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Amendamentul 1
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Referire (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 3 
septembrie 2008 privind impactul 
marketingului și al publicității asupra 
egalității dintre femei și bărbați; 

Or. en

Amendamentul 2
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că publicitatea transmite 
adesea mesaje discriminatorii și/sau 
jignitoare, care au la bază toate formele de 
stereotipuri de gen, fapt care 
obstrucționează strategiile dedicate 
egalității; invită Comisia, statele membre și
societatea civilă să coopereze strâns pentru 
a combate astfel de practici;

1. subliniază că publicitatea transmite 
uneori mesaje discriminatorii și/sau 
jignitoare, care au la bază toate formele de 
stereotipuri de gen, fapt care 
obstrucționează strategiile dedicate 
egalității; invită Comisia, statele membre, 
societatea civilă și organismele de 
reglementare din domeniul publicității să 
coopereze strâns pentru a combate astfel de 
practici prin utilizarea de către 
reprezentanții marketingului și de cei din 
domeniul publicității a unor instrumente 
eficiente care să garanteze respectarea 
demnității umane și a probității;

Or. en
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Amendamentul 3
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că publicitatea transmite 
adesea mesaje discriminatorii și/sau 
jignitoare, care au la bază toate formele de 
stereotipuri de gen, fapt care 
obstrucționează strategiile dedicate 
egalității; invită Comisia, statele membre și 
societatea civilă să coopereze strâns pentru 
a combate astfel de practici;

1. subliniază că publicitatea transmite 
adesea mesaje discriminatorii și/sau 
jignitoare, care au la bază toate formele de 
stereotipuri de gen, fapt care 
obstrucționează strategiile dedicate 
egalității; invită Comisia, statele membre și 
societatea civilă să coopereze strâns pentru 
a combate astfel de practici, în special prin  
promovarea dezvoltării unui cod de 
conduită și a unor standarde etice 
comune în domeniul publicității la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 4
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1.  subliniază că publicitatea transmite
adesea mesaje discriminatorii și/sau 
jignitoare, care au la bază toate formele de
stereotipuri de gen, fapt care 
obstrucționează strategiile dedicate 
egalității; invită Comisia, statele membre și 
societatea civilă să coopereze strâns pentru 
a combate astfel de practici;

1. subliniază că publicitatea transmite 
uneori mesaje discriminatorii și/sau 
jignitoare, care au la bază stereotipuri de 
gen, fapt care obstrucționează strategiile 
dedicate egalității; invită Comisia, statele 
membre și societatea civilă să coopereze 
strâns pentru a combate astfel de practici; 
consideră că este necesar ca toate statele 
membre care încă nu au făcut acest lucru 
să înființeze un organism de supraveghere 
a sectorului publicității, pentru a asigura 
comunicarea mesajelor într-un mod 
responsabil și în conformitate cu 
principiile UE;
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Or. it

Amendamentul 5
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
asigure prin mijloace adecvate că 
marketingul și publicitatea garantează 
respectul pentru demnitatea umană și 
pentru integritatea persoanei și că nu sunt 
în mod direct sau indirect discriminatorii 
și nu  incită la ură pe considerente de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
credință, vârstă sau orientare sexuală;

Or. en

Amendamentul 6
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. insistă asupra faptului nu ar trebui să 
se permită niciunui mijloc de comunicare 
în masă  să prezinte oamenii ca inferiori 
sau superiori din punct de vedere al 
demnității umane pe considerente de sex 
și nici ca fiind simple obiecte sexuale;

Or. es
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Amendamentul 7
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra existenței unor 
reclame care promovează fie diferite tipuri 
de violență, fie stereotipuri ale femeilor ca 
obiecte, umilind femeile și lezându-le 
demnitatea, îndeamnă Comisia și statele 
membre să desfășoare campanii de 
sensibilizare la nivel european, îndreptate 
împotriva exploatării corpului femeii și a 
răspândirii de mesaje sexiste;

2. atrage atenția asupra existenței unor 
reclame care descriu fie diferite tipuri de 
violență, fie stereotipuri ale femeilor ca 
obiecte, umilind femeile și lezându-le 
demnitatea, îndeamnă Comisia și statele 
membre să desfășoare campanii de 
sensibilizare la nivel european, îndreptate 
împotriva exploatării corpului femeii, a 
răspândirii de mesaje sexiste și a oricăror 
forme de discriminare, cum ar fi cea pe 
considerente de sex, rasă, etnie, religie 
sau alte credințe, vârstă, handicap, 
orientare sexuală;

