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Módosítás 1
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
Bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel 2008. szeptember 3-i 
állásfoglalására a marketingnek és a 
hirdetéseknek a nők és férfiak közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásáról,

Or. en

Módosítás 2
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a reklámok gyakran 
hátrányosan megkülönböztető és/vagy a 
méltóságot sértő üzeneteket küldenek a 
nemi sztereotípiák minden formájával 
kapcsolatosan, ami akadályozza a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégiákat; felkéri a Bizottságot, a 
tagállamokat és a civil társadalmat, hogy 
szorosan működjenek együtt az ilyen
gyakorlat elleni küzdelemben;

1. hangsúlyozza, hogy a reklámok 
időnként hátrányosan megkülönböztető 
és/vagy a méltóságot sértő üzeneteket 
hordoznak, melyek a legkülönbözőbb nemi
sztereotípiákra épülnek, és ez akadályozza 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégiák érvényesülését; felkéri a 
Bizottságot, a tagállamokat, a civil 
társadalmat és a reklámszakma 
önszabályozó testületeit, hogy szoros 
együttműködésben lépjenek fel az ilyen 
gyakorlatok ellen az emberi méltóságnak 
és feddhetetlenségnek a marketing- és 
reklámszakma általi tiszteletben tartását 
garantáló hatékony eszközök alkalmazása 
révén;

Or. en
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Módosítás 3
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a reklámok gyakran 
hátrányosan megkülönböztető és/vagy a 
méltóságot sértő üzeneteket küldenek a 
nemi sztereotípiák minden formájával 
kapcsolatosan, ami akadályozza a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégiákat; felkéri a Bizottságot, a 
tagállamokat és a civil társadalmat, hogy 
szorosan működjenek együtt az ilyen 
gyakorlat elleni küzdelemben;

1. hangsúlyozza, hogy a reklámok gyakran 
hátrányosan megkülönböztető és/vagy a 
méltóságot sértő üzeneteket hordoznak, 
melyek a legkülönbözőbb nemi
sztereotípiákra épülnek, és ez akadályozza 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégiák érvényesülését; felkéri a 
Bizottságot, a tagállamokat és a civil 
társadalmat, hogy szoros 
együttműködésben lépjenek fel az ilyen 
gyakorlatok ellen, többek között a 
reklámágazatra vonatkozó, Unió-szerte 
érvényes közös magatartási kódex és 
etikai standardok kidolgozásának 
szorgalmazása révén;

Or. en

Módosítás 4
Barbara Matera

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1.  hangsúlyozza, hogy a reklámok gyakran 
hátrányosan megkülönböztető és/vagy a 
méltóságot sértő üzeneteket küldenek a 
nemi sztereotípiák minden formájával 
kapcsolatosan, ami akadályozza a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégiákat; felkéri a Bizottságot, a 
tagállamokat és a civil társadalmat, hogy 
szorosan működjenek együtt az ilyen 
gyakorlat elleni küzdelemben;

1. hangsúlyozza, hogy a reklámok 
időnként hátrányosan megkülönböztető 
és/vagy a méltóságot sértő, nemi 
sztereotípiákra épülő üzeneteket 
hordoznak, ami akadályozza a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiák 
érvényesülését; felkéri a Bizottságot, a 
tagállamokat és a civil társadalmat, hogy 
szorosan működjenek együtt az ilyen 
gyakorlatok elleni küzdelemben; 
szükségesnek tartja, hogy minden 
tagállam, amely eddig nem tette meg, 
állítson fel egy reklámfigyeléssel 
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megbízott testületet, biztosítandó, hogy az 
üzenetek közvetítése felelősségteljesen és 
az uniós elvekkel összhangban történjen;

