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Τροπολογία 1
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης 
Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον 
αντίκτυπο του μάρκετινγκ και της 
διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών,

Or. en

Τροπολογία 2
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι συχνά η διαφήμιση 
μεταδίδει μεροληπτικά και/ή υποτιμητικά 
μηνύματα που βασίζονται σε κάθε είδους 
στερεότυπα σχετικά με το φύλο, με 
αποτέλεσμα να αποτελούν εμπόδιο στις 
στρατηγικές που στοχεύουν στην ισότητα 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και την κοινωνία των πολιτών να 
συνεργαστούν στενά για την 
καταπολέμηση παρόμοιων πρακτικών·

1. υπογραμμίζει ότι μερικές φορές η 
διαφήμιση μεταδίδει μεροληπτικά και/ή 
υποτιμητικά μηνύματα που βασίζονται σε 
κάθε είδους στερεότυπα σχετικά με το 
φύλο, με αποτέλεσμα να αποτελούν 
εμπόδιο στις στρατηγικές που στοχεύουν 
στην ισότητα των φύλων· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την κοινωνία 
των πολιτών και τους  διαφημιστικούς 
φορείς αυτορρύθμισης να συνεργαστούν 
στενά για την καταπολέμηση παρόμοιων 
πρακτικών μέσω της χρήσης 
αποτελεσματικών εργαλείων που να 
εγγυώνται το σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και ακεραιότητας εκ μέρους 
του μάρκετινγκ και της διαφήμισης·

Or. en
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Τροπολογία 3
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι συχνά η διαφήμιση 
μεταδίδει μεροληπτικά και/ή υποτιμητικά 
μηνύματα που βασίζονται σε κάθε είδους 
στερεότυπα σχετικά με το φύλο, με 
αποτέλεσμα να αποτελούν εμπόδιο στις 
στρατηγικές που στοχεύουν στην ισότητα 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και την κοινωνία των πολιτών να 
συνεργαστούν στενά για την 
καταπολέμηση παρόμοιων πρακτικών·

1. υπογραμμίζει ότι συχνά η διαφήμιση 
μεταδίδει μεροληπτικά και/ή υποτιμητικά 
μηνύματα που βασίζονται σε κάθε είδους 
στερεότυπα σχετικά με το φύλο, με 
αποτέλεσμα να αποτελούν εμπόδιο στις 
στρατηγικές που στοχεύουν στην ισότητα 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και την κοινωνία των πολιτών να 
συνεργαστούν στενά για την 
καταπολέμηση παρόμοιων πρακτικών και 
συγκεκριμένα με την προώθηση της 
ανάπτυξης ενός κοινού κώδικα 
συμπεριφοράς και κοινών πρότυπων 
ηθικής εντός του διαφημιστικού τομέα 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι συχνά η διαφήμιση 
μεταδίδει μεροληπτικά και/ή υποτιμητικά 
μηνύματα που βασίζονται σε κάθε είδους
στερεότυπα σχετικά με το φύλο, με 
αποτέλεσμα να αποτελούν εμπόδιο στις 
στρατηγικές που στοχεύουν στην ισότητα 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και την κοινωνία των πολιτών να 
συνεργαστούν στενά για την 
καταπολέμηση παρόμοιων πρακτικών·

1. υπογραμμίζει ότι μερικές φορές η 
διαφήμιση μεταδίδει μεροληπτικά και/ή 
υποτιμητικά μηνύματα που βασίζονται σε 
στερεότυπα σχετικά με το φύλο, με 
αποτέλεσμα να αποτελούν εμπόδιο στις 
στρατηγικές που στοχεύουν στην ισότητα 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και την κοινωνία των πολιτών να 
συνεργαστούν στενά για την
καταπολέμηση παρόμοιων πρακτικών·
κρίνει δε αναγκαίο για όλα τα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν ήδη πράξει, να 
συστήσουν ένα φορέα εποπτείας της 
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διαφήμισης προκειμένου να εξασφαλισθεί 
σοβαρή και σύμφωνη προς τις αρχές της 
ΕΕ επικοινωνία·

Or. it

Τροπολογία 5
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν με κατάλληλα 
μέσα ότι το μάρκετινγκ και η διαφήμιση 
εγγυώνται το σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, δεν μεροληπτούν άμεσα ή 
έμμεσα σε βάρος της ακεραιότητας του 
ατόμου και δεν υποδαυλίζουν μίσος λόγω 
φύλου,  φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 6
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. Επιμένει ότι κανένα από τα μαζικά 
μέσα ενημέρωσης δεν επιτρέπεται να 
παρουσιάζει τους ανθρώπους ως 
κατώτερους ή ανώτερους από πλευράς 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας ανάλογα με το 
φύλο τους, ούτε ως απλά σεξουαλικά 
αντικείμενα·
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Or. es