Or. en

Amendamentul 8
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra existenței unor 
reclame care promovează fie diferite tipuri 
de violență, fie stereotipuri ale femeilor ca 
obiecte, umilind femeile și lezându-le 
demnitatea, îndeamnă Comisia și statele 
membre să desfășoare campanii de 
sensibilizare la nivel european, îndreptate 
împotriva exploatării corpului femeii și a 
răspândirii de mesaje sexiste;

2. atrage atenția asupra existenței unor 
reclame care promovează fie diferite tipuri 
de violență, fie stereotipuri ale femeilor ca 
obiecte, umilind femeile și lezându-le 
demnitatea, îndeamnă Comisia și statele 
membre să desfășoare campanii de 
sensibilizare la nivel european, îndreptate 
împotriva exploatării corpului femeii și a 
răspândirii de mesaje sexiste, asigurându-
se că nu sunt difuzate conținuturi care
justifică, trivializează violența împotriva 
femeilor sau incită la aceasta;

Or. es
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Amendamentul 9
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra existenței unor 
reclame care promovează fie diferite tipuri 
de violență, fie stereotipuri ale femeilor ca 
obiecte, umilind femeile și lezându-le 
demnitatea, îndeamnă Comisia și statele 
membre să desfășoare campanii de 
sensibilizare la nivel european, îndreptate 
împotriva exploatării corpului femeii și a 
răspândirii de mesaje sexiste;

2. atrage atenția asupra existenței unor 
reclame care promovează fie diferite tipuri 
de violență, fie stereotipuri ale femeilor ca 
obiecte, umilind femeile și lezându-le 
demnitatea; feminitatea este transformată 
într-un bun de consum; devalorizarea 
rolurilor sale fundamentale în societate 
este agravată de comercializarea relațiilor 
umane, care rezultă dintr-o viziune 
materialistă unilaterală; îndeamnă 
Comisia și statele membre să desfășoare 
campanii de sensibilizare la nivel 
european, în special în rândul 
adolescenților și tinerilor, îndreptate 
împotriva exploatării corpului femeii și a 
răspândirii de mesaje sexiste;

Or. el

Amendamentul 10
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra existenței unor 
reclame care promovează fie diferite tipuri 
de violență, fie stereotipuri ale femeilor ca 
obiecte, umilind femeile și lezându-le 
demnitatea, îndeamnă Comisia și statele 
membre să desfășoare campanii de 
sensibilizare la nivel european, îndreptate 
împotriva exploatării corpului femeii și a 
răspândirii de mesaje sexiste;

2. atrage atenția asupra existenței unor 
reclame care promovează fie diferite tipuri 
de violență, fie stereotipuri ale indivizilor, 
bărbați sau femei, care afectează în mai 
mare măsură femeile umilindu-le și 
lezându-le demnitatea; îndeamnă Comisia 
și statele membre să desfășoare campanii 
de sensibilizare la nivel european, 
îndreptate împotriva exploatării corpului 
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femeii și al bărbatului și a răspândirii de 
mesaje sexiste; în acest scop, invită statele 
membre să recompenseze agențiile de 
publicitate și reprezentanții sectorului 
publicității care respectă integral aceste 
orientări, de exemplu prin comandarea 
unor campanii de sensibilizare la nivel 
național și european realizate de aceștia; 

Or. it

Amendamentul 11
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită profesioniștii din domeniul 
media și al publicității să respingă 
imaginile discriminatorii sau stereotipate 
pe considerente de sex, vârstă, origine, 
religie, orientare sexuală, handicap sau 
statut social;

Or. en

Amendamentul 12
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, ceea ce 
poate avea un impact negativ asupra 
stimei și respectului de sine în cazul 
femeilor, bărbaților și tinerilor; atrage 
atenția asupra vulnerabilității 
consumatorilor în fața mimetismului, care 
poate conduce la atitudini 

