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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2010/2052(INI)

15.7.2010

PAKEITIMAI
1 - 40

Nuomonės projektas
Antigoni Papadopoulou
(PE443.122v01-00)

dėl reklamos poveikio vartotojų elgesiui
(2010/2052(INI))



PE445.763v01-00 2/22 AM\824444LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\824444LT.doc 3/22 PE445.763v01-00

LT

Pakeitimas 1
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
Nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 
3 d. rezoliuciją dėl rinkodaros ir reklamos 
įtakos moterų ir vyrų lygybei,

Or. en

Pakeitimas 2
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reklamomis dažnai 
perduodama įvairiais lyčių stereotipais 
pagrįsta diskriminuojanti ir (arba) orumą 
žeminanti informacija, kuri trukdo 
įgyvendinti lyčių lygybės strategijas; 
ragina Komisiją, valstybes nares ir 
visuomenę glaudžiai bendradarbiauti 
siekiant kovoti su tokia praktika;

1. pabrėžia, kad reklamomis kartais
perduodama įvairiais lyčių stereotipais 
pagrįsta diskriminuojanti ir (arba) orumą 
žeminanti informacija, kuri trukdo 
įgyvendinti lyčių lygybės strategijas; 
ragina Komisiją, valstybes nares ir pilietinę
visuomenę bei reklamines 
savireguliacines įstaigas glaudžiai 
bendradarbiauti siekiant kovoti su tokia 
praktika ir naudoti veiksmingas 
priemones, kuriomis būtų užtikrinamas 
rinkodaros ir reklamos sąžiningumas ir 
pagarba žmogaus orumui;

Or. en

Pakeitimas 3
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reklamomis dažnai 
perduodama įvairiais lyčių stereotipais 
pagrįsta diskriminuojanti ir (arba) orumą 
žeminanti informacija, kuri trukdo 
įgyvendinti lyčių lygybės strategijas; 
ragina Komisiją, valstybes nares ir 
visuomenę glaudžiai bendradarbiauti 
siekiant kovoti su tokia praktika;

1. pabrėžia, kad reklamomis dažnai 
perduodama įvairiais lyčių stereotipais 
pagrįsta diskriminuojanti ir (arba) orumą 
žeminanti informacija, kuri trukdo 
įgyvendinti lyčių lygybės strategijas; 
ragina Komisiją, valstybes nares ir 
visuomenę glaudžiai bendradarbiauti 
siekiant kovoti su tokia praktika, ypač 
skatinant bendro elgesio kodekso ir etinių 
standartų kūrimą ES reklamos sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 4
Barbara Matera

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1.  pabrėžia, kad reklamomis dažnai
perduodama įvairiais lyčių stereotipais 
pagrįsta diskriminuojanti ir (arba) orumą 
žeminanti informacija, kuri trukdo 
įgyvendinti lyčių lygybės strategijas; 
ragina Komisiją, valstybes nares ir 
visuomenę glaudžiai bendradarbiauti 
siekiant kovoti su tokia praktika;

1. pabrėžia, kad reklamomis kartais
perduodama lyčių stereotipais pagrįsta 
diskriminuojanti ir (arba) orumą žeminanti 
informacija, kuri trukdo įgyvendinti lyčių 
lygybės strategijas; ragina Komisiją, 
valstybes nares ir visuomenę glaudžiai 
bendradarbiauti siekiant kovoti su tokia 
praktika; mano, kad būtina, jog visos 
valstybės narės, kurios dar neįsteigė 
reklamos stebėsenos įstaigos, tai padarytų, 
siekdamos užtikrinti, kad informacija 
būtų teikiama atsakingai ir laikantis 
ES principų;

Or. it

Pakeitimas 5
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tinkamomis priemonėmis užtikrinti, kad 
rinkodaros ir reklamos srityse būtų 
užtikrinta pagarba žmogaus orumui ir 
asmens neliečiamybei, kad šiose srityse 
nebūtų nei tiesioginės, nei netiesioginės 
diskriminacijos, taip pat, kad nebūtų 
skatinama neapykanta dėl lyties, rasės ar 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 6
Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. reikalauja, kad jokioje žiniasklaidos 
srityje nebūtų suteikiama galimybė 
žmones dėl jų lyties apibūdinti kaip 
prastesnius ar viršesnius žmogaus orumo 
požiūriu ar juos vaizduoti tik kaip sekso 
objektus;

