrouwen die 
schrijven op sociale media steeds vaker 
geïntimideerd worden; overwegende dat 
deze intimidatie ertoe kan leiden dat 
vrouwen monddood worden gemaakt en 
dat hun deelname aan de samenleving 
wordt afgeremd;

Or. en

Amendement 54
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat kinderen al op 
zeer jonge leeftijd worden geconfronteerd 
met genderstereotypen door rolmodellen 
die worden bevorderd door televisieseries 
en -programma's, debatten, spelletjes, 
videospelletjes en reclame-uitingen;

Or. en

Amendement 55
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat in veel Europese 
media, de financiële tekorten en de 
arbeidsomstandigheden, met name de 
arbeidsonzekerheid en de ervaring van de 
werknemers, in combinatie met de 
toenemende snelheid van de informatie en 
een voornamelijk commerciële logica, 
obstakels vormen voor de voortzetting van 
een gespecialiseerde, verantwoorde en 
genderbewuste journalistiek;

Or. pt

Amendement 56
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat volgens een 
studie van het European Women's 
Audiovisual Network (EWA)1 bis slechts 
een op de vijf films in de zeven 
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bestudeerde Europese landen wordt 
geregisseerd door een vrouw en dat de 
overgrote meerderheid van de 
financieringsmiddelen gaat naar films die 
niet door vrouwen worden geregisseerd, 
hoewel circa de helft van de 
afgestudeerden aan filmacademies vrouw 
is;

__________________

1 bis Where are the women directors in 
European films? Gender equality report 
on female directors (2006-2013) with best 
practice and policy recommendations 
http://www.ewawomen.com/en/research-
.html

Or. en

Amendement 57
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging K quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quater. overwegende dat 
genderongelijkheid ook wordt 
geconstrueerd en voortgezet in de taal en 
in beelden; overwegende dat dit geen 
neutrale of onschuldige beeldvorming van 
de werkelijkheid is;

Or. pt

Amendement 58
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging K quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quinquies. overwegende dat binnen de 
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verschillende stereotypen die van invloed 
zijn op de beeldvorming van mannen en 
vrouwen, de seksualisering van het 
vrouwenlichaam overheerst, met name in 
de zogenoemde sensatiepers en in 
reclame-uitingen met louter commercieel 
oogmerk, waardoor de rol van vrouwen in 
de samenleving wordt beperkt;

Or. pt

Amendement 59
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging K sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K sexies. overwegende dat onderwijs 
en opleiding van beroepsbeoefenaren in 
de media krachtige instrumenten zijn ter 
bestrijding en uitroeiing van de 
genderstereotypen en om hen ervan 
bewust te maken dat gendergelijkheid 
moet worden bevorderd;

Or. pt

Amendement 60
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging K septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K septies. overwegende dat 
communicatiebedrijven zelfregulerende 
systemen moeten invoeren en 
gedragscodes, inclusief normen en 
criteria voor loopbaanontwikkeling en 
berichtgeving, waarin gendergelijkheid 
wordt gewaarborgd en bevorderd; 
overwegende dat deze zelfregulerende 
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systemen en gedragscodes op Europees 
niveau moeten worden geharmoniseerd 
en worden opgesteld in samenwerking met 
de vakbondsorganisaties in de sector;

Or. pt

Amendement 61
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging K octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K octies. overwegende dat de 
vakbondsorganisaties in de 
communicatiesector bewust moeten 
worden gemaakt en een duidelijk beleid 
moeten hebben met betrekking tot alle 
aspecten van gendergelijkheid;

Or. pt

Amendement 62
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Overweging K nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K nonies. overwegende dat seksuele 
en morele intimidatie een misdrijf is en 
dat de media en de nationale en 
internationale regelgevende instanties 
procedurele normen en heldere sancties 
moeten vaststellen met betrekking tot deze 
materie;

Or. pt
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Amendement 63
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat met name
vrouwelijke onderzoeksjournalisten vaak 
het slachtoffer zijn van geweld en het 
doelwit van dodelijke aanslagen, zoals 
blijkt uit de zaken van Veronica Guerin 
en Daphne Caruana Galizia;

L. betoont eer aan Veronica Guerin 
en Daphne Caruana Galizia voor het 
schitterende werk dat zij hebben geleverd 
in hun strijd voor waarheid en 
gerechtigheid als vrouwelijke 
onderzoeksjournalisten;

Or. fr

Amendement 64
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat met name 
vrouwelijke onderzoeksjournalisten vaak
het slachtoffer zijn van geweld en het 
doelwit van dodelijke aanslagen, zoals 
blijkt uit de zaken van Veronica Guerin en 
Daphne Caruana Galizia;

L. overwegende dat met name 
vrouwelijke onderzoeksjournalisten 
vakerhet slachtoffer kunnen zijn van 
geweld en het doelwit van dodelijke 
aanslagen, zoals blijkt uit de zaken van 
Veronica Guerin en Daphne Caruana 
Galizia;

Or. pl

Amendement 65
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat uit gegevens 
blijkt dat de helft van de vrouwen die in de 
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media werkzaam zijn geconfronteerd is 
met seksueel misbruik, dat een kwart van 
hen fysiek geweld heeft ondergaan en dat 
drie kwart van hen te maken heeft gehad 
met intimidatie, bedreigingen of 
misbruik1 bis; 

1 bis. International Federation of 
Journalists’(IFJ) campaign on gender-
based violence at work https://www.ifj-
stop-gender-based-violence.org/

Or. en

Amendement 66
Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat er een steeds 
grotere bezorgdheid bestaat over 
cybergeweld tegen vrouwen en meisjes 
(VAWG) en dat naar schatting één op de 
tien vrouwen in de EU sinds hun 
vijftiende een vorm van cybergeweld heeft 
meegemaakt1 bis; overwegende dat er op 
EU-niveau een tekort is aan gegevens 
over en onderzoek naar cybergeweld tegen 
vrouwen en meisjes;

__________________

1 bis EIGE, Cyber Violence Against 
Women and Girls, 2017

Or. en

Amendement 67
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt het feit dat, hoewel 
vrouwen oververtegenwoordigd zijn in 
deze sector wat het aantal afgestudeerden 
betreft en zij een aanzienlijke groep actieve 
professionals vormen, zij 
ondervertegenwoordigd zijn in 
management- en topfuncties;

1. benadrukt het feit dat, hoewel 
vrouwen in deze sector wat het aantal 
afgestudeerden betreft een aanzienlijke 
groep actieve professionals vormen, zij 
ondervertegenwoordigd zijn in 
managements-, uitgevers- en topfuncties;

Or. pt

Amendement 68
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt het feit dat, hoewel 
vrouwen oververtegenwoordigd zijn in 
deze sector wat het aantal afgestudeerden 
betreft en zij een aanzienlijke groep actieve 
professionals vormen, zij 
ondervertegenwoordigd zijn in 
management- en topfuncties;

1. benadrukt het feit dat, hoewel 
vrouwen oververtegenwoordigd zijn in 
deze sector wat het aantal afgestudeerden 
betreft en zij een aanzienlijke groep actieve 
professionals vormen, zij 
ondervertegenwoordigd zijn in 
management- en topfuncties; dringt er bij 
de Commissie op aan haar inspanningen 
op te voeren om de richtlijn vrouwelijke 
bestuurders, die de Raad in 2013 in de 
ijskast heeft gelegd, te deblokkeren;

