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Изменение 1
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Позоваване (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид своята резолюция 
от 3 септември 2008 г. относно 
влиянието на маркетинга и 
рекламите върху равенството между 
жените и мъжете,

Or. en

Изменение 2
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че рекламите често
съдържат дискриминационни и/или 
унизителни послания, основаващи се на 
всякакви видове стереотипи за мъжете и 
жените, които възпрепятстват 
стратегиите за постигане на равенство 
между половете; призовава Комисията, 
държавите-членки и гражданското 
общество да работят в тясно 
сътрудничество с оглед на борбата 
срещу подобни практики;

1. подчертава, че рекламите понякога
съдържат дискриминационни и/или 
унизителни послания, основаващи се на 
всякакви видове стереотипи за мъжете и 
жените, които възпрепятстват 
стратегиите за постигане на равенство 
между половете; призовава Комисията, 
държавите-членки, гражданското 
общество и органите за 
саморегулиране в рекламния сектор да 
работят в тясно сътрудничество с оглед 
на борбата срещу подобни практики, 
като използват ефективни 
инструменти за гарантиране на 
зачитането на човешкото 
достойнство в рамките на 
маркетинга и рекламната дейност;

Or. en
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Изменение 3
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че рекламите често 
съдържат дискриминационни и/или 
унизителни послания, основаващи се на 
всякакви видове стереотипи за мъжете и 
жените, които възпрепятстват 
стратегиите за постигане на равенство 
между половете; призовава Комисията, 
държавите-членки и гражданското 
общество да работят в тясно 
сътрудничество с оглед на борбата 
срещу подобни практики;

1. подчертава, че рекламите често 
съдържат дискриминационни и/или 
унизителни послания, основаващи се на 
всякакви видове стереотипи за мъжете и 
жените, които възпрепятстват 
стратегиите за постигане на равенство 
между половете; призовава Комисията, 
държавите-членки и гражданското 
общество да работят в тясно 
сътрудничество с оглед на борбата 
срещу подобни практики, по-специално 
чрез насърчаване на разработването 
на общ кодекс за поведение и етични 
норми в рамките на рекламния сектор 
в ЕС;

Or. en

Изменение 4
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1.  подчертава, че рекламите често
съдържат дискриминационни и/или 
унизителни послания, основаващи се на 
всякакви видове стереотипи за мъжете и 
жените, които възпрепятстват 
стратегиите за постигане на равенство 
между половете; призовава Комисията, 
държавите-членки и гражданското 
общество да работят в тясно 
сътрудничество с оглед на борбата 
срещу подобни практики;

1. подчертава, че рекламите понякога
съдържат дискриминационни и/или 
унизителни послания, основаващи се на 
стереотипи за мъжете и жените, които 
възпрепятстват стратегиите за постигане 
на равенство между половете; призовава 
Комисията, държавите-членки и 
гражданското общество да работят в 
тясно сътрудничество с оглед на 
борбата срещу подобни практики; 
счита за необходимо всички държави-
членки, които още не са направили 
това, да въведат контролен орган за 
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рекламите, като по този начин 
гарантират отговорното и в 
съответствие с принципите на ЕС 
предаване на послания;

Or. it

Изменение 5
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията и 
държавите-членки да осигурят чрез 
подходящи средства това, че в 
рамките на маркетинга и рекламната 
дейност се зачита човешкото 
достойнство и не се стимулира 
омразата, основана на пол, раса, 
етнически произход, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, както и че 
неприкосновеността на личността 
не е подложена на пряка или непряка 
дискриминация; 

Or. en

Изменение 6
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. настоява, че никоя част от 
средствата за масово осведомяване не 
може да представя хората като по-
нисши или по-висши по отношение на 
човешкото им достойнство въз 
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основа на техния пол, нито като 
чисто сексуални обекти;

Or. es

Изменение 7
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква наличието на определени 
реклами, които популяризират
различни видове насилие или 
стереотипни представи за жените като 
вещи, унижават жените и накърняват 
тяхното достойнство; приканва 
Комисията и държавите-членки да 
разработят европейски информационни 
кампании срещу експлоатацията на 
женското тяло и разпространението на 
сексистки послания;

2. изтъква наличието на определени 
реклами, които изобразяват различни 
видове насилие или стереотипни 
представи за жените като вещи, 
унижават жените и накърняват тяхното 
достойнство; приканва Комисията и 
държавите-членки да разработят 
европейски информационни кампании
срещу експлоатацията на женското тяло,
разпространението на сексистки 
послания и всякакви видове 
дискриминация, например 
дискриминация, основана на пол, раса, 
етнически произход, религия, 
убеждения, възраст, увреждане или 
сексуална ориентация;