Τροπολογία 7
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων 
διαφημίσεων που προωθούν είτε 
διάφορους τύπους βίας , είτε στερεότυπες 
απεικονίσεις των γυναικών σαν 
αντικείμενα, οι οποίες ταπεινώνουν τις 
γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια τους·
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών έναντι της 
εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος 
και της διάδοσης σεξιστικών μηνυμάτων·

επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων 
διαφημίσεων που περιγράφουν είτε 
διάφορους τύπους βίας, είτε στερεότυπες 
απεικονίσεις των γυναικών σαν 
αντικείμενα, οι οποίες ταπεινώνουν τις 
γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια τους·
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών έναντι της 
εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος 
και της διάδοσης σεξιστικών μηνυμάτων
καθώς και οιασδήποτε διάκρισης όπως 
σεξουαλικής, φυλετικής, εθνοτικής, 
θρησκευτικής ή βασισμένης σε άλλες 
πεποιθήσεις, ηλικία, αναπηρία και 
σεξουαλικό προσανατολισμό·

Or. en

Τροπολογία 8
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων 
διαφημίσεων που προωθούν είτε 
διάφορους τύπους βίας, είτε στερεότυπες 
απεικονίσεις των γυναικών σαν 
αντικείμενα, οι οποίες ταπεινώνουν τις 
γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια τους· 
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

2. επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων 
διαφημίσεων που προωθούν είτε 
διάφορους τύπους βίας, είτε στερεότυπες 
απεικονίσεις των γυναικών σαν 
αντικείμενα, οι οποίες ταπεινώνουν τις 
γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια τους· 
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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να δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών έναντι της 
εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος 
και της διάδοσης σεξιστικών μηνυμάτων·

να δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών έναντι της 
εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος 
και της διάδοσης σεξιστικών μηνυμάτων  
εξασφαλίζοντας τη μη διάδοση 
περιεχομένου που να δικαιολογεί, 
απομυθοποιεί ή υποδαυλίζει τη βία σε 
βάρος των γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 9
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων 
διαφημίσεων που προωθούν είτε 
διάφορους τύπους βίας , είτε στερεότυπες 
απεικονίσεις των γυναικών σαν 
αντικείμενα, οι οποίες ταπεινώνουν τις 
γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια τους· 
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών έναντι της 
εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος 
και της διάδοσης σεξιστικών μηνυμάτων·

2. επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων 
διαφημίσεων που προωθούν, είτε 
διάφορους τύπους βίας , είτε στερεότυπες 
απεικονίσεις των γυναικών σαν 
αντικείμενα, οι οποίες ταπεινώνουν τις 
γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια τους· 
η γυναικεία φύση μετατρέπεται σε 
καταναλωτικό αγαθό· υποβαθμίζονται οι 
βασικοί κοινωνικοί της ρόλοι και μαζί 
εμπορευματοποιούνται οι ανθρώπινες 
σχέσεις πράγμα που οδηγεί σε μια 
υλιστική μονομέρεια· προτρέπει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών, κυρίως των εφήβων 
και των νέων, έναντι της εκμετάλλευσης 
του γυναικείου σώματος και της διάδοσης 
σεξιστικών μηνυμάτων·

Or. el
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Τροπολογία 10
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων 
διαφημίσεων που προωθούν είτε
διάφορους τύπους βίας , είτε στερεότυπες 
απεικονίσεις των γυναικών σαν 
αντικείμενα, οι οποίες ταπεινώνουν τις 
γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια τους·
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών έναντι της 
εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος 
και της διάδοσης σεξιστικών μηνυμάτων·

2. επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων 
διαφημίσεων που προωθούν διάφορους 
τύπους βίας  και στερεότυπα  ανθρώπων,
γυναικών ή ανδρών, σε βάρος όμως 
κυρίως των γυναικών, με αποτέλεσμα να 
ταπεινώνουν τις γυναίκες και να θίγουν 
την αξιοπρέπεια τους• προτρέπει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών έναντι της 
εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος 
και της διάδοσης σεξιστικών μηνυμάτων·
προς τούτο, καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταμείβουν τις διαφημιστικές εκείνες 
εταιρίες και τους διαφημιστές που 
συμμορφώνονται πλήρως προς αυτές τις 
υποδείξεις, για παράδειγμα με το να τους 
αναθέτουν τη διεξαγωγή εθνικών ή 
ευρωπαϊκών εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης του κοινού·

