
AM\824444FI.doc PE445.763v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2010/2041(INI)

15.7.2010

TARKISTUKSET
1 - 40

Lausuntoluonnos
Antigoni Papadopoulou
(PE443.122v01-00)

mainonnan vaikutuksesta kuluttajakäyttäytymiseen
(2010/2041(INI))



PE445.763v01-00 2/23 AM\824444FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\824444FI.doc 3/23 PE445.763v01-00

FI

Tarkistus 1
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-
arvoon vaikuttavasta markkinoinnista ja 
mainonnasta 3. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman,

Or. en

Tarkistus 2
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että mainonnassa välitetään
usein erilaisiin sukupuolistereotypioihin 
perustuvia syrjiviä ja/tai halventavia 
viestejä, jotka haittaavat sukupuolten tasa-
arvoon pyrkiviä strategioita; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansalaisyhteiskuntaa tekemään tiivistä 
yhteistyötä tällaisten käytäntöjen 
torjumiseksi;

1. painottaa, että mainonnassa välitetään
joskus erilaisiin sukupuolistereotypioihin 
perustuvia syrjiviä ja/tai halventavia 
viestejä, jotka haittaavat sukupuolten tasa-
arvoon pyrkiviä strategioita; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansalaisyhteiskuntaa sekä mainonnan 
alan itsesääntelyelimiä tekemään tiivistä 
yhteistyötä tällaisten käytäntöjen 
torjumiseksi käyttämällä tehokkaita 
välineitä, jotka takaavat, että 
markkinoinnissa ja mainonnassa 
kunnioitetaan ihmisarvoa ja 
nuhteettomuutta;

Or. en
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Tarkistus 3
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että mainonnassa välitetään 
usein erilaisiin sukupuolistereotypioihin 
perustuvia syrjiviä ja/tai halventavia 
viestejä, jotka haittaavat sukupuolten tasa-
arvoon pyrkiviä strategioita; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansalaisyhteiskuntaa tekemään tiivistä 
yhteistyötä tällaisten käytäntöjen 
torjumiseksi;

1. painottaa, että mainonnassa välitetään 
usein erilaisiin sukupuolistereotypioihin 
perustuvia syrjiviä ja/tai halventavia 
viestejä, jotka haittaavat sukupuolten tasa-
arvoon pyrkiviä strategioita; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansalaisyhteiskuntaa tekemään tiivistä 
yhteistyötä tällaisten käytäntöjen 
torjumiseksi erityisesti edistämällä yhteisiä 
käytännesääntöjä ja eettisiä standardeja 
EU:ssa mainonnan alalla;

Or. en

Tarkistus 4
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että mainonnassa välitetään
usein erilaisiin sukupuolistereotypioihin 
perustuvia syrjiviä ja/tai halventavia 
viestejä, jotka haittaavat sukupuolten tasa-
arvoon pyrkiviä strategioita; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansalaisyhteiskuntaa tekemään tiivistä 
yhteistyötä tällaisten käytäntöjen 
torjumiseksi;

1. painottaa, että mainonnassa välitetään
joskus sukupuolistereotypioihin perustuvia 
syrjiviä ja/tai halventavia viestejä, jotka 
haittaavat sukupuolten tasa-arvoon 
pyrkiviä strategioita; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja kansalaisyhteiskuntaa 
tekemään tiivistä yhteistyötä tällaisten 
käytäntöjen torjumiseksi; katsoo, että 
kaikkien jäsenvaltioiden, jotka eivät ole 
vielä niin tehneet, pitäisi perustaa 
mainontaa valvova elin varmistaakseen, 
että viestejä välitetään vastuullisesti ja 
EU:n periaatteita noudattaen;

Or. it
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Tarkistus 5
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan asianmukaisesti, että 
markkinoinnissa ja mainonnassa 
kunnioitetaan ihmisarvoa ja että henkilön 
loukkaamattomuutta eikä suoraan tai 
välillisesti syrjitä eikä kiihoteta vihaan 
sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnon tai vakaumuksen, 
vammaisuuden, iän tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella;