Or. it

Módosítás 5
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy megfelelő eszközökkel biztosítsák, 
hogy a marketing- és reklámtevékenység 
során tiszteletben tartsák az emberi 
méltóságot és a személyiségi jogokat, és 
hogy e tevékenységek sem közvetlen, sem 
közvetett módon ne valósítsanak meg 
diszkriminációt, és ne közvetítsenek 
nemük, faji, etnikai, vallási 
hovatartozásuk vagy világnézetük, 
fogyatékosságuk, életkoruk vagy szexuális 
irányultságuk miatt mások gyűlöletére 
ösztönző üzeneteket;

Or. en

Módosítás 6
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a média egyik 
ágában sem megengedhető, hogy 
emberileg értékesebbként vagy kevésbé 
értékesként tüntessenek fel bárkit csak 
azért, mert az illető nő vagy férfi, továbbá, 
hogy bárkit pusztán szexuális tárgyként 
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ábrázoljanak;

Or. es

Módosítás 7
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos 
reklámok, amelyek vagy az erőszak 
különféle formáit vagy a nők tárgyként 
való sztereotip ábrázolását támogatják, 
megalázzák a nőket és megfosztják őket 
méltóságuktól; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki európai 
tájékoztatási kampányokat a női test 
kihasználása és szexista üzenetek 
terjesztése ellen;

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos 
reklámok, amelyek vagy az erőszak 
különféle formáit jelenítik meg vagy 
bizonyos sztereotípiák mentén tárgyként 
ábrázolják a nőket, megalázzák őket és 
megfosztják őket méltóságuktól; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki európai tájékoztatási 
kampányokat a női test kihasználása, a
szexista üzenetek terjesztése, és 
mindennemű – pl. szexuális, faji etnikai, 
vallási vagy világnézeti, életkoron, 
fogyatékosságon vagy szexuális 
irányultságon alapuló – diszkrimináció 
ellen;

Or. en

Módosítás 8
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos 
reklámok, amelyek vagy az erőszak 
különféle formáit vagy a nők tárgyként 
való sztereotip ábrázolását támogatják, 
megalázzák a nőket és megfosztják őket 
méltóságuktól; sürgeti a Bizottságot és a 

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos 
reklámok, amelyek vagy az erőszak 
különféle formáit vagy a nők tárgyként 
való sztereotip ábrázolását népszerűsítik, 
megalázzák a nőket és megfosztják őket 
méltóságuktól; sürgeti a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy dolgozzanak ki európai 
tájékoztatási kampányokat a női test 
kihasználása és szexista üzenetek 
terjesztése ellen;

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki európai 
tájékoztatási kampányokat a női test 
kihasználása és a szexista üzenetek 
terjesztése ellen, biztosítva, hogy ne 
lehessen terjeszteni olyan tartalmakat, 
amelyek elfogadottá teszik a nők elleni 
erőszakot, azt természetesnek tüntetik fel, 
vagy arra ösztönöznek;

Or. es

Módosítás 9
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos 
reklámok, amelyek vagy az erőszak 
különféle formáit vagy a nők tárgyként 
való sztereotip ábrázolását támogatják, 
megalázzák a nőket és megfosztják őket 
méltóságuktól; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki európai 
tájékoztatási kampányokat a női test 
kihasználása és szexista üzenetek 
terjesztése ellen;

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos 
reklámok, amelyek vagy az erőszak 
különféle formáit vagy a nők tárgyként 
való sztereotip ábrázolását népszerűsítik, 
megalázzák a nőket és megfosztják őket 
méltóságuktól; a nőiséget fogyasztási 
cikké silányítják; a nőkre háruló alapvető 
társadalmi szerepek devalválását tovább 
súlyosbítja az emberi kapcsolatok 
kommercializálása, amely egyoldalúan 
materialista világképet eredményez; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki – mindenekelőtt a 
kamaszokat és a fiatalokat megszólító –
európai tájékoztatási kampányokat a női 
test kihasználása és a szexista üzenetek 
terjesztése ellen;

