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Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 1
Ustęp -1 (nowy)

-1. Jest zdania, że rzeczą ważną jest zwrócenie uwagi na zagadnienia płci związane z 
technologią informacyjną i komunikacyjną, nie tylko w celu zapobieżenia 
niekorzystnemu wpływowi rewolucji digitalnej na równość płci lub utrzymanie 
obecnej nierówności i dyskryminacji, lecz również w celu rozwoju sprawiedliwego 
dostępu kobiet do korzyści, które niesie technologia informacyjna i komunikacyjna; 

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 2
Ustęp 1a (nowy)

1a. Jest zdania, że pojawiające się  ryzyko wykluczenia społecznego z powodu 
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nieumiejętności posługiwania się nowymi technologiami i technologią informacyjną 
– ‘analfabetyzm informatyczny’ – w znacznej mierze dotyczy kobiet i może stanowić 
przeszkodę w realizacji celów lizbońskich;

Or. el

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 3
Ustęp 1b (nowy)

1b. Wzywa komisję i państwa członkowskie do podjęcia konkretnych kroków w celu 
zwiększenia liczby kobiet studiujących kierunki techniczne związane z ITC w celu 
zwiększenia liczby kobiet wśród zatrudnionych w dziedzinie ITC na wszystkich 
szczeblach, a w szczególności przy rozwoju technologii, projektowaniu i produkcji 
osprzętu i oprogramowania;

Or. en

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 4
Ustęp 1c (nowy)

1c. Wzywa Komisję do zapewnienia uwzględnienia problematyki płci przy opracowywaniu 
instrumentów technicznych i prawnych dla takich zagadnień politycznych jak 
powszechny dostęp, w tym koszt i łączność, udzielanie licencji, taryfy, przydział widm, 
infrastruktura, rozwój przemysłu ICT i polityka zatrudnienia; 

Or. en

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 5
Ustęp 1d (nowy)

1 d. Zauważa, że bardzo mała część miejsc na kursach i studiach w dziedzinie technologii 
informacyjnej zajmowana jest przez kobiety; wzywa więc państwa członkowskie i 
Komisję do poszukiwania we wczesnym stadium podejścia opartego na najlepszej 
praktyce zachęcania kobiet i dziewcząt do zawodów w sektorze technologii 
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informacyjnej;

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 6
Ustęp 1e (nowy)

1 e. Jest zdania, że korzyści wynikające z informacji i komunikacji powinny być dostępne 
dla wszystkich, bez względu na poziom wykształcenia, klasę społeczną, płeć i wiek;

Or. el

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 7
Ustęp 2

2. Zwraca się do Komisji, by zwiększyła wysiłki w celu sporządzenia statystyki dotyczącej 
wykorzystania ICT w podziale na płci i do opracowania odpowiadających płci 
wskaźników dot. wykorzystania ICT i potrzeb przy współpracy z Europejskim 
Instytutem ds. Równości Mężczyzn i Kobiet, wykonała analizę dorobku wspólnotowego 
w zakresie społeczeństwa informacyjnego z uwzględnieniem oddziaływania 
zagadnienia płci oraz do opracowania, promocji i wprowadzenia programów 
badawczych nad wpływem ICT na równość płci;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 8
Ustęp 2a (nowy)

2a. Wzywa państwa członkowskie do włączenia szkoleń w zakresie  nowych technologii i 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności dla kobiet, w szerszy proces
współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi: władzami oświatowymi i 
organizacjami na wszystkich płaszczyznach sektora publicznego i prywatnego, 
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mechanizmami kształcenia ustawicznego, doradztwem akademickim i zawodowym, 
partnerami społecznymi, władzami centralnymi i/lub lokalnymi i/lub regionalnymi, 
organizacjami społecznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami kobiet; 

