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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru piaţa internă 
şi protecţia consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

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

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

3. constată că publicitatea şi marketingul susţin adesea ideea perfecţiunii, ceea ce poate avea 
un impact negativ asupra stimei şi respectului de sine în cazul femeilor, bărbaţilor şi 
tinerilor; atrage atenţia asupra vulnerabilităţii consumatorilor în faţa mimetismului, care 
poate conduce la atitudini comportamentale inadecvate, adicţii dăunătoare (fumat, 
droguri), tulburări de alimentaţie cum ar fi anorexia nervosa şi bulimia, precum şi la 
perturbări ale echilibrului mintal;  invită pe cei care concep publicitatea să reconsidere 
promovarea unor modele extrem de slabe (bărbaţi sau femei) pentru a evita mesajele 
dăunătoare în legătură cu modul cum arată persoanele, imperfecţiunile corpului, vârstă şi 
greutate; 

4. subliniază că publicitatea inteligentă poate avea o influenţă pozitivă asupra percepţiilor 
societăţii în ceea ce priveşte rolurile de gen, imaginea despre corp şi 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 şi în 
viaţa publică;

5. invită Comisia şi statele membre să consolideze activităţile de instruire şi de educaţie 
astfel încât să evite stereotipurile, să combată discriminarea şi să promoveze egalitatea de 
gen.