Or. en

Amendement 69
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt het feit dat, hoewel 1. benadrukt het feit dat, hoewel 
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vrouwen oververtegenwoordigd zijn in 
deze sector wat het aantal afgestudeerden 
betreft en zij een aanzienlijke groep actieve 
professionals vormen, zij 
ondervertegenwoordigd zijn in 
management- en topfuncties;

vrouwen oververtegenwoordigd zijn in 
deze sector wat het aantal afgestudeerden 
betreft en zij een aanzienlijke groep actieve 
professionals vormen, zij 
ondervertegenwoordigd zijn in 
management- en topfuncties, wellicht ten 
gevolge van de persoonlijke keuzes van 
vrouwen;

Or. pl

Amendement 70
Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
beleidsprikkels te ontwikkelen om de 
obstakels voor vrouwen weg te nemen 
zodat zij toegang hebben tot 
bestuursposten en leidinggevende posities 
in mediaorganisaties, door bijvoorbeeld 
mediaorganisaties aan te moedigen 
gendergelijkheid in het 
bevorderingsproces te eerbiedigen, door 
vrouwen on-the-job training en 
mentoraten aan te bieden, en een 
gendergelijkheidsbeoordeling in te voeren 
in de organisatie en een goede balans 
tussen werk en privéleven te bevorderen;

Or. en

Amendement 71
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat zowel publieke 
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als commerciële mediaorganisaties de 
verantwoordelijkheid hebben te zorgen 
voor gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen en iedere vorm van discriminatie 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 72
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het feit dat de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
publieke media in de EU gemiddeld laag 
is, zowel in hoge strategische en 
operationele functies als in raden van 
bestuur (in 2017: 35,8 % voor uitvoerende 
posten, 37,7 % voor niet-uitvoerende 
posten en 33,3 % als leden van een raad 
van bestuur)10;

2. betreurt het feit dat de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
media in de EU gemiddeld laag is, zowel in 
hoge strategische en operationele functies 
als in raden van bestuur;

__________________ __________________

10 Gender Equality in Power and Decision-
Making. Review of the Implementation of 
the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States, 2017 (Bron: EIGE Gender 
Statistics Database – Women and Men in 
Decision-Making).

10 Gender Equality in Power and Decision-
Making. Review of the Implementation of 
the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States, 2017 (Bron: EIGE Gender 
Statistics Database – Women and Men in 
Decision-Making).

Or. en

Amendement 73
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het feit dat de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
publieke media in de EU gemiddeld laag 
is, zowel in hoge strategische en 
operationele functies als in raden van 
bestuur (in 2017: 35,8 % voor uitvoerende 
posten, 37,7 % voor niet-uitvoerende 
posten en 33,3 % als leden van een raad 
van bestuur)10;

2. betreurt het feit dat de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
publieke media in de EU gemiddeld laag 
is, zowel in hoge strategische en 
operationele functies als in raden van 
bestuur (in 2017: 35,8 % voor uitvoerende 
posten, 37,7 % voor niet-uitvoerende 
posten en 33,3 % als leden van een raad 
van bestuur)10, erop wijzend dat goede 
kwalificaties en ervaring belangrijkere 
aspecten zijn dan geslacht;

__________________ __________________

10 Gender Equality in Power and Decision-
Making. Review of the Implementation of 
the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States (Gendergelijkheid op het 
gebied van macht en besluitvorming. 
Evaluatie van de uitvoering van het 
actieprogramma van Beijing in de EU-
lidstaten), 2017 (bron: EIGE Gender 
Statistics Database – Women and Men in 
Decision-Making).

10 Gender Equality in Power and Decision-
Making. Review of the Implementation of 
the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States (Gendergelijkheid op het 
gebied van macht en besluitvorming. 
Evaluatie van de uitvoering van het 
actieprogramma van Beijing in de EU-
lidstaten), 2017 (bron: EIGE Gender 
Statistics Database – Women and Men in 
Decision-Making).

Or. pl

Amendement 74
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat, om de 
tenuitvoerlegging van het 
actieprogramma van Beijing op het 
gevoelige terrein van de rol van vrouwen 
in de media nauwlettend te volgen, het 
EIGE de volgende indicatoren heeft 
ontwikkeld:

- de man-vrouwverhouding in 
beleidsbepalende posities in 
mediaorganisaties en in de 
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bestuurslichamen van mediaorganisaties 
in de EU;

- de man-vrouwverhouding in de 
bestuurslichamen van mediaorganisaties 
in de EU;

- beleidsmaatregelen ter bevordering van 
gendergelijkheid in mediaorganisaties;

Or. en

Amendement 75
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. herinnert eraan dat in de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten (AVMSD) 
wordt verklaard dat de doelstellingen van 
deze richtlijn onvoldoende kunnen 
worden verwezenlijkt door de lidstaten en 
beter op het niveau van de Unie kunnen 
worden verwezenlijkt, maar geen 
verwijzing bevat naar gelijke 
vertegenwoordiging in mediaorganisaties;

Or. en

Amendement 76
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat vrouwen, ondanks het 
feit dat ze er momenteel onvoldoende 
vertegenwoordigd zijn, nog steeds 
waarschijnlijker in dienst worden genomen 
of bevorderd tot hoge functies in de 
publieke media dan in particuliere

3. merkt op dat vrouwen in sommige 
lidstaten, ondanks het feit dat ze er 
momenteel onvoldoende vertegenwoordigd 
zijn, nog steeds waarschijnlijker in dienst 
worden genomen of bevorderd tot hoge 
functies in de publieke media dan in 
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mediaorganisaties11; commerciële mediaorganisaties11;

__________________ __________________

11 Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) Review of the Implementation of 
the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States (Gendergelijkheid op het 
gebied van macht en besluitvorming. 
Women and the Media – Advancing 
gender equality in decision-making in 
media organisations (2013). [Evaluatie van 
de uitvoering van het actieprogramma van 
Beijing in de EU-lidstaten : vrouwen en de 
media — Bevordering van 
gendergelijkheid in de besluitvorming in de 
media].

11 Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) Review of the Implementation of 
the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States (Gendergelijkheid op het 
gebied van macht en besluitvorming. 
Women and the Media – Advancing 
gender equality in decision-making in 
media organisations (2013). [Evaluatie van 
de uitvoering van het actieprogramma van 
Beijing in de EU-lidstaten : vrouwen en de 
media – Bevordering van gendergelijkheid 
in de besluitvorming in de media].