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 9
Ustęp 3

3. Zwraca się do Komisji o zwrócenie szczególnej uwagi na niewłaściwe wykorzystanie 
nowych technologii ICT w handlu kobietami i dziećmi obydwu płci i na 
rozpowszechnianie informacji o treści nielegalnej, szkodliwej i nacechowanej 
przemocą, w tym materiałów pornograficznych i pornografii dziecięcej, oraz o 
wspieranie w tym kontekście wszelkich inicjatyw prawnych i technologicznych 
koniecznych do zwalczania tego problemu;

Or. el

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 10
Ustęp 3

3. zwraca się do Komisji o zwrócenie szczególnej uwagi na niewłaściwe wykorzystanie 
nowych technologii ICT w handlu kobietami i dziećmi obydwu płci oraz o wspieranie 
w tym kontekście wszelkich inicjatyw prawnych i technologicznych koniecznych do 
zwalczania tego problemu przy jednoczesnym zapewnieniu stałego poszanowania
prawa obywateli do zachowania prywatności i wolności wypowiadania się;

Or. es
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Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 11
Ustęp 3a (nowy)

3a. Wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia środków zapewniających 
zwiększony udział kobiet w organach technicznych i regulacyjnych na wszystkich 
etapach formułowania i realizacji polityk i międzynarodowych wysiłkach 
koordynacyjnych w zakresie mediów, ICT oraz telekomunikacji;

Or. en

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 12
Ustęp 4

4. Zwraca się do Komisji o wsparcie dla dialogu z najważniejszymi środkami masowego 
przekazu w celu przygotowania „Kodeksu równości płci“ w środkach masowego 
przekazu, regulującego zarówno kwestię informowania wspierającego równość, walki 
z przemocą na tle różnic płci, niekorzystnych wizerunków kobiet i stereotypowych 
opisów oraz obejmującego inne kwestie związane z równością, jak i równą obecność 
mężczyzn i kobiet w owych środkach masowego przekazu, zwłaszcza na poziomie ich 
organów decyzyjnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 13
Ustęp 4

4. Zwraca się do Komisji o wsparcie dla dialogu z najważniejszymi środkami masowego 
przekazu w celu przygotowania kodeksu postępowania w sprawie równości płci i 
szans dla mężczyzn i kobiet, który, jeśli chodzi o istotę informacji, wspiera 
upowszechnienie zagadnień płci w środkach masowego przekazu, regulującego
zarówno kwestię informowania wspierającego równość, walki z przemocą na tle 
różnic płci oraz inne kwestie związane z równością, jak i równą obecność mężczyzn i 
kobiet w owych środkach masowego przekazu, zwłaszcza na poziomie ich organów 
decyzyjnych;

Or. es
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Ustęp 4

4. Zwraca się do Komisji o wsparcie dla dialogu z najważniejszymi środkami masowego 
przekazu w celu przygotowania „Kodeksu równości płci“ w środkach masowego 
przekazu, regulującego zarówno kwestię informowania wspierającego równość i 
traktowania wolnego od dyskryminacji, walki z przemocą na tle różnic płci oraz inne 
kwestie związane z równością, jak i równą obecność mężczyzn i kobiet w owych 
środkach masowego przekazu, zwłaszcza na poziomie ich organów decyzyjnych;

Or. el

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 15
Ustęp 4

4. Zwraca się do Komisji o wsparcie dla dialogu z najważniejszymi środkami masowego 
przekazu w celu przygotowania „Kodeksu równości płci“ w środkach masowego 
przekazu (skreślenie); 

Or. de

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 16
Ustęp 4a (nowy)

4a. Wzywa Komisję do wsparcia i zorganizowania szkoleń dla specjalistów w zakresie 
płci i ICT oraz specjalistów w zakresie płci i komunikacji oraz włączenia analizy płci 
do szkoleń związanych z ICT przeznaczonych dla decydentów;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 17
Ustęp 5

5. Zwraca się do Komisji o poparcie koordynacji działań wszystkich zainteresowanych, 
w tym partnerów społecznych i organizacji pozarządowych działających w dziedzinie 
równości płci, aby oni również pomogli w informowaniu i podnoszeniu świadomości 
opinii publicznej (skreślenie) na rzecz pełnego uczestniczenia kobiet w dziedzinie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

