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Poprawka 1
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Odniesienie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 
września 2008 r. w sprawie wpływu 
marketingu i reklamy na równość kobiet i 
mężczyzn,

Or. en

Poprawka 2
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że reklama często przekazuje 
treści dyskryminujące lub nieprzyzwoite 
oparte na wszelkiego rodzaju stereotypach 
dotyczących płci, które utrudniają 
realizację strategii w dziedzinie 
równouprawnienia płci; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie oraz społeczeństwo 
obywatelskie do bliskiej współpracy w 
zakresie zwalczania takich praktyk;

1. podkreśla, że reklama przekazuje 
czasami treści dyskryminujące lub 
nieprzyzwoite oparte na wszelkiego 
rodzaju stereotypach dotyczących płci, 
które utrudniają realizację strategii w 
dziedzinie równouprawnienia płci; wzywa 
Komisję, państwa członkowskie oraz 
społeczeństwo obywatelskie i organy 
branżowe zajmujące się regulacją sektora 
reklamy do bliskiej współpracy w zakresie 
zwalczania takich praktyk poprzez 
stosowanie przez sektor marketingu i 
reklamy skutecznych narzędzi 
gwarantujących poszanowanie ludzkiej 
godności i prawości;

Or. en
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Poprawka 3
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że reklama często przekazuje 
treści dyskryminujące lub nieprzyzwoite 
oparte na wszelkiego rodzaju stereotypach 
dotyczących płci, które utrudniają 
realizację strategii w dziedzinie 
równouprawnienia płci; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie oraz społeczeństwo 
obywatelskie do bliskiej współpracy w 
zakresie zwalczania takich praktyk;

1. podkreśla, że reklama często przekazuje 
treści dyskryminujące lub nieprzyzwoite 
oparte na wszelkiego rodzaju stereotypach 
dotyczących płci, które utrudniają 
realizację strategii w dziedzinie 
równouprawnienia płci; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie oraz społeczeństwo 
obywatelskie do bliskiej współpracy w 
zakresie zwalczania takich praktyk, w tym 
poprzez wspieranie opracowania 
wspólnego kodeksu postępowania i norm 
etycznych w sektorze reklamy w UE;

Or. en

Poprawka 4
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1.  podkreśla, że reklama często przekazuje 
treści dyskryminujące lub nieprzyzwoite
oparte na wszelkiego rodzaju stereotypach 
dotyczących płci, które utrudniają 
realizację strategii w dziedzinie 
równouprawnienia płci; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie oraz społeczeństwo 
obywatelskie do bliskiej współpracy w 
zakresie zwalczania takich praktyk;

1. podkreśla, że reklama przekazuje 
czasami treści dyskryminujące lub 
nieprzyzwoite oparte na stereotypach 
dotyczących płci, które utrudniają 
realizację strategii w dziedzinie 
równouprawnienia płci; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie oraz społeczeństwo 
obywatelskie do bliskiej współpracy w 
zakresie zwalczania takich praktyk; uważa, 
że ważne jest, aby wszystkie państwa 
członkowskie, które jeszcze nie utworzyły 
organu monitorującego sektor reklamy, 
uczyniły to w celu zagwarantowania, by 
treści były przekazywane w sposób 
odpowiedzialny i zgodnie z zasadami UE;
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Or. it

Poprawka 5
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby dopilnowały za 
pomocą odpowiednich środków, by 
marketing i reklama nie naruszały 
godności człowieka i jego integralności w 
drodze bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji lub jakiegokolwiek 
podżegania do nienawiści ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
wyznanie czy światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek czy orientację 
seksualną; 

Or. en

Poprawka 6
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że żadne środki przekazu 
nie powinny móc przedstawiać jednych 
osób jako gorszych lub lepszych od 
drugich, określając godność człowieka na 
podstawie płci, ani jako wyłącznie obiekty 
seksualne; 