Or. es

Pakeitimas 7
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tam tikros reklamos
propaguoja įvairaus pobūdžio smurtą, arba 

2. pabrėžia, kad tam tikrose reklamose 
vaizduojamas įvairaus pobūdžio smurtas, 
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moters, kaip daikto, stereotipus, žemina 
moteris ir jų orumą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares rengti Europos 
informavimo kampanijas, skirtas kovai su 
moters kūno išnaudojimu ir moteris 
diskriminuojančių pranešimų platinimu;

arba pateikiami moters, kaip daikto, 
stereotipai, žeminamos moterys ir jų 
orumas; ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengti Europos informavimo kampanijas, 
skirtas kovai su moters kūno išnaudojimu,
moteris diskriminuojančių pranešimų 
platinimu ir visomis diskriminacijos 
rūšimis, pvz., seksualine, rasine, etnine, 
religine diskriminacija ar diskriminacija 
dėl kitų įsitikinimų, amžiaus, negalios, 
seksualinės orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 8
Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tam tikros reklamos 
propaguoja įvairaus pobūdžio smurtą, arba 
moters, kaip daikto, stereotipus, žemina 
moteris ir jų orumą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares rengti Europos 
informavimo kampanijas, skirtas kovai su 
moters kūno išnaudojimu ir moteris 
diskriminuojančių pranešimų platinimu;

2. pabrėžia, kad tam tikros reklamos 
propaguoja įvairaus pobūdžio smurtą, arba 
moters, kaip daikto, stereotipus, žemina 
moteris ir jų orumą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares rengti Europos 
informavimo kampanijas, skirtas kovai su 
moters kūno išnaudojimu ir moteris 
diskriminuojančių pranešimų platinimu, 
užtikrinant, kad nebūtų platinamas 
turinys, kuriuo būtų pateisinamas, 
subanalinamas ar skatinamas smurtas 
prieš moteris;

Or. es

Pakeitimas 9
Chrysoula Paliadeli

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tam tikros reklamos 
propaguoja įvairaus pobūdžio smurtą, arba 
moters, kaip daikto, stereotipus, žemina 
moteris ir jų orumą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares rengti Europos 
informavimo kampanijas, skirtas kovai su 
moters kūno išnaudojimu ir moteris 
diskriminuojančių pranešimų platinimu;

2. pabrėžia, kad tam tikros reklamos 
propaguoja įvairaus pobūdžio smurtą, arba 
moters, kaip daikto, stereotipus, žemina 
moteris ir jų orumą; moteriškumas 
paverčiamas preke; moters pagrindiniai 
vaidmenys visuomenėje nuvertinami ir 
žmogiškieji santykiai daromi prekybiniais, 
todėl šioje srityje skatinamas vienpusis 
materialistinis požiūris; ragina Komisiją ir 
valstybes nares rengti Europos 
informavimo kampanijas, ypač skiriamas 
paaugliams ir jaunimui, kurių tikslas būtų 
kovoti su moters kūno išnaudojimu ir 
moteris diskriminuojančių pranešimų 
platinimu;

Or. el

Pakeitimas 10
Barbara Matera

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad tam tikros reklamos 
propaguoja įvairaus pobūdžio smurtą, arba 
moters, kaip daikto, stereotipus, žemina 
moteris ir jų orumą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares rengti Europos 
informavimo kampanijas, skirtas kovai su 
moters kūno išnaudojimu ir moteris 
diskriminuojančių pranešimų platinimu;

2. pabrėžia, kad tam tikros reklamos 
propaguoja įvairaus pobūdžio smurtą, arba 
asmenų, vyrų ir moterų stereotipus, kurie 
labiau veikia moteris, menkina jas ir
žemina jų orumą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares rengti Europos 
informavimo kampanijas, skirtas kovai su 
moters ir vyro kūno išnaudojimu ir moteris 
diskriminuojančių pranešimų platinimu; 
taigi ragina valstybes nares apdovanoti tas 
reklamos agentūras ir tuos reklamos 
specialistus, kurie visiškai laikosi šių 
gairių, pavyzdžiui, pavedant jiems vykdyti 
nacionalines ir Europos informavimo 
kampanijas; 