Or. pl

Amendement 77
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat de lidstaten meer 
zouden moeten investeren in de media 
onder hun bevoegdheid zodat deze hun rol 
om het publieke belang te dienen op 
doelmatige wijze kunnen spelen bij de 
totstandbrenging van een meer 
evenwichtige en democratische 
samenleving qua gendergelijkheid;

Or. pt

Amendement 78
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, zich te concentreren op de 
uitvoering van bestaande wetgeving inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen en 
regelgevende instanties ertoe aan te 
moedigen aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid en vooruitgang van
vrouwen in de mediasector en aan niet-
stereotiepe media-inhoud;

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, de bestaande wetgeving 
inzake gelijkheid van vrouwen en mannen 
volledig uit te voeren en wetgeving te 
ontwikkelen, voor zover dat nog niet 
gedaan is, die gericht is op niet-stereotiepe 
media-inhoud en die er tevens voor zorgt 
dat vrouwen in de mediasector even sterk 
vertegenwoordigd zijn als mannen, ook in 
bestuursfuncties;

Or. en

Amendement 79
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, zich te concentreren op de 
uitvoering van bestaande wetgeving inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen en 
regelgevende instanties ertoe aan te 
moedigen aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid en vooruitgang van vrouwen 
in de mediasector en aan niet-stereotiepe 
media-inhoud;

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, zich te concentreren op de 
uitvoering van bestaande wetgeving inzake 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
en regelgevende instanties ertoe aan te 
moedigen aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid en vooruitgang van vrouwen, 
die ervoor kiezen actief te worden in de 
mediasector, en aan niet-stereotiepe media-
inhoud;

Or. pl

Amendement 80
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, zich te concentreren op de 
uitvoering van bestaande wetgeving inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen en 
regelgevende instanties ertoe aan te 
moedigen aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid en vooruitgang van vrouwen 
in de mediasector en aan niet-stereotiepe
media-inhoud;

4. verzoekt de lidstaten zich te 
concentreren op de uitvoering van 
bestaande nationale wetgeving inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen en 
regelgevende instanties ertoe aan te 
moedigen aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid en vooruitgang van vrouwen 
in de mediasector, alsmede aan het voor 
de menselijke waardigheid beledigende 
aspect van sommige media-inhoud en 
sommige reclame-uitingen;

Or. fr

Amendement 81
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, zich te concentreren op de 
uitvoering van bestaande wetgeving inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen en 
regelgevende instanties ertoe aan te 
moedigen aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid en vooruitgang van vrouwen 
in de mediasector en aan niet-stereotiepe 
media-inhoud;

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, zich te concentreren op de 
uitvoering van bestaande wetgeving inzake 
gendergelijkheid en regelgevende 
instanties ertoe aan te moedigen aandacht 
te besteden aan de aanwezigheid en 
vooruitgang van vrouwen en van 
individuele LGBTI's in de mediasector en 
aan niet-stereotiepe media-inhoud;

Or. pt

Amendement 82
Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, zich te concentreren op de 
uitvoering van bestaande wetgeving inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen en 
regelgevende instanties ertoe aan te 
moedigen aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid en vooruitgang van vrouwen 
in de mediasector en aan niet-stereotiepe 
media-inhoud;

4. verzoekt de lidstaten, in 
samenwerking met organisaties voor 
gelijke kansen, zich te concentreren op de 
uitvoering van bestaande wetgeving inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen en 
regelgevende instanties ertoe aan te 
moedigen aandacht te besteden aan de 
aanwezigheid en vooruitgang van vrouwen 
in de mediasector en aan niet-stereotiepe 
media-inhoud; moedigt de lidstaten aan de 
voortgang op bovengenoemde terreinen 
regelmatig te evalueren;

Or. en

Amendement 83
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
nauw te gaan samenwerken met 
bestaande opleidingsinstituten voor 
marketing, communicatie en reclame om 
te zorgen voor goede opleidingen en om 
het bewustzijn te vergroten over de 
negatieve invloed van genderdiscriminatie 
op televisie en internet, en in marketing-
en reclamecampagnes;

Or. en

Amendement 84
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. roept op tot de invoering van een 
quotasysteem in zowel publieke als 
commerciële mediaorganisaties om de 
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen 
te verzekeren; vraagt de regeringen in de 
lidstaten om de toekenning van 
overheidsopdrachten in de media te 
koppelen aan verplichte 
genderpariteitsmaatregelen;

Or. en

Amendement 85
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat 
mediaorganisaties vrij taken kunnen 
bepalen voor hun werknemers, zowel 
mannen als vrouwen, maar dringt er bij hen 
op aan hierbij de grootst mogelijke eerbied 
aan de dag te leggen voor de menselijke 
waardigheid en professionele kwaliteit; 
merkt in verband hiermee verontrustende 
gevallen op van vrouwelijke journalisten 
die geschikter worden geacht voor 
televisiejournalisme wegens de 
attractiviteit die zij zouden hebben voor 
het publiek, die vervolgens worden 
vervangen door jongere collega's 
naarmate zij ouder worden;

5. herinnert eraan dat 
mediaorganisaties vrij taken kunnen 
bepalen voor hun werknemers, zowel 
mannen als vrouwen met inachtneming 
van hun geestelijke en lichamelijke 
geschiktheid, opleiding en specialisatie, 
maar dringt er bij hen op aan de menselijke 
waardigheid en professionele kwaliteit 
centraal te stellen;

Or. pl

Amendement 86
Mylène Troszczynski
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat 
mediaorganisaties vrij taken kunnen 
bepalen voor hun werknemers, zowel 
mannen als vrouwen, maar dringt er bij hen 
op aan hierbij de grootst mogelijke eerbied 
aan de dag te leggen voor de menselijke 
waardigheid en professionele kwaliteit; 
merkt in verband hiermee verontrustende 
gevallen op van vrouwelijke journalisten 
die geschikter worden geacht voor 
televisiejournalisme wegens de 
attractiviteit die zij zouden hebben voor het 
publiek, die vervolgens worden vervangen 
door jongere collega's naarmate zij ouder 
worden;

5. herinnert eraan dat 
mediaorganisaties vrij taken kunnen 
bepalen voor hun werknemers, zowel 
mannen als vrouwen, maar dringt er bij hen 
op aan hierbij de grootst mogelijke eerbied 
aan de dag te leggen voor de menselijke 
waardigheid en de kwaliteit van de 
omgeving en de professionele 
ontwikkeling van hun werknemers; merkt 
in verband hiermee verontrustende 
gevallen op van vrouwelijke journalisten 
die geschikter worden geacht voor 
televisiejournalistiek wegens de 
attractiviteit die zij zouden hebben voor het 
publiek, die vervolgens worden vervangen 
door jongere collega's naarmate zij ouder 
worden;

Or. fr

Amendement 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
over de commerciële media-inhoud die 
morele en lichamelijke schade toebrengt 
aan tieners en jongeren; dringt er bij de 
Commissie op aan deze kwestie te 
behandelen door een kader tot stand te 
brengen zodat reclame-uitingen waarin 
wordt aangezet tot eetstoornissen zoals 
anorexia kunnen worden bestraft en 
andere maatregelen kunnen worden 
getroffen om een bijzonder kwetsbare 
groepering, nl. meisjes en jonge vrouwen, 
te beschermen tegen dergelijke media-
inhoud;
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Or. es

Amendement 88
Biljana Borzan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat in de gedrukte en 
elektronische media in de meeste landen 
geen evenwichtig beeld wordt gegeven van 
de diverse levens die vrouwen leiden en 
van hun bijdragen aan de samenleving in 
een wereld in verandering; benadrukt dat 
gewelddadige en vernederende 
mediaproducten negatieve gevolgen 
hebben voor vrouwen en hun deelname 
aan de samenleving;

Or. en

Amendement 89
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. veroordeelt de wijdverbreide 
praktijk van seksuele intimidatie en 
overige vormen van misbruik, met name 
in online-games en sociale media, en 
moedigt de industrie aan om een veilige 
omgeving te creëren waarin een bedrijf 
reageert op gevallen van intimidatie;