Or. es
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Poprawka 7
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że istnieją reklamy 
propagujące różne typy przemocy lub 
stereotypów uprzedmiotowionych kobiet, 
upokarzające je i dewaluujące ich godność; 
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie opracowywały europejskie 
kampanie informacyjne dotyczące 
wykorzystywania ciała kobiecego oraz 
propagowania treści seksistowskich;

2. podkreśla, że istnieją reklamy 
pokazujące różne typy przemocy lub 
stereotypów uprzedmiotowionych kobiet, 
upokarzające je i dewaluujące ich godność; 
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie opracowywały europejskie 
kampanie informacyjne dotyczące 
wykorzystywania ciała kobiecego oraz 
propagowania treści seksistowskich i 
wszelkich innych form dyskryminacji, w 
tym ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, 
wyznanie lub inne przekonania, wiek, 
niepełnosprawność i orientację seksualną;

Or. en

Poprawka 8
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że istnieją reklamy 
propagujące różne typy przemocy lub 
stereotypów uprzedmiotowionych kobiet, 
upokarzające je i dewaluujące ich godność;
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie opracowywały europejskie 
kampanie informacyjne dotyczące 
wykorzystywania ciała kobiecego oraz 
propagowania treści seksistowskich;

2. podkreśla, że istnieją reklamy 
propagujące różne typy przemocy lub 
stereotypów uprzedmiotowionych kobiet, 
upokarzające je i dewaluujące ich godność; 
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie opracowywały europejskie 
kampanie informacyjne dotyczące 
wykorzystywania ciała kobiecego oraz 
propagowania treści seksistowskich, 
gwarantując, że nie będą 
rozpowszechniane treści, które 
usprawiedliwiają i trywializują przemoc 
wobec kobiet czy też do niej zachęcają;
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Or. es

Poprawka 9
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że istnieją reklamy 
propagujące różne typy przemocy lub 
stereotypów uprzedmiotowionych kobiet, 
upokarzające je i dewaluujące ich godność;
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie opracowywały europejskie 
kampanie informacyjne dotyczące 
wykorzystywania ciała kobiecego oraz 
propagowania treści seksistowskich;

2. podkreśla, że istnieją reklamy 
propagujące różne typy przemocy lub 
stereotypów uprzedmiotowionych kobiet, 
upokarzające je i dewaluujące ich godność; 
kobiecość staje się towarem 
konsumenckim; komercjalizacja 
stosunków międzyludzkich związana z 
jednostronnym, materialistycznym 
podejściem potęguje zmniejszenie rangi 
podstawowego znaczenia kobiecości w 
społeczeństwie; nalega, aby Komisja i 
państwa członkowskie opracowywały 
europejskie kampanie informacyjne, 
skierowane głównie do nastolatków i osób 
młodych, dotyczące wykorzystywania ciała 
kobiecego oraz propagowania treści 
seksistowskich;

Or. el

Poprawka 10
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że istnieją reklamy 
propagujące różne typy przemocy lub 
stereotypów uprzedmiotowionych kobiet,
upokarzające je i dewaluujące ich godność; 
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie opracowywały europejskie 
kampanie informacyjne dotyczące 

2. podkreśla, że istnieją reklamy 
propagujące różne typy przemocy lub 
stereotypów upokarzające zarówno 
mężczyzn, jak i kobiety, jednak dotyczy to 
w większym stopniu kobiet, i dewaluujące 
ich godność; nalega, aby Komisja i 
państwa członkowskie opracowywały 
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wykorzystywania ciała kobiecego oraz 
propagowania treści seksistowskich;

europejskie kampanie informacyjne 
dotyczące wykorzystywania ciała 
kobiecego i męskiego oraz propagowania 
treści seksistowskich; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich, aby 
nagradzały agencje reklamowe i 
zleceniodawców reklam, którzy w pełni 
stosują się do tych wytycznych, np. 
poprzez zlecanie im organizacji krajowych 
lub europejskich kampanii 
informacyjnych; 

