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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че рекламите често съдържат дискриминационни и/или унизителни 
послания, основаващи се на всякакви видове стереотипи за мъжете и жените, които 
възпрепятстват стратегиите за постигане на равенство между половете; призовава 
Комисията, държавите-членки и гражданското общество да работят в тясно 
сътрудничество с оглед на борбата срещу подобни практики;

2. изтъква наличието на определени реклами, които популяризират различни видове 
насилие или стереотипни представи за жените като вещи, унижават жените и 
накърняват тяхното достойнство; приканва Комисията и държавите-членки да 
разработят европейски информационни кампании срещу експлоатацията на 
женското тяло и разпространението на сексистки послания;

3. отбелязва, че в рамките на рекламите и маркетинга често се разпространява идеята 
за съвършенство,  която може да има отрицателно влияние върху самочувствието и 
самоуважението на жените, мъжете и младите хора; насочва вниманието към 
уязвимостта на потребителите по отношение на рисковете, свързани с 
подражанието, което може да доведе до неуместно поведение, тревожност, вредна 
пристрастеност (тютюнопушене, наркотици), нарушения в храненето вследствие 
например на анорексия невроза и булимия, както и нарушаване на психическото 
равновесие; призовава всички рекламни агенции да преразгледат използването на 
изключително слаби манекени (мъже и жени), с цел да избегнат вредните послания 
относно външността, физическите недостатъци, възрастта и теглото;

4. подчертава, че рекламите, характеризиращи се с чувство на отговорност, могат да 
окажат благотворно влияние върху общественото възприятие на въпроси като 
ролята на мъжете и жените, възприятието на човешкото тяло и идеята за 
„нормално“; насърчава рекламните агенции да изготвят по-градивни реклами, които 
насърчават положителната роля на жените в обществото, на работното място, в 
семейството и в обществената сфера;

5. призовава Комисията и държавите-членки да активизират своята дейност в областта 
на обучението и образованието като способ за преодоляване на стереотипите и 
дискриминацията и за насърчаване на равенството между половете.