Or. en

Amendement 90
Liliana Rodrigues
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt aan op bevordering van 
gendergelijkheid door een horizontale 
benadering in het personeelsbeleid van 
media, zodat gezorgd wordt voor gelijke 
toegang, arbeidsomstandigheden, 
salarissen en loopbaanontwikkeling;

Or. pt

Amendement 91
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. veroordeelt aanvallen op 
vrouwelijke journalisten die onbevreesd 
verslag uitbrengen over belangrijke 
politieke en criminele dossiers ten zeerste 
en dringt aan op maximale inspanningen 
om de bescherming en veiligheid van alle 
journalisten te waarborgen;

Or. en

Amendement 92
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. beveelt aan dat zachte maatregelen 
zoals gendergelijkheidsplannen of 
richtsnoeren die een effectief instrument 
blijken te zijn in het bewerkstelligen van 
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gendergelijkheid een nog prominentere 
plaats krijgen in mediaorganisaties en 
adviseert dat in deze protocollen de 
normen worden vastgelegd voor positieve 
beeldvorming van vrouwen in reclame-
uitingen, nieuwsitems, verslagen, 
producties of uitzendingen en betrekking 
hebben op alle gevoelige terreinen, zoals 
de beschrijving van macht en autoriteit, 
deskundigheid, besluitvorming, 
seksualiteit, geweld en diversiteit van 
rollen en het gebruik van anti-seksistische 
taal;

Or. en

Amendement 93
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. dringt erop aan de berichtgeving te 
verbreden, waardoor deze representatiever 
wordt voor de diversiteit van de 
maatschappelijke werkelijkheid, en 
vrouwen en mannen even zichtbaar 
worden en de productie van 
onderzoeksjournalistiek wordt bevorderd 
waardoor er een debat over 
gendergelijkheid kan worden gevoerd;

Or. pt

Amendement 94
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. stelt voor dat de media 
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gegevensbestanden creëren met de namen 
van vrouwen die gespecialiseerd zijn in 
bepaalde onderwerpen, met name op de 
terreinen waarin ze minder 
vertegenwoordigd zijn, alsmede van 
maatschappelijke organisaties met een 
genderperspectief; stelt voor dat gebruik 
wordt gemaakt van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens in de inhoud van 
berichten over genderaangelegenheden;

Or. pt

Amendement 95
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. erkent dat gelijkekansen-
en diversiteitsbeleid vaak een breed scala 
aan maatregelen kan omvatten die een 
mediaorganisatie noodzakelijk acht voor 
haar vrouwelijke personeel om gelijke 
kansen op de werkplek te hebben;

Or. en

Amendement 96
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat, hoewel 
regelgeving met betrekking tot seksisme 
en stereotiepe beeldvorming van mannen 
en vrouwen in media-inhoud een 
prerogatief is van de lidstaten, en met 
behoorlijke inachtneming van het 

6. benadrukt de verplichting van de 
Commissie tot gender mainstreaming van 
alle EU-beleidsprogramma's die verband 
houden met communicatie; herinnert aan 
het verbod op discriminatie die gebaseerd 
is op sekse in de media krachtens de 
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beginsel van vrijheid van meningsuiting,
redactionele vrijheid niet mag dienen om 
stereotype of negatieve beeldvorming van 
vrouwen aan te moedigen of te legitimeren;

richtlijn audiovisuele diensten; herinnert 
eraan dat redactionele vrijheid niet mag 
dienen om stereotype of negatieve 
beeldvorming van vrouwen en individuele 
LGBTI's aan te moedigen of te legitimeren 
en dat ernaar gestreefd moet worden 
positieve rolmodellen te bevorderen die 
traditionele gendernormen ter discussie 
stellen;

Or. en

Amendement 97
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat, hoewel 
regelgeving met betrekking tot seksisme 
en stereotiepe beeldvorming van mannen 
en vrouwen in media-inhoud een 
prerogatief is van de lidstaten, en met 
behoorlijke inachtneming van het 
beginsel van vrijheid van meningsuiting, 
redactionele vrijheid niet mag dienen om 
stereotype of negatieve beeldvorming van 
vrouwen aan te moedigen of te 
legitimeren;

6. benadrukt dat de objectivering van 
vrouwen in media-inhoud en de negatieve 
beeldvorming van vrouwen moeten 
worden tegengegaan, alsmede de 
toekenning van commerciële waarde aan 
hun lichamen waardoor zij hun gevoel 
voor eigenwaarde en waardigheid
verliezen;

Or. pl

Amendement 98
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat, hoewel 
regelgeving met betrekking tot seksisme 
en stereotiepe beeldvorming van mannen 

6. benadrukt het feit dat de vrijheid 
van meningsuiting, gekoppeld aan de 
redactionele vrijheid, niet mag dienen om 
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en vrouwen in media-inhoud een 
prerogatief is van de lidstaten, en met 
behoorlijke inachtneming van het 
beginsel van vrijheid van meningsuiting, 
redactionele vrijheid niet mag dienen om 
stereotype of negatieve beeldvorming van 
vrouwen aan te moedigen of te legitimeren;

stereotiepe of negatieve beeldvorming van 
vrouwen aan te moedigen of te legitimeren;

Or. fr

Amendement 99
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat, hoewel 
regelgeving met betrekking tot seksisme en 
stereotiepe beeldvorming van mannen en 
vrouwen in media-inhoud een prerogatief 
is van de lidstaten, en met behoorlijke 
inachtneming van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting, redactionele vrijheid 
niet mag dienen om stereotype of negatieve 
beeldvorming van vrouwen aan te 
moedigen of te legitimeren;

6. benadrukt het feit dat, hoewel 
regelgeving met betrekking tot seksisme en 
stereotiepe beeldvorming van mannen en 
vrouwen in media-inhoud een prerogatief 
is van de lidstaten, en met behoorlijke 
inachtneming van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting, redactionele vrijheid 
niet mag in geen geval dienen om 
stereotiepe of negatieve beeldvorming van 
vrouwen en van individuele LGBTI's aan 
te moedigen of te legitimeren, vaak om 
louter commerciële of humoristische 
redenen;

Or. pt

Amendement 100
Beatriz Becerra Basterrechea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat, hoewel 
regelgeving met betrekking tot seksisme en 
stereotiepe beeldvorming van mannen en 

6. benadrukt het feit dat, hoewel 
regelgeving met betrekking tot seksisme en 
stereotiepe beeldvorming van mannen en 
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vrouwen in media-inhoud een prerogatief 
is van de lidstaten, en met behoorlijke 
inachtneming van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting, redactionele vrijheid 
niet mag dienen om stereotype of negatieve 
beeldvorming van vrouwen aan te 
moedigen of te legitimeren;

vrouwen in media-inhoud een prerogatief 
is van de lidstaten, en met behoorlijke 
inachtneming van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting, redactionele vrijheid 
niet mag dienen om stereotype of negatieve 
beeldvorming van vrouwen aan te 
moedigen of te legitimeren; dringt er bij de 
lidstaten op aan, met inachtneming van 
boven genoemde vrijheden, de toegang tot 
videogames met misogyne inhoud en 
pornografie op internet te reguleren, 
alsmede methoden toe te passen om 
ongewenste intimiteiten op sociale media 
te bestrijden;

