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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2010/2041(INI)

15.7.2010

GROZĪJUMI Nr.
1 - 40

Atzinuma projekts
Antigoni Papadopoulou
(PE443.122v01-00)

par reklāmas ietekmi uz patērētāju uzvedību
(2010/2041(INI))



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

LV

AM_Com_NonLegOpinion



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

LV

Grozījums Nr. 1
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
Atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

- ņemot vērā 2008. gada 3. septembra 
rezolūciju par to, kā tirdzniecība un 
reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu 
līdztiesību,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. pants

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka reklāmā bieži vien pausti 
diskriminējoši un/vai cieņu pazemojoši 
vēstījumi, kuri pamatojas uz dažādiem 
dzimumu stereotipu veidiem, un ka tas 
kavē dzimumu līdztiesības stratēģiju 
īstenošanu; aicina Komisiju, dalībvalstis un 
pilsonisko sabiedrību cieši sadarboties, lai 
cīnītos pret šādu praksi;

1. uzsver, ka reklāmā dažreiz pausti 
diskriminējoši un/vai cieņu pazemojoši 
vēstījumi, kuri pamatojas uz dažādiem 
dzimumu stereotipu veidiem, un ka tas 
kavē dzimumu līdztiesības stratēģiju 
īstenošanu; aicina Komisiju, dalībvalstis un 
pilsonisko sabiedrību, kā arī 
pašregulējošas reklāmas struktūras cieši 
sadarboties, lai cīnītos pret šādu praksi, 
izmantojot efektīvus līdzekļus, kas garantē 
cilvēka cieņas ievērošanu un tirdzniecības 
un reklāmas godīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. pants
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka reklāmā bieži vien pausti 
diskriminējoši un/vai cieņu pazemojoši 
vēstījumi, kuri pamatojas uz dažādiem 
dzimumu stereotipu veidiem, un ka tas 
kavē dzimumu līdztiesības stratēģiju 
īstenošanu; aicina Komisiju, dalībvalstis un 
pilsonisko sabiedrību cieši sadarboties, lai 
cīnītos pret šādu praksi;

1. uzsver, ka reklāmā bieži vien pausti 
diskriminējoši un/vai cieņu pazemojoši 
vēstījumi, kuri pamatojas uz dažādiem 
dzimumu stereotipu veidiem, un ka tas 
kavē dzimumu līdztiesības stratēģiju 
īstenošanu; aicina Komisiju, dalībvalstis un 
pilsonisko sabiedrību cieši sadarboties, lai 
cīnītos pret šādu praksi, jo īpaši veicinot 
vienota rīcības kodeksa un ētikas normu 
izstrādi ES reklāmas nozares jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Barbara Matera

Atzinuma projekts
1. pants

Atzinuma projekts Grozījums

1.  uzsver, ka reklāmā bieži vien pausti 
diskriminējoši un/vai cieņu pazemojoši 
vēstījumi, kuri pamatojas uz dažādiem 
dzimumu stereotipu veidiem, un ka tas 
kavē dzimumu līdztiesības stratēģiju 
īstenošanu; aicina Komisiju, dalībvalstis un 
pilsonisko sabiedrību cieši sadarboties, lai 
cīnītos pret šādu praksi;

1. uzsver, ka reklāmā dažreiz pausti 
diskriminējoši un/vai cieņu pazemojoši 
vēstījumi, kuri pamatojas uz dzimumu 
stereotipiem, un ka tas kavē dzimumu 
līdztiesības stratēģiju īstenošanu; aicina 
Komisiju, dalībvalstis un pilsonisko 
sabiedrību cieši sadarboties, lai cīnītos pret 
šādu praksi; uzskata, ka ir nepieciešams 
visās dalībvalstīs, kur tas vēl nav izdarīts, 
izveidot reklāmas uzraudzības struktūru, 
lai nodrošinātu reklāmas informācijas 
izplatīšanu atbildīgā veidā un saskaņā ar 
ES principiem;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
1.a pants (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju un dalībvalstis ar 
atbilstošu līdzekļu starpniecību 
nodrošināt, ka tirdzniecībā un reklāmā 
tiek ievērota cilvēka cieņa un ka ne tiešā 
veidā, ne netieši netiek diskriminēta 
personas integritāte, un ka nenotiek 
kūdīšana uz naidu dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes dēļ, nedz arī reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
1.b pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzstāj, ka nevienā plašsaziņas līdzekļu 
jomā attiecībā uz cilvēka cieņu nedrīkst 
raksturot cilvēkus kā mazvērtīgākus vai 
pārākus viņu dzimuma dēļ, ne arī vienīgi 
kā seksa objektus;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2. pants

