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Pozměňovací návrh 1
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Právní východisko (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 
3. září 2008 o vlivu marketingu a reklamy 
na rovnost žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že reklama často obsahuje 
diskriminující a/nebo nedůstojná sdělení 
založená na všech myslitelných formách 
genderových stereotypů, které brání rozvoji 
strategií rovnoprávnosti žen a mužů; 
vyzývá Komisi, členské státy a občanskou 
společnost, aby úzce spolupracovaly na 
boji proti těmto praktikám;

1. zdůrazňuje, že reklama někdy obsahuje 
diskriminující a/nebo nedůstojná sdělení 
založená na všech myslitelných formách 
genderových stereotypů, které brání rozvoji 
strategií rovnoprávnosti žen a mužů; 
vyzývá Komisi, členské státy a občanskou 
společnost a samoregulační orgány 
v reklamním odvětví, aby úzce 
spolupracovaly na boji proti těmto 
praktikám a použily účinné nástroje tak, 
aby bylo zaručeno, že marketing 
a reklama budou respektovat lidskou 
důstojnost a mravnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že reklama často obsahuje 
diskriminující a/nebo nedůstojná sdělení 
založená na všech myslitelných formách 
genderových stereotypů, které brání rozvoji 
strategií rovnoprávnosti žen a mužů; 
vyzývá Komisi, členské státy a občanskou
společnost, aby úzce spolupracovaly na 
boji proti těmto praktikám;

1. zdůrazňuje, že reklama často obsahuje 
diskriminující a/nebo nedůstojná sdělení 
založená na všech myslitelných formách 
genderových stereotypů, které brání rozvoji 
strategií rovnoprávnosti žen a mužů; 
vyzývá Komisi, členské státy a občanskou 
společnost, aby úzce spolupracovaly na 
boji proti těmto praktikám, zejména 
prostřednictvím podpory vytváření 
společného kodexu chování a etických 
norem v rámci reklamního odvětví v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že reklama často obsahuje 
diskriminující a/nebo nedůstojná sdělení 
založená na všech myslitelných formách
genderových stereotypů, které brání 
rozvoji strategií rovnoprávnosti žen 
a mužů; vyzývá Komisi, členské státy 
a občanskou společnost, aby úzce 
spolupracovaly na boji proti těmto 
praktikám;

1. zdůrazňuje, že reklama někdy obsahuje 
diskriminující a/nebo nedůstojná sdělení 
založená na genderových stereotypech, 
které brání rozvoji strategií rovnoprávnosti 
žen a mužů; vyzývá Komisi, členské státy 
a občanskou společnost, aby úzce 
spolupracovaly na boji proti těmto 
praktikám; považuje za nezbytné, aby 
všechny členské státy, které tak dosud 
neučinily, zřídily v reklamním odvětví 
dozorčí orgán a aby zajistily, že sdělení 
budou šířena odpovědně a v souladu se 
zásadami EU;

Or. it
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Pozměňovací návrh 5
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vhodným způsobem zajistily, že marketing 
a reklama bude respektovat lidskou 
důstojnost, nebude přímo ani nepřímo 
narušovat nedotknutelnost lidské 
osobnosti a nebude vybízet k nenávisti na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženství či přesvědčení, 
postižení, věku nebo sexuální orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. trvá na tom, že žádný druh sdělovacích 
prostředků by neměl zobrazovat lidské 
bytosti jako nadřazené nebo podřadné co 
se týče jejich lidské důstojnosti ani na 
základě jejich pohlaví, ani jako pouhé 
sexuální objekty; 

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že některé reklamy 
podněcují buď různé druhy násilí nebo 
stereotypy žen jako objektů, ponižují je 
a snižují jejich důstojnost; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
osvětové kampaně proti zneužívání 
ženského těla a šíření sexistických sdělení;

2. zdůrazňuje, že některé reklamy 
zobrazují buď různé druhy násilí nebo 
stereotypy žen jako objektů, ponižují je 
a snižují jejich důstojnost; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
osvětové kampaně proti zneužívání 
ženského těla, šíření sexistických sdělení 
a jakémukoli druhu diskriminace na 
základě pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, 
náboženství či jiných přesvědčení, věku, 
postižení nebo sexuální orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že některé reklamy 
podněcují buď různé druhy násilí nebo 
stereotypy žen jako objektů, ponižují je 
a snižují jejich důstojnost; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
osvětové kampaně proti zneužívání 
ženského těla a šíření sexistických sdělení;