Or. en

Tarkistus 6
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vaatii, että minkään viestimen ei 
pitäisi pystyä esittämään ihmisiä heidän 
sukupuolensa perusteella alempi- tai 
ylempiarvoisina eikä pelkkinä 
seksiobjekteina;

Or. es

Tarkistus 7
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että jotkut mainokset edistävät
erilaisia väkivallan muotoja tai 
stereotyyppistä kuvaa naisista objekteina 
sekä nöyryyttävät ja halventavat naisia;
vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita naisen vartalon 
hyväksikäyttöä ja seksististen viestien 
levittämistä vastaan;

2. korostaa, että jotkut mainokset esittävät
erilaisia väkivallan muotoja tai 
stereotyyppistä kuvaa naisista objekteina 
sekä nöyryyttävät ja halventavat naisia;
vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita naisen vartalon 
hyväksikäyttöä ja seksististen viestien 
levittämistä ja kaikenlaista sukupuoleen, 
rotuun, etniseen taustaan, uskontoon tai 
vakaumukseen, ikään, vammaisuuteen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää vastaan;

Or. en

Tarkistus 8
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että jotkut mainokset edistävät 
erilaisia väkivallan muotoja tai 
stereotyyppistä kuvaa naisista objekteina 
sekä nöyryyttävät ja halventavat naisia;
vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita naisen vartalon 
hyväksikäyttöä ja seksististen viestien 
levittämistä vastaan;

2. korostaa, että jotkut mainokset edistävät 
erilaisia väkivallan muotoja tai 
stereotyyppistä kuvaa naisista objekteina 
sekä nöyryyttävät ja halventavat naisia;
vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita naisen vartalon 
hyväksikäyttöä ja seksististen viestien 
levittämistä vastaan ja takaamaan, että 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
oikeuttavaa, sitä vähättelevää tai siihen 
kiihottavaa materiaalia ei levitetä;

Or. es
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Tarkistus 9
Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että jotkut mainokset edistävät 
erilaisia väkivallan muotoja tai 
stereotyyppistä kuvaa naisista objekteina 
sekä nöyryyttävät ja halventavat naisia;
vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita naisen vartalon 
hyväksikäyttöä ja seksististen viestien 
levittämistä vastaan;

2. korostaa, että jotkut mainokset edistävät 
erilaisia väkivallan muotoja tai 
stereotyyppistä kuvaa naisista objekteina 
sekä nöyryyttävät ja halventavat naisia;
katsoo, että naiseus on muuttumassa 
kulutustavaraksi; katsoo lisäksi, että kun 
naisen yhteiskunnallisten perusroolien 
arvostuksen aleneminen yhdistyy 
ihmissuhteiden kaupallistumiseen, tämä 
johtaa yksipuoliseen materialistiseen 
ajattelutapaan; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita erityisesti teini-
ikäisille ja nuorille naisen vartalon 
hyväksikäyttöä ja seksististen viestien 
levittämistä vastaan;

Or. el

Tarkistus 10
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että jotkut mainokset edistävät 
erilaisia väkivallan muotoja tai 
stereotyyppistä kuvaa naisista objekteina
sekä nöyryyttävät ja halventavat naisia;
vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita naisen vartalon 
hyväksikäyttöä ja seksististen viestien 
levittämistä vastaan;

2. korostaa, että jotkut mainokset edistävät 
erilaisia väkivallan muotoja tai 
stereotyyppistä kuvaa yksilöistä, sekä 
miehistä että naisista, mikä vaikuttaa 
enemmän naisiin sekä nöyryyttää ja 
halventaa naisia; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään eurooppalaisia 
tiedotuskampanjoita naisen ja miehen
vartalon hyväksikäyttöä ja seksististen 
viestien levittämistä vastaan; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään tätä tavoitetta 
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palkitsemalla mainostoimistoja ja 
mainostajia, jotka noudattavat täysin 
näitä ohjeita, esimerkiksi tilaamalla niiltä 
kansallisia ja Euroopan laajuisia 
tiedotuskampanjoita; 

