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Amendement 1
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Visum (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
3 september 2008 over het effect van 
marketing en reclame op de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen,

Or. en

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat reclame vaak
discriminerende en/of onwaardige 
boodschappen overbrengt die gebaseerd 
zijn op alle vormen van genderstereotypen, 
waardoor de strategieën voor 
gendergelijkheid worden belemmerd; roept 
de Commissie, de lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld op nauw 
samen te werken om dergelijke praktijken 
te bestrijden;

1. benadrukt dat reclame soms
discriminerende en/of onwaardige 
boodschappen overbrengt die gebaseerd 
zijn op alle vormen van genderstereotypen, 
waardoor de strategieën voor 
gendergelijkheid worden belemmerd; roept 
de Commissie, de lidstaten, het 
maatschappelijk middenveld en 
zelfregulerende instanties in de 
reclamesector op nauw samen te werken 
om dergelijke praktijken te bestrijden door 
een beroep te doen op doeltreffende 
middelen die ervoor zorgen dat de 
menselijke waardigheid en eerlijkheid 
worden geëerbiedigd in marketing en 
reclame;

Or. en

Amendement 3
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat reclame vaak 
discriminerende en/of onwaardige 
boodschappen overbrengt die gebaseerd 
zijn op alle vormen van genderstereotypen, 
waardoor de strategieën voor 
gendergelijkheid worden belemmerd; roept 
de Commissie, de lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld op nauw 
samen te werken om dergelijke praktijken 
te bestrijden;

1. benadrukt dat reclame vaak 
discriminerende en/of onwaardige 
boodschappen overbrengt die gebaseerd 
zijn op alle vormen van genderstereotypen, 
waardoor de strategieën voor 
gendergelijkheid worden belemmerd; roept 
de Commissie, de lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld op nauw 
samen te werken om dergelijke praktijken 
te bestrijden, met name door de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
gedragscode en gemeenschappelijke 
ethische normen binnen de reclamesector 
van de EU te bevorderen;

Or. en

Amendement 4
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1.  benadrukt dat reclame vaak
discriminerende en/of onwaardige 
boodschappen overbrengt die gebaseerd 
zijn op alle vormen van genderstereotypen, 
waardoor de strategieën voor 
gendergelijkheid worden belemmerd; roept 
de Commissie, de lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld op nauw 
samen te werken om dergelijke praktijken 
te bestrijden;

1. benadrukt dat reclame soms
discriminerende en/of onwaardige 
boodschappen overbrengt die gebaseerd 
zijn op genderstereotypen, waardoor de 
strategieën voor gendergelijkheid worden 
belemmerd; roept de Commissie, de 
lidstaten en het maatschappelijk 
middenveld op nauw samen te werken om 
dergelijke praktijken te bestrijden; acht het 
noodzakelijk dat alle lidstaten die dit nog 
niet gedaan hebben een orgaan oprichten 
dat fungeert als waakhond in de 
reclamesector om ervoor te zorgen dat 
boodschappen op een verantwoordelijke 
manier worden overgedragen en in 
overeenstemming zijn met de EU-
beginselen;

Or. it
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Amendement 5
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op er met de gepaste middelen voor te 
zorgen dat er bij reclame en marketing 
eerbied wordt getoond voor de menselijke 
waardigheid en de menselijke integriteit 
en dat er noch sprake is van rechtstreekse 
of onrechtstreekse discriminatie, noch op 
enigerlei wijze wordt aangezet tot haat op 
basis van geslacht, ras of etnische 
afkomst, religie of geloof, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;

Or. en

Amendement 6
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat geen enkel 
mediakanaal mensen mag kunnen 
afbeelden als meer- of minderwaardig in 
termen van menselijke waardigheid op 
basis van hun geslacht, noch als louter 
seksuele objecten;

Or. es

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op het bestaan van bepaalde 
advertenties die verschillende vormen van 
geweld bevorderen, vrouwen stereotyperen 