Or. it

Poprawka 11
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje do specjalistów w dziedzinie 
środków przekazu i reklamy, by w 
poczuciu odpowiedzialności 
przeciwstawiali się obrazom o charakterze 
dyskryminacyjnym lub stereotypowym pod 
względem płci, wieku, pochodzenia, 
wyznania, orientacji seksualnej, 
niepełnosprawności i statusu społecznego; 

Or. en

Poprawka 12
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która 
może mieć negatywny wpływ na 

3. zwraca uwagę na podatność 
konsumentów na naśladownictwo, które 
może prowadzić do niewłaściwych 
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samoocenę kobiet, mężczyzn i młodzieży 
oraz ich szacunek dla samych siebie; 
zwraca uwagę na podatność konsumentów 
na naśladownictwo, które może prowadzić 
do niewłaściwych zachowań 
behawioralnych, lęków, szkodliwych 
nałogów (palenie, narkotyki), zaburzeń 
żywienia takich jak anoreksja czy bulimia, 
a także zakłócenia równowagi psychicznej; 
wzywa zleceniodawców reklam do 
zastanowienia się nad promowaniem 
wyjątkowo szczupłych modeli i modelek w 
celu uniknięcia szkodliwych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 
ciała, wieku oraz wagi;

zachowań behawioralnych, lęków, 
szkodliwych nałogów (palenie, narkotyki), 
zaburzeń żywienia takich jak anoreksja czy 
bulimia, a także zakłócenia równowagi 
psychicznej; wzywa zleceniodawców 
reklam do zastanowienia się nad 
promowaniem wyjątkowo szczupłych 
modeli i modelek w celu uniknięcia 
szkodliwych przesłań dotyczących 
wyglądu, niedoskonałości ciała, wieku oraz 
wagi;

Or. fr

Poprawka 13
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która 
może mieć negatywny wpływ na 
samoocenę kobiet, mężczyzn i młodzieży 
oraz ich szacunek dla samych siebie; 
zwraca uwagę na podatność konsumentów 
na naśladownictwo, które może prowadzić 
do niewłaściwych zachowań 
behawioralnych, lęków, szkodliwych 
nałogów (palenie, narkotyki), zaburzeń 
żywienia takich jak anoreksja czy bulimia, 
a także zakłócenia równowagi psychicznej; 
wzywa zleceniodawców reklam do 
zastanowienia się nad promowaniem 
wyjątkowo szczupłych modeli i modelek w 
celu uniknięcia szkodliwych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 
ciała, wieku oraz wagi;

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
przejawiają tendencję do propagowania 
idei perfekcji, która może mieć negatywny 
wpływ na samoocenę kobiet, mężczyzn i 
młodzieży oraz ich szacunek dla samych 
siebie; zwraca uwagę na podatność 
konsumentów na naśladownictwo, które 
może prowadzić do niewłaściwych 
zachowań behawioralnych, przemocy, 
napięć, rozczarowania, lęków, 
szkodliwych nałogów (palenie, narkotyki), 
zaburzeń żywienia takich jak anoreksja czy 
bulimia, a także zakłócenia równowagi 
psychicznej; wzywa zleceniodawców 
reklam do zastanowienia się nad 
promowaniem wyjątkowo szczupłych 
modeli i modelek w celu uniknięcia
szkodliwych przesłań dotyczących 
wyglądu, niedoskonałości ciała, wieku oraz 
wagi;
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Or. en

Poprawka 14
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która może 
mieć negatywny wpływ na samoocenę 
kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz ich 
szacunek dla samych siebie; zwraca uwagę 
na podatność konsumentów na
naśladownictwo, które może prowadzić do 
niewłaściwych zachowań behawioralnych, 
lęków, szkodliwych nałogów (palenie, 
narkotyki), zaburzeń żywienia takich jak 
anoreksja czy bulimia, a także zakłócenia 
równowagi psychicznej; wzywa 
zleceniodawców reklam do zastanowienia 
się nad promowaniem wyjątkowo 
szczupłych modeli i modelek w celu 
uniknięcia szkodliwych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 
ciała, wieku oraz wagi;