Or. el

Módosítás 10
Barbara Matera

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos 
reklámok, amelyek vagy az erőszak 
különféle formáit vagy a nők tárgyként 
való sztereotip ábrázolását támogatják, 
megalázzák a nőket és megfosztják őket 
méltóságuktól; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki európai 
tájékoztatási kampányokat a női test
kihasználása és szexista üzenetek 
terjesztése ellen;

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos 
reklámok, amelyek vagy az erőszak 
különféle formáit vagy a férfiak és –
nagyobb arányban – a nők sztereotip 
ábrázolását népszerűsítik, megalázzák a 
nőket és megfosztják őket méltóságuktól; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki európai tájékoztatási 
kampányokat a női és a férfitest
kihasználása és a szexista üzenetek 
terjesztése ellen; ezért kéri a tagállamokat, 
hogy jutalmazzák azokat a 
reklámügynökségeket és reklámkészítőket, 
amelyek/akik teljes mértékben 
megfelelnek ezen iránymutatásoknak, 
például oly módon, hogy őket bízzák meg 
a nemzeti és európai figyelemfelkeltő 
kampányok lebonyolításával; 

Or. it

Módosítás 11
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a média és a reklám területén 
dolgozó szakembereket, hogy felelősségük 
tudatában helyezkedjenek szembe a 
nemhez, az életkorhoz, a származáshoz, a 
vallási hovatartozáshoz, a szexuális 
irányultsághoz, a fogyatékossághoz és a 
társadalmi státuszhoz kapcsolódó 
diszkriminatív vagy sztereotip ábrázolás 
gyakorlatával;

Or. en
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Módosítás 12
Philippe Juvin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a reklám és a 
marketing gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet 
a nők, férfiak és fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; felhívja a figyelmet a 
fogyasztók kiszolgáltatottságára az 
utánzási késztetetés szempontjából, ami 
nem kívánt magatartási formákhoz vezet:
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz –
például anorexia nervosához és bulimiához 
– és a lelki egyensúly felborulásához; 
felkéri a reklámkészítőket, hogy gondolják 
át a szélsőségesen vékony modellek 
(férfiak és nők) támogatását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

3. felhívja a figyelmet a fogyasztók 
utánzási késztetésnek való 
kiszolgáltatottságára, ami nem kívánt 
magatartási formákhoz, szorongáshoz, 
káros szenvedélyekhez (dohányzás, drog), 
táplálkozási zavarokhoz – például anorexia 
nervosához és bulimiához – és a lelki 
egyensúly felborulásához vezethet; felkéri 
a reklámkészítőket, hogy gondolják át a 
kórosan sovány (férfi- vagy női) modellek 
alkalmazását a külső megjelenésre, testi 
tökéletlenségre, korra és testsúlyra 
vonatkozó káros üzenetek elkerülése 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 13
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet a 
nők, férfiak és fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; felhívja a figyelmet a 
fogyasztók kiszolgáltatottságára az 
utánzási késztetetés szempontjából, ami 
nem kívánt magatartási formákhoz vezet:
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz –

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
többnyire a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet a 
nők, a férfiak és a fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; felhívja a figyelmet a 
fogyasztók utánzási késztetetésnek való 
kiszolgáltatottságára, ami nem kívánt 
magatartási formákhoz, erőszakhoz, 
feszültségekhez, csalódásokhoz,
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
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például anorexia nervosához és bulimiához 
– és a lelki egyensúly felborulásához; 
felkéri a reklámkészítőket, hogy gondolják 
át a szélsőségesen vékony modellek 
(férfiak és nők) támogatását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