2. wijst op het bestaan van bepaalde 
advertenties die verschillende vormen van 
geweld tonen, vrouwen stereotyperen als 
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als objecten, hen vernederen of hun 
waardigheid onderuit halen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met aandrang 
Europese bewustmakingscampagnes te 
ontwikkelen tegen de commercialisering 
van het vrouwelijke lichaam en de 
verspreiding van seksistische 
boodschappen;

objecten, hen vernederen of hun 
waardigheid onderuit halen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met aandrang 
Europese bewustmakingscampagnes te 
ontwikkelen tegen de commercialisering 
van het vrouwelijke lichaam, de 
verspreiding van seksistische 
boodschappen en alle vormen van 
discriminatie, zoals discriminatie op basis 
van geslacht, ras, etnische afkomst, 
godsdienstige of andere overtuigingen, 
leeftijd, handicap of seksuele geaardheid;

Or. en

Amendement 8
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op het bestaan van bepaalde 
advertenties die verschillende vormen van 
geweld bevorderen, vrouwen stereotyperen 
als objecten, hen vernederen of hun 
waardigheid onderuit halen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met aandrang 
Europese bewustmakingscampagnes te 
ontwikkelen tegen de commercialisering 
van het vrouwelijke lichaam en de 
verspreiding van seksistische 
boodschappen;

2. wijst op het bestaan van bepaalde 
advertenties die verschillende vormen van 
geweld bevorderen, vrouwen stereotyperen 
als objecten, hen vernederen of hun 
waardigheid onderuit halen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met aandrang 
Europese bewustmakingscampagnes te 
ontwikkelen tegen de commercialisering 
van het vrouwelijke lichaam en de 
verspreiding van seksistische 
boodschappen, om er op die manier voor 
te zorgen dat er geen inhoud wordt 
verspreid die geweld tegen vrouwen 
rechtvaardigt, bagatelliseert of opwekt;

Or. es

Amendement 9
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op het bestaan van bepaalde 2. wijst op het bestaan van bepaalde 
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advertenties die verschillende vormen van 
geweld bevorderen, vrouwen stereotyperen 
als objecten, hen vernederen of hun 
waardigheid onderuit halen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met aandrang 
Europese bewustmakingscampagnes te 
ontwikkelen tegen de commercialisering 
van het vrouwelijke lichaam en de 
verspreiding van seksistische 
boodschappen;

advertenties die verschillende vormen van 
geweld bevorderen, vrouwen stereotyperen 
als objecten, hen vernederen of hun 
waardigheid onderuit halen; 
vrouwelijkheid wordt omgevormd tot een 
consumptiegoed; de ontwaarding van de 
fundamentele rollen die vrouwen in de 
samenleving vervullen wordt verergerd 
door de commercialisering van de 
menselijke relaties, wat leidt tot een 
eenzijdige materialistische visie; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met aandrang 
Europese bewustmakingscampagnes, met 
name voor tieners en jongeren, te 
ontwikkelen tegen de commercialisering 
van het vrouwelijke lichaam en de 
verspreiding van seksistische 
boodschappen;

Or. el

Amendement 10
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op het bestaan van bepaalde 
advertenties die verschillende vormen van 
geweld bevorderen, vrouwen stereotyperen 
als objecten, hen vernederen of hun 
waardigheid onderuit halen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met aandrang 
Europese bewustmakingscampagnes te 
ontwikkelen tegen de commercialisering 
van het vrouwelijke lichaam en de 
verspreiding van seksistische 
boodschappen;

2. wijst op het bestaan van bepaalde 
advertenties die verschillende vormen van 
geweld bevorderen of individuen, zowel 
mannen als vrouwen, stereotyperen, waar 
vooral vrouwen het slachtoffer van zijn, 
waardoor ze worden vernederd en hun
waardigheid onderuit wordt gehaald; 
vraagt de Commissie en de lidstaten met 
aandrang Europese 
bewustmakingscampagnes te ontwikkelen 
tegen de commercialisering van het 
vrouwelijke en het mannelijke lichaam en 
de verspreiding van seksistische 
boodschappen; roept de lidstaten hiertoe 
op reclamebureaus en adverteerders die 
deze richtsnoeren volledig naleven te 
belonen, bijvoorbeeld door hen de 
opdracht te geven nationale en Europese 
bewustmakingscampagnes uit te voeren; 