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która może 
mieć negatywny wpływ na samoocenę 
kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz ich 
szacunek dla samych siebie; zwraca uwagę 
na podatność konsumentów na 
naśladownictwo, które może prowadzić do 
niewłaściwych zachowań behawioralnych, 
lęków, szkodliwych nałogów (palenie, 
narkotyki), zaburzeń żywienia takich jak 
anoreksja czy bulimia, a także zakłócenia 
równowagi psychicznej; wzywa 
zleceniodawców reklam do zastanowienia 
się nad promowaniem wyjątkowo 
szczupłych modeli i modelek w celu 
uniknięcia szkodliwych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 
ciała, wieku oraz wagi, a także do 
uwzględniania wpływu reklamy na dzieci i 
młodzież;

Or. en

Poprawka 15
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która może 
mieć negatywny wpływ na samoocenę 
kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz ich 

3. zwraca uwagę i ubolewa, że reklama i 
marketing często wysyłają mylne 
przesłania poprzez pokazywanie 
atrakcyjnych obrazów wirtualnych, które 
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szacunek dla samych siebie; zwraca uwagę 
na podatność konsumentów na 
naśladownictwo, które może prowadzić do 
niewłaściwych zachowań behawioralnych, 
lęków, szkodliwych nałogów (palenie, 
narkotyki), zaburzeń żywienia takich jak 
anoreksja czy bulimia, a także zakłócenia 
równowagi psychicznej; wzywa 
zleceniodawców reklam do zastanowienia 
się nad promowaniem wyjątkowo 
szczupłych modeli i modelek w celu 
uniknięcia szkodliwych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 
ciała, wieku oraz wagi;

propagują ideę perfekcji, która może mieć 
negatywny wpływ na samoocenę kobiet, 
mężczyzn i młodzieży oraz ich szacunek 
dla samych siebie; zwraca uwagę na 
podatność konsumentów na 
naśladownictwo, które może prowadzić do 
niewłaściwych zachowań behawioralnych, 
lęków, szkodliwych nałogów (palenie, 
narkotyki), zaburzeń żywienia takich jak 
anoreksja czy bulimia, a także zakłócenia 
równowagi psychicznej; wzywa 
zleceniodawców reklam i agencje 
reklamowe do zastanowienia się nad 
promowaniem wyjątkowo szczupłych 
modeli i modelek w celu uniknięcia 
szkodliwych przesłań dotyczących 
wyglądu, niedoskonałości ciała, wieku oraz 
wagi;

Or. it

Poprawka 16
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która może 
mieć negatywny wpływ na samoocenę 
kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz ich 
szacunek dla samych siebie; zwraca uwagę 
na podatność konsumentów na 
naśladownictwo, które może prowadzić do 
niewłaściwych zachowań behawioralnych, 
lęków, szkodliwych nałogów (palenie, 
narkotyki), zaburzeń żywienia takich jak 
anoreksja czy bulimia, a także zakłócenia 
równowagi psychicznej; wzywa 
zleceniodawców reklam do zastanowienia 
się nad promowaniem wyjątkowo 
szczupłych modeli i modelek w celu 
uniknięcia szkodliwych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która 
narzuca jednolitość, zasiewa ziarno 
rywalizacji między kobietami, promuje 
nieodpowiadający rzeczywistości podział 
na role i ma negatywny wpływ na 
samoocenę kobiet, mężczyzn i młodzieży 
oraz ich szacunek dla samych siebie; 
zwraca uwagę na podatność konsumentów 
na naśladownictwo, które może prowadzić 
do niewłaściwych zachowań 
behawioralnych, lęków, szkodliwych 
nałogów (palenie, narkotyki), zaburzeń 
żywienia takich jak anoreksja czy bulimia, 
a także zakłócenia równowagi psychicznej; 
wzywa zleceniodawców reklam do 
zastanowienia się nad promowaniem 
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ciała, wieku oraz wagi; wyjątkowo szczupłych modeli i modelek w 
celu uniknięcia szkodliwych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 
ciała, wieku oraz wagi;