Or. it

Τροπολογία 11
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. Απευθύνεται στην επαγγελματική 
υπευθυνότητα των μαζικών μέσων 
ενημέρωσης και του τομέα διαφήμισης 
προκειμένου αυτοί να αντιταχθούν στις 
μεροληπτικές ή στερεότυπες εικόνες που 
βασίζονται στο φύλο, την ηλικία, την 
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καταγωγή, τη θρησκεία, το σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την αναπηρία και την 
κοινωνική κατάσταση· 

Or. en

Τροπολογία 12
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα 
της τελειότητας, γεγονός που μπορεί να 
έχει αρνητικές συνέπειες στην 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση 
των γυναικών, των ανδρών και των νέων·
τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι ευάλωτοι 
στον μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει 
σε προβληματικές συμπεριφορές, άγχος, 
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων 
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

3. τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
ευάλωτοι στον μιμητισμό, που μπορεί να 
οδηγήσει σε προβληματικές συμπεριφορές, 
άγχος, επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων 
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

Or. fr

Τροπολογία 13
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
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μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα 
της τελειότητας, γεγονός που μπορεί να 
έχει αρνητικές συνέπειες στην 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των 
γυναικών, των ανδρών και των νέων·
τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι ευάλωτοι 
στον μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει 
σε προβληματικές συμπεριφορές, άγχος, 
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

μάρκετινγκ τείνουν να πρεσβεύουν την 
ιδέα της τελειότητας, γεγονός που μπορεί 
να έχει αρνητικές συνέπειες στην 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των 
γυναικών, των ανδρών και των νέων·
τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι ευάλωτοι 
στον μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει 
σε προβληματικές συμπεριφορές, βία, 
εντάσεις, απογοήτευση, άγχος, επιβλαβείς 
συνήθειες (κάπνισμα, ναρκωτικά), 
διαταραχές της διατροφής όπως ανορεξία 
και βουλιμία, και σε ψυχικές διαταραχές·
καλεί τους διαφημιστές να αναθεωρήσουν 
την τάση προβολής εξαιρετικά αδύνατων 
μοντέλων (ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

Or. en

Τροπολογία 14
Antonyia Parvanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα της 
τελειότητας, γεγονός που μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην αυτοπεποίθηση 
και την αυτοεκτίμηση των γυναικών, των 
ανδρών και των νέων· τονίζει ότι οι 
καταναλωτές είναι ευάλωτοι στον 
μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε 
προβληματικές συμπεριφορές, άγχος, 
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα της 
τελειότητας, γεγονός που μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην αυτοπεποίθηση 
και την αυτοεκτίμηση των γυναικών, των 
ανδρών και των νέων· τονίζει ότι οι 
καταναλωτές είναι ευάλωτοι στον 
μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε 
προβληματικές συμπεριφορές, άγχος, 
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
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σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος
δεδομένης της επιρροής και του 
αντίκτυπου της διαφήμισης επί των 
παιδιών και της νεολαίας·

Or. en

Τροπολογία 15
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα 
της τελειότητας, γεγονός που μπορεί να 
έχει αρνητικές συνέπειες στην 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των 
γυναικών, των ανδρών και των νέων· 
τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι ευάλωτοι 
στον μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει 
σε προβληματικές συμπεριφορές, άγχος, 
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

3. διαπιστώνει και καταδικάζει το ότι η 
διαφήμιση και το μάρκετινγκ μερικές 
φορές προωθούν παραπειστικά μηνύματα 
μέσω πλαστών και δελεαστικών εικόνων  
οι οποίες καλλιεργούν την ιδέα της 
τελειότητας, γεγονός που μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην αυτοπεποίθηση 
και την αυτοεκτίμηση των γυναικών, των 
ανδρών και των νέων· τονίζει ότι οι 
καταναλωτές είναι ευάλωτοι στον 
μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε 
προβληματικές συμπεριφορές, άγχος,
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές και τις διαφημιστικές 
εταιρίες να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