Or. it

Tarkistus 11
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että viestintä- ja mainosalan 
ammattilaisten vastuulla on vastustaa 
kuvia, joissa on sukupuoleen, ikään, 
alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, vammaisuuteen tai 
sosiaaliseen asemaan perustuvaa 
syrjintää tai stereotypioita;

Or. en

Tarkistus 12
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä saattaa vaikuttaa 
kielteisesti naisten, miesten ja nuorten 
itsetuntoon ja itsekunnioitukseen; 
kiinnittää huomiota siihen, että jäljittely on 
tyypillistä kuluttajille, mikä saattaa johtaa 
epäsopiviin käyttäytymismalleihin, 
ahdistukseen, vahingolliseen riippuvuuteen
(tupakointi ja huumeet), syömishäiriöihin, 

3. kiinnittää huomiota siihen, että jäljittely 
on tyypillistä kuluttajille, mikä saattaa 
johtaa epäsopiviin käyttäytymismalleihin, 
ahdistukseen, vahingolliseen riippuvuuteen
(tupakointi ja huumeet), syömishäiriöihin, 
kuten anorexia nervosa ja bulimia, ja 
henkisen tasapainon järkkymiseen;
kehottaa kaikkia mainostajia harkitsemaan 
uudelleen äärimmäisen luisevien mallien
(sekä miesten että naisten) käyttämistä, 
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kuten anorexia nervosa ja bulimia, ja 
henkisen tasapainon järkkymiseen;
kehottaa kaikkia mainostajia harkitsemaan 
uudelleen äärimmäisen laihojen mallien
(sekä miesten että naisten) käyttämistä, 
jotta voitaisiin välttää levittämästä 
vahingollisia viestejä ulkonäöstä, kehon 
epätäydellisyydestä, iästä ja painosta;

jotta voitaisiin välttää levittämästä 
vahingollisia viestejä ulkonäöstä, kehon 
epätäydellisyydestä, iästä ja painosta;

Or. fr

Tarkistus 13
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä saattaa vaikuttaa 
kielteisesti naisten, miesten ja nuorten 
itsetuntoon ja itsekunnioitukseen; kiinnittää 
huomiota siihen, että jäljittely on tyypillistä 
kuluttajille, mikä saattaa johtaa epäsopiviin 
käyttäytymismalleihin, ahdistukseen, 
vahingolliseen riippuvuuteen (tupakointi ja 
huumeet), syömishäiriöihin, kuten anorexia 
nervosa ja bulimia, ja henkisen tasapainon 
järkkymiseen; kehottaa kaikkia mainostajia 
harkitsemaan uudelleen äärimmäisen 
laihojen mallien (sekä miesten että naisten) 
käyttämistä, jotta voitaisiin välttää 
levittämästä vahingollisia viestejä 
ulkonäöstä, kehon epätäydellisyydestä, 
iästä ja painosta;

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään herkästi
ajatusta täydellisyydestä, mikä saattaa 
vaikuttaa kielteisesti naisten, miesten ja 
nuorten itsetuntoon ja itsekunnioitukseen;
kiinnittää huomiota siihen, että jäljittely on 
tyypillistä kuluttajille, mikä saattaa johtaa 
epäsopiviin käyttäytymismalleihin,
väkivaltaan, jännitteisiin, pettymyksiin,
ahdistukseen, vahingolliseen riippuvuuteen
(tupakointi ja huumeet), syömishäiriöihin, 
kuten anorexia nervosa ja bulimia, ja 
henkisen tasapainon järkkymiseen;
kehottaa kaikkia mainostajia harkitsemaan 
uudelleen äärimmäisen laihojen mallien
(sekä miesten että naisten) käyttämistä, 
jotta voitaisiin välttää levittämästä 
vahingollisia viestejä ulkonäöstä, kehon 
epätäydellisyydestä, iästä ja painosta;