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir konkrēti reklāmas veidi, 
kuros tiek popularizētas vai nu dažādas 
vardarbības izpausmes pret sievietēm, vai 
stereotipi par sievietēm kā lietām un kuros 

2. uzsver, ka ir konkrēti reklāmas veidi, 
kuros tiek attēlotas vai nu dažādas 
vardarbības izpausmes pret sievietēm, vai 
stereotipi par sievietēm kā lietām un kuros 
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sievietes tiek pazemotas, un tiek aizskarts 
viņu gods; mudina Komisiju un dalībvalstis 
Eiropā veidot izpratnes veicināšanas 
kampaņas pret sievietes ķermeņa 
ekspluatāciju un pret tādu vēstījumu 
izplatīšanu, kuros pausta diskriminācija 
dzimuma dēļ;

sievietes tiek pazemotas, un tiek aizskarts 
viņu gods; mudina Komisiju un dalībvalstis 
Eiropā veidot izpratnes veicināšanas 
kampaņas pret sievietes ķermeņa 
ekspluatāciju, pret tādu vēstījumu 
izplatīšanu, kuros pausta diskriminācija 
dzimuma dēļ, kā arī pret jebkura veida 
diskrimināciju, piemēram, dzimuma, 
rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, vecuma, invaliditātes, 
seksuālās orientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
2. pants

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir konkrēti reklāmas veidi, 
kuros tiek popularizētas vai nu dažādas 
vardarbības izpausmes pret sievietēm, vai 
stereotipi par sievietēm kā lietām un kuros 
sievietes tiek pazemotas, un tiek aizskarts 
viņu gods; mudina Komisiju un dalībvalstis 
Eiropā veidot izpratnes veicināšanas 
kampaņas pret sievietes ķermeņa 
ekspluatāciju un pret tādu vēstījumu 
izplatīšanu, kuros pausta diskriminācija 
dzimuma dēļ;

2. uzsver, ka ir konkrēti reklāmas veidi, 
kuros tiek popularizētas vai nu dažādas 
vardarbības izpausmes pret sievietēm, vai 
stereotipi par sievietēm kā lietām un kuros 
sievietes tiek pazemotas, un tiek aizskarts 
viņu gods; mudina Komisiju un dalībvalstis 
Eiropā veidot izpratnes veicināšanas 
kampaņas pret sievietes ķermeņa 
ekspluatāciju un pret tādu vēstījumu 
izplatīšanu, kuros pausta diskriminācija 
dzimuma dēļ, nodrošinot, ka netiek 
izplatīts tāds saturs, kas attaisno, banalizē 
vardarbību pret sievietēm vai kūda uz to;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
2. pants
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir konkrēti reklāmas veidi, 
kuros tiek popularizētas vai nu dažādas 
vardarbības izpausmes pret sievietēm, vai 
stereotipi par sievietēm kā lietām un kuros 
sievietes tiek pazemotas, un tiek aizskarts 
viņu gods; mudina Komisiju un dalībvalstis 
Eiropā veidot izpratnes veicināšanas 
kampaņas pret sievietes ķermeņa 
ekspluatāciju un pret tādu vēstījumu 
izplatīšanu, kuros pausta diskriminācija 
dzimuma dēļ;

2. uzsver, ka ir konkrēti reklāmas veidi, 
kuros tiek popularizētas vai nu dažādas 
vardarbības izpausmes pret sievietēm, vai 
stereotipi par sievietēm kā lietām un kuros 
sievietes tiek pazemotas, un tiek aizskarts 
viņu gods; sievišķība tiek pārveidota par 
patērēriņa elementu; cilvēcisko attiecību 
komercializēšanas dēļ notiek pamatlomu 
devalvācija sabiedrībā, izraisot vienpusēja 
merkantilistiska uzskata veidošanos; 
mudina Komisiju un dalībvalstis Eiropā 
veidot izpratnes veicināšanas kampaņas, jo 
īpaši pusaudžiem un jauniešiem, pret 
sievietes ķermeņa ekspluatāciju un pret 
tādu vēstījumu izplatīšanu, kuros pausta 
diskriminācija dzimuma dēļ;