Or. en

Изменение 8
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква наличието на определени 
реклами, които популяризират различни 
видове насилие или стереотипни 
представи за жените като вещи, 

2. изтъква наличието на определени 
реклами, които популяризират различни 
видове насилие или стереотипни 
представи за жените като вещи, 
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унижават жените и накърняват тяхното 
достойнство; приканва Комисията и 
държавите-членки да разработят 
европейски информационни кампании 
срещу експлоатацията на женското тяло 
и разпространението на сексистки 
послания;

унижават жените и накърняват тяхното 
достойнство; приканва Комисията и 
държавите-членки да разработят 
европейски информационни кампании 
срещу експлоатацията на женското тяло 
и разпространението на сексистки 
послания, като гарантират, че не се 
разпространява съдържание, което 
оправдава, омаловажава или 
насърчава насилието срещу жени;

Or. es

Изменение 9
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква наличието на определени 
реклами, които популяризират различни 
видове насилие или стереотипни 
представи за жените като вещи, 
унижават жените и накърняват тяхното 
достойнство; приканва Комисията и 
държавите-членки да разработят 
европейски информационни кампании 
срещу експлоатацията на женското тяло 
и разпространението на сексистки 
послания;

2. изтъква наличието на определени 
реклами, които популяризират различни 
видове насилие или стереотипни 
представи за жените като вещи, 
унижават жените и накърняват тяхното 
достойнство; женствеността бива 
превърната в потребителска стока; 
обезценяването на фундаменталните 
й роли в обществото бива утежнено 
още повече от комерсиализацията на 
междуличностните отношения, 
чийто резултат е едностранчивият 
материалистичен светоглед;    
приканва Комисията и държавите-
членки да разработят европейски 
информационни кампании, особено сред 
юношите и младите хора, срещу 
експлоатацията на женското тяло и 
разпространението на сексистки 
послания;

Or. el
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Изменение 10
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква наличието на определени 
реклами, които популяризират различни 
видове насилие или стереотипни 
представи за жените като вещи, 
унижават жените и накърняват тяхното 
достойнство; приканва Комисията и 
държавите-членки да разработят 
европейски информационни кампании 
срещу експлоатацията на женското тяло 
и разпространението на сексистки 
послания;

2. изтъква наличието на определени 
реклами, които популяризират различни 
видове насилие или стереотипни 
представи за хората –  мъже и жени –, 
отразяващи се в по-голяма степен на   
жените, като ги унижават и 
накърняват тяхното достойнство;
приканва Комисията и държавите-
членки да разработят европейски 
информационни кампании срещу 
експлоатацията на женското и 
мъжкото тяло и разпространението на 
сексистки послания; за тази цел 
призовава държавите-членки да 
възнаграждават рекламните агенции 
и агенти, които се съобразяват 
изцяло с тези насоки, например като 
им възлагат осъществяването на 
национални и европейски 
информационни кампании;

Or. it

Изменение 11
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава лицата, работещи в 
средствата за масово осведомяване и 
рекламния сектор, да проявят 
чувство на отговорност и да се 
противопоставят на 
възпроизвеждането на 
дискриминационни или стереотипни 
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представи, основани на пол, възраст, 
произход, религия, сексуална 
ориентация, увреждане и социален 
статут;

Or. en

Изменение 12
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в рамките на 
рекламите и маркетинга често се 
разпространява идеята за 
съвършенство, която може да има 
отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението 
на жените, мъжете и младите хора; 
насочва вниманието към уязвимостта на 
потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

3. насочва вниманието към уязвимостта 
на потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

Or. fr
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Изменение 13
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга често се разпространява 
идеята за съвършенство, която може да 
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора; насочва 
вниманието към уязвимостта на 
потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга се наблюдава 
тенденцията да се разпространява 
идеята за съвършенство, която може да 
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора; насочва 
вниманието към уязвимостта на 
потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, насилие, напрежение, 
разочарование, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

Or. en

Изменение 14
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга често се разпространява 

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга често се разпространява 
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идеята за съвършенство, която може да 
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора; насочва 
вниманието към уязвимостта на 
потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

идеята за съвършенство, която може да 
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора; насочва 
вниманието към уязвимостта на 
потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото, като вземат предвид 
влиянието и въздействието на 
рекламите върху децата и 
младежите;

Or. en

Изменение 15
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга често се разпространява
идеята за съвършенство, която може да 
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора; насочва 
вниманието към уязвимостта на 
потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, тревожност, вредна 