Or. en
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Tarkistus 14
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä saattaa vaikuttaa 
kielteisesti naisten, miesten ja nuorten 
itsetuntoon ja itsekunnioitukseen; kiinnittää 
huomiota siihen, että jäljittely on tyypillistä 
kuluttajille, mikä saattaa johtaa epäsopiviin 
käyttäytymismalleihin, ahdistukseen, 
vahingolliseen riippuvuuteen (tupakointi ja 
huumeet), syömishäiriöihin, kuten anorexia 
nervosa ja bulimia, ja henkisen tasapainon 
järkkymiseen; kehottaa kaikkia mainostajia 
harkitsemaan uudelleen äärimmäisen 
laihojen mallien (sekä miesten että naisten) 
käyttämistä, jotta voitaisiin välttää 
levittämästä vahingollisia viestejä 
ulkonäöstä, kehon epätäydellisyydestä, 
iästä ja painosta;

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä saattaa vaikuttaa 
kielteisesti naisten, miesten ja nuorten 
itsetuntoon ja itsekunnioitukseen; kiinnittää 
huomiota siihen, että jäljittely on tyypillistä 
kuluttajille, mikä saattaa johtaa epäsopiviin 
käyttäytymismalleihin, ahdistukseen, 
vahingolliseen riippuvuuteen (tupakointi ja 
huumeet), syömishäiriöihin, kuten anorexia 
nervosa ja bulimia, ja henkisen tasapainon 
järkkymiseen; kehottaa kaikkia mainostajia 
harkitsemaan uudelleen äärimmäisen 
laihojen mallien (sekä miesten että naisten) 
käyttämistä, jotta voitaisiin välttää 
levittämästä vahingollisia viestejä 
ulkonäöstä, kehon epätäydellisyydestä, 
iästä ja painosta ottaen huomioon 
mainonnan vaikutukset lapsiin ja nuoriin;

Or. en

Tarkistus 15
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä saattaa vaikuttaa 
kielteisesti naisten, miesten ja nuorten 
itsetuntoon ja itsekunnioitukseen; kiinnittää 
huomiota siihen, että jäljittely on tyypillistä 
kuluttajille, mikä saattaa johtaa epäsopiviin 
käyttäytymismalleihin, ahdistukseen, 

3. panee merkille ja pitää valitettavana 
sitä, että mainonnassa ja markkinoinnissa
välitetään usein harhaanjohtavia viestejä 
houkuttelevilla virtuaalisilla kuvilla, joilla
levitetään ajatusta täydellisyydestä, mikä 
saattaa vaikuttaa kielteisesti naisten, 
miesten ja nuorten itsetuntoon ja 
itsekunnioitukseen; kiinnittää huomiota 
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vahingolliseen riippuvuuteen (tupakointi ja 
huumeet), syömishäiriöihin, kuten anorexia 
nervosa ja bulimia, ja henkisen tasapainon 
järkkymiseen; kehottaa kaikkia mainostajia 
harkitsemaan uudelleen äärimmäisen 
laihojen mallien (sekä miesten että naisten) 
käyttämistä, jotta voitaisiin välttää 
levittämästä vahingollisia viestejä 
ulkonäöstä, kehon epätäydellisyydestä, 
iästä ja painosta;

siihen, että jäljittely on tyypillistä 
kuluttajille, mikä saattaa johtaa epäsopiviin 
käyttäytymismalleihin, ahdistukseen, 
vahingolliseen riippuvuuteen (tupakointi ja 
huumeet), syömishäiriöihin, kuten anorexia 
nervosa ja bulimia, ja henkisen tasapainon 
järkkymiseen; kehottaa kaikkia mainostajia
ja mainostoimistoja harkitsemaan 
uudelleen äärimmäisen laihojen mallien
(sekä miesten että naisten) käyttämistä, 
jotta voitaisiin välttää levittämästä 
vahingollisia viestejä ulkonäöstä, kehon 
epätäydellisyydestä, iästä ja painosta;