Or. it



PE445.763v01-00 8/21 AM\824444NL.doc

NL

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de media en reclamemakers 
op zich verantwoordelijk op te stellen en 
zich te kanten tegen discriminerende of 
stereotyperende beelden die gebaseerd zijn 
op geslacht, leeftijd, afkomst, religie, 
seksuele geaardheid, handicap en sociale 
status;

Or. en

Amendement 12
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat in reclame en marketing 
de idee van perfectie vaak wordt 
aangeprezen, wat een negatieve invloed 
kan hebben op het zelfbeeld en het 
zelfrespect van vrouwen, mannen en 
jongeren; vestigt de aandacht op de 
vatbaarheid van consumenten voor 
mimetisme, wat kan leiden tot ongepast 
gedrag, angst, schadelijke verslavingen 
(roken, drugs), eetstoornissen zoals 
anorexia nervosa en boulimie, en een 
verstoring van het geestelijke evenwicht; 
roept alle adverteerders op zich opnieuw te 
beraden over de bevordering van uitermate 
magere modellen (mannen of vrouwen), 
om schadelijke boodschappen over 
uiterlijk, lichamelijke onvolmaaktheden, 
leeftijd en gewicht te vermijden;

3. vestigt de aandacht op de vatbaarheid 
van consumenten voor mimetisme, wat kan 
leiden tot ongepast gedrag, angst, 
schadelijke verslavingen (roken, drugs), 
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en 
boulimie, en een verstoring van het 
geestelijke evenwicht; roept alle 
adverteerders op zich opnieuw te beraden 
over de bevordering van uitermate magere 
modellen (mannen of vrouwen), om 
schadelijke boodschappen over uiterlijk, 
lichamelijke onvolmaaktheden, leeftijd en 
gewicht te vermijden;

Or. fr
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Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak wordt aangeprezen, 
wat een negatieve invloed kan hebben op 
het zelfbeeld en het zelfrespect van 
vrouwen, mannen en jongeren; vestigt de 
aandacht op de vatbaarheid van 
consumenten voor mimetisme, wat kan 
leiden tot ongepast gedrag, angst, 
schadelijke verslavingen (roken, drugs), 
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en 
boulimie, en een verstoring van het 
geestelijke evenwicht; roept alle 
adverteerders op zich opnieuw te beraden 
over de bevordering van uitermate magere 
modellen (mannen of vrouwen), om 
schadelijke boodschappen over uiterlijk, 
lichamelijke onvolmaaktheden, leeftijd en 
gewicht te vermijden;

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak lijkt te worden
aangeprezen, wat een negatieve invloed 
kan hebben op het zelfbeeld en het 
zelfrespect van vrouwen, mannen en 
jongeren; vestigt de aandacht op de 
vatbaarheid van consumenten voor 
mimetisme, wat kan leiden tot ongepast 
gedrag, geweld, spanningen, 
ontgoocheling, angst, schadelijke 
verslavingen (roken, drugs), eetstoornissen 
zoals anorexia nervosa en boulimie, en een 
verstoring van het geestelijke evenwicht; 
roept alle adverteerders op zich opnieuw te 
beraden over de bevordering van uitermate 
magere modellen (mannen of vrouwen), 
om schadelijke boodschappen over 
uiterlijk, lichamelijke onvolmaaktheden, 
leeftijd en gewicht te vermijden;

Or. en

Amendement 14
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak wordt aangeprezen, 
wat een negatieve invloed kan hebben op 
het zelfbeeld en het zelfrespect van 
vrouwen, mannen en jongeren; vestigt de 
aandacht op de vatbaarheid van 
consumenten voor mimetisme, wat kan 
leiden tot ongepast gedrag, angst, 
schadelijke verslavingen (roken, drugs), 
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en 
boulimie, en een verstoring van het 
geestelijke evenwicht; roept alle 