Or. el

Poprawka 17
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która może 
mieć negatywny wpływ na samoocenę 
kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz ich 
szacunek dla samych siebie; zwraca uwagę 
na podatność konsumentów na 
naśladownictwo, które może prowadzić do
niewłaściwych zachowań behawioralnych, 
lęków, szkodliwych nałogów (palenie, 
narkotyki), zaburzeń żywienia takich jak 
anoreksja czy bulimia, a także zakłócenia 
równowagi psychicznej; wzywa 
zleceniodawców reklam do zastanowienia 
się nad promowaniem wyjątkowo 
szczupłych modeli i modelek w celu 
uniknięcia szkodliwych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 
ciała, wieku oraz wagi;

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing 
często propagują ideę perfekcji, która może 
mieć negatywny wpływ na samoocenę 
kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz ich 
szacunek dla samych siebie; może to
prowadzić do zaburzeń żywienia takich jak 
anoreksja czy bulimia, a także zakłócenia 
równowagi psychicznej; wzywa 
zleceniodawców reklam do zastanowienia 
się nad promowaniem wyjątkowo 
szczupłych modeli i modelek w celu 
uniknięcia sprzecznych i mylnych przesłań 
dotyczących wyglądu, niedoskonałości 
ciała, wieku oraz wagi;

Or. en

Poprawka 18
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do środków przekazu, aby w 
swoich programach nie używały 
seksistowskiego języka i aby 
zagwarantowały aktywny i zrównoważony 
udział kobiet, a także by dopilnowały, że 
nie będą pokazywane różne obrazy obu 
płci wykraczające poza ogólne kanony 
piękna ani seksistowskie stereotypy ról 
pełnionych w różnych sferach życia, 
zwłaszcza związanych z dziećmi i osobami 
młodymi;

Or. es

Poprawka 19
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że wiarygodna reklama może 
wywierać pozytywny wpływ na 
postrzeganie przez społeczeństwo takich 
kwestii, jak role płci, wygląd zewnętrzny 
czy normalność; zachęca zleceniodawców 
reklam do bardziej konstruktywnych 
postaw w reklamie w celu propagowania 
pozytywnej roli kobiet w społeczeństwie, 
w miejscu pracy, w rodzinie oraz w życiu 
publicznym;

4. podkreśla, że wiarygodna reklama i 
promowanie zdrowych wzorców 
osobowych mogą wywierać pozytywny 
wpływ na postrzeganie przez 
społeczeństwo takich kwestii jak role płci, 
wygląd zewnętrzny czy normalność, 
ponieważ reklama produktów 
konsumenckich jest bezpośrednio i 
nieodłącznie związana z prasą, radiem i 
telewizją oraz pośrednio – z przemysłem 
filmowym i serialami telewizyjnymi w 
formie lokowania produktów; zachęca 
zleceniodawców reklam do bardziej 
konstruktywnych postaw w reklamie w 
celu propagowania pozytywnej roli kobiet 
w społeczeństwie, w miejscu pracy, w 
rodzinie oraz w życiu publicznym; 

Or. el
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Poprawka 20
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że wiarygodna reklama może 
wywierać pozytywny wpływ na 
postrzeganie przez społeczeństwo takich 
kwestii, jak role płci, wygląd zewnętrzny 
czy normalność; zachęca zleceniodawców 
reklam do bardziej konstruktywnych 
postaw w reklamie w celu propagowania 
pozytywnej roli kobiet w społeczeństwie, w 
miejscu pracy, w rodzinie oraz w życiu 
publicznym;

4. podkreśla, że wiarygodna reklama może 
wywierać pozytywny wpływ na 
postrzeganie przez społeczeństwo takich 
kwestii, jak role płci, wygląd zewnętrzny 
czy normalność;