Or. it

Tarkistus 16
Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä saattaa vaikuttaa 
kielteisesti naisten, miesten ja nuorten 
itsetuntoon ja itsekunnioitukseen; kiinnittää 
huomiota siihen, että jäljittely on tyypillistä 
kuluttajille, mikä saattaa johtaa epäsopiviin 
käyttäytymismalleihin, ahdistukseen, 
vahingolliseen riippuvuuteen (tupakointi ja 
huumeet), syömishäiriöihin, kuten anorexia 
nervosa ja bulimia, ja henkisen tasapainon 
järkkymiseen; kehottaa kaikkia mainostajia 
harkitsemaan uudelleen äärimmäisen 
laihojen mallien (sekä miesten että naisten) 
käyttämistä, jotta voitaisiin välttää 
levittämästä vahingollisia viestejä 
ulkonäöstä, kehon epätäydellisyydestä, 
iästä ja painosta;

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä painostaa 
samanlaisuuteen, kylvää kilpailun 
siemeniä naisten välille, tuo esiin 
roolimalleja, joilla ei ole mitään yhteyttä 
todellisuuteen, ja vaikuttaa kielteisesti 
naisten, miesten ja nuorten itsetuntoon ja 
itsekunnioitukseen; kiinnittää huomiota 
siihen, että jäljittely on tyypillistä 
kuluttajille, mikä saattaa johtaa epäsopiviin 
käyttäytymismalleihin, ahdistukseen, 
vahingolliseen riippuvuuteen (tupakointi ja 
huumeet), syömishäiriöihin, kuten anorexia 
nervosa ja bulimia, ja henkisen tasapainon 
järkkymiseen; kehottaa kaikkia mainostajia 
harkitsemaan uudelleen äärimmäisen 
laihojen mallien (sekä miesten että naisten) 
käyttämistä, jotta voitaisiin välttää 
levittämästä vahingollisia viestejä 
ulkonäöstä, kehon epätäydellisyydestä, 
iästä ja painosta;
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Or. el

Tarkistus 17
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä saattaa vaikuttaa 
kielteisesti naisten, miesten ja nuorten 
itsetuntoon ja itsekunnioitukseen;
kiinnittää huomiota siihen, että jäljittely 
on tyypillistä kuluttajille, mikä saattaa 
johtaa epäsopiviin käyttäytymismalleihin, 
ahdistukseen, vahingolliseen 
riippuvuuteen (tupakointi ja huumeet),
syömishäiriöihin, kuten anorexia nervosa ja 
bulimia, ja henkisen tasapainon 
järkkymiseen; kehottaa kaikkia mainostajia 
harkitsemaan uudelleen äärimmäisen 
laihojen mallien (sekä miesten että naisten) 
käyttämistä, jotta voitaisiin välttää 
levittämästä vahingollisia viestejä 
ulkonäöstä, kehon epätäydellisyydestä, 
iästä ja painosta;

3. panee merkille, että mainonnassa ja 
markkinoinnissa levitetään usein ajatusta 
täydellisyydestä, mikä saattaa vaikuttaa 
kielteisesti naisten, miesten ja nuorten 
itsetuntoon ja itsekunnioitukseen; katsoo, 
että tämä saattaa johtaa syömishäiriöihin, 
kuten anorexia nervosa ja bulimia, ja 
henkisen tasapainon järkkymiseen;
kehottaa kaikkia mainostajia harkitsemaan 
uudelleen äärimmäisen laihojen mallien
(sekä miesten että naisten) käyttämistä, 
jotta voitaisiin välttää levittämästä
ristiriitaisia ja harhaanjohtavia viestejä 
ulkonäöstä, kehon epätäydellisyydestä, 
iästä ja painosta;

