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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že účast žen v oblastech týkajících se nových informačních technologií je 
nedostatečná a je toho názoru, že pro vytvoření informační společnosti založené na 
začlenění a soudržnosti, nelze přihlížet k tomu, že existují rozmanité formy digitální 
propasti, zejména vzhledem k pohlaví, které by měly být předmětem specifických 
opatření v rámci budoucích evropských iniciativ týkajících se e-začlenění;

2. žádá Komisi, aby ve spolupráci s Evropským institutem pro rovnost pohlaví provedla 
analýzu acquis Společenství vzhledem k informační společnosti, v níž bude začleněno 
také hledisko pohlaví;

3. vyzývá Komisi, aby věnovala pozornost zejména nezákonnému využívání nových 
komunikačních a informačních technologií při obchodování s ženami, dívkami a dětmi a 
aby podpořila všechny zákonné iniciativy a technologie nutné k potírání tohoto 
problému;

4. vyzývá Komisi, aby podnítila dialog s hlavními komunikačními médii s cílem 
vypracovat „Kodex rovnosti pohlaví“ v komunikačních médiích, a to z hlediska 
informací, které by podpořily rovnost, boj proti násilí z důvodu pohlaví a boj proti 
jiným příkořím při uplatňování rovnosti, ale také boj za rovnoměrné zastoupení mužů a 
žen v těchto médiích, zejména v jejich řídících orgánech;

5. vyzývá Komisi, aby podpořila sociální partnery a nevládní organizace činné v oblasti 
rovnosti pohlaví, aby také oni napomáhali k rozsáhlé účasti žen v oblasti 
komunikačních a informačních technologií;

6. považuje za nutné věnovat zvláštní pozornost situaci žen na venkově, pro něž se 
informační a komunikační technologie mohou stát účinným prostředkem jejich zapojení 
do ekonomického, politického a sociálního života. 