3. отбелязва и изразява съжалението 
си относно факта, че в рамките на 
рекламите и маркетинга често биват 
изпращани заблуждаващи послания 
посредством съблазнителни 
виртуални образи, разпространяващи
идеята за съвършенство, която може да 
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора; насочва 
вниманието към уязвимостта на 
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пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенти и агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

Or. it

Изменение 16
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга често се разпространява 
идеята за съвършенство, която може да
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора; насочва 
вниманието към уязвимостта на 
потребителите по отношение на 
рисковете, свързани с подражанието, 
което може да доведе до неуместно 
поведение, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга често се разпространява 
идеята за съвършенство, която налага 
еднотипност, съперничество сред 
женското население, налага образци, 
несъответстващи на 
действителността и има отрицателно 
влияние върху самочувствието и 
самоуважението на жените, мъжете и 
младите хора; насочва вниманието към 
уязвимостта на потребителите по 
отношение на рисковете, свързани с 
подражанието, което може да доведе до 
неуместно поведение, тревожност, 
вредна пристрастеност (тютюнопушене, 
наркотици), нарушения в храненето 
вследствие например на анорексия 
невроза и булимия, както и нарушаване 
на психическото равновесие; призовава 
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жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните 
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

Or. el

Изменение 17
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга често се разпространява 
идеята за съвършенство, която може да 
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора;
насочва вниманието към 
уязвимостта на потребителите по 
отношение на рисковете, свързани с 
подражанието, което може да доведе 
до неуместно поведение, тревожност, 
вредна пристрастеност 
(тютюнопушене, наркотици),
нарушения в храненето вследствие 
например на анорексия невроза и 
булимия, както и нарушаване на 
психическото равновесие; призовава 
всички рекламни агенции да 
преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и 
жени), с цел да избегнат вредните
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

3. отбелязва, че в рамките на рекламите 
и маркетинга често се разпространява 
идеята за съвършенство, която може да 
има отрицателно влияние върху 
самочувствието и самоуважението на 
жените, мъжете и младите хора, като 
това може да доведе до нарушения в 
храненето вследствие например на 
анорексия невроза и булимия, както и до 
нарушаване на психическото 
равновесие; призовава всички рекламни 
агенции да преразгледат използването 
на изключително слаби манекени (мъже 
и жени), с цел да избегнат 
противоречивите и заблуждаващи
послания относно външността, 
физическите недостатъци, възрастта и 
теглото;

Or. en
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Изменение 18
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава средствата за масово 
осведомяване да не  използват 
сексистки изразни средства в 
програмите, които изготвят, да 
гарантират активното участие и 
балансираното представителство на 
жените, както и наличието на 
многообразие от изображения и на 
двата пола, като излизат извън 
рамките на общите представи за 
красота и сексистките стереотипи 
за ролите, изпълнявани в различни 
области от живота, по-специално в 
случаите, в които съдържанието е 
насочено към деца и младежи; 

Or. es

Изменение 19
Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че рекламите, 
характеризиращи се с чувство на 
отговорност, могат да окажат 
благотворно влияние върху 
общественото възприятие на въпроси 
като ролята на мъжете и жените, 
възприятието на човешкото тяло и 
идеята за „нормално“; насърчава 
рекламните агенции да изготвят по-
градивни реклами, които насърчават 
положителната роля на жените в 
обществото, на работното място, в 

4. подчертава, че, тъй като 
рекламирането на потребителски 
стоки е непосредствено осезаема 
неразделна част от пресата, радиото 
и телевизията, но също така и 
косвено присъстваща във филмовата 
индустрия и телевизионните сериали, 
под формата на скрита реклама,
рекламите, характеризиращи се с 
чувство на отговорност и 
насърчаването на здравословни 
образци, могат да окажат благотворно 
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семейството и в обществената сфера; влияние върху общественото 
възприятие на въпроси като ролята на 
мъжете и жените, възприятието на 
човешкото тяло и идеята за „нормално“; 
насърчава рекламните агенции да 
изготвят по-градивни реклами, които 
насърчават положителната роля на 
жените в обществото, на работното 
място, в семейството и в обществената 
сфера; 

Or. el

Изменение 20
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че рекламите, 
характеризиращи се с чувство на 
отговорност, могат да окажат 
благотворно влияние върху 
общественото възприятие на въпроси 
като ролята на мъжете и жените,
възприятието на човешкото тяло и 
идеята за „нормално“; насърчава 
рекламните агенции да изготвят по-
градивни реклами, които насърчават 
положителната роля на жените в 
обществото, на работното място, в 
семейството и в обществената 
сфера;