Or. el

Grozījums Nr. 10
Barbara Matera

Atzinuma projekts
2. pants

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir konkrēti reklāmas veidi, 
kuros tiek popularizētas vai nu dažādas 
vardarbības izpausmes pret sievietēm, vai 
stereotipi par sievietēm kā lietām un kuros 
sievietes tiek pazemotas, un tiek aizskarts 
viņu gods; mudina Komisiju un 
dalībvalstis Eiropā veidot izpratnes 
veicināšanas kampaņas pret sievietes 
ķermeņa ekspluatāciju un pret tādu 
vēstījumu izplatīšanu, kuros pausta 
diskriminācija dzimuma dēļ;

2. uzsver, ka ir konkrēti reklāmas veidi, 
kuros tiek popularizētas vai nu dažādas 
vardarbības izpausmes pret sievietēm, vai 
stereotipi par personām — vīriešiem un 
sievietēm — un kuri vairāk ietekmē 
sievietes, viņas pazemojot un aizskarot 
viņu cieņu; mudina Komisiju un 
dalībvalstis Eiropā veidot izpratnes 
veicināšanas kampaņas pret sievietes un 
vīrieša ķermeņa ekspluatāciju un pret tādu 
vēstījumu izplatīšanu, kuros pausta 
diskriminācija dzimuma dēļ; tālab aicina 
dalībvalstis atzinīgi novērtēt tās reklāmas 
aģentūras un reklāmas veidotājus, kuri 
pilnībā ievēro šādas pamatnostādnes, 
piemēram, uzticot tiem organizēt izpratnes 
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veicināšanas kampaņas valsts un Eiropas 
mērogā; 

Or. it

Grozījums Nr. 11
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
2.a pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina plašsaziņas līdzekļu un 
reklāmas nozares speciālistus būt 
atbildīgiem un novērst diskriminējošus 
tēlus vai stereotipus, kuru pamatā ir 
dzimums, vecums, izcelsme, reliģija, 
seksuālā orientācija, invaliditāte un 
sociālais statuss;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
3. pants

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 
tiek popularizēts perfekcionisms, un tas 
var negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu; 
vērš uzmanību uz to, ka patērētāji ir 
neaizsargāti pret atdarināšanu un ka 
tādējādi var izveidoties neadekvāta 
uzvedība, trauksme, kaitīgi ieradumi 
(smēķēšana, narkotiku lietošana), tādi 
ēšanas traucējumi kā anoreksija un 
bulīmija, kā arī garīgā līdzsvara 
traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 

3. vērš uzmanību uz to, ka patērētāji ir 
neaizsargāti pret atdarināšanu un ka 
tādējādi var izveidoties neadekvāta 
uzvedība, trauksme, kaitīgi ieradumi 
(smēķēšana, narkotiku lietošana), tādi 
ēšanas traucējumi kā anoreksija un 
bulīmija, kā arī garīgā līdzsvara 
traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi novājējušu 
modeļu (vīriešu vai sieviešu) 
popularizēšanu, jo būtu jāizvairās no 
kaitīgiem vēstījumiem par personas ārējo 
izskatu, ķermeņa nepilnībām, vecumu un 
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(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

svaru;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3. pants

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 
tiek popularizēts perfekcionisms, un tas 
var negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu; vērš 
uzmanību uz to, ka patērētāji ir neaizsargāti 
pret atdarināšanu un ka tādējādi var 
izveidoties neadekvāta uzvedība, trauksme, 
kaitīgi ieradumi (smēķēšana, narkotiku 
lietošana), tādi ēšanas traucējumi kā 
anoreksija un bulīmija, kā arī garīgā 
līdzsvara traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 
(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā cenšas 
popularizēt perfekcionismu, un tas var 
negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu; vērš 
uzmanību uz to, ka patērētāji ir neaizsargāti 
pret atdarināšanu un ka tādējādi var 
izveidoties neadekvāta uzvedība, 
vardarbība, spriedze, vilšanās, trauksme, 
kaitīgi ieradumi (smēķēšana, narkotiku 
lietošana), tādi ēšanas traucējumi kā 
anoreksija un bulīmija, kā arī garīgā 
līdzsvara traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 
(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
3. pants