Or. es

Amendement 101
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt de rol van media als 
actor van sociale verandering en hun 
invloed op de vorming van de publieke 
opinie en dringt er bij de lidstaten op aan 
media-inhoud over gendergelijkheid in 
publieke media te bevorderen; moedigt 
publieke en commerciële media aan om 
gendergelijkheid te mainstreamen in al 
hun inhoud en om non-seksistische taal te 
bezigen; moedigt omroeporganisaties aan 
een gelijkheidsplan goed te keuren, voor 
zowel hun interne structuur als de 
productie van inhoud;

Or. en

Amendement 102
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt dat economische 
argumenten geen excuus kunnen zijn om 
genderstereotypen in media-inhoud te 
bevestigen;

Or. en

Amendement 103
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op steun- en 
stimuleringsmaatregelen, zoals 
richtsnoeren voor de gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in besluitvormingsposities in 
mediaorganisaties, en dringt erop aan dat 
effectieve monitoring van de inspanningen 
op dit gebied binnen deze organisaties een 
prominentere plaats krijgt;

7. dringt aan op bindende
maatregelen, zoals quota voor de gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in besluitvormingsposities in 
mediaorganisaties, en dringt erop aan dat 
effectieve monitoring van de inspanningen 
op dit gebied binnen deze organisaties een 
prominentere plaats krijgt;

Or. pt

Amendement 104
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt aan op steun- en 
stimuleringsmaatregelen, zoals 
richtsnoeren voor de gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en 

7. dringt aan op steun- en 
stimuleringsmaatregelen, zoals 
richtsnoeren voor de gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en 
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vrouwen in besluitvormingsposities in 
mediaorganisaties, en dringt erop aan dat 
effectieve monitoring van de inspanningen 
op dit gebied binnen deze organisaties een 
prominentere plaats krijgt;

vrouwen in besluitvormingsposities in 
mediaorganisaties, en dringt erop aan dat 
effectieve monitoring van de inspanningen 
op dit gebied binnen deze organisaties een 
prominentere plaats krijgt; wijst erop dat 
vaardigheden en kwalificaties niet zouden 
mogen afhangen van het 
geslachtscriterium;

Or. pl

Amendement 105
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beveelt aan minimumnormen op te 
stellen voor reclame-uitingen zodat 
wanneer er in een reclame-uiting een 
vrouw wordt afgebeeld er geen stereotiep, 
kwetsend, vernederend of discriminerend 
beeld van haar wordt gegeven, en op die 
manier te voorkomen dat onder jongeren 
een seksistisch vrouwbeeld kan ontstaan 
dat in strijd is met de persoonlijke 
waardigheid van vrouwen, gezien het 
persuasieve karakter van de reclame-
uitingen die in de media aan bod komen, 
hun constante herhaling en het feit dat 
minderjarigen er gemakkelijk toegang toe 
hebben;

Or. es

Amendement 106
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan media-geletterdheid en 
onderwijsinitiatieven op mediagebied met 
een genderbenadering te bevorderen voor 
alle relevante betrokkenen, inclusief 
kinderen, ouders, onderwijzers, 
maatschappelijk werkers, 
kinderbeschermingsfunctionarissen, 
maatschappelijke organisaties en 
nationale autoriteiten;

Or. en

Amendement 107
Biljana Borzan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de participatie van 
vrouwen in en hun toegang tot 
meningsuiting en besluitvorming in en via 
de media en nieuwe 
communicatietechnologieën te verruimen;

Or. en

Amendement 108
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is van mening dat gendergelijkheid 
een verplichte module moet zijn in 
universitaire studierichtingen 
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communicatie en journalistieke 
opleidingen om te zorgen voor een 
langetermijneffect; dringt er bij de 
nationale en Europese instellingen op aan 
gendertrainingen voor mediaprofessionals 
te stimuleren en financieren, inclusief het 
gebruik van non-seksistische taal en 
vermijding van genderstereotypen in de 
media; benadrukt dat er bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
instructie hoe media verslag doen van 
gevallen van geweld tegen vrouwen;

Or. en

Amendement 109
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. is van mening dat 
gendergelijkheid in het onderwijs een 
brede waaier aan aspecten omvat, 
waaronder mediageletterdheid, pesten, 
met inbegrip van cyberpesten, geweld 
tegen LGBTI's, haatdragende taal, 
mensenrechten en burgerschapsvorming; 
onderstreept dat de preventiemaatregelen 
ook aspecten in verband met technologie 
moeten bestrijken, vooral met het oog op 
een veiliger internet en digitale en 
mediageletterdheid; dringt er bij de 
lidstaten op aan bepalingen aan te nemen 
om beschermende maatregelen te treffen, 
zoals encryptie en ouderlijke controle 
("parental control");

Or. en

Amendement 110
Liliana Rodrigues
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes worden afgebeeld 
zonder stereotypen en wordt voorzien in de 
mogelijkheid beledigende inhoud te 
verwijderen; beveelt aan dat 
gespecialiseerde organisaties, zoals 
nationale gelijkheidsorganen en ngo's voor 
vrouwen, worden betrokken bij het toezicht 
op de tenuitvoerlegging van deze 
regelgeving;

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie criteria worden 
vastgesteld om situaties te definiëren 
waarin de vrijheid van meningsuiting en 
de redactionele vrijheid moeten wijken om 
ervoor te zorgen dat vrouwen, meisjes en 
individuele LGBTI's worden afgebeeld 
zonder stereotypen en om een adequate 
bescherming van hun waardigheid te 
garanderen inclusief de mogelijkheid om 
beledigende inhoud te verwijderen, op 
straffe van sancties door de oplegging van 
boetes; beveelt aan dat gespecialiseerde 
organisaties, zoals nationale 
gelijkheidsorganen en ngo's voor vrouwen 
en LGBTI's, worden betrokken bij het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van deze 
regelgeving;

Or. pt

Amendement 111
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes worden afgebeeld 
zonder stereotypen en wordt voorzien in de 
mogelijkheid beledigende inhoud te 
verwijderen; beveelt aan dat 
gespecialiseerde organisaties, zoals 
nationale gelijkheidsorganen en ngo's 
voor vrouwen, worden betrokken bij het 

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes waardig en met alle 
eerbiedworden afgebeeld en wordt 
voorzien in de mogelijkheid beledigende 
inhoud te verwijderen; beveelt aan dat 
gespecialiseerde organisaties worden 
betrokken bij het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van deze regelgeving;
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toezicht op de tenuitvoerlegging van deze 
regelgeving;

Or. pl

Amendement 112
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes worden afgebeeld 
zonder stereotypen en wordt voorzien in
de mogelijkheid beledigende inhoud te 
verwijderen; beveelt aan dat 
gespecialiseerde organisaties, zoals 
nationale gelijkheidsorganen en ngo's voor 
vrouwen, worden betrokken bij het toezicht 
op de tenuitvoerlegging van deze
regelgeving;

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van de autoriteiten die bevoegd zijn voor 
de media en voor communicatie de criteria 
worden vastgesteld om te zorgen voor een 
billijke beeldvorming van vrouwen en 
meisjes zonder stereotypen, inclusief de 
mogelijkheid om beledigende inhoud op te 
schorten en dat gespecialiseerde 
organisaties, zoals nationale 
gelijkheidsorganen en ngo's voor vrouwen, 
worden betrokken bij het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de regelgeving;