2. zdůrazňuje, že některé reklamy 
podněcují buď různé druhy násilí nebo 
stereotypy žen jako objektů, ponižují je 
a snižují jejich důstojnost; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
osvětové kampaně proti zneužívání 
ženského těla a šíření sexistických sdělení 
a zároveň zajistily, že nebudou šířena 
sdělení, která ospravedlňují, trivializují 
nebo podněcují k násilí na ženách;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Chrysoula Paliadeli

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že některé reklamy 
podněcují buď různé druhy násilí nebo 
stereotypy žen jako objektů, ponižují je 
a snižují jejich důstojnost; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
osvětové kampaně proti zneužívání 
ženského těla a šíření sexistických sdělení;

2. zdůrazňuje, že některé reklamy 
podněcují buď různé druhy násilí nebo 
stereotypy žen jako objektů, ponižují je 
a snižují jejich důstojnost; z ženství se 
stává spotřební zboží; znehodnocení jeho 
základní role ve společnosti je 
umocňována komercializací lidských 
vztahů, což vede k jednostranně 
materialistickým názorům; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
osvětové kampaně proti zneužívání 
ženského těla a šíření sexistických sdělení 
zaměřené především na dospívající 
a mladé lidi;

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že některé reklamy 
podněcují buď různé druhy násilí nebo 
stereotypy žen jako objektů, ponižují je 
a snižují jejich důstojnost; naléhavě žádá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
osvětové kampaně proti zneužívání 
ženského těla a šíření sexistických sdělení;

2. zdůrazňuje, že některé reklamy 
podněcují buď různé druhy násilí nebo 
stereotypy jedinců mužského i ženského 
pohlaví, které však postihují ženy větší 
měrou, ponižují je a snižují jejich 
důstojnost; naléhavě žádá Komisi a členské 
státy, aby vytvořily osvětové kampaně 
proti zneužívání ženského i mužského těla 
a šíření sexistických sdělení; za tímto 
účelem vyzývá členské státy, aby 
odměňovaly reklamní agentury 
a zadavatele reklam, kteří plně dodržují 
tato pravidla, například tím, že je budou 
pověřovat prováděním vnitrostátních 
a celoevropských osvětových kampaní; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 11
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. apeluje na odpovědnost odborníků 
z mediálního a reklamního odvětví, aby se 
vyvarovali zobrazení diskriminujících 
nebo stereotypizujících na základě 
pohlaví, věku, původu, náboženství, 
sexuální orientace, postižení či 
společenského postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že reklama a marketing 
často šíří představu dokonalosti, což může 
mít negativní dopad na sebehodnocení 
a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; 
upozorňuje na náchylnost spotřebitelů 
k napodobování, což může vést 
k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým 
závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty, aby přehodnotili propagaci 
zobrazující extrémně hubené modely (ženy 
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

3. upozorňuje na náchylnost spotřebitelů 
k napodobování, což může vést 
k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým 
závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty, aby přehodnotili propagaci 
zobrazující extrémně vyzáblé modely (ženy 
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že reklama a marketing často 
šíří představu dokonalosti, což může mít 
negativní dopad na sebehodnocení 
a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; 
upozorňuje na náchylnost spotřebitelů 
k napodobování, což může vést 
k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým 
závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty, aby přehodnotili propagaci 
zobrazující extrémně hubené modely (ženy 
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

3. konstatuje, že reklama a marketing mají 
tendenci šířit představu dokonalosti, což 
může mít negativní dopad na 
sebehodnocení a sebeúctu žen, mužů 
a mladých lidí; upozorňuje na náchylnost 
spotřebitelů k napodobování, což může 
vést k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, násilí, napětí, zklamání,
úzkosti, škodlivým závislostem (kouření, 
narkomanie), poruchám přijímání potravy, 
jako jsou mentální anorexie a bulimie, 
a narušení duševní rovnováhy; vyzývá 
všechny inzerenty, aby přehodnotili 
propagaci zobrazující extrémně hubené 
modely (ženy i muže), aby nepředávali 
škodlivá sdělení o vzhledu, tělesných 
nedostatcích, věku a váze;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že reklama a marketing často 
šíří představu dokonalosti, což může mít 
negativní dopad na sebehodnocení 
a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; 
upozorňuje na náchylnost spotřebitelů 
k napodobování, což může vést 
k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým 