Or. it
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Τροπολογία 16
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα της 
τελειότητας, γεγονός που μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην αυτοπεποίθηση 
και την αυτοεκτίμηση των γυναικών, των 
ανδρών και των νέων· τονίζει ότι οι 
καταναλωτές είναι ευάλωτοι στον 
μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε 
προβληματικές συμπεριφορές, άγχος, 
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων 
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα της 
τελειότητας, γεγονός που επιβάλλει την 
ομοιομορφία, καλλιεργεί το πνεύμα του 
ανταγωνισμού στο γυναικείο πληθυσμό, 
προβάλλει πρότυπα που δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 
και έχει αρνητικές συνέπειες στην 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των 
γυναικών, των ανδρών και των νέων· 
τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι ευάλωτοι 
στον μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει 
σε προβληματικές συμπεριφορές, άγχος, 
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων 
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

Or. el

Τροπολογία 17
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα της 
τελειότητας, γεγονός που μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην αυτοπεποίθηση 

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το 
μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα της 
τελειότητας, γεγονός που μπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην αυτοπεποίθηση 
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και την αυτοεκτίμηση των γυναικών, των 
ανδρών και των νέων· τονίζει ότι οι 
καταναλωτές είναι ευάλωτοι στον 
μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε
προβληματικές συμπεριφορές, άγχος, 
επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, 
ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα 
σχετικά με την εμφάνιση, τις σωματικές 
ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

και την αυτοεκτίμηση των γυναικών, των 
ανδρών και των νέων· Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε διαταραχές της διατροφής 
όπως ανορεξία και βουλιμία, και σε 
ψυχικές διαταραχές· καλεί τους 
διαφημιστές να αναθεωρήσουν την τάση 
προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων
(ανδρών και γυναικών), ώστε να 
αποφευχθούν αντιφατικά και 
παραπειστικά  μηνύματα σχετικά με την 
εμφάνιση, τις σωματικές ατέλειες, την 
ηλικία και το βάρος·

Or. en

Τροπολογία 18
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, κατά την παραγωγή των 
προγραμμάτων τους, να χρησιμοποιούν 
τη γλώσσα  με μη σεξιστικό τρόπο, να 
εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των 
γυναικών, την ισορροπημένη 
εκπροσώπηση και ποικιλομορφία εικόνων 
και των δυο φύλων, πέρα από 
γενικευμένες ιδέες περί ομορφιάς και 
σεξιστικά στερεότυπα για τους ρόλους 
τους σε διάφορους τομείς της ζωής, και 
ιδιαίτερα όταν το περιεχόμενο 
απευθύνεται σε παιδιά και νέους·

Or. es
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Τροπολογία 19
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η υπεύθυνη διαφήμιση 
μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή στις 
αντιλήψεις της κοινωνίας σε θέματα όπως 
είναι οι ρόλοι των φύλων, η εικόνα του 
σώματος και η «φυσιολογικότητα»· 
προτρέπει τους διαφημιστές να 
δημιουργούν πιο εποικοδομητικές 
διαφημίσεις, που θα προωθούν τον θετικό 
ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, στην 
εργασία, στην οικογένεια και στη δημόσια 
ζωή

4. τονίζει ότι καθώς άμεσα η διαφήμιση 
καταναλωτικών αγαθών είναι ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι του τύπου, του 
ραδιοφώνου και των τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, αλλά και έμμεσα των 
κινηματογραφικών ταινιών και των 
τηλεοπτικών σειρών ως γκρίζα 
διαφήμιση, η υπεύθυνη διαφήμιση και 
προβολή υγιών προτύπων μπορεί να 
ασκήσει θετική επιρροή στις αντιλήψεις 
της κοινωνίας σε θέματα όπως είναι οι 
ρόλοι των φύλων, η εικόνα του σώματος 
και η «φυσιολογικότητα»· προτρέπει τους 
διαφημιστές να δημιουργούν πιο 
εποικοδομητικές διαφημίσεις, που θα 
προωθούν τον θετικό ρόλο των γυναικών 
στην κοινωνία, στην εργασία, στην 
οικογένεια και στη δημόσια ζωή

Or. el

Τροπολογία 20
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η υπεύθυνη διαφήμιση 
μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή στις 
αντιλήψεις της κοινωνίας σε θέματα όπως 
είναι οι ρόλοι των φύλων, η εικόνα του 
σώματος και η «φυσιολογικότητα»· 
προτρέπει τους διαφημιστές να 
δημιουργούν πιο εποικοδομητικές 
διαφημίσεις, που θα προωθούν τον θετικό 
ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, στην 

