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Predlog spremembe 1
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
3. septembra 2008 o vplivu trženja na 
enakost med ženskami in moškimi;

Or. en

Predlog spremembe 2
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da oglaševanje večkrat vsebuje 
diskriminatorna in/ali neplemenita 
sporočila, ki temeljijo na vseh vrstah 
stereotipov o spolih, kar zavira strategije za 
enakost spolov; poziva Komisijo, države 
članice in civilno družbo, naj tesno 
sodelujejo v boju proti takšni praksi;

1. poudarja, da oglaševanje včasih vsebuje 
diskriminatorna in/ali neplemenita 
sporočila, ki temeljijo na vseh vrstah 
stereotipov o spolih, kar zavira strategije za 
enakost spolov; poziva Komisijo, države 
članice in civilno družbo ter oglaševalske 
samonadzorne organe, naj tesno 
sodelujejo v boju proti takšni praksi z 
uporabo učinkovitih sredstev, ki s 
trženjem in oglaševanjem zagotavljajo 
spoštovanje človekovega dostojanstva in 
poštenosti;

Or. en

Predlog spremembe 3
Antonyia Parvanova

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da oglaševanje večkrat vsebuje 
diskriminatorna in/ali neplemenita 
sporočila, ki temeljijo na vseh vrstah 
stereotipov o spolih, kar zavira strategije za 
enakost spolov; poziva Komisijo, države 
članice in civilno družbo, naj tesno 
sodelujejo v boju proti takšni praksi;

1. poudarja, da oglaševanje večkrat vsebuje 
diskriminatorna in/ali neplemenita 
sporočila, ki temeljijo na vseh vrstah 
stereotipov o spolih, kar zavira strategije za 
enakost spolov; poziva Komisijo, države 
članice in civilno družbo, naj tesno 
sodelujejo v boju proti takšni praksi, in 
sicer s spodbujanjem razvoja skupnega 
kodeksa ravnanja in etičnih standardov v 
oglaševalskem sektorju EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da oglaševanje večkrat vsebuje 
diskriminatorna in/ali neplemenita 
sporočila, ki temeljijo na vseh vrstah 
stereotipov o spolih, kar zavira strategije za 
enakost spolov; poziva Komisijo, države 
članice in civilno družbo, naj tesno 
sodelujejo v boju proti takšni praksi;

1. poudarja, da oglaševanje včasih vsebuje 
diskriminatorna in/ali neplemenita 
sporočila, ki temeljijo na stereotipih o 
spolih, kar zavira strategije za enakost 
spolov; poziva Komisijo, države članice in 
civilno družbo, naj tesno sodelujejo v boju 
proti takšni praksi; meni, da mora vsaka 
država članica, če tega še ni storila, 
ustanoviti nadzorni organ za oglaševanje, 
da bi zagotovila odgovorno sporočanje, 
skladno z načeli Skupnosti;

Or. it

Predlog spremembe 5
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, naj 
z ustreznimi sredstvi zagotovijo, da bosta 
trženje in oglaševanje zagotavljala 
spoštovanje človekovega dostojanstva in 
ne bosta posredno niti neposredno 
diskriminatorska ter ne bosta vsebovala 
spodbujanja sovraštva na podlagi spola, 
rasnega ali etičnega porekla, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti;

Or. en

Predlog spremembe 6
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. vztraja pri tem, da noben medij ne sme 
prikazovati ljudi kot manjvredne ali 
večvredne, kar zadeva človeško 
dostojanstvo na podlagi spola, niti zgolj 
kot spolni objekt;

Or. es

Predlog spremembe 7
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na nekatera oglaševalska 
sporočila, ki spodbujajo različne vrste 
nasilja ali stereotipe o ženskah kot o 
predmetih, ki ženske ponižujejo in 

2. opozarja na nekatera oglaševalska 
sporočila, ki prikazujejo različne vrste 
nasilja ali stereotipe o ženskah kot o 
predmetih, ki ženske ponižujejo in 
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razvrednotijo njihovo dostojanstvo; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno 
oblikujejo evropske kampanje osveščanja 
proti izkoriščanju ženskega telesa in 
širjenju seksističnih sporočil;

razvrednotijo njihovo dostojanstvo; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno 
oblikujejo evropske kampanje osveščanja 
proti izkoriščanju ženskega telesa in 
širjenju seksističnih sporočil ter vsake vrste 
diskriminacije, na primer na podlagi 
spola, rase, etničnega izvora, vere ali 
drugega prepričanja, starosti, invalidnosti 
in spolne usmerjenosti;

