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Förslag till resolution

Punkt 80

80. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att lägga fokus på 
jämställdhetsaspekten när det gäller IKT (text utgår) för att förhindra att den digitala 
revolutionen påverkar jämställdheten negativt eller vidmakthåller befintliga orättvisor 
och diskriminering. Parlamentet konstaterar att man för att lyckas skapa ett 
informationssamhälle baserat på principen om integrering och sammanhållning 
måste ta hänsyn till den digitala klyftans många olika aspekter, i synnerhet 
jämställdhetsaspekten, som bör bli föremål för en särskild insats inom ramen för det 
framtida EU-initiativet för e-integrering. Vidare konstaterar parlamentet att den 
hotande sociala marginaliseringen till följd av oförmågan att använda den nya 
tekniken och informationstekniken drabbar kvinnor i oproportionerligt hög grad.

(Detta ändringsförslag innehåller text från skäl 81 och 82, vilka följaktligen kommer att 
strykas om ändringsförslaget antas.)
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Förslag till resolution

Punkt 83

83. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att (text utgår) göra en analys av 
gemenskapslagstiftningen, i den mån den berör informationssamhället, framför allt 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att 
upprätta en dialog med de viktigaste aktörerna på mediemarknaden i syfte att 
utarbeta en jämställdhetskodex för medierna samt att särskilt uppmärksamma den 
otillåtliga användningen av den nya kommunikations- och informationstekniken för 
handel med kvinnor och barn och att främja alla rättsliga och tekniska initiativ som 
behövs för att bekämpa detta problem.

(Detta ändringsförslag innehåller text från skäl 84, vilket följaktligen kommer att strykas om 
ändringsförslaget antas.)
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Skäl J

J. Kommissionen måste säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas vid utarbetandet 
av tekniska och rättsliga instrument. Dessutom bör kommissionen och 
medlemsstaterna vidta konkreta åtgärder för att öka antalet kvinnliga studenter på de 
tekniska områden som är kopplade till IKT samt säkerställa att kvinnor har tillträde till 
nya arbetstillfällen på IKT- och medieområdet på samtliga nivåer. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas situationen för kvinnor på landsbygden, på öar, i 
bergsområden och i geografiskt avlägset belägna områden samt andra kvinnor i 
utsatta situationer.
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