Or. en

Amendement 113
Mylène Troszczynski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes worden afgebeeld 
zonder stereotypen en wordt voorzien in de 
mogelijkheid beledigende inhoud te 
verwijderen; beveelt aan dat 

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie van de lidstaten
criteria worden vastgesteld om ervoor te 
zorgen dat vrouwen en meisjes op 
respectvolle wijze worden afgebeeld en 
wordt voorzien in de mogelijkheid 
beledigende inhoud te verwijderen; beveelt 
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gespecialiseerde organisaties, zoals 
nationale gelijkheidsorganen en ngo's voor 
vrouwen, worden betrokken bij het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van deze 
regelgeving;

aan dat gespecialiseerde organisaties, zoals 
nationale gelijkheidsorganen, worden 
betrokken bij het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van deze regelgeving;

Or. fr

Amendement 114
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes worden afgebeeld 
zonder stereotypen en wordt voorzien in de 
mogelijkheid beledigende inhoud te 
verwijderen; beveelt aan dat 
gespecialiseerde organisaties, zoals 
nationale gelijkheidsorganen en ngo's voor 
vrouwen, worden betrokken bij het toezicht 
op de tenuitvoerlegging van deze 
regelgeving;

8. beveelt aan dat in de voorschriften 
van regelgevende instanties voor de media 
en voor communicatie criteria worden 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
vrouwen en meisjes worden afgebeeld 
zonder stereotypen, met name personen 
uit ondervertegenwoordigde groepen, 
alsmede personen die zich niet aan een 
gender conformeren. Deze voorschriften 
moeten ook in de mogelijkheid voorzien 
om beledigende inhoud te verwijderen; 
beveelt aan dat gespecialiseerde 
organisaties, zoals nationale 
gelijkheidsorganen en ngo's voor vrouwen, 
worden betrokken bij het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van deze regelgeving;

Or. en

Amendement 115
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
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genderstereotypen in reclamespots tijdens 
kinderprogramma's op tv alsook in deze 
programma's een bijzonder probleem zijn, 
aangezien ze gendersocialisering kunnen 
beïnvloeden en bijgevolg de manier 
waarop kinderen zichzelf, hun gezin en de 
buitenwereld zien; benadrukt het belang 
van kritisch media-onderricht op scholen;

Or. en

Amendement 116
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst erop dat reclame-uitingen een 
doeltreffend middel kunnen zijn om 
stereotypen en racisme, seksisme en 
discriminatie aan de orde en ter discussie 
te stellen, dringt er bij de Commissie, de 
lidstaten en reclamebureaus op aan de 
opleidings- en scholingsactiviteiten te 
intensiveren om stereotypen te bestrijden, 
discriminatie tegen te gaan en 
gendergelijkheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 117
Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan aandacht te besteden aan 
online-inhoud en socialemedia-inhoud en 
cybergeweld tegen meisjes en vrouwen; 
benadrukt dat bestaand beleid en 



AM\1140620NL.docx 61/77 PE615.236v01-00

NL

bestaande wetgeving moeten worden 
herzien, dat gegevens op EU-niveau 
moeten worden uitgesplitst per geslacht en 
dat er kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek naar moet worden gedaan om 
beter te reageren op cybergeweld, online 
seksuele intimidatie, bedreigingen, 
seksistische opmerkingen en 
haatdragende taal tegen vrouwen en 
meisjes;

Or. en

Amendement 118
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt er bij de lidstaten en de 
Commissie op aan zelfregulering en 
mede-regulering van de media te 
stimuleren door op regionaal, nationaal 
en EU-niveau gedragscodes vast te stellen 
op het gebied van gendergelijkheid, 
genderexpressie, genderidentiteit en 
seksuele geaardheid;

Or. pt

Amendement 119
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. spoort de media en de 
reclamesector aan om de waardigheid van 
minderjarige en volwassen vrouwen in 
hun producties te vrijwaren, via 
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mederegulerende maatregelen, interne 
gedragscodes of andere acties;

Or. en

Amendement 120
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst erop dat de activiteiten van de 
regelgevende instanties, zowel op 
nationaal als op Europees niveau, meer 
moeten worden gecoördineerd, om op 
preventieve wijze te opereren; wijst op het 
belang deze instanties te voorzien van 
concrete bevoegdheden zodat de media 
voldoen aan de nationale en Europese 
wetgeving op het gebied van 
gendergelijkheid en discriminatie, 
waardoor overtreders kunnen worden 
veroordeeld en heldere en passende 
sancties krijgen opgelegd; wijst erop dat 
deze instanties moeten investeren in meer 
transparantie, en uitvoering moeten geven 
aan een openbaar communicatiebeleid dat 
gemakkelijk toegankelijk is voor alle 
burgers;

Or. pt

Amendement 121
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. dringt erop aan dat er een 
gedragscode voor gendergelijkheid in de 
media wordt opgesteld en dat er op 
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Europees niveau een mechanisme wordt 
ingevoerd om toe te zien op de 
gendergelijkheid in de media, inclusief 
online-inhoud en reclame-uitingen, om 
goede praktijken aan te moedigen en te 
belonen, sanctiemaatregelen te treffen en 
regelmatig verslag uit te brengen over de 
stand van zaken en de voortgang op dit 
gebied;

Or. pt

Amendement 122
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. stelt voor dat openbare 
instellingen in de mediasector een 
onafhankelijke Ombudsman hebben die 
klachten kan behandelen, media-inhoud 
kan analyseren in het licht van 
gendergelijkheid en boetes kan opleggen 
aan media die seksistische inhoud of 
genderstereotiepe beelden overbrengen;
dringt erop aan dat ondernemingen in de 
particuliere sector eenzelfde procedure 
volgen;

Or. pt

Amendement 123
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt met enthousiasme kennis van 
de diverse voorbeelden van goede 
praktijken die kunnen worden 

9. neemt met enthousiasme kennis van 
de diverse voorbeelden van goede 
praktijken die kunnen worden 
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waargenomen in alle lidstaten, 
bijvoorbeeld: mediacampagnes, specifieke 
regelgeving, prijzen of negatieve prijzen 
om stereotype en seksistische reclame aan 
de kaak te stellen, databanken van 
vrouwelijke deskundigen, opleidingen voor 
beroepsbeoefenaars uit de sector, 
gelijkheidsplannen van mediaorganisaties, 
gedragscodes en beleid inzake gelijke 
kansen en diversiteit;

waargenomen in alle lidstaten, 
bijvoorbeeld: mediacampagnes, specifieke 
regelgeving, databanken van deskundigen, 
opleidingen voor beroepsbeoefenaars uit de 
sector, gelijkheidsplannen van 
mediaorganisaties, gedragscodes en beleid 
inzake gelijke kansen en diversiteit, 
alsmede activiteiten om al te vernederende 
reclame-uitingen aan de kaak te stellen;

Or. pl

Amendement 124
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. neemt met enthousiasme kennis van 
de diverse voorbeelden van goede 
praktijken die kunnen worden 
waargenomen in alle lidstaten, 
bijvoorbeeld: mediacampagnes, specifieke 
regelgeving, prijzen of negatieve prijzen 
om stereotype en seksistische reclame aan 
de kaak te stellen, databanken van 
vrouwelijke deskundigen, opleidingen voor 
beroepsbeoefenaars uit de sector, 
gelijkheidsplannen van mediaorganisaties, 
gedragscodes en beleid inzake gelijke 
kansen en diversiteit;