(dohányzás, drog), táplálkozási zavarokhoz 
– például anorexia nervosához és 
bulimiához – és a lelki egyensúly 
felborulásához vezethet; felkéri a 
reklámkészítőket, hogy gondolják át a 
szélsőségesen vékony (férfi- és női)
modellek alkalmazását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet a 
nők, férfiak és fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; felhívja a figyelmet a 
fogyasztók kiszolgáltatottságára az 
utánzási késztetetés szempontjából, ami 
nem kívánt magatartási formákhoz vezet:
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz –
például anorexia nervosához és bulimiához 
– és a lelki egyensúly felborulásához; 
felkéri a reklámkészítőket, hogy gondolják 
át a szélsőségesen vékony modellek 
(férfiak és nők) támogatását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet a 
nők, a férfiak és a fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; felhívja a figyelmet a 
fogyasztók kiszolgáltatottságára az 
utánzási késztetetés szempontjából, ami 
nem kívánt magatartási formákhoz,
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz –
például anorexia nervosához és bulimiához 
– és a lelki egyensúly felborulásához 
vezethet; felkéri a reklámkészítőket, hogy 
gondolják át a szélsőségesen vékony (férfi-
vagy női) modellek alkalmazását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében, tekintettel a 
reklámok gyermekekre és fiatalokra 
gyakorolt befolyására;

Or. en



AM\824444HU.doc 11/23 PE445.763v01-00

HU

Módosítás 15
Barbara Matera

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet a 
nők, férfiak és fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; felhívja a figyelmet a 
fogyasztók kiszolgáltatottságára az 
utánzási késztetetés szempontjából, ami 
nem kívánt magatartási formákhoz vezet:
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz –
például anorexia nervosához és bulimiához 
– és a lelki egyensúly felborulásához; 
felkéri a reklámkészítőket, hogy gondolják 
át a szélsőségesen vékony modellek 
(férfiak és nők) támogatását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

3. megállapítja és elítéli, hogy a reklám és 
a marketing gyakran félrevezető üzeneteket 
közvetít a tökéletesség eszméjét 
népszerűsítő, csábító virtuális képek 
alkalmazása révén, ami hátrányos hatással 
lehet a nők, a férfiak és a fiatalok 
önbizalmára és önbecsülésére; felhívja a 
figyelmet a fogyasztók utánzási 
késztetetésnek való kiszolgáltatottságára, 
ami nem kívánt magatartási formákhoz,
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz –
például anorexia nervosához és bulimiához 
– és a lelki egyensúly felborulásához 
vezethet; felkéri a reklámkészítőket és a 
reklámügynökségeket, hogy gondolják át a 
szélsőségesen vékony (férfi- vagy női)
modellek alkalmazását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

Or. it

Módosítás 16
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet a 
nők, férfiak és fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; felhívja a figyelmet a 
fogyasztók kiszolgáltatottságára az 

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami egyenideál 
kialakulásához vezet, rivalizálásra 
ösztönöz a nők körében, a valóságtól 
elrugaszkodott mintaképeket népszerűsít, 
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utánzási késztetetés szempontjából, ami 
nem kívánt magatartási formákhoz vezet:
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz –
például anorexia nervosához és bulimiához 
– és a lelki egyensúly felborulásához; 
felkéri a reklámkészítőket, hogy gondolják 
át a szélsőségesen vékony modellek 
(férfiak és nők) támogatását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek
elkerülése érdekében;

és hátrányos hatással van a nők, férfiak és 
fiatalok önbizalmára és önbecsülésére; 
felhívja a figyelmet a fogyasztók utánzási 
késztetetésnek való kiszolgáltatottságára, 
ami nem kívánt magatartási formákhoz,
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), táplálkozási zavarokhoz 
– például anorexia nervosához és 
bulimiához – és a lelki egyensúly 
felborulásához vezethet; felkéri a 
reklámkészítőket, hogy gondolják át a 
szélsőségesen vékony (férfi- és női)
modellek alkalmazását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

