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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že v reklame sa často objavujú diskriminačné a/alebo ponižujúce vyjadrenia, 
ktoré vychádzajú z rôznych foriem rodových stereotypov a narúšajú stratégie zamerané 
na rodovú rovnosť; vyzýva Komisiu, členské štáty a občiansku spoločnosť, aby úzko 
spolupracovali v boji proti takýmto praktikám;

2. poukazuje na určité druhy reklám, ktoré podnecujú buď rôzne druhy násilia, alebo 
stereotypy žien ako objektov, ponižujú ich a znehodnocujú ich dôstojnosť; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na európskej úrovni vytvorili kampane na zvýšenie 
povedomia zamerané proti zneužívaniu ženského tela a šíreniu sexistických vyjadrení;

3. konštatuje, že reklama a marketing často šíria predstavu dokonalosti, čo môže mať 
negatívny vplyv na sebahodnotenie a sebaúctu žien, mužov a mladých ľudí; upriamuje 
pozornosť na náchylnosť spotrebiteľov napodobňovať, čo môže viesť k neprimeranému 
správaniu, úzkosti, škodlivej závislosti (fajčenie, užívanie drog), poruchám príjmu 
potravy, ako sú mentálna anorexia a bulímia, a narušeniu psychickej rovnováhy; vyzýva 
všetkých zadávateľov reklamy, aby prehodnotili propagovanie extrémne štíhlych modelov 
a modeliek s cieľom vyhnúť sa šíreniu škodlivých myšlienok o výzore, telesných 
nedokonalostiach, veku a váhe;

4. zdôrazňuje, že hodnoverná reklama môže mať pozitívny vplyv na spôsob, akým 
spoločnosť vníma otázky ako rodové rozdelenie úloh a telesný vzhľad, a na to, čo 
považuje za normálne; nabáda zadávateľov reklamy, aby s reklamou zaobchádzali 
konštruktívnejšie a podporili tak pozitívnu úlohu žien v spoločnosti, v práci, v rodine 
a vo verejnom živote;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili aktivity v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy ako spôsob prekonávania stereotypov, boja proti diskriminácii a podpory rodovej 
rovnosti.