3. konstatuje, že reklama a marketing často 
šíří představu dokonalosti, což může mít 
negativní dopad na sebehodnocení 
a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; 
upozorňuje na náchylnost spotřebitelů 
k napodobování, což může vést 
k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým 
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závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty, aby přehodnotili propagaci 
zobrazující extrémně hubené modely (ženy 
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty, aby přehodnotili propagaci 
zobrazující extrémně hubené modely (ženy 
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze a zvažovali vliv a dopad reklamy na 
děti a mladistvé;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že reklama a marketing často
šíří představu dokonalosti, což může mít 
negativní dopad na sebehodnocení 
a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; 
upozorňuje na náchylnost spotřebitelů 
k napodobování, což může vést 
k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým 
závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty, aby přehodnotili propagaci 
zobrazující extrémně hubené modely (ženy 
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

3. konstatuje a hluboce lituje skutečnosti, 
že reklama a marketing mnohdy předávají 
mylná sdělení prostřednictvím poutavých 
fiktivních obrazů, které šíří představu 
dokonalosti, což může mít negativní dopad 
na sebehodnocení a sebeúctu žen, mužů 
a mladých lidí; upozorňuje na náchylnost 
spotřebitelů k napodobování, což může 
vést k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým 
závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty a reklamní agentury, aby 
přehodnotili propagaci zobrazující 
extrémně hubené modely (ženy i muže), 
aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

Or. it
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Pozměňovací návrh 16
Chrysoula Paliadeli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že reklama a marketing často 
šíří představu dokonalosti, což může mít
negativní dopad na sebehodnocení 
a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; 
upozorňuje na náchylnost spotřebitelů 
k napodobování, což může vést 
k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým 
závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty, aby přehodnotili propagaci 
zobrazující extrémně hubené modely (ženy 
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

3. konstatuje, že reklama a marketing často 
šíří představu dokonalosti, což vede 
k jednotvárnosti, vytváří základy rivality 
mezi ženami, podporuje vzory, které 
nemají vztah k realitě, a má negativní 
dopad na sebehodnocení a sebeúctu žen, 
mužů a mladých lidí; upozorňuje na 
náchylnost spotřebitelů k napodobování, 
což může vést k nevhodnému způsobu 
chování a postojům, úzkosti, škodlivým 
závislostem (kouření, narkomanie), 
poruchám přijímání potravy, jako jsou 
mentální anorexie a bulimie, a narušení 
duševní rovnováhy; vyzývá všechny 
inzerenty, aby přehodnotili propagaci 
zobrazující extrémně hubené modely (ženy 
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

Or. el

Pozměňovací návrh 17
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že reklama a marketing často 
šíří představu dokonalosti, což může mít 
negativní dopad na sebehodnocení 
a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; 
upozorňuje na náchylnost spotřebitelů 
k napodobování, což může vést 
k nevhodnému způsobu chování 
a postojům, úzkosti, škodlivým závislostem 

3. konstatuje, že reklama a marketing často 
šíří představu dokonalosti, což může mít 
negativní dopad na sebehodnocení 
a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; tato 
skutečnost může vést k poruchám 
přijímání potravy, jako jsou mentální 
anorexie a bulimie, a narušení duševní 
rovnováhy; vyzývá všechny inzerenty, aby 
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(kouření, narkomanie), poruchám 
přijímání potravy, jako jsou mentální 
anorexie a bulimie, a narušení duševní 
rovnováhy; vyzývá všechny inzerenty, aby 
přehodnotili propagaci zobrazující 
extrémně hubené modely (ženy i muže), 
aby nepředávali škodlivá sdělení 
o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku 
a váze;

přehodnotili propagaci zobrazující 
extrémně hubené modely (ženy i muže), 
aby nepředávali rozporuplná a mylná
sdělení o vzhledu, tělesných nedostatcích, 
věku a váze;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá sdělovací prostředky, aby se 
v programech, které vytvářejí, 
nevyjadřovaly sexisticky, aby zajistily 
aktivní účast žen i jejich vyvážené 
zastoupení a rozmanité obrazy obou 
pohlaví, které přesáhnou obecné 
představy krásy a sexistické stereotypy 
rolí, které zastáváme v různých životních 
situacích, především pak tam, kde je 
obsah zaměřen na děti a mladé lidi;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Chrysoula Paliadeli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že věrohodná reklama může 
pozitivně ovlivnit způsob, jakým 
společnost vnímá role mužů a žen, tělesný 