Or. it
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Pakeitimas 11
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. reikalauja, kad žiniasklaidos ir 
reklamos specialistai būtų atsakingi ir 
priešintųsi diskriminaciniams ar 
stereotipiniams vaizdams, pagrįstiems 
lytimi, amžiumi, kilme, religija, seksualine 
orientacija, negalia ir socialiniu statusu;

Or. en

Pakeitimas 12
Philippe Juvin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas, o tai gali turėti neigiamą 
poveikį moterų, vyrų ir jaunimo savivertei 
ir savigarbai; atkreipia dėmesį į vartotojų 
polinkį mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai), 
valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 
stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

3. atkreipia dėmesį į vartotojų polinkį 
mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai), 
valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 
stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai liesų
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

Or. fr
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Pakeitimas 13
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas, o tai gali turėti neigiamą 
poveikį moterų, vyrų ir jaunimo savivertei 
ir savigarbai; atkreipia dėmesį į vartotojų 
polinkį mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai), 
valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 
stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje linkstama propaguoti tobulumą
ir tai gali turėti neigiamą poveikį moterų, 
vyrų ir jaunimo savivertei ir savigarbai; 
atkreipia dėmesį į vartotojų polinkį 
mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, smurto, 
įtampos, nusivylimo, nerimo, žalingų 
įpročių (rūkymas, narkotikai), valgymo 
sutrikimų, tokių kaip nervinė anoreksija ir 
bulimija, bei psichinio stabilumo 
sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

Or. en

Pakeitimas 14
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas, o tai gali turėti neigiamą 
poveikį moterų, vyrų ir jaunimo savivertei 
ir savigarbai; atkreipia dėmesį į vartotojų 
polinkį mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai), 
valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas ir tai gali turėti neigiamą 
poveikį moterų, vyrų ir jaunimo savivertei 
ir savigarbai; atkreipia dėmesį į vartotojų 
polinkį mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai), 
valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 
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stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu, atsižvelgiant į reklamos įtaką ir 
poveikį vaikams ir jaunimui;

Or. en

Pakeitimas 15
Barbara Matera

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas, o tai gali turėti neigiamą 
poveikį moterų, vyrų ir jaunimo savivertei 
ir savigarbai; atkreipia dėmesį į vartotojų 
polinkį mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai), 
valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 
stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

3. atkreipia dėmesį į tai ir apgailestauja 
dėl to, kad reklamoje ir prekyboje 
naudojant viliojančius virtualius vaizdus, 
kuriais propaguojamas tobulumas, dažnai 
pateikiama klaidinanti informacija, ir tai 
gali turėti neigiamą poveikį moterų, vyrų ir 
jaunimo savivertei ir savigarbai; atkreipia 
dėmesį į vartotojų polinkį mėgdžioti, dėl 
kurio gali atsirasti netinkamo elgesio 
pavyzdžių, nerimo, žalingų įpročių 
(rūkymas, narkotikai), valgymo sutrikimų, 
tokių kaip nervinė anoreksija ir bulimija, 
bei psichinio stabilumo sutrikimų; ragina 
visus reklamos specialistus ir reklamos 
agentūras persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

Or. it



AM\824444LT.doc 11/22 PE445.763v01-00

LT

Pakeitimas 16
Chrysoula Paliadeli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas, o tai gali turėti neigiamą 
poveikį moterų, vyrų ir jaunimo savivertei 
ir savigarbai; atkreipia dėmesį į vartotojų 
polinkį mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai), 
valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 
stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas, taip primetamas vienodumas, 
skatinama moterų konkurencija, taip pat 
realybės neatitinkantys vaidmenų 
modeliai, ir tai daro neigiamą poveikį 
moterų, vyrų ir jaunimo savivertei ir 
savigarbai; atkreipia dėmesį į vartotojų 
polinkį mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai), 
valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 
stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

Or. el

Pakeitimas 17
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas, o tai gali turėti neigiamą 
poveikį moterų, vyrų ir jaunimo savivertei 
ir savigarbai; atkreipia dėmesį į vartotojų 
polinkį mėgdžioti, dėl kurio gali atsirasti 
netinkamo elgesio pavyzdžių, nerimo, 
žalingų įpročių (rūkymas, narkotikai),