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 
tiek popularizēts perfekcionisms, un tas var 

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 
tiek popularizēts perfekcionisms, un tas var 
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negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu; vērš 
uzmanību uz to, ka patērētāji ir neaizsargāti 
pret atdarināšanu un ka tādējādi var 
izveidoties neadekvāta uzvedība, trauksme, 
kaitīgi ieradumi (smēķēšana, narkotiku 
lietošana), tādi ēšanas traucējumi kā 
anoreksija un bulīmija, kā arī garīgā 
līdzsvara traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 
(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu; vērš 
uzmanību uz to, ka patērētāji ir neaizsargāti 
pret atdarināšanu un ka tādējādi var 
izveidoties neadekvāta uzvedība, trauksme, 
kaitīgi ieradumi (smēķēšana, narkotiku 
lietošana), tādi ēšanas traucējumi kā 
anoreksija un bulīmija, kā arī garīgā 
līdzsvara traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 
(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru, un ņemot 
vērā to, kā reklāma ietekmē un iespaido 
bērnus un jauniešus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Barbara Matera

Atzinuma projekts
3. pants

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 
tiek popularizēts perfekcionisms, un tas 
var negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu; vērš 
uzmanību uz to, ka patērētāji ir neaizsargāti 
pret atdarināšanu un ka tādējādi var 
izveidoties neadekvāta uzvedība, trauksme, 
kaitīgi ieradumi (smēķēšana, narkotiku 
lietošana), tādi ēšanas traucējumi kā 
anoreksija un bulīmija, kā arī garīgā 
līdzsvara traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 
(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

3. atzīmē un uzskata par nosodāmu to, ka 
reklāmā un tirgvedībā bieži tiek sniegta 
maldinoša informācija, izmantojot 
vilinošus virtuālus tēlus, kuri popularizē 
perfekcionismu, un tas var negatīvi 
ietekmēt sieviešu, vīriešu un jauniešu 
pašcieņu un pašnovērtējumu; vērš 
uzmanību uz to, ka patērētāji ir neaizsargāti 
pret atdarināšanu un ka tādējādi var 
izveidoties neadekvāta uzvedība, trauksme, 
kaitīgi ieradumi (smēķēšana, narkotiku 
lietošana), tādi ēšanas traucējumi kā 
anoreksija un bulīmija, kā arī garīgā 
līdzsvara traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus un reklāmas aģentūras 
pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu (vīriešu 
vai sieviešu) popularizēšanu, jo būtu 
jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem par 
personas ārējo izskatu, ķermeņa 
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nepilnībām, vecumu un svaru;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
3. pants

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 
tiek popularizēts perfekcionisms, un tas var 
negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu; vērš 
uzmanību uz to, ka patērētāji ir neaizsargāti 
pret atdarināšanu un ka tādējādi var 
izveidoties neadekvāta uzvedība, trauksme, 
kaitīgi ieradumi (smēķēšana, narkotiku 
lietošana), tādi ēšanas traucējumi kā 
anoreksija un bulīmija, kā arī garīgā 
līdzsvara traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 
(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 
tiek popularizēts perfekcionisms, ar ko tiek 
uzspiesta vienveidība, tiek sēta 
sāncensības sēkla sieviešu vidū, tiek 
veicināti tādi lomu modeļi, kam nav 
sakara ar realitāti un kas negatīvi ietekmē
sieviešu, vīriešu un jauniešu pašcieņu un 
pašnovērtējumu; vērš uzmanību uz to, ka 
patērētāji ir neaizsargāti pret atdarināšanu 
un ka tādējādi var izveidoties neadekvāta 
uzvedība, trauksme, kaitīgi ieradumi 
(smēķēšana, narkotiku lietošana), tādi 
ēšanas traucējumi kā anoreksija un 
bulīmija, kā arī garīgā līdzsvara 
traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 
(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