Or. el

Módosítás 17
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet a 
nők, férfiak és fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; felhívja a figyelmet a 
fogyasztók kiszolgáltatottságára az 
utánzási késztetetés szempontjából, ami 
nem kívánt magatartási formákhoz vezet: 
szorongáshoz, káros szenvedélyekhez 
(dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz –
például anorexia nervosához és bulimiához 
– és a lelki egyensúly felborulásához; 
felkéri a reklámkészítőket, hogy gondolják 
át a szélsőségesen vékony modellek 
(férfiak és nők) támogatását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing 
gyakran a tökéletesség eszméjét 
népszerűsíti, ami hátrányos hatással lehet a 
nők, férfiak és fiatalok önbizalmára és 
önbecsülésére; ez táplálkozási zavarokhoz 
– például anorexia nervosához és 
bulimiához – és a lelki egyensúly 
felborulásához vezethet; felkéri a 
reklámkészítőket, hogy gondolják át a 
szélsőségesen vékony (férfi- és női) 
modellek alkalmazását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és 
testsúlyra vonatkozó ellentmondásos és 
félrevezető üzenetek elkerülése érdekében;
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Módosítás 18
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a médiát, hogy műsoraikban 
mellőzzék a szexista nyelvhasználatot, 
biztosítsák a nők aktív részvételét és 
kiegyensúlyozott képviseletét, és azt, hogy 
mindkét nemet változatosan, a szépségről 
alkotott általános elképzeléseken 
túlmutató módon ábrázolják, túllépve a 
nemi szerepekre vonatkozó szexista 
sztereotípiákon, különösen a 
gyermekeknek és fiataloknak szánt 
műsorokban;

Or. es

Módosítás 19
Chrysoula Paliadeli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a tisztességes
reklámozásnak lehet pozitív hatása a 
társadalmi felfogásra olyan kérdésekben, 
mint a nemi szerepek, testkép és 
normalitás; ösztönzi a reklámkészítőket, 
legyenek konstruktívabbak a reklámok 
terén a nők pozitív társadalmi, szakmai, 
családi és közéleti szerepének támogatása
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy tekintettel a 
fogyasztási cikkek reklámja, illetve a sajtó, 
a rádió és a televízió közvetlen és 
elválaszthatatlan összefonódására, 
valamint a termékelhelyezés formájában, 
közvetett módon megvalósuló reklám 
filmekben és televíziós sorozatokban való 
jelenlétére, a felelősségteljes
reklámozásnak és az egészséges minták 
népszerűsítésének lehet pozitív hatása a 
társadalmi felfogásra olyan kérdésekben, 
mint a nemi szerepek, a testkép és a 
normalitás; ösztönzi a reklámkészítőket, 
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hogy legyenek konstruktívabbak a 
reklámok terén a nők pozitív társadalmi, 
szakmai, családi és közéleti szerepének 
tudatosítása érdekében; 

Or. el

Módosítás 20
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a tisztességes
reklámozásnak lehet pozitív hatása a 
társadalmi felfogásra olyan kérdésekben, 
mint a nemi szerepek, testkép és 
normalitás; ösztönzi a reklámkészítőket, 
legyenek konstruktívabbak a reklámok 
terén a nők pozitív társadalmi, szakmai, 
családi és közéleti szerepének támogatása 
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a felelősségteljes
reklámozásnak lehet pozitív hatása a 
társadalmi felfogásra olyan kérdésekben, 
mint a nemi szerepek, a testkép és a 
normalitás; 

Or. es

Módosítás 21
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a tisztességes
reklámozásnak lehet pozitív hatása a 
társadalmi felfogásra olyan kérdésekben, 
mint a nemi szerepek, testkép és 
normalitás; ösztönzi a reklámkészítőket, 
legyenek konstruktívabbak a reklámok 
terén a nők pozitív társadalmi, szakmai, 
családi és közéleti szerepének támogatása 
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a felelősségteljes
reklámozásnak lehet pozitív hatása a 
társadalmi felfogásra olyan kérdésekben, 
mint a nemi szerepek, a testkép és a 
normalitás;
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Módosítás 22
Barbara Matera