4. подчертава, че рекламите, 
характеризиращи се с чувство на 
отговорност, могат да окажат 
благотворно влияние върху 
общественото възприятие на въпроси 
като ролята на мъжете и жените, 
възприятието на човешкото тяло и 
идеята за „нормално“; 

Or. es

Изменение 21
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава, че рекламите, 
характеризиращи се с чувство на 
отговорност, могат да окажат 
благотворно влияние върху 
общественото възприятие на въпроси 
като ролята на мъжете и жените, 
възприятието на човешкото тяло и 
идеята за „нормално“; насърчава 
рекламните агенции да изготвят по-
градивни реклами, които насърчават 
положителната роля на жените в 
обществото, на работното място, в 
семейството и в обществената 
сфера;

4. подчертава, че рекламите, 
характеризиращи се с чувство на 
отговорност, могат да окажат 
благотворно влияние върху 
общественото възприятие на въпроси 
като ролята на мъжете и жените, 
възприятието на човешкото тяло и 
идеята за „нормално“;

Or. en

Изменение 22
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че рекламите, 
характеризиращи се с чувство на 
отговорност, могат да окажат 
благотворно влияние върху 
общественото възприятие на въпроси 
като ролята на мъжете и жените,
възприятието на човешкото тяло и 
идеята за „нормално“; насърчава 
рекламните агенции да изготвят по-
градивни реклами, които насърчават 
положителната роля на жените в 
обществото, на работното място, в 
семейството и в обществената сфера;

4. подчертава, че рекламите, при 
условие че са съобразени с 
горепосочените принципи, могат да 
окажат благотворно влияние върху 
общественото възприятие на въпроси 
като ролята на мъжете и жените и 
възприятието на човешкото тяло;
насърчава рекламните агенции да 
изготвят по-градивни реклами, които 
насърчават положителната роля на 
жените и мъжете в обществото, на 
работното място, в семейството и в 
обществената сфера;

Or. it
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Изменение 23
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава също така, че 
политическите, обществените и 
културните дейности, които 
насърчават или които са насочени 
към жените, както и дейностите, 
които насърчават овластяването на 
жените, следва се отразяват при 
равни условия;

Or. es

Изменение 24
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да активизират своята дейност в 
областта на обучението и образованието 
като способ за преодоляване на 
стереотипите и дискриминацията и за 
насърчаване на равенството между 
половете.

5. заема становището, че рекламната
дейност може да бъде ефективен 
инструмент за оспорване и 
противопоставяне на стереотипите, 
както и средство за борба срещу 
расизма, сексизма и 
дискриминацията, което е от основно 
значение в съвременните общества, 
характеризиращи се с културно 
многообразие; призовава Комисията,
държавите-членки и лицата, работещи 
в рекламния сектор, да активизират 
своята дейност в областта на обучението 
и образованието като способ за 
преодоляване на стереотипите и 
дискриминацията и за насърчаване на 
равенството между половете;

Or. en
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Изменение 25
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да активизират своята 
дейност в областта на обучението и 
образованието като способ за 
преодоляване на стереотипите и 
дискриминацията и за насърчаване на 
равенството между половете.

5. призовава Комисията и държавите-
членки да разработят и реализират 
инициативи, създадени в дух на 
толерантност, и да насърчават 
културата на равенство между 
половете като способ за преодоляване 
на стереотипите и дискриминацията и за 
насърчаване на равенството между 
половете;

Or. en

Изменение 26
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да активизират своята дейност в 
областта на обучението и образованието 
като способ за преодоляване на 
стереотипите и дискриминацията и за 
насърчаване на равенството между 
половете.

5. призовава Комисията и държавите-
членки да активизират своята дейност в 
областта на обучението и образованието 
като способ за преодоляване на 
стереотипите и дискриминацията и за 
насърчаване на равенството между 
половете. призовава по-специално 
държавите-членки да въведат и 
развият тясното сътрудничество със 
съществуващите факултети по 
маркетинг, комуникации и реклама, с 
цел да допринесат за предоставянето 
на солидно обучение за бъдещата 
работна сила в сектора;

Or. it
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Изменение 27
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да активизират своята дейност в 
областта на обучението и образованието 
като способ за преодоляване на 
стереотипите и дискриминацията и за 
насърчаване на равенството между 
половете.