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reklamoje ir 
prekyboje dažnai propaguojamas 
tobulumas ir tai gali turėti neigiamą 
poveikį moterų, vyrų ir jaunimo savivertei 
ir savigarbai; dėl to gali atsirasti valgymo 
sutrikimų, tokių kaip nervinė anoreksija ir 
bulimija, bei psichinio stabilumo 
sutrikimų; ragina visus reklamos 
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valgymo sutrikimų, tokių kaip nervinė 
anoreksija ir bulimija, bei psichinio 
stabilumo sutrikimų; ragina visus reklamos 
specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti žalingos informacijos, susijusios 
su išvaizda, kūno trūkumais, amžiumi ir 
svoriu;

specialistus persvarstyti ypatingai lieknų 
modelių (vyrų ar moterų) reklamą siekiant 
išvengti prieštaringos ir klaidinančios
informacijos, susijusios su išvaizda, kūno 
trūkumais, amžiumi ir svoriu;

Or. en

Pakeitimas 18
Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina žiniasklaidą savo rengiamose 
programose vartoti tokią kalbą, kuria 
nebūtų diskriminuojama dėl lyties, 
užtikrinti aktyvų moterų dalyvavimą ir 
harmoningą atstovavimą joms, taip pat 
užtikrinti, kad būtų pateikiama įvairių 
abiejų lyčių vaizdinių, kurie apimtų 
daugiau negu bendros grožio sąvokos ar 
lyčių požiūriu diskriminuojantys įvairiose 
gyvenimo srityse atliekamų vaidmenų 
stereotipai, ypač ten, kur turinys 
skiriamas vaikams ir jaunimui;

Or. es

Pakeitimas 19
Chrysoula Paliadeli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad patikima reklama gali 
daryti teigiamą įtaką tam, kaip visuomenė 

4. pabrėžia, kad dėl to, kad prekių reklama 
yra tiesiogiai susijusi su spaudos, radijo ir 
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suvokia vyrų ir moterų vaidmenų 
pasiskirstymą, kūną ir normą; skatina 
reklamos specialistus kurti 
konstruktyvesnes reklamas siekiant 
propaguoti teigiamą požiūrį į moteris
visuomenėje, darbe, šeimoje ir įvairiose 
visuomeninio gyvenimo srityse;

televizijos žiniasklaida ir sudaro jos 
neatskiriamą dalį, taip pat dėl to, kad ji 
dėl prekių rodymo yra netiesiogiai susijusi 
su kino pramone ir su televizijos serialais, 
patikima reklama ir palankių vaidmens 
modelių skatinimas gali daryti teigiamą 
įtaką tam, kaip visuomenė suvokia vyrų ir 
moterų vaidmenų pasiskirstymą, kūną ir 
normą; skatina reklamos specialistus kurti 
konstruktyvesnes reklamas siekiant 
propaguoti teigiamą moterų vaidmenį
visuomenėje, darbe, šeimoje ir įvairiose 
visuomeninio gyvenimo srityse; 

Or. el

Pakeitimas 20
Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad patikima reklama gali 
daryti teigiamą įtaką tam, kaip visuomenė 
suvokia vyrų ir moterų vaidmenų 
pasiskirstymą, kūną ir normą; skatina 
reklamos specialistus kurti 
konstruktyvesnes reklamas siekiant 
propaguoti teigiamą požiūrį į moteris 
visuomenėje, darbe, šeimoje ir įvairiose 
visuomeninio gyvenimo srityse;

4. pabrėžia, kad patikima reklama gali 
daryti teigiamą įtaką tam, kaip visuomenė 
suvokia vyrų ir moterų vaidmenų 
pasiskirstymą, kūną ir normą; 

Or. es

Pakeitimas 21
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad patikima reklama gali 
daryti teigiamą įtaką tam, kaip visuomenė 
suvokia vyrų ir moterų vaidmenų 
pasiskirstymą, kūną ir normą; skatina 
reklamos specialistus kurti 
konstruktyvesnes reklamas siekiant 
propaguoti teigiamą požiūrį į moteris 
visuomenėje, darbe, šeimoje ir įvairiose 
visuomeninio gyvenimo srityse;