Or. en

Predlog spremembe 8
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na nekatera oglaševalska 
sporočila, ki spodbujajo različne vrste 
nasilja ali stereotipe o ženskah kot o 
predmetih, ki ženske ponižujejo in 
razvrednotijo njihovo dostojanstvo; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno 
oblikujejo evropske kampanje osveščanja 
proti izkoriščanju ženskega telesa in 
širjenju seksističnih sporočil;

2. opozarja na nekatera oglaševalska 
sporočila, ki spodbujajo različne vrste 
nasilja ali stereotipe o ženskah kot o 
predmetih, ki ženske ponižujejo in 
razvrednotijo njihovo dostojanstvo; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno 
oblikujejo evropske kampanje osveščanja 
proti izkoriščanju ženskega telesa in 
širjenju seksističnih sporočil, pri čemer 
zagotovijo, da se ne razširjajo vsebine, ki 
opravičujejo, banalizirajo ali spodbujajo 
nasilje nad ženskami;

Or. es

Predlog spremembe 9
Chrysoula Paliadeli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na nekatera oglaševalska 2. opozarja na nekatera oglaševalska 
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sporočila, ki spodbujajo različne vrste 
nasilja ali stereotipe o ženskah kot o 
predmetih, ki ženske ponižujejo in 
razvrednotijo njihovo dostojanstvo; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno 
oblikujejo evropske kampanje osveščanja 
proti izkoriščanju ženskega telesa in 
širjenju seksističnih sporočil;

sporočila, ki spodbujajo različne vrste 
nasilja ali stereotipe o ženskah kot o 
predmetih, ki ženske ponižujejo in 
razvrednotijo njihovo dostojanstvo;
ženskost se sedaj preoblikuje v potrošno 
dobrino; razvrednotenje njenih temeljnih 
nalog v družbi povečuje komercializacija 
človeških odnosov, posledica tega pa je 
enostranski materialistični pogled; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno 
oblikujejo evropske kampanje osveščanja, 
zlasti med mladostniki in mladimi, proti 
izkoriščanju ženskega telesa in širjenju 
seksističnih sporočil

Or. el

Predlog spremembe 10
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na nekatera oglaševalska 
sporočila, ki spodbujajo različne vrste 
nasilja ali stereotipe o ženskah kot o 
predmetih, ki ženske ponižujejo in 
razvrednotijo njihovo dostojanstvo; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno 
oblikujejo evropske kampanje osveščanja 
proti izkoriščanju ženskega telesa in 
širjenju seksističnih sporočil;

2. opozarja na nekatera oglaševalska 
sporočila, ki spodbujajo različne vrste 
nasilja ali stereotipno prikazujejo 
posameznike, ženske in moške, pri čemer 
bolj prizadenejo ženske, jih ponižujejo in 
razvrednotijo njihovo dostojanstvo; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno 
oblikujejo evropske kampanje osveščanja 
proti izkoriščanju ženskega in moškega 
telesa in širjenju seksističnih sporočil;  v ta 
namen poziva države članice, naj 
oglaševalske agencije in oglaševalce, ki te 
napotke v celoti upoštevajo, nagradijo tudi 
tako, da jim zaupajo kampanje osveščanja 
na nacionalni in evropski ravni;

Or. it
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Predlog spremembe 11
Antonyia Parvanova

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva strokovnjake, odgovorne za 
medije in oglaševanje, naj se uprejo 
diskriminatornim ali stereotipnim 
podobam, ki temeljijo na spolu, starosti, 
izvoru, veri, spolni usmerjenosti, 
invalidnosti in družbenem položaju;

Or. en

Predlog spremembe 12
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
trženju pogosto propagira ideal 
popolnosti, kar lahko škoduje samopodobi 
in samospoštovanju žensk, moških in 
mladih; opozarja, da so potrošniki 
nagnjeni k posnemanju, kar lahko vodi v 
neprimerno vedenje, strah, škodljive 
odvisnosti (kajenje, droge), motnje 
hranjenja, kot sta anoreksija in bulimija, in 
rušenje duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju 
izredno suhih manekenk ali manekenov, da 
bi se izognili škodljivim sporočilom o 
videzu, nepopolnosti telesa, starosti in teži;