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a tisztességes
reklámozásnak lehet pozitív hatása a 
társadalmi felfogásra olyan kérdésekben, 
mint a nemi szerepek, testkép és 
normalitás; ösztönzi a reklámkészítőket, 
legyenek konstruktívabbak a reklámok 
terén a nők pozitív társadalmi, szakmai, 
családi és közéleti szerepének támogatása
érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a fenti elvek szerint 
történő reklámozásnak lehet pozitív hatása 
a társadalmi felfogásra olyan kérdésekben, 
mint a nemi szerepek és az emberi testkép; 
ösztönzi a reklámkészítőket, hogy legyenek 
konstruktívabbak a reklámok terén a nők és 
férfiak pozitív társadalmi, szakmai, családi 
és közéleti szerepének tudatosítása
érdekében;

Or. it

Módosítás 23
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza továbbá, hogy a nők 
helyzetének javítását célzó vagy a nőkkel 
kapcsolatos politikai, társadalmi és 
kulturális tevékenységekről, valamint a 
nők szerepvállalásának ösztönzését célzó 
tevékenységekről azonos szinten kell 
tájékoztatni a közvéleményt;

Or. es
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Módosítás 24
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fokozzák szakképzési és oktatási 
tevékenységeiket mint a sztereotípiákon 
való túllépésnek, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelemnek és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításának 
egyik módját;

5. úgy véli, hogy a reklám hatékony 
eszköze lehet a sztereotípiákkal szembeni 
fellépésnek, és segítheti a rasszizmus, a 
szexizmus és a diszrimináció elleni 
küzdelmet, amely elengedhetetlen a mai 
multikulturális társadalmakban; felkéri a 
Bizottságot, a tagállamokat és a 
reklámszakmát, hogy erősítsék meg a
szakképzési és oktatási tevékenységeket,
mivel ezek is segítik a sztereotípiákon való 
túllépést, a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelmet, és előmozdítják a nemek 
közötti egyenlőséget;

Or. en

Módosítás 25
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fokozzák szakképzési és oktatási 
tevékenységeiket mint a sztereotípiákon 
való túllépésnek, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelemnek és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításának 
egyik módját;

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki és indítsanak el 
toleranciára ösztönző kezdeményezéseket, 
és terjesszék a nemek közötti egyenlőség 
kultúráját, mivel ezzel is elősegítik a 
sztereotípiákon való túllépést, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelmet, és 
előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget;

Or. en



AM\824444HU.doc 17/23 PE445.763v01-00

HU

Módosítás 26
Barbara Matera

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fokozzák szakképzési és oktatási 
tevékenységeiket mint a sztereotípiákon 
való túllépésnek, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelemnek és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdításának 
egyik módját.

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a szakképzési és 
oktatási tevékenységeket, mivel ezek is 
segítik a sztereotípiákon való túllépést, a 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelmet és, előmozdítják a nemek közötti 
egyenlőséget; külön kéri a tagállamokat, 
hogy alakítsanak ki szoros 
együttműködést a marketing-, 
kommunikációs és reklámszakmai képzést 
nyújtó, már működő intézményekkel
annak előmozdítása érdekében, hogy az 
ágazat jövőbeli szakemberei színvonalas 
képzésben részesüljenek;

Or. it

Módosítás 27
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy fokozzák szakképzési és oktatási 
tevékenységeiket mint a sztereotípiákon 
való túllépésnek, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelemnek és a
nemek közötti egyenlőség előmozdításának 
egyik módját;

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a – kivált a fiataloknak 
szánt – szakképzési és oktatási 
tevékenységeket, mivel ezek is segítik a 
sztereotípiákon való túllépést, a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelmet és,
előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget;

Or. en
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Módosítás 28
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a médiának is 
érvényesítenie kellene a nemek közötti 
egyenlőség elvét, hogy ezen elvvel 
összhangban túllépjen a férfiak és nők 
úgymond sztereotip ábrázolásán;

Or. en

Módosítás 29
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri a tagállamokat, hogy vezessenek 
be kvótákat vagy más ösztönző 
intézkedéseket a közmédiában, valamint 
tűzzék ki célul a nők részvételének és 
képviseletének javítását;