Or. el

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 18
Ustęp 5

5. Zwraca się do Komisji o poparcie dla organizacji partnerów społecznych działających 
w dziedzinie równości płci, aby one również działały na rzecz pełnego uczestniczenia 
kobiet w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nie tylko jako 
użytkownicy, ale również jako siła twórcza w kształtującym się społeczeństwie 
informacyjno-komunikacyjnym;

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Ustęp 5a (nowy)

5a. Wskazuje, że dla osiągnięcia celów lizbońskich Unia Europejska, państwa 
członkowskie i przedsiębiorstwa powinny wykorzystać dostępną żeńską siłę roboczą 
na polu technologii informacyjnej i komunikacyjnej bez dyskryminacji z racji wieku 
lub płci;

Or. el
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Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 20
Ustęp 5b (nowy)

5b. Wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia dostępu kobiet do 
ciekawych miejsc pracy w dziedzinie ICT, między innymi poprzez poprawę dostępu 
kobiet do wiedzy i  umiejętności praktycznych w dziedzinie ICT na wszystkich 
szczeblach, oraz do zapewnienia, że kobiety nie będą dyskryminowane przez  
warunki pracy i postawy społeczne powszechne w zglobalizowanym przemyśle ICT, 
takie jak zwyczaj elastycznego zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 21
Ustęp 6

6. Uważa, że należy poświęcić szczególną uwagę sytuacji kobiet w środowisku 
wiejskim, kobietom-imigrantkom, kobietom wykorzystywanym, kobietom-więźniom, 
kobietom niepełnosprawnym i innym kobietom w trudnej sytuacji, jako że 
technologie informacyjne i komunikacyjne mogą stać się dla nich skutecznym 
środkiem umożliwiającym uczestnictwo w życiu gospodarczym, politycznym i 
społecznym. 

Or. es

Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 22
Ustęp 6

6. Uważa, że należy poświęcić szczególną uwagę sytuacji kobiet w środowisku wiejskim 
oraz sytuacji kobiet należących do mniejszości, jako że technologie informacyjne i 
komunikacyjne mogą stać się dla nich skutecznym środkiem umożliwiającym 
uczestnictwo w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym. 

Or. de
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 23
Ustęp 6

6. Uważa, że należy poświęcić szczególną uwagę sytuacji kobiet w środowisku wiejskim 
oraz na wyspach, w górach i geograficznie odległych regionach, jako że technologie 
informacyjne i komunikacyjne mogą stać się dla nich skutecznym środkiem 
umożliwiającym uczestnictwo w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym. 

Or. el

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 24
Ustęp 6a (nowy)

6a. Wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia kroków, w szczególności 
poprzez zapewnienie wykształcenia w dziedzinie ICT, szkolenia i dostępu do 
kredytów oraz promocję i zatrudnienie większej ilości kobiet na stanowiskach 
decyzyjnych w sektorze ICT, w celu zapewnienia kobietom-przedsiębiorcom, również 
właścicielkom małych i bardzo małych firm, wykorzystania możliwości, które daje 
handel elektroniczny; 

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 25
Ustęp 6b (nowy)

6 b. Wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich środków na rzecz 
kobiet w celu rozwoju umiejętności i zdolności związanych z technologią 
informacyjną i komunikacyjną;

Or. el
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 26
Ustęp 6c (nowy)

6 c. Zauważa, że z powodu starzenia się populacji i zgodnie z zasadą europejskiego 
modelu społecznego ‘Design for All’  rzeczą ważną jest znalezienie podczas 
projektowania produktu rozwiązań odpowiadających  wszystkim w zakresie 
technologii, usług i środowiska naturalnego;

Or. el

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Poprawka 27
Ustęp 6d (nowy)

6d. Wzywa Komisję i państwa członkowskie do wyznaczenia celów i monitorowania 
postępu równowagi płci wśród rożnych grup pracowników zatrudnionych w  
mediach  na różnych poziomach, w tym wśród personelu technicznego.

Or. en