4. pabrėžia, kad patikima reklama gali 
daryti teigiamą įtaką tam, kaip visuomenė 
suvokia vyrų ir moterų vaidmenų 
pasiskirstymą, kūną ir normą;

Or. en

Pakeitimas 22
Barbara Matera

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad patikima reklama gali 
daryti teigiamą įtaką tam, kaip visuomenė 
suvokia vyrų ir moterų vaidmenų 
pasiskirstymą, kūną ir normą; skatina 
reklamos specialistus kurti 
konstruktyvesnes reklamas siekiant 
propaguoti teigiamą požiūrį į moteris
visuomenėje, darbe, šeimoje ir įvairiose 
visuomeninio gyvenimo srityse;

4. pabrėžia, kad reklama, jeigu ji atitinka 
anksčiau išvardytus principus, gali daryti 
teigiamą įtaką tam, kaip visuomenė 
suvokia vyrų ir moterų vaidmenų 
pasiskirstymą ir žmogaus kūną; skatina 
reklamos specialistus kurti 
konstruktyvesnes reklamas siekiant 
propaguoti teigiamą moterų ir vyrų 
vaidmenį visuomenėje, darbe, šeimoje ir 
įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse;

Or. it

Pakeitimas 23
Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. taip pat pabrėžia, kad vienodai turėtų 
būti skleidžiama politinė, socialinė ir 
kultūrinė veikla, kuria remiamos moterys 
ar kuri skiriama moterims, ir ta veikla, 
kuria skatinamas moterų 
savarankiškumas;

Or. es

Pakeitimas 24
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
stiprinti mokomąją ir šviečiamąją veiklą, 
kaip būdą įveikti stereotipus, kovoti su 
diskriminacija ir skatinti lyčių lygybę.

5. laikosi nuomonės, kad reklama gali 
būti veiksminga priemonė siekiant 
paneigti stereotipus ir su jais kovojant, 
taip pat gali padėti kovoti su rasizmu, 
seksizmu ir diskriminacija, ir tai labai 
svarbu šiandienos daugiakultūrinėse 
bendruomenėse; ragina Komisiją, 
valstybes nares ir reklamos specialistus 
stiprinti mokomąją ir šviečiamąją veiklą, 
kaip būdą įveikti stereotipus, kovoti su 
diskriminacija ir skatinti lyčių lygybę;

Or. en

Pakeitimas 25
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
stiprinti mokomąją ir šviečiamąją veiklą, 

5. ragina Komisiją ir valstybes nares kurti 
iniciatyvas ir imtis tokių iniciatyvų, kurios 
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kaip būdą įveikti stereotipus, kovoti su 
diskriminacija ir skatinti lyčių lygybę.

būtų plėtojamos tolerancijos dvasia, bei 
skatinti lyčių lygybės kultūrą, kaip būdą 
įveikti stereotipus, kovoti su diskriminacija 
ir skatinti lyčių lygybę;

Or. en

Pakeitimas 26
Barbara Matera

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
stiprinti mokomąją ir šviečiamąją veiklą, 
kaip būdą įveikti stereotipus, kovoti su 
diskriminacija ir skatinti lyčių lygybę.

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
stiprinti mokomąją ir šviečiamąją veiklą, 
kaip būdą įveikti stereotipus, kovoti su 
diskriminacija ir skatinti lyčių lygybę; ypač 
ragina valstybes nares pradėti ir plėtoti 
glaudų bendradarbiavimą su esamomis 
rinkodaros, komunikacijos ir reklamos 
mokyklomis, siekiant padėti teikti tinkamą 
mokymą šio sektoriaus būsimai darbo 
jėgai;

Or. it

Pakeitimas 27
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
stiprinti mokomąją ir šviečiamąją veiklą, 
kaip būdą įveikti stereotipus, kovoti su 
diskriminacija ir skatinti lyčių lygybę.