9. neemt met enthousiasme kennis van 
de diverse voorbeelden van goede 
praktijken die ku nnen worden 
waargenomen in alle lidstaten, 
bijvoorbeeld: mediacampagnes, specifieke 
regelgeving, prijzen of negatieve prijzen 
om stereotiepe en seksistische reclame aan 
de kaak te stellen, databanken van 
vrouwelijke deskundigen, opleidingen voor 
beroepsbeoefenaars uit de sector, 
gelijkheidsplannen van mediaorganisaties, 
gedragscodes en beleid inzake gelijke 
kansen en diversiteit en de vaststelling van 
een minimale vertegenwoordiging van 
ieder geslacht in de bestuursorganen van 
de regelgevende instanties van de media;

Or. pt

Amendement 125
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat de regelgeving in de 
lidstaten momenteel nogal verschilt en 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan of het nodig is om homogene 
normen op te stellen om seksistische
reclame-uitingen op uniforme wijze te 
verbieden, ongeacht het gebruikte 
medium;

Or. es

Amendement 126
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. beveelt de regelgevende 
autoriteiten aan om, in samenwerking met 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), te stimuleren 
dat van te voren advies wordt ingewonnen 
bij de ontwikkeling van 
voorlichtingscampagnes om stereotiepe en 
seksistische beeldvorming die de 
waardigheid en de gelijkheid van de 
vrouw aantast, te voorkomen;

Or. es

Amendement 127
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. pleit ervoor dat openbare en 10. pleit ervoor dat publieke en 
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particuliere mediaorganisaties intern 
beleid vaststellen met maatregelen tegen 
intimidatie, regelingen inzake 
moederschaps-, vaderschaps- of 
ouderschapsverlof, flexibele 
arbeidsregelingen en 
opleidingsprogramma's voor vrouwen 
inzake mentorschap en management;

commerciële mediaorganisaties intern 
beleid vaststellen met maatregelen tegen 
intimidatie, regelingen inzake 
moederschaps-, vaderschaps- of niet-
overdraagbaar ouderschapsverlof, en 
werknemer-gerichte flexibele 
arbeidsregelingen die zorgen voor een 
gelijke verdeling van de zorg voor 
kinderen, alsmede opleidingsprogramma's 
voor vrouwen inzake mentorschap en 
management; betreurt dat de Commissie 
nog geen hervorming van de richtlijn 
inzake moederschapsverlof van 1992 heeft 
ingediend;

Or. en

Amendement 128
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. pleit ervoor dat openbare en 
particuliere mediaorganisaties intern beleid 
vaststellen met maatregelen tegen 
intimidatie, regelingen inzake 
moederschaps-, vaderschaps- of
ouderschapsverlof, flexibele 
arbeidsregelingen en 
opleidingsprogramma's voor vrouwen 
inzake mentorschap en management;

10. pleit ervoor dat openbare en 
particuliere mediaorganisaties intern beleid 
vaststellen met maatregelen tegen 
intimidatie, regelingen inzake 
moederschaps- en ouderschapsverlof, 
flexibele arbeidsregelingen ten behoeve 
van het gezinsleven en 
opleidingsprogramma's voor vrouwen 
inzake mentorschap en management, 
alsmede het bevorderen van telewerken, 
wat een goede praktijk kan zijn, met name 
voor jonge moeders;

Or. pl

Amendement 129
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. pleit ervoor dat openbare en 
particuliere mediaorganisaties intern beleid 
vaststellen met maatregelen tegen 
intimidatie, regelingen inzake 
moederschaps-, vaderschaps- of 
ouderschapsverlof, flexibele 
arbeidsregelingen en 
opleidingsprogramma's voor vrouwen 
inzake mentorschap en management;

10. dringt erop aan dat openbare en 
particuliere mediaorganisaties intern beleid 
vaststellen met maatregelen tegen 
intimidatie, regelingen inzake 
moederschaps-, vaderschaps- of 
ouderschapsverlof, flexibele 
arbeidsregelingen en 
opleidingsprogramma's voor vrouwen 
inzake mentorschap en management;

Or. pt

Amendement 130
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de media op aan dat 
zij het recht van mannen en vrouwen 
eerbiedigen om moederschaps, 
vaderschaps- of ouderschapsverlof op te 
nemen; herinnert eraan dat een zwangere 
vrouw op geen enkele wijze mag worden 
gediscrimineerd vanwege haar 
zwangerschap en dat een vrouw geen 
arbeidscontract mag worden geweigerd 
omdat zij zou kunnen besluiten zwanger 
te raken;

Or. pt

Amendement 131
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)



PE615.236v01-00 68/77 AM\1140620NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. dringt erop aan dat media-inhoud, 
inclusief reclame-uitingen, die verband 
houdt met gezinsplanning, seksuele en 
reproductieve rechten, gezondheid van 
moeder en kind en voorlichting hierover, 
gericht moet zijn tot zowel mannen als 
vrouwen;

Or. pt

Amendement 132
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. wijst erop dat er actief 
beleid moet worden geïmplementeerd om 
werk en privéleven te combineren, met 
name door de flexibilisering van de 
arbeidstijden, zowel voor vrouwen als 
voor mannen, op vrijwillige basis en 
zonder nadelige gevolgen voor de 
loopbaanontwikkeling, en dat er 
geïnvesteerd moet worden in kwalitatief 
hoogwaardige publieke diensten ter 
ondersteuning van het privéleven, voor 
toegankelijke prijzen;

Or. pt

Amendement 133
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. wijst er met klem op dat de 
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media dringend een beleid van gelijke 
beloning voor gelijk werk in de praktijk 
moeten brengen op basis van bindende 
bepalingen, inclusief de verplichting om 
te zorgen voor transparante beloning, 
zodat vrouwen onder dezelfde 
voorwaarden dezelfde bevorderings- en 
opleidingskansen of andere aanvullende 
voordelen hebben als mannen;

Or. pt

Amendement 134
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. eist dat de media een beleid 
voeren dat gericht is op preventie en 
bestrijding van seksuele en morele 
intimidatie op de werkplek, dat zowel 
bewustmaking omvat als wettelijke 
sancties voor de overtreders en 
psychologische en/of juridische 
ondersteuning van de slachtoffers van 
deze praktijken;

Or. pt

Amendement 135
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 septies. herinnert eraan dat de 
lidstaten moeten waarborgen, met alle 
passende middelen, dat er in de media, 
inclusief onlinemedia en reclame-
uitingen, niet wordt aangezet tot geweld of 
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haat tegen een groep personen of een lid 
van een groep, op grond van geslacht, ras 
of etnische afkomst, religie of geloof, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, 
geslacht of genderexpressie;

Or. pt

Amendement 136
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 octies. stelt voor om verplichte 
permanente-educatie-activiteiten te 
bevorderen voor beroepsbeoefenaren in 
de media, met inbegrip van 
leidinggevende functies, over 
beeldvorming in media-inhoud, alsmede 
handboeken/gidsen op te stellen met 
praktische voorbeelden die ertoe kunnen 
bijdragen dat het genderperspectief in 
hun beroepspraktijk wordt geïntegreerd;