5. призовава Комисията и държавите-
членки да активизират своята дейност в 
областта на обучението и образованието 
като способ за преодоляване на 
стереотипите и дискриминацията и за 
насърчаване на равенството между 
половете, особено в ранна възраст;

Or. en

Изменение 28
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че средствата за 
масово осведомяване следва да вземат 
предвид интегрирането на принципа 
за равенство между половете, с цел да 
се преодолеят стереотипните 
представи за мъжете и жените в 
съответствие с принципа за 
равенство; 

Or. en

Изменение 29
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите-членки да 
въведат квоти или други позитивни 
мерки в обществените средства за 
масово осведомяване, заедно с цели за 
подобряване на участието и 
представителството на жените;

Or. en

Изменение 30
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. подчертава значението на това, да 
се гарантира, че рекламното 
съдържание е законно, пристойно, 
честно и добре обмислено, като се 
въведат ефективни инструменти за 
саморегулиране в целия Европейския 
съюз, основаващи се на професионален 
подход и общ етичен кодекс;

Or. en

Изменение 31
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. изтъква, че е важно да се 
насърчава постоянния диалог между 
Европейската комисия, Европейския 
парламент, националните 
парламенти, гражданското 
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общество, регулаторните органи и 
специалистите, работещи в 
областта на рекламите;

Or. en

Изменение 32
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. подчертава необходимостта да се 
извърши сравнително проучване в 
държавите-членки на ЕС, с цел да се 
определят добрите практики за 
ефективни и съобразени с 
равенството между половете 
реклами;

Or. en

Изменение 33
Izaskun Bilbao Barandica

Проектостановище
Параграф 5 e (нов)

Проектостановище Изменение

5е. призовава на Европейския 
институт за равенство между 
половете да се възложи 
отговорността да предоставя 
консултации и да анализира 
рекламната дейност, извършвана от 
средствата за масово осведомяване на 
институциите на ЕС, и рекламните 
материали като цяло, с цел да се 
изкоренят всички видове 
дискриминация въз основа на пола;
освен това призовава Европейския 



PE445.763v01-00 22/25 AM\824444BG.doc

BG

институт за равенство между 
половете да гарантира наличието на 
кодекси за поведение, приложими 
спрямо съдържанието, което се 
използва от средствата за масово 
осведомяване на институциите на 
ЕС;

Or. es

Изменение 34
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5 ж (нов)

Проектостановище Изменение

5ж. изтъква необходимостта от 
специфични мерки за насърчаване на 
структурирани инициативи за 
обучение по отношение на възгледите 
за социалния пол в по-големите 
рекламни агенции, като по този 
начин бъде въведено измерението на 
социалния пол в медийното 
образование по начин, който да  
насърчава рекламните кампании, 
зачитащи достойнството и 
многостранността на ролите на 
жените и женската идентичност;  

Or. it

Изменение 35
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5 з (нов)

Проектостановище Изменение

5з. призовава Комисията и 
държавите-членки да насърчават 
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осведомеността по отношение на 
въпросите на социалния пол сред 
организациите и органите, 
отговарящи за оценката на 
социалното въздействие на 
рекламите, а когато такива органи не 
съществуват – да насърчат тяхното 
създаване;

Or. it

Изменение 36
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5 и (нов)

Проектостановище Изменение

5и. настоятелно призовава 
Комисията и държавите-членки да 
укрепят ролята и да насърчават 
консултациите с потребителските 
организации, отговарящи за оценката 
на въздействието от рекламите 
върху възгледите по въпросите на 
социалния пол, както и в други 
отношения;

Or. it

Изменение 37
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5 й (нов)

Проектостановище Изменение

5й. изтъква необходимостта от 
насърчаване на свързаното с 
въпросите на социалния пол медийно 
образование и на медийната 
грамотност в училищата, с цел 
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повишаване на осведомеността сред 
младите хора по отношение на 
сексистките стереотипи;

Or. it

Изменение 38
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5 к (нов)

Проектостановище Изменение

5к. настоятелно призовава 
Комисията да насърчи 
сравнителните проучвания и 
документация сред държавите-
членки, що се отнася до образа на 
жените, представян от рекламни и 
маркетингови съдържания;

Or. it

Изменение 39
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5 л (нов)

Проектостановище Изменение

5л. настоятелно призовава 
Комисията да въведе годишна награда 
за качество за реклами, които по най-
ефективен начин насърчават 
зачитане на достойнството, ролята 
и образа на жените и тяхното 
изобразяване;

Or. it
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Изменение 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 5 м (нов)

Проектостановище Изменение

5м. призовава Комисията и 
държавите-членки да оценят 
прилагането на национални кодекси 
за поведение по отношение на 
медиите и новите информационни и 
комуникационни технологии;
призовава държавите-членки да 
оценят ефективността на 
националните органи за 
саморегулиране;

Or. fr