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak wordt aangeprezen, 
wat een negatieve invloed kan hebben op 
het zelfbeeld en het zelfrespect van 
vrouwen, mannen en jongeren; vestigt de 
aandacht op de vatbaarheid van 
consumenten voor mimetisme, wat kan 
leiden tot ongepast gedrag, angst, 
schadelijke verslavingen (roken, drugs), 
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en 
boulimie, en een verstoring van het 
geestelijke evenwicht; roept alle 
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adverteerders op zich opnieuw te beraden 
over de bevordering van uitermate magere 
modellen (mannen of vrouwen), om 
schadelijke boodschappen over uiterlijk, 
lichamelijke onvolmaaktheden, leeftijd en 
gewicht te vermijden;

adverteerders op zich opnieuw te beraden 
over de bevordering van uitermate magere 
modellen (mannen of vrouwen), om 
schadelijke boodschappen over uiterlijk, 
lichamelijke onvolmaaktheden, leeftijd en 
gewicht te vermijden, rekening houdend 
met de invloed en impact van reclame op 
kinderen en jongeren;

Or. en

Amendement 15
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak wordt 
aangeprezen, wat een negatieve invloed 
kan hebben op het zelfbeeld en het 
zelfrespect van vrouwen, mannen en 
jongeren; vestigt de aandacht op de
vatbaarheid van consumenten voor 
mimetisme, wat kan leiden tot ongepast 
gedrag, angst, schadelijke verslavingen 
(roken, drugs), eetstoornissen zoals 
anorexia nervosa en boulimie, en een 
verstoring van het geestelijke evenwicht; 
roept alle adverteerders op zich opnieuw te 
beraden over de bevordering van uitermate 
magere modellen (mannen of vrouwen), 
om schadelijke boodschappen over 
uiterlijk, lichamelijke onvolmaaktheden, 
leeftijd en gewicht te vermijden;

3. merkt op en betreurt dat in reclame en 
marketing regelmatig misleidende 
boodschappen worden verstuurd door 
middel van verleidelijke virtuele beelden 
die de idee van perfectie aanprijzen, wat 
een negatieve invloed kan hebben op het 
zelfbeeld en het zelfrespect van vrouwen, 
mannen en jongeren; vestigt de aandacht 
op de vatbaarheid van consumenten voor 
mimetisme, wat kan leiden tot ongepast 
gedrag, angst, schadelijke verslavingen 
(roken, drugs), eetstoornissen zoals 
anorexia nervosa en boulimie, en een 
verstoring van het geestelijke evenwicht; 
roept alle adverteerders en 
reclamebureaus op zich opnieuw te 
beraden over de bevordering van uitermate 
magere modellen (mannen of vrouwen), 
om schadelijke boodschappen over 
uiterlijk, lichamelijke onvolmaaktheden, 
leeftijd en gewicht te vermijden;

Or. it

Amendement 16
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak wordt aangeprezen, 
wat een negatieve invloed kan hebben op 
het zelfbeeld en het zelfrespect van 
vrouwen, mannen en jongeren; vestigt de 
aandacht op de vatbaarheid van 
consumenten voor mimetisme, wat kan 
leiden tot ongepast gedrag, angst, 
schadelijke verslavingen (roken, drugs), 
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en 
boulimie, en een verstoring van het 
geestelijke evenwicht; roept alle 
adverteerders op zich opnieuw te beraden 
over de bevordering van uitermate magere 
modellen (mannen of vrouwen), om 
schadelijke boodschappen over uiterlijk, 
lichamelijke onvolmaaktheden, leeftijd en 
gewicht te vermijden;

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak wordt aangeprezen, 
wat uniformiteit opdringt, zorgt voor een 
basis voor rivaliteit onder vrouwen, 
rolmodellen bevordert die niet stroken met 
de realiteit en een negatieve invloed heeft
op het zelfbeeld en het zelfrespect van 
vrouwen, mannen en jongeren; vestigt de 
aandacht op de vatbaarheid van 
consumenten voor mimetisme, wat kan 
leiden tot ongepast gedrag, angst, 
schadelijke verslavingen (roken, drugs), 
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en 
boulimie, en een verstoring van het 
geestelijke evenwicht; roept alle 
adverteerders op zich opnieuw te beraden 
over de bevordering van uitermate magere 
modellen (mannen of vrouwen), om 
schadelijke boodschappen over uiterlijk, 
lichamelijke onvolmaaktheden, leeftijd en 
gewicht te vermijden;