Or. en

Tarkistus 18
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa viestimiä olemaan 
käyttämättä ohjelmissaan seksististä kieltä 
ja varmistamaan, että naiset osallistuvat 
aktiivisesti ja ovat tasapuolisesti 
edustettuina ja että molemmista 
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sukupuolista annetaan monipuolisia 
kuvia, joilla ei ainoastaan vahvisteta 
yleisiä kauneuskäsityksiä ja seksistisiä 
stereotypioita eri elämän alueiden 
rooleista erityisesti, kun kohdeyleisönä 
ovat lapset ja nuoret;

Or. es

Tarkistus 19
Chrysoula Paliadeli

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että turvallisella mainonnalla 
voi olla myönteinen vaikutus 
yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin 
esimerkiksi sukupuolirooleista, 
ruumiinkuvasta tai normaaliudesta;
kannustaa mainostajia kehittämään 
mainoksiaan rakentavammiksi, jotta 
edistettäisiin naisten myönteistä roolia 
yhteiskunnassa, työelämässä, perheessä ja 
julkisessa elämässä;

4. painottaa, että koska kulutustuotteiden 
mainonta liittyy suoraan lehdistöön, 
radioon ja televisioon, joiden erottamaton 
osa se on, sekä välillisesti 
elokuvateollisuuteen ja televisiosarjoihin 
tuotesijoittelun kautta, turvallisella 
mainonnalla ja terveellisten roolimallien 
edistämisellä voi olla myönteinen vaikutus 
yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin 
esimerkiksi sukupuolirooleista, 
ruumiinkuvasta tai normaaliudesta;
kannustaa mainostajia kehittämään 
mainoksiaan rakentavammiksi, jotta 
edistettäisiin naisten myönteistä roolia 
yhteiskunnassa, työelämässä, perheessä ja 
julkisessa elämässä;

Or. el

Tarkistus 20
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että turvallisella mainonnalla 
voi olla myönteinen vaikutus 
yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin 
esimerkiksi sukupuolirooleista, 
ruumiinkuvasta tai normaaliudesta;
kannustaa mainostajia kehittämään 
mainoksiaan rakentavammiksi, jotta 
edistettäisiin naisten myönteistä roolia 
yhteiskunnassa, työelämässä, perheessä ja 
julkisessa elämässä;

4. painottaa, että turvallisella mainonnalla 
voi olla myönteinen vaikutus 
yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin 
esimerkiksi sukupuolirooleista, 
ruumiinkuvasta tai normaaliudesta;

Or. es

Tarkistus 21
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että turvallisella mainonnalla 
voi olla myönteinen vaikutus 
yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin 
esimerkiksi sukupuolirooleista, 
ruumiinkuvasta tai normaaliudesta;
kannustaa mainostajia kehittämään 
mainoksiaan rakentavammiksi, jotta 
edistettäisiin naisten myönteistä roolia 
yhteiskunnassa, työelämässä, perheessä ja 
julkisessa elämässä;

4. painottaa, että turvallisella mainonnalla 
voi olla myönteinen vaikutus 
yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin 
esimerkiksi sukupuolirooleista, 
ruumiinkuvasta tai normaaliudesta;

Or. en

Tarkistus 22
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että turvallisella mainonnalla 
voi olla myönteinen vaikutus 
yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin 
esimerkiksi sukupuolirooleista,
ruumiinkuvasta tai normaaliudesta;
kannustaa mainostajia kehittämään 
mainoksiaan rakentavammiksi, jotta 
edistettäisiin naisten myönteistä roolia 
yhteiskunnassa, työelämässä, perheessä ja 
julkisessa elämässä;