Or. es

Poprawka 21
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że wiarygodna reklama może 
wywierać pozytywny wpływ na 
postrzeganie przez społeczeństwo takich 
kwestii, jak role płci, wygląd zewnętrzny 
czy normalność; zachęca zleceniodawców 
reklam do bardziej konstruktywnych 
postaw w reklamie w celu propagowania 
pozytywnej roli kobiet w społeczeństwie, w 
miejscu pracy, w rodzinie oraz w życiu 
publicznym;

4. podkreśla, że wiarygodna reklama może 
wywierać pozytywny wpływ na 
postrzeganie przez społeczeństwo takich 
kwestii, jak role płci, wygląd zewnętrzny 
czy normalność;

Or. en
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Poprawka 22
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że wiarygodna reklama może 
wywierać pozytywny wpływ na 
postrzeganie przez społeczeństwo takich 
kwestii, jak role płci, wygląd zewnętrzny 
czy normalność; zachęca zleceniodawców 
reklam do bardziej konstruktywnych 
postaw w reklamie w celu propagowania 
pozytywnej roli kobiet w społeczeństwie, 
w miejscu pracy, w rodzinie oraz w życiu 
publicznym;

4. podkreśla, że reklama, jeżeli przestrzega 
powyższych zasad, może wywierać 
pozytywny wpływ na postrzeganie przez 
społeczeństwo takich kwestii, jak role płci 
czy wygląd zewnętrzny człowieka; zachęca 
zleceniodawców reklam do bardziej 
konstruktywnych postaw w reklamie w 
celu propagowania pozytywnej roli kobiet i 
mężczyzn w społeczeństwie, w miejscu 
pracy, w rodzinie oraz w życiu 
publicznym;

Or. it

Poprawka 23
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla także, że w równym stopniu 
należy upowszechniać działania 
polityczne, społeczne i kulturalne 
promujące kobiety lub skierowane do 
kobiet oraz sprzyjające wzmocnieniu ich 
pozycji;

Or. es

Poprawka 24
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzmocnienia działań szkoleniowych i 
edukacyjnych, aby pokonywać stereotypy, 
zwalczać dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie.

5. jest zdania, że reklama może być 
skutecznym sposobem podważania 
stereotypów i zwalczania ich oraz istotnym 
narzędziem dzisiejszych społeczeństw 
wielokulturowych służącym walce z 
rasizmem, seksizmem i dyskryminacją; 
wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
podmioty zajmujące się zawodowo 
reklamą do wzmocnienia działań 
szkoleniowych i edukacyjnych, aby 
pokonywać stereotypy, zwalczać 
dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie.

Or. en

Poprawka 25
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzmocnienia działań szkoleniowych i 
edukacyjnych, aby pokonywać stereotypy, 
zwalczać dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie.

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania i uruchomienia inicjatyw 
realizowanych w duchu tolerancji oraz 
promowania równouprawnienia, aby 
pokonywać stereotypy, zwalczać 
dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie.

Or. en

Poprawka 26
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzmocnienia działań szkoleniowych i 
edukacyjnych, aby pokonywać stereotypy, 
zwalczać dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie.

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzmocnienia działań szkoleniowych i 
edukacyjnych, aby pokonywać stereotypy, 
zwalczać dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie; apeluje do państw 
członkowskich w szczególności o 
nawiązanie i rozwój bliskiej współpracy z 
istniejącymi szkołami marketingu, 
komunikacji i reklamy, tak aby przyczynić 
się do zapewnienia solidnego szkolenia 
przyszłych pracowników sektora;

Or. it

Poprawka 27
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzmocnienia działań szkoleniowych i 
edukacyjnych, aby pokonywać stereotypy, 
zwalczać dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie.