Or. el

Grozījums Nr. 17
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
3. pants

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 3. atzīmē, ka reklāmā un tirgvedībā bieži 
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tiek popularizēts perfekcionisms, un tas var 
negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu; vērš 
uzmanību uz to, ka patērētāji ir 
neaizsargāti pret atdarināšanu un ka 
tādējādi var izveidoties neadekvāta 
uzvedība, trauksme, kaitīgi ieradumi 
(smēķēšana, narkotiku lietošana), tādi 
ēšanas traucējumi kā anoreksija un 
bulīmija, kā arī garīgā līdzsvara 
traucējumi; aicina visus reklāmas 
veidotājus pārskatīt pārmērīgi tievu modeļu 
(vīriešu vai sieviešu) popularizēšanu, jo 
būtu jāizvairās no kaitīgiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

tiek popularizēts perfekcionisms, un tas var 
negatīvi ietekmēt sieviešu, vīriešu un 
jauniešu pašcieņu un pašnovērtējumu, kā 
arī var izraisīt tādus ēšanas traucējumus 
kā anoreksija un bulīmija un garīgā 
līdzsvara traucējumus; aicina visus 
reklāmas veidotājus pārskatīt pārmērīgi 
tievu modeļu (vīriešu vai sieviešu) 
popularizēšanu, jo būtu jāizvairās no 
pretrunīgiem un maldinošiem vēstījumiem 
par personas ārējo izskatu, ķermeņa 
nepilnībām, vecumu un svaru;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
3.a pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina plašsaziņas līdzekļus to 
veidotajās programmās izvēlēties 
izteiksmes līdzekļus, kas nebūtu 
diskriminējoši dzimuma dēļ, lai 
nodrošinātu, ka tajās sievietes aktīvi 
darbotos un būtu samērīgi pārstāvētas un 
ka tiek sniegti abu dzimumu daudzveidīgi 
tēli, ne tikai tādi, kas vispārējā izpratnē 
tiek dēvēti par skaistiem, un ka netiek 
attēloti diskriminējoši dzimumu lomu 
stereotipi dažādās dzīves jomās, jo īpaši 
attiecībā uz to programmu saturu, kas 
paredzētas bērniem un jauniešiem;

Or. es
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Grozījums Nr. 19
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
4. pants

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka uzticama reklāma var pozitīvi 
ietekmēt sabiedrības uzskatus tādos 
jautājumos kā dzimumu lomas, ķermeņa 
tēls un priekšstats par to, kas ir normāls; 
mudina reklāmas veidotājus savos darbos 
būt konstruktīvākiem, lai popularizētu 
sieviešu pozitīvo lomu sabiedrībā, darbā, 
ģimenē un valsts dzīvē;

4. uzsver — tā kā patēriņa preču reklāma 
ir tieši saistīta ar presi, radio un televīziju, 
veidojot to nedalāmu sastāvdaļu, kā arī 
netiešā veidā ar kino nozari un televīzijas 
seriāliem, parādot produktu 
izvietošanu, — uzticama reklāma var 
pozitīvi ietekmēt sabiedrības uzskatus 
tādos jautājumos kā dzimumu lomas, 
ķermeņa tēls un priekšstats par to, kas ir 
normāls; mudina reklāmas veidotājus savos 
darbos būt konstruktīvākiem, lai 
popularizētu sieviešu pozitīvo lomu 
sabiedrībā, darbā, ģimenē un valsts dzīvē; 

Or. el

Grozījums Nr. 20
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
4. pants

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka uzticama reklāma var pozitīvi 
ietekmēt sabiedrības uzskatus tādos 
jautājumos kā dzimumu lomas, ķermeņa 
tēls un priekšstats par to, kas ir normāls; 
mudina reklāmas veidotājus savos darbos 
būt konstruktīvākiem, lai popularizētu 
sieviešu pozitīvo lomu sabiedrībā, darbā, 
ģimenē un valsts dzīvē;

4. uzsver, ka uzticama reklāma var pozitīvi 
ietekmēt sabiedrības uzskatus tādos 
jautājumos kā dzimumu lomas, ķermeņa 
tēls un priekšstats par to, kas ir normāls; 

Or. es
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Grozījums Nr. 21
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
4. pants

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka uzticama reklāma var pozitīvi 
ietekmēt sabiedrības uzskatus tādos 
jautājumos kā dzimumu lomas, ķermeņa 
tēls un priekšstats par to, kas ir normāls; 
mudina reklāmas veidotājus savos darbos 
būt konstruktīvākiem, lai popularizētu 
sieviešu pozitīvo lomu sabiedrībā, darbā, 
ģimenē un valsts dzīvē;