4. painottaa, että mainonnalla, joka 
noudattaa edellä mainittuja periaatteita,
voi olla myönteinen vaikutus 
yhteiskunnassa vallitseviin ajatusmalleihin 
esimerkiksi sukupuolirooleista ja
ruumiinkuvasta; kannustaa mainostajia 
kehittämään mainoksiaan 
rakentavammiksi, jotta edistettäisiin 
naisten ja miesten myönteistä roolia 
yhteiskunnassa, työelämässä, perheessä ja 
julkisessa elämässä;

Or. it

Tarkistus 23
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa yhtälailla, että naisille 
tarkoitettua tai naisia kannustavaa 
poliittista, sosiaalista ja kulttuurista 
toimintaa sekä naisten asemaa edistävää 
toimintaa pitäisi levittää yhdenvertaisesti;

Or. es

Tarkistus 24
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
parantamaan valistus- ja koulutustoimiaan, 
jotta päästäisiin eroon stereotypioista, 

5. katsoo, että mainonta voi olla tehokas 
väline stereotypioiden haastamiseksi ja 
vastustamiseksi ja nykyajan 
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torjuttaisiin syrjintää ja edistettäisiin 
sukupuolten tasa-arvoa.

monikulttuurisissa yhteiskunnissa 
tarpeellinen keino rasismia, seksismiä ja 
syrjintää vastaan; kehottaa komissiota, 
jäsenvaltioita ja mainonnan ammattilaisia
parantamaan valistus- ja koulutustoimiaan, 
jotta päästäisiin eroon stereotypioista, 
torjuttaisiin syrjintää ja edistettäisiin 
sukupuolten tasa-arvoa.

Or. en

Tarkistus 25
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
parantamaan valistus- ja 
koulutustoimiaan, jotta päästäisiin eroon 
stereotypioista, torjuttaisiin syrjintää ja 
edistettäisiin sukupuolten tasa-arvoa.

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön 
aloitteita, jotka on kehitetty 
suvaitsevaisuuden hengessä, ja 
edistämään sukupuolten välisen 
yhdenvertaisuuden kulttuuria, jotta 
päästäisiin eroon stereotypioista, 
torjuttaisiin syrjintää ja edistettäisiin 
sukupuolten tasa-arvoa.

Or. en

Tarkistus 26
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan valistus- ja koulutustoimiaan, 
jotta päästäisiin eroon stereotypioista, 
torjuttaisiin syrjintää ja edistettäisiin 
sukupuolten tasa-arvoa.

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan valistus- ja koulutustoimiaan, 
jotta päästäisiin eroon stereotypioista, 
torjuttaisiin syrjintää ja edistettäisiin 
sukupuolten tasa-arvoa; kehottaa 
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jäsenvaltioita erityisesti ryhtymään 
läheiseen yhteistyöhön nykyisten 
markkinoinnin, viestinnän ja mainonnan 
alan oppilaitosten kanssa ja kehittämään 
sitä edistääkseen alan tulevan työvoiman 
asianmukaista koulutusta;

Or. it

Tarkistus 27
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan valistus- ja koulutustoimiaan, 
jotta päästäisiin eroon stereotypioista, 
torjuttaisiin syrjintää ja edistettäisiin 
sukupuolten tasa-arvoa.

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan valistus- ja koulutustoimiaan, 
jotta päästäisiin eroon stereotypioista, 
torjuttaisiin syrjintää ja edistettäisiin 
sukupuolten tasa-arvoa, erityisesti 
nuoresta iästä alkaen.