Or. el

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak wordt aangeprezen, 
wat een negatieve invloed kan hebben op 
het zelfbeeld en het zelfrespect van 
vrouwen, mannen en jongeren; vestigt de 
aandacht op de vatbaarheid van 
consumenten voor mimetisme, wat kan 
leiden tot ongepast gedrag, angst, 
schadelijke verslavingen (roken, drugs),
eetstoornissen zoals anorexia nervosa en 
boulimie, en een verstoring van het 
geestelijke evenwicht; roept alle 
adverteerders op zich opnieuw te beraden 
over de bevordering van uitermate magere 
modellen (mannen of vrouwen), om 

3. merkt op dat in reclame en marketing de 
idee van perfectie vaak wordt aangeprezen, 
wat een negatieve invloed kan hebben op 
het zelfbeeld en het zelfrespect van 
vrouwen, mannen en jongeren; dit kan 
leiden tot eetstoornissen zoals anorexia 
nervosa en boulimie, en een verstoring van 
het geestelijke evenwicht; roept alle 
adverteerders op zich opnieuw te beraden 
over de bevordering van uitermate magere 
modellen (mannen of vrouwen), om 
tegenstrijdige en misleidende
boodschappen over uiterlijk, lichamelijke
onvolmaaktheden, leeftijd en gewicht te 
vermijden;
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schadelijke boodschappen over uiterlijk, 
lichamelijke onvolmaaktheden, leeftijd en 
gewicht te vermijden;

Or. en

Amendement 18
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de media op taal op een niet-
seksistische manier te gebruiken in de 
programma's die ze maken, ervoor te 
zorgen dat vrouwen actief deelnemen en 
op een evenwichtige manier 
vertegenwoordigd zijn, en te zorgen voor 
diverse beelden van beide geslachten, die 
verder gaan dan de algemene 
schoonheidsidealen en seksistische 
stereotypen over rollen die worden vervuld 
op verschillende levensterreinen, met 
name wanneer het gaat om inhoud die 
gericht is op kinderen en jongeren;

Or. es

Amendement 19
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat betrouwbare reclame een 
positieve invloed kan hebben op de visie 
van de maatschappij op kwesties als 
rolpatronen van vrouwen en mannen, 
lichaamsbeeld en "normaliteit"; spoort 
adverteerders aan constructievere 
advertenties te maken, om op die manier de 
positieve rol van vrouwen in de 
samenleving, op het werk, in de familie en 
in het openbare leven te bevorderen;

4. benadrukt dat, aangezien reclame voor 
consumptiegoederen rechtstreeks 
samenhangt en onlosmakelijk verbonden 
is met de pers, radio en televisie, en 
indirect samenhangt met de filmindustrie 
en televisieseries, in de vorm van product 
placement, betrouwbare reclame en de 
bevordering van gezonde rolmodellen een 
positieve invloed kunnen hebben op de 
visie van de maatschappij op kwesties als 
rolpatronen van vrouwen en mannen, 
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lichaamsbeeld en "normaliteit"; spoort 
adverteerders aan constructievere 
advertenties te maken, om op die manier de 
positieve rol van vrouwen in de 
samenleving, op het werk, in de familie en 
in het openbare leven te bevorderen; 

Or. el

Amendement 20
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat betrouwbare reclame een 
positieve invloed kan hebben op de visie 
van de maatschappij op kwesties als 
rolpatronen van vrouwen en mannen, 
lichaamsbeeld en "normaliteit"; spoort 
adverteerders aan constructievere 
advertenties te maken, om op die manier 
de positieve rol van vrouwen in de 
samenleving, op het werk, in de familie en 
in het openbare leven te bevorderen;

4. benadrukt dat betrouwbare reclame een 
positieve invloed kan hebben op de visie 
van de maatschappij op kwesties als 
rolpatronen van vrouwen en mannen, 
lichaamsbeeld en "normaliteit"; 

Or. es

Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat betrouwbare reclame een 
positieve invloed kan hebben op de visie 
van de maatschappij op kwesties als 
rolpatronen van vrouwen en mannen, 
lichaamsbeeld en "normaliteit"; spoort 
adverteerders aan constructievere 
advertenties te maken, om op die manier 
de positieve rol van vrouwen in de 
samenleving, op het werk, in de familie en 
in het openbare leven te bevorderen;