4. uzsver, ka uzticama reklāma var pozitīvi 
ietekmēt sabiedrības uzskatus tādos 
jautājumos kā dzimumu lomas, ķermeņa 
tēls un priekšstats par to, kas ir normāls;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Barbara Matera

Atzinuma projekts
4. pants

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka uzticama reklāma var pozitīvi 
ietekmēt sabiedrības uzskatus tādos 
jautājumos kā dzimumu lomas, ķermeņa 
tēls un priekšstats par to, kas ir normāls; 
mudina reklāmas veidotājus savos darbos 
būt konstruktīvākiem, lai popularizētu 
sieviešu pozitīvo lomu sabiedrībā, darbā, 
ģimenē un valsts dzīvē;

4. uzsver, ka reklāma, ja tā atbilst iepriekš 
minētajiem principiem, var pozitīvi 
ietekmēt sabiedrības uzskatus tādos 
jautājumos kā dzimumu lomas un cilvēka
ķermeņa tēls; mudina reklāmas veidotājus 
savos darbos būt konstruktīvākiem, lai 
popularizētu sieviešu un vīriešu pozitīvo 
lomu sabiedrībā, darbā, ģimenē un valsts 
dzīvē;

Or. it

Grozījums Nr. 23
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
4.a pants (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a tāpat uzsver, ka uz līdzvērtīgiem 
pamatiem būtu jābalsta un jāpopularizē 
pasākumi politikas, sociālajā un kultūras 
jomā, kuri adresēti sievietēm vai veikti to 
interesēs, kā arī tie, ar kuriem veicina 
iespēju sniegšanu sievietēm;

Or. es

Grozījums Nr. 24
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5. pants

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
apmācības un izglītības pasākumus kā 
līdzekli stereotipu pārvarēšanai, 
diskriminācijas izskaušanai un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai.

5. uzskata, ka reklāma var būt efektīvs 
līdzeklis, lai apstrīdētu stereotipus un tos 
salīdzinātu un lai cīnītos pret rasismu, 
dzimuma diskrimināciju un citu veidu 
diskrimināciju, un ka tas ir būtiski 
mūsdienu daudznacionālajā sabiedrībā;
aicina Komisiju, dalībvalstis un reklāmas 
speciālistus stiprināt apmācības un 
izglītības pasākumus kā līdzekli stereotipu 
pārvarēšanai, diskriminācijas izskaušanai 
un dzimumu līdztiesības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
5. pants

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
apmācības un izglītības pasākumus kā 

5. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 
un uzsākt iniciatīvas, ievērojot tolerences 
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līdzekli stereotipu pārvarēšanai, 
diskriminācijas izskaušanai un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai.

principu, un veicināt dzimumu līdztiesības 
kultūru kā līdzekli stereotipu pārvarēšanai, 
diskriminācijas izskaušanai un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Barbara Matera

Atzinuma projekts
5. pants

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
apmācības un izglītības pasākumus kā 
līdzekli stereotipu pārvarēšanai, 
diskriminācijas izskaušanai un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai.

5. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
apmācības un izglītības pasākumus kā 
līdzekli stereotipu pārvarēšanai, 
diskriminācijas izskaušanai un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai; jo īpaši mudina 
dalībvalstis uzsākt un pilnveidot ciešu 
sadarbību ar esošajām tirgvedības, 
komunikācijas un reklāmas mācību 
iestādēm, lai palīdzētu nodrošināt 
atbilstošu apmācību attiecīgās nozares 
nākamajam darbaspēkam;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
5. pants

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
apmācības un izglītības pasākumus kā 
līdzekli stereotipu pārvarēšanai, 
diskriminācijas izskaušanai un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai.

5. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
apmācības un izglītības pasākumus kā 
līdzekli stereotipu pārvarēšanai, 
diskriminācijas izskaušanai un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai, jo īpaši sākot no 
agrīna vecuma;
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Or. en