4. zdůrazňuje, že věrohodná reklama 
a podporování kladných vzorů může 
pozitivně ovlivnit způsob, jakým 
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vzhled a co je považováno za normální; 
vyzývá inzerenty, aby ve svých reklamách 
předávali konstruktivnější sdělení a posílili 
tak pozitivní roli, kterou ženy hrají ve 
společnosti, v práci, v rodině i ve veřejném 
životě;

společnost vnímá role mužů a žen, tělesný 
vzhled a co je považováno za normální, 
protože reklama na spotřební zboží je 
přímo propojena s tiskem, rozhlasem 
a televizí, je jejich nedílnou součástí a je 
nepřímo spojena s filmovým průmyslem 
a televizními seriály prostřednictvím 
umisťování produktů; vyzývá inzerenty, 
aby ve svých reklamách předávali 
konstruktivnější sdělení a posílili tak 
pozitivní roli, kterou ženy hrají ve 
společnosti, v práci, v rodině i ve veřejném 
životě; 

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že věrohodná reklama může
pozitivně ovlivnit způsob, jakým 
společnost vnímá role mužů a žen, tělesný 
vzhled a co je považováno za normální; 
vyzývá inzerenty, aby ve svých reklamách 
předávali konstruktivnější sdělení 
a posílili tak pozitivní roli, kterou ženy 
hrají ve společnosti, v práci, v rodině i ve 
veřejném životě;

4. zdůrazňuje, že věrohodná reklama může 
pozitivně ovlivnit způsob, jakým 
společnost vnímá role mužů a žen, tělesný 
vzhled a co je považováno za normální; 

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že věrohodná reklama může 
pozitivně ovlivnit způsob, jakým 
společnost vnímá role mužů a žen, tělesný 
vzhled a co je považováno za normální; 
vyzývá inzerenty, aby ve svých reklamách 
předávali konstruktivnější sdělení 
a posílili tak pozitivní roli, kterou ženy 
hrají ve společnosti, v práci, v rodině i ve 
veřejném životě;

4. zdůrazňuje, že věrohodná reklama může 
pozitivně ovlivnit způsob, jakým 
společnost vnímá role mužů a žen, tělesný 
vzhled a co je považováno za normální;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že věrohodná reklama může 
pozitivně ovlivnit způsob, jakým 
společnost vnímá role mužů a žen, tělesný
vzhled a co je považováno za normální; 
vyzývá inzerenty, aby ve svých reklamách 
předávali konstruktivnější sdělení a posílili 
tak pozitivní roli, kterou ženy hrají ve 
společnosti, v práci, v rodině i ve veřejném 
životě;

4. zdůrazňuje, že reklama, která dodržuje 
výše uvedené zásady, může pozitivně 
ovlivnit způsob, jakým společnost vnímá 
role mužů a žen a vzhled lidského těla; 
vyzývá inzerenty, aby ve svých reklamách 
předávali konstruktivnější sdělení a posílili 
tak pozitivní roli, kterou ženy a muži hrají 
ve společnosti, v práci, v rodině i ve 
veřejném životě;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje dále, že politické, 
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společenské a kulturní aktivity, které 
podporují ženy nebo jsou na ně zaměřené, 
stejně jako ty aktivity, které posilují roli 
žen, by měly být šířeny za stejných 
podmínek;

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily činnosti v oblasti přípravy 
a vzdělávání, které představují způsob, jak 
překonávat stereotypy, bojovat 
s diskriminací a podporovat rovnost žen 
a mužů.

5. zastává názor, že reklama může účinně 
napadnout stereotypy a čelit jim a může 
představovat prostředek proti rasismu, 
sexismu a diskriminaci, který je 
v dnešních multikulturních společnostech 
nepostradatelný; vyzývá Komisi, členské 
státy a odborníky z reklamního odvětví, 
aby posílili činnosti v oblasti přípravy 
a vzdělávání, které představují způsob, jak 
překonávat stereotypy, bojovat 
s diskriminací a podporovat rovnost žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily činnosti v oblasti přípravy 
a vzdělávání, které představují způsob, jak 
překonávat stereotypy, bojovat 
s diskriminací a podporovat rovnost žen 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v duchu tolerance vytvořily a zahájily 
iniciativy a podpořily kulturu rovnosti žen 
a mužů, která představuje způsob, jak 
překonávat stereotypy, bojovat 
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a mužů. s diskriminací a podporovat rovnost žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily činnosti v oblasti přípravy 
a vzdělávání, které představují způsob, jak 
překonávat stereotypy, bojovat 
s diskriminací a podporovat rovnost žen 
a mužů.