4. τονίζει ότι η υπεύθυνη διαφήμιση 
μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή στις 
αντιλήψεις της κοινωνίας σε θέματα όπως 
είναι οι ρόλοι των φύλων, η εικόνα του 
σώματος και η «φυσιολογικότητα»· 
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εργασία, στην οικογένεια και στη δημόσια 
ζωή·

Or. es

Τροπολογία 21
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η υπεύθυνη διαφήμιση 
μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή στις 
αντιλήψεις της κοινωνίας σε θέματα όπως 
είναι οι ρόλοι των φύλων, η εικόνα του 
σώματος και η «φυσιολογικότητα»· 
προτρέπει τους διαφημιστές να 
δημιουργούν πιο εποικοδομητικές 
διαφημίσεις, που θα προωθούν τον θετικό 
ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, στην 
εργασία, στην οικογένεια και στη δημόσια 
ζωή·

4. τονίζει ότι η υπεύθυνη διαφήμιση 
μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή στις 
αντιλήψεις της κοινωνίας σε θέματα όπως 
είναι οι ρόλοι των φύλων, η εικόνα του 
σώματος και η «φυσιολογικότητα»·

Or. en

Τροπολογία 22
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η υπεύθυνη διαφήμιση 
μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή στις 
αντιλήψεις της κοινωνίας σε θέματα όπως 
είναι οι ρόλοι των φύλων, η εικόνα του 
σώματος και η «φυσιολογικότητα»· 
προτρέπει τους διαφημιστές να 
δημιουργούν πιο εποικοδομητικές 
διαφημίσεις, που θα προωθούν τον θετικό 
ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, στην 

4. τονίζει ότι η υπεύθυνη διαφήμιση, εάν 
συμμορφώνεται προς τις αναφερθείσες 
αρχές, μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή 
στις αντιλήψεις της κοινωνίας σε θέματα 
όπως είναι οι ρόλοι των φύλων, η εικόνα 
του ανθρώπινου σώματος και η
«φυσιολογικότητα»· προτρέπει τους 
διαφημιστές να δημιουργούν πιο 
εποικοδομητικές διαφημίσεις, που θα 
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εργασία, στην οικογένεια και στη δημόσια 
ζωή·

προωθούν τον θετικό ρόλο των γυναικών
και των ανδρών στην κοινωνία, στην 
εργασία, στην οικογένεια και στη δημόσια 
ζωή·

Or. it

Τροπολογία 23
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. Υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να 
διαδοθούν σε μια βάση ισότητας οι 
πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες που προωθούν ή 
στοχεύουν στις γυναίκες, καθώς και 
εκείνες που ευνοούν την ενίσχυση της 
θέσης τους. 

Or. es

Τροπολογία 24
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, με στόχο την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων.

5. Είναι της άποψης ότι η διαφήμιση 
μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό 
εργαλείο για την πρόκληση και 
αντιμετώπιση στερεοτύπων καθώς και 
μοχλός κατά του ρατσισμού, του 
σεξισμού και των διακρίσεων, τόσο 
σημαντικό κεφάλαιο στις σημερινές 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 
επαγγελματίες της διαφήμισης να 
αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και 
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εκπαίδευσης, με στόχο την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Or. en

Τροπολογία 25
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, με στόχο την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων.

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να  σχεδιάσουν και ξεκινήσουν 
πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν μέσα σε 
ένα πνεύμα ανοχής και να προωθήσουν
την κουλτούρα της ισότητας ανδρών και 
γυναικών ως βάση για την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 26
Barbara Matera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, με στόχο την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, με στόχο την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων. ; 
καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να 
καθιερώσουν και αναπτύξουν στενή 
συνεργασία με τις υφιστάμενες σχολές 
μάρκετινγκ, επικοινωνίας και 
διαφήμισης, προκειμένου αυτές να 
συμβάλουν στην πρόβλεψη υγιούς 
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εκπαίδευσης για το μελλοντικό εργασιακό 
δυναμικό του τομέα·

Or. it

Τροπολογία 27
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, με στόχο την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων.