Grozījums Nr. 28
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5.a pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu jomā 
būtu jāievēro princips par integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības īstenošanai, lai 
atbilstīgi līdztiesības principam izskaustu 
nepamatotus vīriešu un sieviešu 
stereotipus;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5.b pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina dalībvalstis ieviest kvotas vai 
citus pozitīvus pasākumus sabiedrisko 
plašsaziņas līdzekļu jomā, kā arī 
vienlaikus izvirzīt mērķus sieviešu 
līdzdalības un pārstāvniecības 
paplašināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5.c pants (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
reklāmas saturs ir legāls, piedienīgs, 
patiess un domām bagāts, un ka jāizveido 
efektīvi pašregulējoši mehānismi visā 
Eiropas Savienībā, kuri pamatotos uz 
profesionalitāti un kopēju ētikas kodeksu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5.d pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d uzsver, cik svarīgi ir veicināt pastāvīgu 
apspriešanos Eiropas Komisijas, Eiropas 
Parlamenta, dalībvalstu parlamentu, 
pilsoniskās sabiedrības, regulatīvo iestāžu 
un reklāmas speciālistu vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5.e pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e uzsver, ka jāveic salīdzinošs pētījums 
visās ES dalībvalstīs, lai konstatētu labāko 
pieredzi attiecībā uz reklāmu, kas ir 
efektīva un labvēlīga pret abiem 
dzimumiem; 

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Izaskun Bilbao Barandica

Atzinuma projekts
5.f pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f prasa, lai Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtam (EIGE) tiktu 
uzticēts pienākums sniegt konsultācijas 
un analizēt reklāmu, ko veido ES iestāžu 
plašsaziņas līdzekļi, kā arī veikt vispārējās 
reklāmas materiāla analīzi, lai izskaustu 
visu veidu diskrimināciju dzimuma dēļ; 
turklāt prasa EIGE nodrošināt, lai tiktu 
izstrādāti ētikas kodeksi, ko piemēro ES 
iestāžu plašsaziņas līdzekļu veidotajam 
saturam;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Silvia Costa

Atzinuma projekts
5.g pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, 
lai sekmētu strukturētas apmācības 
iniciatīvas attiecībā uz galveno reklāmas 
aģentūru izglītošanu dzimuma līdztiesības 
jautājumos, lai ieviestu integrēto pieeju 
dzimumu līdztiesībai plašsaziņas līdzekļu 
nozares izglītošanā un lai veicinātu 
reklāmas kampaņas, kurās tiek ievērota 
cieņa pret sievieti, sievietes lomu 
daudzveidība un sievietes identitāte;  

Or. it
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Grozījums Nr. 35
Silvia Costa

Atzinuma projekts
5.h pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.h aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt izpratni par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem to organizāciju un iestāžu 
vidū, kuras ir atbildīgas par reklāmas 
sociālās ietekmes novērtēšanu, un valstīs, 
kur šādu struktūru nav, sekmēt to izveidi;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Silvia Costa

Atzinuma projekts
5.i pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.i mudina Komisiju un dalībvalstis 
apvienot spēkus un sekmēt konsultācijas 
lietotāju un/vai patērētāju organizācijām, 
kuras ir atbildīgas par reklāmas ietekmes 
novērtēšanu saistībā ar  dzimumu 
līdztiesības jautājumu;

Or. it

Grozījums Nr. 37
Silvia Costa

Atzinuma projekts
5.j pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.j uzsver, ka skolās jāsekmē izglītošana 
dzimumu līdztiesības jautājumos saistībā 
ar plašsaziņas līdzekļu izmantošanu un 
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prasmju veidošanu darbā ar tiem, lai 
sekmētu jauniešu izpratni par 
stereotipiem, kuri pamatojas uz dzimumu 
diskrimināciju; 

Or. it

Grozījums Nr. 38
Silvia Costa

Atzinuma projekts
5.k pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.k mudina Komisiju atbalstīt salīdzinošu 
izpēti un dokumentēšanu dalībvalstīs par 
sievietes tēlu, kādu to atspoguļo reklāmas 
un mārketinga saturā;

Or. it

Grozījums Nr. 39
Silvia Costa

Atzinuma projekts
5.l pants (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.l mudina Komisiju ieviest ikgadēju 
kvalitātes balvu par reklāmu, kuras saturā 
visefektīvāk veicināta cieņa pret sievieti, 
pret viņas lomu un tēlu;

Or. it

Grozījums Nr. 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Atzinuma projekts
5.m pants (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.m aicina Komisiju un dalībvalstis 
novērtēt valstu rīcības kodeksu 
īstenošanu, kuri attiecas uz plašsaziņas 
līdzekļiem un jaunajām informācijas un 
sakaru tehnoloģijām; aicina dalībvalstis 
izvērtēt valstu pašregulējošo struktūru 
darbības efektivitāti;

Or. fr