3. opozarja, da so potrošniki nagnjeni k 
posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, strah, škodljive odvisnosti 
(kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta 
anoreksija in bulimija, in rušenje 
duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju 
izredno suhih manekenk ali manekenov, da 
bi se izognili škodljivim sporočilom o 
videzu, nepopolnosti telesa, starosti in teži;

Or. fr
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Predlog spremembe 13
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
trženju pogosto propagira ideal popolnosti, 
kar lahko škoduje samopodobi in 
samospoštovanju žensk, moških in mladih;
opozarja, da so potrošniki nagnjeni k 
posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, strah, škodljive odvisnosti 
(kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta 
anoreksija in bulimija, in rušenje 
duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju 
izredno suhih manekenk ali manekenov, da 
bi se izognili škodljivim sporočilom o 
videzu, nepopolnosti telesa, starosti in teži;

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
trženju stremi k propagiranju ideala
popolnosti, kar lahko škoduje samopodobi 
in samospoštovanju žensk, moških in 
mladih; opozarja, da so potrošniki nagnjeni 
k posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, nasilje, nestrpnost, razočaranje, 
strah, škodljive odvisnosti (kajenje, droge), 
motnje hranjenja, kot sta anoreksija in 
bulimija, in rušenje duševnega ravnovesja
poziva vse oglaševalce, naj premislijo o 
reklamiranju izredno suhih manekenk ali 
manekenov, da bi se izognili škodljivim 
sporočilom o videzu, nepopolnosti telesa, 
starosti in teži;

Or. en

Predlog spremembe 14
Antonyia Parvanova

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
trženju pogosto propagira ideal popolnosti, 
kar lahko škoduje samopodobi in 
samospoštovanju žensk, moških in mladih;
opozarja, da so potrošniki nagnjeni k 
posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, strah, škodljive odvisnosti 
(kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta 
anoreksija in bulimija, in rušenje 
duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju 
izredno suhih manekenk ali manekenov, da 

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
trženju pogosto propagira ideal popolnosti, 
kar lahko škoduje samopodobi in 
samospoštovanju žensk, moških in mladih;
opozarja, da so potrošniki nagnjeni k 
posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, strah, škodljive odvisnosti 
(kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta 
anoreksija in bulimija, in rušenje 
duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju 
izredno suhih manekenk ali manekenov, da 
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bi se izognili škodljivim sporočilom o 
videzu, nepopolnosti telesa, starosti in teži;

bi se izognili škodljivim sporočilom o 
videzu, nepopolnosti telesa, starosti in teži, 
ob upoštevanju vpliva in vtisa oglaševanja 
na otroke in mlade;

Or. en

Predlog spremembe 15
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
trženju pogosto propagira ideal popolnosti, 
kar lahko škoduje samopodobi in 
samospoštovanju žensk, moških in mladih; 
opozarja, da so potrošniki nagnjeni k 
posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, strah, škodljive odvisnosti 
(kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta 
anoreksija in bulimija, in rušenje 
duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju 
izredno suhih manekenk ali manekenov, da 
bi se izognili škodljivim sporočilom o 
videzu, nepopolnosti telesa, starosti in teži;

3. ugotavlja in obsoja dejstvo, da se pri 
oglaševanju in trženju včasih posredujejo 
zavajajoča sporočila prek virtualnih in 
privlačnih podob, ki propagirajo ideal 
popolnosti, kar lahko škoduje samopodobi 
in samospoštovanju žensk, moških in 
mladih; opozarja, da so potrošniki nagnjeni 
k posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, strah, škodljive odvisnosti 
(kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta 
anoreksija in bulimija, in rušenje 
duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce in oglaševalske agencije, naj 
premislijo o reklamiranju izredno suhih 
manekenk ali manekenov, da bi se izognili 
škodljivim sporočilom o videzu, 
nepopolnosti telesa, starosti in teži; 