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 
stiprinti mokomąją ir šviečiamąją veiklą, 
kaip būdą įveikti stereotipus, kovoti su 
diskriminacija ir skatinti lyčių lygybę, ypač 
nuo ankstyvo amžiaus;

Or. en
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Pakeitimas 28
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad žiniasklaida turėtų 
atsižvelgti į lyčių aspekto integravimą, 
siekdama pagerinti tariamus vyrų ir 
moterų stereotipus pagal lygybės principą;

Or. en

Pakeitimas 29
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina valstybes nares įsteigti kvotas 
ar kitas pozityvias priemones, taikomas 
viešojoje žiniasklaidoje, ir nustatyti 
moterų dalyvavimo ir atstovavimo joms 
gerinimo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 30
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
reklamos turinys būtų teisėtas, padorus, 
sąžiningas ir apgalvotas, sukuriant 
veiksmingas savireguliacines sistemas 
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visoje Europos Sąjungoje, grindžiamas 
profesionalumu ir bendru etikos kodeksu;

Or. en

Pakeitimas 31
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. pabrėžia, jog svarbu skatinti nuolatinį 
Europos Komisijos, Europos Parlamento, 
nacionalinių parlamentų, pilietinės 
visuomenės, reguliavimo institucijų ir 
reklamos specialistų dialogą;

Or. en

Pakeitimas 32
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. pabrėžia poreikį atlikti lyginamąjį 
tyrimą visose ES valstybėse narėse 
siekiant nustatyti veiksmingos ir lyčių 
požiūriu palankios reklamos gerąją 
praktiką;

Or. en

Pakeitimas 33
Izaskun Bilbao Barandica

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. ragina padaryti Europos lyčių lygybės 
institutą atsakingą už konsultavimą dėl 
ES institucijų vykdomos reklamos ir 
apskritai reklaminės medžiagos bei už jos 
analizavimą siekiant pašalinti visų rūšių 
diskriminaciją dėl lyties; taip pat ragina 
Europos lyčių lygybės institutą užtikrinti, 
kad ES institucijų žiniasklaidos 
skleidžiamam turiniui būtų taikomi etikos 
kodeksai;

Or. es

Pakeitimas 34
Silvia Costa

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. pabrėžia poreikį imtis reikalingų 
priemonių siekiant pagrindinėse reklamos 
agentūrose skatinti struktūruoto mokymo 
iniciatyvas, susijusias su lyčių aspektu, 
taip integruojant lyčių aspektą į 
žiniasklaidos lavinimą ir siekiant 
populiarinti tas žiniasklaidos kampanijas, 
kurios gerbia moters vaidmenų orumą ir 
gausumą bei moters identitetą;  

Or. it

Pakeitimas 35
Silvia Costa

Nuomonės projektas
5 h dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5h. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti už reklamos socialinio poveikio 
vertinimą atsakingų organizacijų ir 
institucijų sąmoningumą, susijusį su lyčių 
aspektu, o ten, kur nėra tokių institucijų, 
jas sukurti;

Or. it

Pakeitimas 36
Silvia Costa

Nuomonės projektas
5 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5i. ragina Komisiją ir valstybes nares 
sustiprinti už reklamos poveikio lyčių 
aspektu ir kitais aspektais vertinimą 
atsakingų naudotojų ir (arba) vartotojų 
organizacijų vaidmenį ir skatinti jų 
konsultavimą;

Or. it

Pakeitimas 37
Silvia Costa

Nuomonės projektas
5 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5j. pabrėžia poreikį skatinti su lyčių 
aspektu susijusį žiniasklaidos lavinimą ir 
su žiniasklaida susijusį švietimą 
mokyklose, siekiant didinti jaunimo 
sąmoningumą diskriminacinių lyčių 
stereotipų atžvilgiu; 
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Or. it

Pakeitimas 38
Silvia Costa

Nuomonės projektas
5 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5k. ragina Komisiją valstybėse narėse 
skatinti lyginamuosius tyrimus ir 
dokumentaciją, susijusią su reklamos ir 
rinkodaros pateikiamu moterų įvaizdžiu;

Or. it

Pakeitimas 39
Silvia Costa

Nuomonės projektas
5 l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5l. ragina Komisiją įsteigti metinį kokybės 
apdovanojimą toms reklamoms, kurios 
veiksmingiausiai skatina pagarbą moterų 
orumui, vaidmeniui ir įvaizdžiui;

Or. it

Pakeitimas 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės projektas
5 m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5m. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įvertinti nacionalinių elgesio kodeksų, 
susijusių su žiniasklaida ir naujosiomis 
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informacijos ir ryšių technologijomis, 
įgyvendinimą; ragina valstybes nares 
įvertinti nacionalinių savireguliacinių 
institucijų veiksmingumą;

Or. fr