Or. en

Módosítás 30
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy a szakmaiságon és 
egy közös etikai kódexen alapuló, Unió-
szerte érvényes, hatékony önszabályozó 
mechanizmusok kidolgozása révén 
biztosítani kell a reklámtartalmak 
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jogszerűségét, tisztességességét, 
őszinteségét és átgondoltságát;

Or. en

Módosítás 31
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. kiemeli, hogy folyamatos párbeszédet 
kell szorgalmazni az Európai Bizottság, az 
Európai Parlament, a nemzeti 
parlamentek, a civil társadalom, a 
felügyeleti szervek és a 
reklámszakemberek között;

Or. en

Módosítás 32
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. hangsúlyozza, hogy összehasonlító 
vizsgálatot kellene végezni az EU 
tagállamaiban a hatékony és a nemek 
közötti egyenlőség szempontjából 
kiegyensúlyozott, helyes reklámozási 
gyakorlatok feltérképezése érdekében;

Or. en
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Módosítás 33
Izaskun Bilbao Barandica

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. kéri, hogy a nemi alapú diszkrimináció 
minden formájának felszámolása 
érdekében utalják a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) 
felelősségi körébe az uniós intézmények 
által folytatott reklámtevékenység és az 
általános reklámanyagok elemzését és az 
ezekkel kapcsolatos tanácsadást;
ezenkívül kéri, hogy az EIGE biztosítsa 
etikai kódex kidolgozását és alkalmazását 
az uniós intézmények hírközlési 
csatornáin terjesztett reklámtartalmak 
vonatkozásában;

Or. es

Módosítás 34
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. hangsúlyozza, hogy célzott 
intézkedésekre van szükség a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó, 
strukturált képzési kezdeményezések főbb 
reklámügynökségeken belüli ösztönzésére, 
a női szerepek és a női identitás 
méltóságát és változatosságát tiszteletben 
tartó reklámkampányok támogatása révén 
előmozdítva a médiaoktatásban a nemek 
közötti egyenlőség dimenziójának 
érvényesülését;  

Or. it
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Módosítás 35
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek a nemi vonatkozások 
tudatosításáért a reklámtevékenység 
társadalmi hatásainak értékelésével 
foglalkozó szervezetek és hatóságok 
körében, és ösztönözzék ilyen testületek 
létrehozását ott, ahol még nem léteznek;

Or. it

Módosítás 36
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5i. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a reklámok nemek 
közötti egyenlőség alakulására és más 
területekre gyakorolt hatásainak 
értékelésével foglalkozó felhasználói 
és/vagy fogyasztói szervezetek szerepét, és 
ösztönözzék az e szervezetekkel való 
kapcsolatfelvételt;

Or. it

Módosítás 37
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 j bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5j. hangsúlyozza, hogy az iskolákban elő 
kell mozdítani a média nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
oktatását és a médiaműveltség kiépítését, 
hogy a fiatalokban tudatosodjék a szexista 
sztereotípiák jelenléte;

Or. it

Módosítás 38
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5k. sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze 
az összehasonlító kutatást és az 
adatgyűjtést a tagállamokban a reklám- és 
marketingtartalmak által sugallt nőkép 
vonatkozásában;

Or. it

Módosítás 39
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5l. sürgeti a Bizottságot, hogy alapítson 
nívódíjat a női méltóság, a női szerepek és 
általában a nőkép tiszteletben tartását 
leginkább előmozdító reklámok 
jutalmazására;

Or. it
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Módosítás 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
5 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5m. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy értékeljék a médiára, valamint az új 
információs és kommunikációs 
technológiákra vonatkozó nemzeti 
magatartási kódexek végrehajtását; kéri a 
tagállamokat, hogy értékeljék a nemzeti 
önszabályozó testületek hatékonyságát;

Or. fr