Or. it

Predlog spremembe 16
Chrysoula Paliadeli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
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trženju pogosto propagira ideal popolnosti, 
kar lahko škoduje samopodobi in 
samospoštovanju žensk, moških in mladih;
opozarja, da so potrošniki nagnjeni k 
posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, strah, škodljive odvisnosti 
(kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta 
anoreksija in bulimija, in rušenje 
duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju 
izredno suhih manekenk ali manekenov, da 
bi se izognili škodljivim sporočilom o 
videzu, nepopolnosti telesa, starosti in teži;

trženju pogosto propagira ideal popolnosti, 
ki vsiljuje poenotenje, povzroča 
tekmovalnost med žensko populacijo, 
spodbuja nerealne vzore, kar škoduje 
samopodobi in samospoštovanju žensk, 
moških in mladih; opozarja, da so 
potrošniki nagnjeni k posnemanju, kar 
lahko vodi v neprimerno vedenje, strah, 
škodljive odvisnosti (kajenje, droge), 
motnje hranjenja, kot sta anoreksija in 
bulimija, in rušenje duševnega ravnovesja;
poziva vse oglaševalce, naj premislijo o 
reklamiranju izredno suhih manekenk ali 
manekenov, da bi se izognili škodljivim 
sporočilom o videzu, nepopolnosti telesa, 
starosti in teži;

Or. el

Predlog spremembe 17
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
trženju pogosto propagira ideal popolnosti, 
kar lahko škoduje samopodobi in 
samospoštovanju žensk, moških in mladih;
opozarja, da so potrošniki nagnjeni k 
posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno 
vedenje, strah, škodljive odvisnosti 
(kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta 
anoreksija in bulimija, in rušenje
duševnega ravnovesja; poziva vse 
oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju 
izredno suhih manekenk ali manekenov, da 
bi se izognili škodljivim sporočilom o 
videzu, nepopolnosti telesa, starosti in teži;

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in 
trženju pogosto propagira ideal popolnosti, 
kar lahko škoduje samopodobi in 
samospoštovanju žensk, moških in mladih.
To lahko vodi v neprimerno vedenje, strah, 
škodljive odvisnosti (kajenje, droge), 
motnje hranjenja, kot sta anoreksija in 
bulimija, in rušenje duševnega ravnovesja;
poziva vse oglaševalce, naj premislijo o 
reklamiranju izredno suhih manekenk ali 
manekenov, da bi se izognili nezdružljivim 
in zavajajočim sporočilom o videzu, 
nepopolnosti telesa, starosti in teži;

Or. en



PE445.763v01-00 12/21 AM\824444SL.doc

SL

Predlog spremembe 18
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva medije, naj v svojih programih 
uporabijo jezik, ki ni seksističen, da bi 
tako zagotovili dejavno sodelovanje žensk 
in njihovo uravnoteženo zastopanost, ter 
da bi zagotovili raznolike podobe obeh 
spolov, ki presegajo splošna pojmovanja 
lepote in seksističnih sterotipov vlog na 
različnih področjih življenja, zlasti, ko gre 
za vsebine, namenjene otrokom in 
mladim;

Or. es

Predlog spremembe 19
Chrysoula Paliadeli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko ustrezno oglaševanje 
pozitivno vpliva na to, kako družba dojema 
vprašanja, kot so vloga spolov, telesni 
videz in normalnost; spodbuja oglaševalce, 
naj bodo pri svojem delu bolj konstruktivni 
in naj spodbujajo pozitivno vlogo ženk v 
družbi, na delovnem mestu ter v 
družinskem in javnem življenju;

4. poudarja, da je oglaševanje 
potrošniškega blaga neposredno povezano 
s tiskom, radiom in televizijo, katere 
neločljiv del je, in posredno s filmsko 
industrijo ter televizijskimi 
nadaljevankami v obliki promocijskega 
prikazovanja izdelkov, zato ustrezno 
oglaševanje in spodbujanje zdravih vzorov 
lahko pozitivno vplivata na to, kako družba 
dojema vprašanja, kot so vloga spolov, 
telesni videz in normalnost; spodbuja 
oglaševalce, naj bodo pri svojem delu bolj 
konstruktivni in naj spodbujajo pozitivno 
vlogo ženk v družbi, na delovnem mestu 
ter v družinskem in javnem življenju;