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily činnosti v oblasti přípravy 
a vzdělávání, které představují způsob, jak 
překonávat stereotypy, bojovat 
s diskriminací a podporovat rovnost žen 
a mužů; naléhavě vyzývá zejména členské 
státy, aby zavedly a rozvinuly úzkou 
spolupráci se stávajícími školami 
marketingu, komunikace a reklamy, 
a pomohly tak zajistit řádné vzdělání 
budoucích pracovníků v tomto odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily činnosti v oblasti přípravy 
a vzdělávání, které představují způsob, jak 
překonávat stereotypy, bojovat 
s diskriminací a podporovat rovnost žen 
a mužů.

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily činnosti v oblasti přípravy 
a vzdělávání, které představují způsob, jak 
překonávat stereotypy, bojovat 
s diskriminací a podporovat rovnost žen 
a mužů již od útlého věku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že sdělovací prostředky by 
měly brát v potaz zásadu zohledňování 
rovnosti žen a mužů ve všech oblastech, 
aby byla zlepšena údajná stereotypizace 
žen a mužů v souladu se zásadou rovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby ve 
veřejnoprávních sdělovacích prostředcích 
zavedly kvóty či jiná pozitivní opatření 
s cílem zlepšit zapojení a zastoupení žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že je důležité, aby byl 
zaručen zákonný, přiměřený, řádný 
a uvážený obsah reklamy prostřednictvím 
zavedení účinných samoregulačních 
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mechanismů v celé Evropské unii na 
základě profesionality a společného 
etického kodexu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vyzdvihuje,že je důležité podpořit stálý 
dialog mezi Evropskou komisí, Evropským 
parlamentem, národními parlamenty, 
občanskou společností, regulačními 
orgány a odborníky na reklamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vyzdvihuje potřebu provést srovnávací 
studii napříč členskými státy EU, aby byly 
popsány osvědčené postupy pro účinnou 
reklamu vstřícnou k problematice rovnosti 
žen a mužů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. vyzývá, aby za poradenství a analýzu 
reklamy uveřejňované ve sdělovacích 
prostředcích institucí EU a v obecných 
propagačních materiálech byl odpovědný 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
s cílem vymýtit veškeré formy 
diskriminace na základě pohlaví; dále 
vyzývá, aby tento institut zajistil, že 
vzniknou etické kodexy o obsahu 
uveřejňovaném ve sdělovacích 
prostředcích institucí EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
konkrétní opatření, která v důležitých 
reklamních agenturách podnítí 
strukturované iniciativy v oblasti 
vzdělávání zaměřené na názory na rovnost 
žen a mužů, čímž bude začleněna rovnost 
mužů a žen do mediálního vzdělávání 
způsobem, který podnítí reklamní 
kampaně respektující důstojnost 
a rozmanitost rolí žen a ženské identity;  

Or. it
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Pozměňovací návrh 35
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly povědomí o názorech na 
rovnost žen a mužů u organizací a orgánů 
odpovědných za hodnocení společenského 
dopadu reklamy a aby podnítily vznik 
takových subjektů tam, kde ještě nejsou 
zavedeny;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5i. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby sladily roli spotřebitelských 
organizací a/nebo organizací uživatelů 
odpovědných za hodnocení dopadu 
reklamy na názory na rovnost žen a mužů 
i jiné oblasti a podpořily konzultace 
s těmito organizacemi;

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 5 j (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5j. podtrhuje, že je zapotřebí podpořit 
mediální vzdělávání ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů a mediální gramotnost na 
školách, aby se zvýšilo povědomí mladých 
lidí o sexistických stereotypech; 

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 5 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5k. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila 
srovnávací výzkum a dokumentaci obrazu 
žen v reklamním a marketingovém obsahu 
v členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 5 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5l. naléhavě vyzývá Komisi, aby zavedla 
každoroční ocenění kvality pro reklamy, 
které nejúčinněji propagují respekt 
k důstojnosti, roli a obrazu žen a jeho 
zobrazování;

Or. it
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Pozměňovací návrh 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5m. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyhodnotily zavádění vnitrostátních 
kodexů chování ve vztahu ke sdělovacím 
prostředkům a novým informačním 
a komunikačním technologiím; vyzývá 
členské státy, aby zhodnotily efektivitu 
vnitrostátních samoregulačních orgánů.

Or. fr