3. atrage atenția asupra vulnerabilității 
consumatorilor în fața mimetismului, care 
poate conduce la atitudini 
comportamentale inadecvate, adicții 
dăunătoare (fumat, droguri), tulburări de 
alimentație cum ar fi anorexia nervosa și 
bulimia, precum și la perturbări ale 
echilibrului mintal; invită pe cei care 
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comportamentale inadecvate, adicții 
dăunătoare (fumat, droguri), tulburări de 
alimentație cum ar fi anorexia nervosa și 
bulimia, precum și la perturbări ale 
echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate;

concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de 
scheletice (bărbați sau femei) pentru a 
evita mesajele dăunătoare în legătură cu 
modul cum arată persoanele, 
imperfecțiunile corpului, vârstă și greutate;

Or. fr

Amendamentul 13
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, ceea ce 
poate avea un impact negativ asupra stimei 
și respectului de sine în cazul femeilor, 
bărbaților și tinerilor; atrage atenția asupra 
vulnerabilității consumatorilor în fața 
mimetismului, care poate conduce la 
atitudini comportamentale inadecvate, 
adicții dăunătoare (fumat, droguri), 
tulburări de alimentație cum ar fi anorexia 
nervosa și bulimia, precum și la perturbări 
ale echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate;

3. constată că publicitatea și marketingul 
au tendința să susțină ideea perfecțiunii, 
ceea ce poate avea un impact negativ 
asupra stimei și respectului de sine în cazul 
femeilor, bărbaților și tinerilor; atrage 
atenția asupra vulnerabilității 
consumatorilor în fața mimetismului, care 
poate conduce la atitudini 
comportamentale inadecvate, violență, 
tensiuni, dezamăgire, anxietate, adicții 
dăunătoare (fumat, droguri), tulburări de 
alimentație cum ar fi anorexia nervosa și 
bulimia, precum și la perturbări ale 
echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate;

Or. en
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Amendamentul 14
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, ceea ce 
poate avea un impact negativ asupra stimei 
și respectului de sine în cazul femeilor, 
bărbaților și tinerilor; atrage atenția asupra 
vulnerabilității consumatorilor în fața 
mimetismului, care poate conduce la 
atitudini comportamentale inadecvate, 
adicții dăunătoare (fumat, droguri), 
tulburări de alimentație cum ar fi anorexia 
nervosa și bulimia, precum și la perturbări 
ale echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate;

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, ceea ce 
poate avea un impact negativ asupra stimei 
și respectului de sine în cazul femeilor, 
bărbaților și tinerilor; atrage atenția asupra 
vulnerabilității consumatorilor în fața 
mimetismului, care poate conduce la 
atitudini comportamentale inadecvate, 
adicții dăunătoare (fumat, droguri), 
tulburări de alimentație cum ar fi anorexia 
nervosa și bulimia, precum și la perturbări 
ale echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate, luând în considerare influența 
și impactul publicității asupra copiilor și 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 15
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, ceea ce 
poate avea un impact negativ asupra stimei 
și respectului de sine în cazul femeilor, 
bărbaților și tinerilor; atrage atenția asupra 

3. constată și deplânge faptul că 
publicitatea și marketingul transmit 
frecvent mesaje înșelătoare prin 
promovarea unor imagini virtuale care 
susțin ideea perfecțiunii, ceea ce poate avea 
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vulnerabilității consumatorilor în fața 
mimetismului, care poate conduce la 
atitudini comportamentale inadecvate, 
adicții dăunătoare (fumat, droguri), 
tulburări de alimentație cum ar fi anorexia 
nervosa și bulimia, precum și la perturbări 
ale echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate;

un impact negativ asupra stimei și 
respectului de sine în cazul femeilor, 
bărbaților și tinerilor; atrage atenția asupra 
vulnerabilității consumatorilor în fața 
mimetismului, care poate conduce la 
atitudini comportamentale inadecvate, 
anxietate, adicții dăunătoare (fumat, 
droguri), tulburări de alimentație cum ar fi 
anorexia nervosa și bulimia, precum și la 
perturbări ale echilibrului mintal; invită pe 
cei care concep publicitatea și agențiile de 
publicitate să reconsidere promovarea unor 
modele extrem de slabe (bărbați sau femei) 
pentru a evita mesajele dăunătoare în 
legătură cu modul cum arată persoanele, 
imperfecțiunile corpului, vârstă și greutate;