Or. el
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Predlog spremembe 20
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko ustrezno oglaševanje 
pozitivno vpliva na to, kako družba dojema 
vprašanja, kot so vloga spolov, telesni 
videz in normalnost; spodbuja oglaševalce, 
naj bodo pri svojem delu bolj 
konstruktivni in naj spodbujajo pozitivno 
vlogo ženk v družbi, na delovnem mestu 
ter v družinskem in javnem življenju;

4. poudarja, da lahko ustrezno oglaševanje 
pozitivno vpliva na to, kako družba dojema 
vprašanja, kot so vloga spolov, telesni 
videz in normalnost;

Or. es

Predlog spremembe 21
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko ustrezno oglaševanje 
pozitivno vpliva na to, kako družba dojema 
vprašanja, kot so vloga spolov, telesni 
videz in normalnost; spodbuja oglaševalce, 
naj bodo pri svojem delu bolj 
konstruktivni in naj spodbujajo pozitivno 
vlogo ženk v družbi, na delovnem mestu 
ter v družinskem in javnem življenju;

4. poudarja, da lahko ustrezno oglaševanje 
pozitivno vpliva na to, kako družba dojema 
vprašanja, kot so vloga spolov, telesni 
videz in normalnost;

Or. en

Predlog spremembe 22
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko ustrezno oglaševanje 
pozitivno vpliva na to, kako družba dojema 
vprašanja, kot so vloga spolov, telesni 
videz in normalnost; spodbuja 
oglaševalce, naj bodo pri svojem delu bolj 
konstruktivni in naj spodbujajo pozitivno 
vlogo ženk v družbi, na delovnem mestu 
ter v družinskem in javnem življenju;

4. poudarja, da lahko oglaševanje, če je v 
skladu z navedenimi načeli,  pozitivno 
vpliva na to, kako družba dojema 
vprašanja, kot so vloga spolov in človekov 
telesni videz; spodbuja oglaševalce, naj 
bodo pri svojem delu bolj konstruktivni in 
naj spodbujajo pozitivno vlogo ženk in 
moških v družbi, na delovnem mestu ter v 
družinskem in javnem življenju;

Or. it

Predlog spremembe 23
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. prav tako poudarja, da je treba 
enakopravno širiti politične, družbene in 
kulturne dejavnosti, ki spodbujajo ali 
katerih cilj so ženske, ter tiste dejavnosti, 
ki spodbujajo okrepitev vloge žensk;

Or. es

Predlog spremembe 24
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo usposabljanje in izobraževanje, 
namenjeno premagovanju stereotipov, boju 
proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti 
med spoloma.

5. meni, da je oglaševanje lahko 
učinkovito sredstvo pri obravnavanju 
stereotipov in soočanju z njimi ter 
odvračanja od rasizma, seksizma in 
diskriminacije, kar je bistveno za 
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današnje večkulturne družbe; poziva 
Komisijo, države članice in strokovnjake 
za oglaševanje, naj okrepijo usposabljanje 
in izobraževanje, namenjeno premagovanju 
stereotipov, boju proti diskriminaciji in 
spodbujanju enakosti med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 25
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj
okrepijo usposabljanje in izobraževanje, 
namenjeno premagovanju stereotipov, boju 
proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti 
med spoloma.

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
oblikujejo in izvedejo pobude, oblikovane 
v duhu strpnosti in spodbujanja kulture in 
enakosti spolov, namenjeno premagovanju 
stereotipov, boju proti diskriminaciji in 
spodbujanju enakosti med spoloma

Or. en

Predlog spremembe 26
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo usposabljanje in izobraževanje, 
namenjeno premagovanju stereotipov, boju 
proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti 
med spoloma.

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo usposabljanje in izobraževanje, 
namenjeno premagovanju stereotipov, boju 
proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti 
med spoloma. poziva zlasti države članice, 
naj vzpostavijo in razvijajo tesno 
sodelovanje z obstoječimi šolami za 
trženje, komunikacije in oglaševanje ter 
tako prispevajo k primernemu 
izobraževanju prihodnjih delavcev v teh 
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sektorjih;

Or. it

Predlog spremembe 27
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo usposabljanje in izobraževanje, 
namenjeno premagovanju stereotipov, boju 
proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti 
med spoloma.

