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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že reklama často obsahuje diskriminující a/nebo nedůstojná sdělení založená 
na všech myslitelných formách genderových stereotypů, které brání rozvoji strategií 
rovnoprávnosti žen a mužů; vyzývá Komisi, členské státy a občanskou společnost, aby 
úzce spolupracovaly na boji proti těmto praktikám;

2. zdůrazňuje, že některé reklamy podněcují buď různé druhy násilí nebo stereotypy žen jako 
objektů, ponižují je a snižují jejich důstojnost; naléhavě žádá Komisi a členské státy aby 
vytvořily osvětové kampaně proti zneužívání ženského těla a šíření sexistických sdělení;

3. konstatuje, že reklama a marketing často šíří představu dokonalosti, což může mít 
negativní dopad na sebehodnocení a sebeúctu žen, mužů a mladých lidí; upozorňuje na 
náchylnost spotřebitelů k napodobování, což může vést k nevhodnému způsobu chování
a postojům, úzkosti, škodlivým závislostem (kouření, narkomanie), poruchám přijímání 
potravy, jako jsou mentální anorexie a bulimie, a narušení duševní rovnováhy; vyzývá 
všechny inzerenty, aby přehodnotili propagaci zobrazující extrémně hubené modely (ženy
i muže), aby nepředávali škodlivá sdělení o vzhledu, tělesných nedostatcích, věku a váze;

4. zdůrazňuje, že věrohodná reklama může pozitivně ovlivnit způsob, jakým společnost 
vnímá role mužů a žen, tělesný vzhled a co je považováno za normální; vyzývá inzerenty, 
aby ve svých reklamách předávali konstruktivnější sdělení a posílili tak pozitivní roli, 
kterou ženy hrají ve společnosti, v práci, v rodině i ve veřejném životě;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily činnosti v oblasti přípravy a vzdělávání, které 
představují způsob, jak překonávat stereotypy, bojovat s diskriminací a podporovat 
rovnost žen a mužů.