Or. it

Amendamentul 16
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, ceea ce 
poate avea un impact negativ asupra stimei 
și respectului de sine în cazul femeilor, 
bărbaților și tinerilor; atrage atenția asupra 
vulnerabilității consumatorilor în fața 
mimetismului, care poate conduce la 
atitudini comportamentale inadecvate, 
adicții dăunătoare (fumat, droguri), 
tulburări de alimentație cum ar fi anorexia 
nervosa și bulimia, precum și la perturbări 
ale echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate;

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, care 
impune uniformitatea, generează 
rivalitatea în rândul populației feminine, 
promovează modele fără legătură cu 
realitatea, ceea ce are un impact negativ 
asupra stimei și respectului de sine în cazul 
femeilor, bărbaților și tinerilor;  atrage 
atenția asupra vulnerabilității 
consumatorilor în fața mimetismului, care 
poate conduce la atitudini 
comportamentale inadecvate, adicții 
dăunătoare (fumat, droguri), tulburări de 
alimentație cum ar fi anorexia nervosa și 
bulimia, precum și la perturbări ale 
echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
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dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate;

Or. el

Amendamentul 17
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, ceea ce 
poate avea un impact negativ asupra stimei 
și respectului de sine în cazul femeilor, 
bărbaților și tinerilor; atrage atenția 
asupra vulnerabilității consumatorilor în 
fața mimetismului, care poate conduce la 
atitudini comportamentale inadecvate, 
adicții dăunătoare (fumat, droguri),
tulburări de alimentație cum ar fi anorexia 
nervosa și bulimia, precum și la perturbări 
ale echilibrului mintal; invită pe cei care 
concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată 
persoanele, imperfecțiunile corpului, vârstă 
și greutate;

3. constată că publicitatea și marketingul 
susțin adesea ideea perfecțiunii, ceea ce 
poate avea un impact negativ asupra stimei 
și respectului de sine în cazul femeilor, 
bărbaților și tinerilor; aceasta poate 
conduce la tulburări de alimentație cum ar 
fi anorexia nervosa și bulimia, precum și la 
perturbări ale echilibrului mintal; invită pe 
cei care concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe 
(bărbați sau femei) pentru a evita mesajele 
contradictorii și înșelătoare în legătură cu 
modul cum arată persoanele, 
imperfecțiunile corpului, vârstă și greutate;

Or. en

Amendamentul 18
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită reprezentanților din domeniul 
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media să nu folosească limbajul în mod 
discriminatoriu pe considerente de sex în 
cadrul programelor concepute, să se 
asigure că femeile participă activ și că 
sunt reprezentate în mod echilibrat, 
precum și să garanteze că există imagini 
variate ale ambelor sexe, care depășesc 
noțiunile generale de frumusețe și 
stereotipurile sexiste privind rolurile 
îndeplinite în diferite domenii ale vieții, în 
special în cazurile în care sunt vizați copii 
și tineri; 

Or. es

Amendamentul 19
Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că publicitatea inteligentă 
poate avea o influență pozitivă asupra 
percepțiilor societății în ceea ce privește 
rolurile de gen, imaginea despre corp și 
normalitatea; încurajează pe creatorii de 
publicitate să fie mai constructivi în 
mesajele lor publicitare, pentru a promova 
rolul pozitiv al femeilor în societate, la 
locul de muncă în familie și în viața 
publică;

4. subliniază că, din moment ce 
publicitatea pentru bunurile de consum 
este direct legată de presă, radio și 
televiziune, constituind o componentă 
inseparabilă a acestora, și, indirect, de 
industria cinematografică și de serialele 
TV sub forma plasării produselor,
publicitatea inteligentă și promovarea 
unor modele sănătoase pot avea o 
influență pozitivă asupra percepțiilor 
societății în ceea ce privește rolurile de 
gen, imaginea despre corp și normalitatea; 
încurajează pe creatorii de publicitate să fie 
mai constructivi în mesajele lor publicitare, 
pentru a promova rolul pozitiv al femeilor 
în societate, la locul de muncă în familie și 
în viața publică; 

