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TARKISTUS 1
esittäjä(t): Reino Paasilinna ja Teresa Riera Madurell PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0036/2006
Reino Paasilinna
Eurooppalainen tietoyhteiskunta kasvua ja työllisyyttä varten

Päätöslauselmaesitys

80 kohta

80. katsoo, että sukupuoliulottuvuuden korostaminen TVT-alalla on olennaisen tärkeää, 
jotta voidaan varmistaa, ettei digitaalinen vallankumous heikennä sukupuolten tasa-
arvoa eivätkä nykyinen eriarvoisuus ja syrjintä vakiinnu; katsoo, että osallisuuteen ja 
yhteenkuuluvuuteen perustuvan tietoyhteiskunnan luomiseksi on otettava 
huomioon digitaalisen kahtiajaon kaikki eri näkökulmat, erityisesti sukupuoli, 
johon olisi kohdistettava erityistoimia sähköisestä osallisuudesta tehtävässä 
eurooppalaisessa aloitteessa; katsoo, että kasvava sosiaalisen syrjäytymisen vaara, 
jonka syynä on kyvyttömyys käyttää tieto- ja viestintätekniikoita, koskee 
kohtuuttomassa määrin naisia; 

(Tähän tarkistukseen sisältyy 81 ja 82 kohdan teksti. Jos tarkistus hyväksytään, kyseiset 
kohdat poistetaan.)
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TARKISTUS 2
esittäjä(t): Reino Paasilinna ja Teresa Riera Madurell PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0036/2006
Reino Paasilinna
Eurooppalainen tietoyhteiskunta kasvua ja työllisyyttä varten

Päätöslauselmaesitys

83 kohta

83. kehottaa komissiota tekemään (poistetaan) analyysin yhteisön säännöstöstä siltä osin kuin 
se koskee tietoyhteiskuntaa, ja ottamaan analyysissa huomioon erityisesti 
sukupuolinäkökulman; kehottaa komissiota käynnistämään vuoropuhelun 
mediamarkkinoiden tärkeimpien toimijoiden kanssa, jotta voidaan luoda 
tiedotusvälineille sukupuolten tasa-arvoa koskevat säännöt; kehottaa komissiota 
kiinnittämään erityishuomiota uuden TVT:n väärinkäyttöön naisilla ja lapsilla 
käytävän kaupan tarkoituksiin sekä edistämään kaikkia oikeudellisia ja teknologia-
aloitteita, joita tarvitaan ongelman ratkaisemiseen; 

(Tähän tarkistukseen sisältyy 83 kohdan teksti. Jos tarkistus hyväksytään, kyseinen kohta 
poistetaan.)
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TARKISTUS 3
esittäjä(t): Reino Paasilinna ja Teresa Riera Madurell PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0036/2006
Reino Paasilinna
Eurooppalainen tietoyhteiskunta kasvua ja työllisyyttä varten

Päätöslauselmaesitys

Johdanto-osan J kappale

J. katsoo, että komission olisi varmistettava, että sukupuolinäkökulma otetaan huomioon 
teknisiä ja sääntelyvälineitä kehitettäessä; katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden 
olisi ryhdyttävä konkreettisiin toimiin lisätäkseen naisopiskelijoiden määrää TVT:hen 
liittyvillä teknisillä aloilla ja varmistaakseen naisten pääsyn TVT-alan ja 
tiedotusvälineiden uusiin työllistymismahdollisuuksiin kaikilla tasoilla, ja katsoo, että 
olisi kiinnitettävä erityishuomiota maaseudulla, saari- ja vuoristoalueilla sekä 
maantieteellisesti syrjäisillä seuduilla asuvien naisten ja muiden erityisen 
haavoittuvassa tilanteessa olevien naisten tilanteeseen,
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