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo usposabljanje in izobraževanje, 
namenjeno premagovanju stereotipov, boju 
proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti 
med spoloma, zlasti od mladih let.

Or. en

Predlog spremembe 28
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da morajo mediji upoštevati 
integracijo načela enakosti spolov, da bi 
se preprečile domnevne stereotipne
predstave o moških in ženskah v skladu z 
načelom enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 29
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj uvedejo 
kvote ali druge pozitivne ukrepe v javne 
medije, skupaj s cilji za izboljšanje 
udeležbe in zastopanosti žensk;

Or. en

Predlog spremembe 30
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja pomen zagotavljanja, da je 
vsebina, ki se oglašuje, zakonita, dostojna, 
pravična in premišljena, tako da se 
ustanovijo učinkoviti, samonadzorni 
mehanizmi po vsej Evropski uniji, ki 
temeljijo na strokovnosti in skupnem 
etičnem kodeksu;

Or. en

Predlog spremembe 31
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja, da je pomembno spodbujati 
stalen dialog med Evropsko komisijo, 
Evropskim parlamentom, nacionalnimi 
parlamenti, civilno družbo, regulatornimi 
organi in strokovnjaki za oglaševanje;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Antigoni Papadopoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poudarja, da je treba izpeljati 
primerjalno študijo po vseh državah 
članicah EU, da bi se določili zgledi dobre 
prakse za učinkovito oglaševanje in 
oglaševanje za spodbujanje enakosti med 
spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 33
Izaskun Bilbao Barandica

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poziva, naj bo EIGE pristojen za 
svetovanje in analiziranje oglaševanja, ki 
jih izvajajo mediji institucij EU, in 
splošnega oglasnega materiala, da se 
preprečijo vse oblike diskriminacije glede 
na spol; nadalje poziva EIGE, naj 
zagotovi etične kodekse, ki bodo veljali za 
vse vsebine, ki jih oglašujejo mediji 
institucij EU;

Or. es

Predlog spremembe 34
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. poudarja, da je treba konkretno 
spodbujati strukturirane priložnosti za 
usposabljanje o vidiku spola pri glavnih 
oglaševalskih agencijah, kar pomeni, da 
bodo vključene v medijsko izobraževanje o 
vidiku spola in organizirane tako, da bodo 
spodbudile izdelavo oglaševalskih 
kampanj, ki spoštujejo dostojanstvo in 
pluralnost vlog in identitet žensk;

Or. it

Predlog spremembe 35
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5h. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo osveščanje o vidiku spola  pri 
organizacijah in organih, ki ocenjujejo 
socialni vpliv oglaševanja, ter spodbujajo 
ustanovitev takih organov, kjer jih še ni;

Or. it

Predlog spremembe 36
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5i. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj spodbujajo vlogo združenj 
uporabnikov in/ali potrošnikov, ki se 
ukvarjajo z vplivom oglaševanja tudi z 
vidika spola, ter spodbujajo posvetovanje z 
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njimi;

Or. it

Predlog spremembe 37
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5j. poudarja, kako pomembno je v šolah 
spodbujati vzgojo za medije in medijsko 
pismenost o vidiku spola, da se poveča 
ozaveščenost mladih o seksističnih 
stereotipih;

Or. it

Predlog spremembe 38
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5k. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja primerjalne raziskave in 
zbiranje dokumentacije med državami 
članicami o načinih prikaza ženske 
podobe v oglaševanju in promocijskih 
sporočilih;

Or. it

Predlog spremembe 39
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 l (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5l. poziva Evropsko komisijo, naj uvede 
letno nagrajevanje najboljših oglasov, ki 
podpirajo spoštljiv prikaz dostojanstva, 
vloge in podobe žensk;

Or. it

Predlog spremembe 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 m (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5m. poziva Komisijo in države članice, naj 
ocenijo upoštevanje nacionalnih kodeksov 
izvajanja glede medijev ter novih 
informacij in komunikacijskih tehnologij;
poziva države članice, naj ocenijo 
učinkovitost nacionalnih samonadzornih 
organov;

Or. fr