Or. el



PE445.763v01-00 14/23 AM\824444RO.doc

RO

Amendamentul 20
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că publicitatea inteligentă 
poate avea o influență pozitivă asupra 
percepțiilor societății în ceea ce privește 
rolurile de gen, imaginea despre corp și 
normalitatea; încurajează pe creatorii de 
publicitate să fie mai constructivi în 
mesajele lor publicitare, pentru a 
promova rolul pozitiv al femeilor în 
societate, la locul de muncă în familie și 
în viața publică;

4. subliniază că publicitatea inteligentă 
poate avea o influență pozitivă asupra 
percepțiilor societății în ceea ce privește 
rolurile de gen, imaginea despre corp și 
normalitatea; 

Or. es

Amendamentul 21
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că publicitatea inteligentă 
poate avea o influență pozitivă asupra 
percepțiilor societății în ceea ce privește 
rolurile de gen, imaginea despre corp și 
normalitatea; încurajează pe creatorii de 
publicitate să fie mai constructivi în 
mesajele lor publicitare, pentru a 
promova rolul pozitiv al femeilor în 
societate, la locul de muncă în familie și 
în viața publică;

4. subliniază că publicitatea inteligentă 
poate avea o influență pozitivă asupra 
percepțiilor societății în ceea ce privește 
rolurile de gen, imaginea despre corp și 
normalitatea;

Or. en
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Amendamentul 22
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că publicitatea inteligentă
poate avea o influență pozitivă asupra 
percepțiilor societății în ceea ce privește 
rolurile de gen, imaginea despre corp și 
normalitatea; încurajează pe creatorii de 
publicitate să fie mai constructivi în 
mesajele lor publicitare, pentru a promova 
rolul pozitiv al femeilor în societate, la 
locul de muncă în familie și în viața 
publică;

4. subliniază că, în cazul în care respectă 
principiile menționate anterior,  
publicitatea poate avea o influență pozitivă 
asupra percepțiilor societății în ceea ce 
privește rolurile de gen și imaginea despre 
corpul uman;  încurajează pe creatorii de 
publicitate să fie mai constructivi în 
mesajele lor publicitare, pentru a promova 
rolul pozitiv al femeilor și al bărbaților în 
societate, la locul de muncă în familie și în 
viața publică;

Or. it

Amendamentul 23
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. de asemenea, subliniază că activitățile 
politice, sociale, culturale care 
promovează femeile sau care le sunt 
destinate, precum și cele care încurajează 
autonomizarea femeilor, ar trebui difuzate 
în egală măsură;

Or. es

Amendamentul 24
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să
consolideze activitățile de instruire și de 
educație astfel încât să evite stereotipurile, 
să combată discriminarea și să promoveze 
egalitatea de gen.

5. consideră că publicitatea poate fi un 
instrument eficient pentru a pune sub 
semnul întrebării și pentru a afrunta 
stereotipurile, precum și o pârghie 
împotriva rasismului, sexismului și a 
discriminării, esențial în societățile 
multiculturale actuale; invită Comisia, 
statele membre și profesioniștii din 
domeniul publicității să consolideze 
activitățile de instruire și de educație astfel 
încât să evite stereotipurile, să combată 
discriminarea și să promoveze egalitatea de 
gen.

Or. en

Amendamentul 25
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
consolideze activitățile de instruire și de 
educație astfel încât să evite stereotipurile, 
să combată discriminarea și să promoveze 
egalitatea de gen;

5. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze și să lanseze inițiative concepute 
într-un spirit de toleranță și să promoveze 
cultura egalității de gen astfel încât să 
evite stereotipurile, să combată 
discriminarea și să promoveze egalitatea de 
gen;

Or. en

Amendamentul 26
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
consolideze activitățile de instruire și de 
educație astfel încât să evite stereotipurile, 
să combată discriminarea și să promoveze 
egalitatea de gen.

5. invită Comisia și statele membre să 
consolideze activitățile de instruire și de 
educație astfel încât să evite stereotipurile, 
să combată discriminarea și să promoveze 
egalitatea de gen; îndeamnă în special 
statele membre să inițieze și să dezvolte o 
strânsă colaborare cu școlile de 
marketing, comunicare și publicitate 
existente, astfel încât să contribuie la 
asigurarea unei formări temeinice a 
viitoarei forțe de muncă;

Or. it

Amendamentul 27
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia și statele membre să 
consolideze activitățile de instruire și de 
educație astfel încât să evite stereotipurile, 
să combată discriminarea și să promoveze 
egalitatea de gen.