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wzmocnienia działań szkoleniowych i 
edukacyjnych, aby pokonywać stereotypy, 
zwalczać dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie, zwłaszcza od młodego 
wieku;

Or. en

Poprawka 28
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że zgodnie z zasadą 
równości środki przekazu powinny brać 
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pod uwagę zasadę uwzględniania aspektu 
płci w celu poprawy sytuacji w zakresie 
rzekomo stereotypowego przedstawiania 
mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawka 29
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje do państw członkowskich o 
wprowadzenie w publicznych środkach 
przekazu pułapów i innych środków 
poprawiających pozycję kobiet wraz z 
celami polegającymi na zwiększeniu 
udziału i reprezentacji kobiet;

Or. en

Poprawka 30
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla znaczenie zagwarantowania, 
by treść reklam była zgodna z prawem, 
przyzwoita, uczciwa i przemyślana poprzez 
ustanowienie branżowych mechanizmów 
regulacji w całej Unii Europejskiej 
opartych na profesjonalizmie i wspólnym 
kodeksie etycznym;

Or. en
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Poprawka 31
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla wagę zachęcania do 
prowadzenia stałego dialogu między 
Komisją Europejską, Parlamentem 
Europejskim, parlamentami krajowymi, 
społeczeństwem obywatelskim, organami 
regulacyjnymi i specjalistami ds. reklamy; 

Or. en

Poprawka 32
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
analizy porównawczej wszystkich państw 
członkowskich mającej na celu określenie 
dobrych wzorców skutecznej reklamy 
dbającej o kwestię równouprawnienia;

Or. en

Poprawka 33
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. apeluje, aby Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 
ponosił odpowiedzialność za doradztwo w 
sprawie reklam publikowanych przez 
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środki przekazu instytucji UE oraz 
ogólnych materiałów reklamowych, a 
także za ich analizę w celu usunięcia 
wszelkich form dyskryminacji ze względu 
na płeć; wzywa ponadto, aby EIGE 
zagwarantował opracowanie kodeksu 
etycznego mającego zastosowanie do 
treści publikowanych przez środki 
przekazu instytucji UE;

Or. es

Poprawka 34
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. podkreśla potrzebę przyjęcia przez 
główne agencje reklamowe szczególnych 
środków zachęcających do podejmowania 
przemyślanych inicjatyw szkoleniowych 
uwzględniających kwestie płci, a przez to 
do włączenia kwestii płci do edukacji 
medialnej w sposób sprzyjający 
wspieraniu kampanii reklamowych, które 
przestrzegają zasad godności kobiet, 
różnorodności ich ról oraz tożsamości;  

Or. it

Poprawka 35
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania wiedzy na 
tematy związane z płcią wśród organizacji 
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i organów odpowiedzialnych za ocenę 
wpływu reklamy na życie społeczne, a w 
przypadku braku takich organów do 
zachęcania do ich utworzenia; 

Or. it

Poprawka 36
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5i. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wzmocnienie roli 
organizacji użytkowników/konsumentów 
odpowiedzialnych za ocenę wpływu 
reklamy na kwestie płci i inne obszary 
oraz o zachęcanie do konsultowania się z 
tymi organizacjami; 

Or. it

Poprawka 37
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5j. podkreśla potrzebę upowszechniania w 
szkołach edukacji medialnej 
uwzględniającej kwestie płci oraz 
umiejętności korzystania ze środków 
przekazu w celu zwiększenia wiedzy 
młodych ludzi na temat seksistowskich 
stereotypów; 

Or. it
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Poprawka 38
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5k. apeluje do Komisji, aby promowała 
wśród państw członkowskich prowadzenie 
badań porównawczych i dokumentacji 
porównawczej, związanych z wizerunkiem 
kobiety prezentowanym w treściach 
reklamowych i marketingowych;

Or. it

Poprawka 39
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5l. wzywa Komisję do ustanowienia 
dorocznej nagrody dla najlepszych 
reklam, które najskuteczniej promują 
poszanowanie godności, roli i wizerunku 
kobiety;

Or. it

Poprawka 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5m. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia oceny 
wdrażania krajowych kodeksów 
postępowania w zakresie środków 
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przekazu oraz nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; apeluje 
do państw członkowskich o dokonanie 
oceny skuteczności branżowych organów 
regulacyjnych;

Or. fr