Or. en

Tarkistus 28
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että viestinten olisi otettava 
huomioon tasa-arvoasioiden 
valtavirtaistamisen periaate 
vähentääkseen väitettyä miesten ja 
naisten stereotyyppistä esittämistä 
yhdenvertaisuuden periaatteen 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 29
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön kiintiöt tai toteuttamaan muuta 
positiivista syrjintää julkisissa viestimissä 
sekä asettamaan tavoitteeksi edistää 
naisten osallistumista ja edustusta;

Or. en

Tarkistus 30
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. painottaa, että on tärkeää taata, että 
mainonnan sisältö on laillista, 
asianmukaista, rehellistä ja huomaavaista 
perustamalla tehokkaat asiantuntijuuteen 
ja yhteisiin eettisiin sääntöihin perustuvat 
itsesäätelymekanismit eri puolille 
Euroopan unionia;

Or. en

Tarkistus 31
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. painottaa, että on tärkeää kannustaa 
jatkuvaa vuoropuhelua Euroopan 
komission, Euroopan parlamentin, 
kansallisten parlamenttien, 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, 
sääntelyelinten ja mainonnan 
ammattilaisten välillä;

Or. en

Tarkistus 32
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. painottaa tarvetta laatia 
vertailututkimus EU:n jäsenvaltioissa, 
jotta voidaan määrittää tehokkaan ja 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavan 
mainonnan hyvät käytännöt;

Or. en

Tarkistus 33
Izaskun Bilbao Barandica

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. ehdottaa, että Euroopan tasa-
arvoinstituutti (EIGE) olisi vastuussa 
EU:n toimielinten viestinten toteuttamaan 
mainontaan ja yleiseen mainonta-
aineistoon liittyvästä neuvonnasta ja 
analysoinnista, jonka tarkoituksena olisi 
kitkeä kaikki sukupuoleen perustuva 
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syrjintä; ehdottaa lisäksi, että EIGE 
huolehtisi eettisistä käytännesäännöistä, 
joita sovelletaan EU:n toimielinten 
viestinten tuottamaan sisältöön;

Or. es

Tarkistus 34
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. painottaa, että tarvitaan erityisiä 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
jäsenneltyjä sukupuolinäkökulmiin 
keskittyviä koulutusaloitteita 
merkittävimpien mainostoimistojen 
kanssa, jotta sukupuolinäkökohdat 
voidaan ottaa huomioon 
mediakoulutuksessa ja siten edistää 
mainoskampanjoita, joissa otetaan 
huomioon naisten roolien ja identiteetin 
arvo ja moninaisuus;

Or. it

Tarkistus 35
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 h. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottamista järjestöissä ja 
sellaisten viranomaisten keskuudessa, 
jotka vastaavat mainonnan sosiaalisen 
vaikutuksen arvioinnista, ja mikäli 
tällaisia elimiä ei ole, kehottaa 
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edistämään niiden perustamista;

Or. it

Tarkistus 36
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 i. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan sellaisten käyttäjä- ja/tai 
kuluttajajärjestöjen roolia, jotka arvioivat 
mainonnan vaikutusta esimerkiksi 
sukupuolten tasa-arvoon, ja edistämään 
niiden konsultointia;

Or. it

Tarkistus 37
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 j. painottaa tarvetta edistää sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon liittyvää 
mediakoulutusta ja medialukutaitoa 
kouluissa, jotta nuoret olisivat 
tietoisempia seksistisistä stereotypioista; 

Or. it

Tarkistus 38
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 k kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 k. vaatii komissiota edistämään 
jäsenvaltioissa vertailututkimusta ja 
dokumentointia siitä, miten nainen 
esitetään mainonnassa ja 
markkinoinnissa;

Or. it

Tarkistus 39
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
5 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 l. vaatii komissiota ottamaan käyttöön 
vuosittaisen laatupalkinnon mainoksille, 
jotka esitystavallaan edistävät 
tehokkaimmin naisten arvon, roolin ja 
kuvan kunnioittamista;

Or. it

Tarkistus 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
5 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 m. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
arvioimaan kansallisten viestimiin ja 
uusiin tieto- ja viestintätekniikoihin 
liittyvien käytännesääntöjen 
täytäntöönpanoa; kehottaa jäsenvaltioita 
arvioimaan kansallisten 
itsesääntelyelinten tehokkuutta;

Or. fr
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