Or. pt

Amendement 137
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 nonies. beveelt aan dat het thema 
gendergelijkheid wordt opgenomen in 
academische en post-academische 
opleidingen journalistiek en 
communicatie, inclusief in 
cursusmodules; en professoren en 
docenten bewust te maken van deze 
materie en hen te wijzen op het belang 
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van inclusiever taalgebruik, het 
genderevenwicht in het docentenkorps te 
stimuleren, het debat aan te moedigen en 
de beeldvorming ter discussie te stellen en 
te bevorderen dat er onderzoek wordt 
gedaan naar het parcours van studenten 
na hun academische opleiding;

Or. pt

Amendement 138
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 decies. stelt voor 
mediageletterdheid op de verschillende 
onderwijsniveaus te bevorderen, jongeren 
bewust te maken van het beperkende en 
bevooroordelende karakter van 
stereotypen en seksistische gedragingen, 
te stimuleren dat zij kritisch leren denken 
en flagrante gevallen van seksistische en 
discriminerende beeldvorming in de 
verschillende media en reclame-uitingen 
te leren identificeren, bestrijden en aan de 
kaak te stellen;

Or. pt

Amendement 139
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 undecies. moedigt maatschappelijke 
organisaties aan communicatiestrategieën 
uit te stippelen, niet alleen voor de 
traditionele media, maar ook voor 
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onlinemedia, om de media-agenda zoveel 
mogelijk te kunnen beïnvloeden en te 
controleren;

Or. pt

Amendement 140
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 duodecies. stelt voor na te denken over 
de mogelijkheid om Europese 
financiering voor media afhankelijk te 
stellen van de naleving van minimale 
normen en goede praktijken met 
betrekking tot de bevordering van 
gendergelijkheid;

Or. pt

Amendement 141
Mylène Troszczynski, André Elissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt de lidstaten ertoe aan 
campagnes te initiëren als het Belgische 
Expertalia-instrument, de Tsjechische 
"Sexist Piggy"-prijzen of het Zweedse 
#TackaNej-initiatief ("Nee, bedankt"), 
naast andere;

Schrappen

Or. fr

Amendement 142
Urszula Krupa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt de lidstaten ertoe aan 
campagnes te initiëren als het Belgische 
Expertalia-instrument, de Tsjechische 
"Sexist Piggy"-prijzen of het Zweedse 
#TackaNej-initiatief ("Nee, bedankt"), 
naast andere;

Schrappen

Or. pl

Amendement 143
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt de lidstaten ertoe aan 
campagnes te initiëren als het Belgische 
Expertalia-instrument, de Tsjechische 
"Sexist Piggy"-prijzen of het Zweedse 
#TackaNej-initiatief ("Nee, bedankt"), 
naast andere;

11. moedigt de lidstaten ertoe aan 
campagnes te initiëren als het Belgische 
Expertalia-instrument, de Tsjechische 
"Sexist Piggy"-prijzen of het Zweedse 
#TackaNej-initiatief ("Nee, bedankt"), 
naast andere; moedigt de Commissie aan 
een Europese prijs in te stellen voor 
studenten media en communicatie voor 
werkzaamheden die verband houden met 
het onderwerp gendergelijkheid;

Or. pt

Amendement 144
Liliana Rodrigues

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
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periodiek voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes te organiseren 
om discriminerende gendergerelateerde 
media-inhoud te herkennen die wordt
overgebracht in reclame-uitingen en in de 
media; dringt er tevens op aan regelmatig 
verslag uit te brengen over de 
ontwikkeling van de gendergelijkheid in 
de media;

Or. pt

Amendement 145
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie nader 
onderzoek te doen naar de deelname van 
vrouwen in leidinggevende functies in de 
media; prijst het EIGE voor zijn werk op 
dit gebied en verzoekt het de reeks 
indicatoren te blijven controleren die op 
deze kwestie betrekking hebben;

12. verzoekt de Commissie nader 
onderzoek te doen naar de deelname van 
vrouwen in leidinggevende functies in de 
media; verplicht het EIGE de reeks 
indicatoren te blijven controleren die op 
deze kwestie betrekking hebben en 
activiteiten te ontplooien ter bevordering 
van het gelijkekansenbeleid op dit terrein;

Or. pl

Amendement 146
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie nader 
onderzoek te doen naar de deelname van 
vrouwen in leidinggevende functies in de 
media; prijst het EIGE voor zijn werk op 
dit gebied en verzoekt het de reeks 

12. verzoekt de Commissie nader 
onderzoek te doen naar de deelname van 
vrouwen in leidinggevende functies in de 
media; pleit voor de verbetering van de 
verzameling van uitgesplitste gegevens, in 
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indicatoren te blijven controleren die op 
deze kwestie betrekking hebben;

samenwerking met het EIGE, met name 
betreffende de nieuwe technologieën van 
sociale media, teneinde methoden te 
ontwikkelen om gendergerelateerd geweld 
en intimidatie in sociale media te 
voorkomen, prijst het EIGE voor zijn werk 
op dit gebied en verzoekt het de reeks 
indicatoren te blijven controleren die op 
deze kwestie betrekking hebben;

Or. en

Amendement 147
Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie nader 
onderzoek te doen naar de deelname van 
vrouwen in leidinggevende functies in de 
media; prijst het EIGE voor zijn werk op 
dit gebied en verzoekt het de reeks 
indicatoren te blijven controleren die op 
deze kwestie betrekking hebben;

12. verzoekt de Commissie nader 
onderzoek te doen naar de deelname van 
vrouwen in leidinggevende functies in de 
media; prijst het EIGE voor zijn werk op 
dit gebied en verzoekt het de reeks 
indicatoren te blijven ontwikkelen en
controleren die op deze kwestie betrekking 
hebben, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot het aantal vrouwen op 
beleidsbepalende posities, de 
arbeidsomstandigheden van vrouwelijke 
journalisten, en gendergelijkheid in 
media-inhoud;

Or. en

Amendement 148
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten financiële steun toe te kennen 
aan vrouwenorganisaties die actief zijn op 
het gebied van gendergelijkheid in de 
media;

Or. en

Amendement 149
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
speciale financiering te oormerken voor 
subprogramma's die zich concentreren op 
de vorderingen van vrouwen in de 
mediasector en mediaverenigingen en -
netwerken te steunen om publieke en 
sectoriële voorlichtingscampagnes op te 
zetten;

Or. en

Amendement 150
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een voorstel voor een richtlijn in te dienen 
over seksisme in reclame-uitingen om 
ervoor te zorgen dat het beeld van 
vrouwen niet op stereotype, vernederende 
of discriminerende wijze wordt gebruikt;

Or. en
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Amendement 151
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. beveelt de nationale regelgevende 
instanties en mediaorganisaties aan 
gevolg te geven aan de aanbeveling van de 
Commissie over de versterking van het 
beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen1 bis, richtsnoeren op 
te stellen voor eerlijke selectieprocedures, 
een allesomvattend gelijkheidsbeleid op te 
stellen dat betrekking heeft op media-
inhoud en dat ervoor zorgt dat vrouwen 
doordringen in besluitvormende organen, 
alsmede interne procedures op te zetten 
om te reageren op intimidatie op de 
werkplek;

________________

1 bis. http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_pay_gap/c_2014_14
05_nl.pdf

Or. en

Amendement 152
Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt er bij de lidstaten op aan 
een speciaal orgaan op te richten dat 
advies zal kunnen geven over de wijze 
waarop seksisme in reclame-uitingen kan 
worden vermeden;

Or. en
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