4. benadrukt dat betrouwbare reclame een 
positieve invloed kan hebben op de visie 
van de maatschappij op kwesties als 
rolpatronen van vrouwen en mannen, 
lichaamsbeeld en "normaliteit";

Or. en
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Amendement 22
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat betrouwbare reclame een 
positieve invloed kan hebben op de visie 
van de maatschappij op kwesties als 
rolpatronen van vrouwen en mannen,
lichaamsbeeld en "normaliteit"; spoort 
adverteerders aan constructievere 
advertenties te maken, om op die manier de 
positieve rol van vrouwen in de 
samenleving, op het werk, in de familie en 
in het openbare leven te bevorderen;

4. benadrukt dat reclame, indien de 
bovenstaande beginselen worden 
nageleefd, een positieve invloed kan 
hebben op de visie van de maatschappij op 
kwesties als rolpatronen van vrouwen en 
mannen en het lichaamsbeeld; spoort 
adverteerders aan constructievere 
advertenties te maken, om op die manier de 
positieve rol van vrouwen en mannen in 
de samenleving, op het werk, in de familie 
en in het openbare leven te bevorderen;

Or. it

Amendement 23
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt eveneens dat politieke, 
sociale en culturele activiteiten ter 
bevordering van of gericht op vrouwen en 
activiteiten die het verschaffen van 
zelfbeschikking aan vrouwen bevorderen, 
op voet van gelijkheid moeten worden 
verspreid;

Or. es

Amendement 24
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten op 
opleidings- en onderwijsactiviteiten te 
versterken als een manier om stereotypen 
uit de wereld te helpen, discriminatie te 
bestrijden en gendergelijkheid te 
bevorderen;

5. is van mening dat reclame een efficiënt 
hulpmiddel kan zijn om stereotypen aan te 
vechten en er het hoofd aan te bieden, en 
eveneens een hefboom kan vormen tegen 
racisme, seksisme en discriminatie, wat 
onontbeerlijk is in de multiculturele 
samenlevingen van vandaag; roept de 
Commissie, de lidstaten en reclamemakers 
op opleidings- en onderwijsactiviteiten te 
versterken als een manier om stereotypen 
uit de wereld te helpen, discriminatie te 
bestrijden en gendergelijkheid te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 25
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten op 
opleidings- en onderwijsactiviteiten te 
versterken als een manier om stereotypen 
uit de wereld te helpen, discriminatie te 
bestrijden en gendergelijkheid te 
bevorderen;

5. roept de Commissie en de lidstaten op 
initiatieven te ontwerpen en op te starten 
die tot stand komen in een klimaat van 
verdraagzaamheid en de cultuur van 
gendergelijkheid te bevorderen, als een 
manier om stereotypen uit de wereld te 
helpen, discriminatie te bestrijden en 
gendergelijkheid te bevorderen;

Or. en

Amendement 26
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten op 
opleidings- en onderwijsactiviteiten te 
versterken als een manier om stereotypen 
uit de wereld te helpen, discriminatie te 

5. roept de Commissie en de lidstaten op 
opleidings- en onderwijsactiviteiten te 
versterken als een manier om stereotypen 
uit de wereld te helpen, discriminatie te 
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bestrijden en gendergelijkheid te 
bevorderen;

bestrijden en gendergelijkheid te 
bevorderen; dringt er in het bijzonder bij 
de lidstaten op aan een nauwe 
samenwerking te ontwikkelen en te 
introduceren tussen bestaande scholen 
voor marketing, communicatie en 
reclame, om te helpen zorgen voor een 
degelijke opleiding voor de toekomstige 
werkkrachten in de sector;

Or. it

Amendement 27
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de Commissie en de lidstaten op 
opleidings- en onderwijsactiviteiten te 
versterken als een manier om stereotypen
uit de wereld te helpen, discriminatie te 
bestrijden en gendergelijkheid te 
bevorderen;

5. roept de Commissie en de lidstaten op 
opleidings- en onderwijsactiviteiten te 
versterken als een manier om stereotypen 
uit de wereld te helpen, discriminatie te 
bestrijden en gendergelijkheid te 
bevorderen, met name op jonge leeftijd;

Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de media rekening 
moeten houden met het beginsel van 
gendermainstreaming om op die manier 
het stereotyperen van mannen en vrouwen 
in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel te verbeteren;

Or. en



AM\824444NL.doc 17/21 PE445.763v01-00

NL

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de lidstaten op quota of andere 
positieve maatregelen in te voeren in de 
openbare media met als doel de 
participatie en vertegenwoordiging van 
vrouwen te verbeteren;

Or. en

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat het belangrijk is 
te waarborgen dat de inhoud van reclame 
wettelijk, fatsoenlijk, eerlijk en doordacht 
is, door effectieve zelfregulerende 
mechanismen in de hele Europese Unie 
tot stand te brengen op basis van 
professionalisme en een 
gemeenschappelijke ethische code;

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. benadrukt dat het belangrijk 
is een permanente dialoog aan te 
moedigen tussen de Commissie, het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen, het maatschappelijk 
middenveld, regelgevende instanties en 
reclamedeskundigen;
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Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. benadrukt dat het nodig is een 
vergelijkende studie uit te voeren in alle 
EU-lidstaten om goede praktijken te 
identificeren voor doeltreffende en 
gendervriendelijke reclame;

Or. en

Amendement 33
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. vraagt dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) de 
verantwoordelijkheid wordt gegeven om 
advies te geven over en een analyse te 
maken van de reclame die wordt verspreid 
via de media van de EU-instellingen en 
van het algemeen reclamemateriaal, om 
alle vormen van discriminatie op basis 
van geslacht uit te roeien; roept het EIGE 
eveneens op te zorgen voor ethische codes 
die gelden voor de inhoud die wordt 
verspreid door de media van de EU-
instellingen;

Or. es

Amendement 34
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)



AM\824444NL.doc 19/21 PE445.763v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. benadrukt dat specifieke 
maatregelen nodig zijn om 
gestructureerde opleidingsinitiatieven aan 
te moedigen met betrekking tot 
genderperceptie binnen de belangrijkste 
reclamebureaus, om te zorgen voor de 
integratie van het genderaspect in 
mediaopleidingen, zodat 
reclamecampagnes worden bevorderd die 
de waardigheid en de verscheidenheid van 
de rol en de identiteit van de vrouw 
eerbiedigen;

Or. it

Amendement 35
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. roept de Commissie en de 
lidstaten op het bewustzijn van 
genderperceptie te bevorderen bij 
organisaties en autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie 
van de sociale effecten van reclame en, 
indien dergelijke organen niet bestaan, de 
oprichting ervan aan te moedigen;

Or. it

Amendement 36
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 decies. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de rol van 
gebruikersorganisaties en/of 
consumentenorganisaties die 
verantwoordelijk zijn voor de beoordeling 
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van de invloed van reclame op 
genderperceptie te versterken en de 
raadpleging ervan aan te moedigen;

Or. it

Amendement 37
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 undecies. benadrukt dat het nodig is 
gendergerelateerde mediaopvoeding en 
mediageletterdheid te bevorderen in 
scholen, om jongeren bewust te maken 
van seksistische stereotypen; 

Or. it

Amendement 38
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 duodecies. dringt er bij de Commissie op 
aan vergelijkende onderzoeken en het 
verzamelen van documentatie in alle 
lidstaten te bevorderen met betrekking tot 
het beeld van vrouwen dat wordt verspreid 
door reclame en marketing;

Or. it

Amendement 39
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 terdecies. dringt er bij de Commissie op 
aan een jaarlijkse kwaliteitsprijs in te 
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voeren voor reclames die op de meest 
doeltreffende manier de eerbied voor de 
waardigheid, de rol en het beeld van de 
vrouw bevorderen door de manier waarop 
deze worden afgebeeld;

Or. it

Amendement 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quaterdecies. vraagt de Commissie en de 
lidstaten de toepassing van de nationale 
gedragscodes met betrekking tot media en 
nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën te evalueren; 
roept de lidstaten op de doeltreffendheid 
van de nationale zelfregulerende 
instanties te beoordelen;

Or. fr