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, με στόχο την καταπολέμηση 
των στερεοτύπων και των διακρίσεων και 
την προώθηση της ισότητας των φύλων, 
και μάλιστα από νεαρή ηλικία·

Or. en

Τροπολογία 28
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει πως τα μέσα ενημέρωσης 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
προκειμένου να βελτιωθούν τα 
προβαλλόμενα στερεότυπα ανδρών και 
γυναικών σύμφωνα με την αρχή της 
ισότητας·

Or. en
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Τροπολογία 29
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
ποσοστώσεις ή άλλα θετικά μέτρα στα 
κρατικά μαζικά μέσα ενημέρωσης μαζί 
με στόχους για τη βελτίωση της 
συμμετοχής και της εκπροσώπησης των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 30
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει πως είναι σημαντικό να 
εξασφαλισθεί πως το περιεχόμενο των 
διαφημίσεων θα είναι νόμιμο, αξιοπρεπές, 
τίμιο και συνετό με την καθιέρωση 
μηχανισμών αυτορρύθμισης ανά την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βασίζονται 
στον επαγγελματισμό και σε κοινό 
κώδικα ηθικής·  

Or. en

Τροπολογία 31
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενθαρρυνθεί συνεχής διάλογος ανάμεσα 
στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, την 
κοινωνία των πολιτών, τις ρυθμιστικές 
αρχές και τους ειδικούς της διαφήμισης·

Or. en

Τροπολογία 32
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. τονίζει πως χρειάζεται να εκπονηθεί 
συγκριτική μελέτη σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ προκειμένου να εντοπισθούν οι 
σωστές πρακτικές για αποτελεσματική 
και φιλική για τα δυο φύλα διαφήμιση· 

Or. en

Τροπολογία 33
Izaskun Bilbao Barandica

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. καλεί το Ινστιτούτο EIGE να 
αναλάβει να αξιολογεί και αναλύει τις
διαφημίσεις που μεταδίδονται από τα 
μέσα ενημέρωσης των θεσμικών οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
γενικότερο διαφημιστικό υλικό, 
προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι 
μορφές διάκρισης λόγω φύλου· του ζητεί 
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επίσης να ελέγξει ότι  υπάρχουν κώδικες 
ηθικής που να εφαρμόζονται στο 
περιεχόμενο των μεταδόσεων των μέσων 
ενημέρωσης των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ·  

Or. es

Τροπολογία 34
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. τονίζει πως, εντός των κύριων 
διαφημιστικών επιχειρήσεων, χρειάζονται 
ειδικά μέτρα για την ενθάρρυνση 
δομημένων πρωτοβουλιών κατάρτισης 
σχετικά με το θέμα των δυο φύλων, που 
θα μεταφέρουν τη διάσταση του φύλου 
στην εκπαίδευση για τα μέσα  
ενημέρωσης κατά τρόπον ώστε να 
προωθούνται διαφημιστικές εκστρατείες 
που θα σέβονται την αξιοπρέπεια και 
τους πολλαπλούς ρόλους των γυναικών 
καθώς και τη γυναικεία ταυτότητα· 

Or. it

Τροπολογία 35
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5η. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου των 
οργανισμών και των αρχών που έχουν ως 
καθήκον την αξιολόγηση του κοινωνικού 
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αντίκτυπου της διαφήμισης και, όπου 
αυτοί/αυτές δεν υπάρχουν, να 
ενθαρρύνουν τη δημιουργία τους·

Or. it

Τροπολογία 36
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5θ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν το ρόλο και να 
ενθαρρύνουν το έργο των ενώσεων 
χρηστών και/ή καταναλωτών που 
προβαίνουν σε αξιολόγηση του  
αντίκτυπου της διαφήμισης ακόμα και 
από πλευράς φύλου· 

Or. it

Τροπολογία 37
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ι. τονίζει πως χρειάζεται να προωθηθεί ο 
παράγων φύλο στην εκπαίδευση για τα 
μέσα ενημέρωσης και στον γραμματισμό 
γύρω από τα μέσα ενημέρωσης, 
προκειμένου να επιτευχθεί η 
ευαισθητοποίηση των νέων σ' ό, τι αφορά 
τα σεξιστικά στερεότυπα· 

Or. it
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Τροπολογία 38
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ια. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 
συγκριτική έρευνα και τεκμηρίωση 
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον 
τρόπο παρουσίασης της εικόνας των 
γυναικών στις διαφημίσεις και στα
εμπορικά μηνύματα·

Or. it

Τροπολογία 39
Silvia Costa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιβ. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
ένα ετήσιο βραβείο για τις καλύτερες 
διαφημίσεις οι οποίες θα επιδεικνύουν 
σεβασμό για την αξιοπρέπεια, το ρόλο και 
την εικόνα της γυναίκας· 

Or. it

Τροπολογία 40
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιγ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν την εφαρμογή των 
εθνικών κωδίκων δεοντολογίας των 
σχετικών με τα μέσα ενημέρωσης και τις 
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νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και 
επικοινωνίας·  καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα 
των εθνικών φορέων αυτορρύθμισης·

Or. fr