5. invită Comisia și statele membre să 
consolideze activitățile de instruire și de 
educație astfel încât să evite stereotipurile, 
să combată discriminarea și să promoveze 
egalitatea de gen, în special de la o vârstă 
timpurie;

Or. en

Amendamentul 28
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că media ar trebui să ia în 
considerare principiile integrării egalității 
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de gen în alte domenii, în vederea 
îmbunătățirii stereotipării prezumate a 
bărbaților și femeilor, în conformitate cu 
principiul egalității;

Or. en

Amendamentul 29
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă statele membre să introducă 
sistemul de cote și alte măsuri de acțiune 
pozitivă în presa publică, precum și 
obiective de îmbunătățire a participării și 
reprezentării femeilor;

Or. en

Amendamentul 30
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază importanța garantării unui 
conținut publicitar legal, decent, onest și 
cugetat, prin instituirea unor mecanisme 
eficiente de autoreglementare la nivelul 
Uniunii Europene bazate pe 
profesionalism și pe un cod etic comun;

Or. en



AM\824444RO.doc 19/23 PE445.763v01-00

RO

Amendamentul 31
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază importanța încurajării unui 
dialog constant între Comisia Europeană, 
Parlamentul European, parlamentele 
naționale, societatea civilă, organele de 
reglementare și specialiștii din domeniul 
publicității;

Or. en

Amendamentul 32
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. subliniază necesitatea efectuării unui 
studiu comparativ în statele membre ale 
UE pentru a identifica bunele practici în 
materie de publicitate eficientă și 
favorabilă egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 33
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. solicită ca Institutului european 
pentru egalitatea de gen să i se atribuie 
competențe în materie de consiliere și 
analiză a activităților de publicitate 
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realizate de serviciile de presă ale 
instituțiilor UE și ale materialelor 
publicitare în general, în vederea 
eradicării tuturor formelor de 
discriminare pe considerente de sex; de 
asemenea, solicită ca IEEG să asigure 
existența unor coduri etice aplicabile 
conținutului difuzat de serviciile de presă 
ale instituțiilor UE;

Or. es

Amendamentul 34
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. subliniază că sunt necesare măsuri 
specifice de încurajare a unor inițiative 
structurate în domeniul formării pe tema 
mentalităților în materie de gen în cadrul 
principalelor agenții de publicitate, 
incluzând egalitatea de gen în media 
astfel încât să fie promovate campanii de 
publicitate care respectă demnitatea și 
multitudinea rolurilor femeilor, precum și 
identitatea acestora;  

Or. it

Amendamentul 35
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. îndeamnă Comisia și statele membre 
să promoveze conștientizarea 
mentalităților în materie de gen în cadrul 
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organizațiilor și autorităților responsabile 
de evaluarea impactului social al 
publicității și, în cazul în care astfel de 
organisme nu există, să încurajeze 
crearea acestora;

Or. it

Amendamentul 36
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. îndeamnă Comisia și statele membre 
să consolideze rolul organizațiilor de 
utilizatori și/sau consumatori și să 
încurajeze consultarea  acestora în cadrul 
evaluării impactului publicității asupra 
mentalităților în materie de gen și a altor 
domenii;

Or. it

Amendamentul 37
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5j. subliniază necesitatea promovării 
educației în domeniul media pe teme de 
gen, precum și a dezvoltării cunoștințelor 
media în școli, pentru a spori 
sensibilizarea tinerilor cu privire la 
stereotipurile sexiste;

Or. it
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Amendamentul 38
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5k. îndeamnă Comisia să promoveze 
studiile comparative și documentare în 
rândul statelor membre pe tema imaginii 
femeilor prezentate de conținuturile 
publicitare și de marketing;

Or. it

Amendamentul 39
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5l. îndeamnă Comisia să introducă o 
diplomă de calitate decernată anual 
pentru reclamele care promovează în 
modul cel mai eficient demnitatea, rolul și 
imaginea femeilor;

Or. it

Amendamentul 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proiect de aviz
Punctul 5m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5m. invită Comisia și statele membre să 
evalueze aplicarea codurilor de conduită 
naționale privind media și noile tehnologii 
de informare și comunicare; invită statele 
membre să evalueze eficiența 
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organismelor naționale de 
autoreglementare;

Or. fr


