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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer, at kvinder kun i begrænset omfang gør sig gældende på områder i 
forbindelse med de nye informationsteknologier, og mener, at det for at opnå et 
informationssamfund baseret på inddragelse og samhørighed er nødvendigt at tage 
hensyn til den digitale kløfts mange facetter, navnlig for så vidt angår kønsaspektet, 
som bør gøres til genstand for specifikke foranstaltninger inden for rammerne af det 
fremtidige europæiske initiativ for inddragelse i informationssamfundet;

2. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder at foretage en analyse af den gældende fællesskabsret i 
forbindelse med informationssamfundet, som også omfatter virkningen af 
kønsaspektet;

3. anmoder Kommissionen om at være særlig opmærksom på den ulovlige anvendelse af 
nye kommunikations- og informationsteknologier i handelen med kvinder og børn og 
til i den forbindelse at fremme alle nødvendige juridiske og teknologiske initiativer for 
at bekæmpe dette problem;

4. anmoder Kommissionen om at fremme dialogen med de vigtigste medier med henblik 
på at udarbejde en "kodeks for kønnenes ligestilling" i medierne, både med hensyn til 
information, der fremmer ligestilling, bekæmpelse af kønsspecifik vold og andre 
temaer i forbindelse med ligestilling såsom ligelig repræsentation af mænd og kvinder 
i de pågældende medier, navnlig i deres beslutningstagende organer;

5. opfordrer Kommissionen til at støtte sociale aktører og ngo'er, der er aktive på 
ligestillingsområdet, således at de også støtter kvindernes fulde deltagelse på området 
for kommunikations- og informationsteknologi;

6. mener, at der bør tages særligt hensyn til den situation, der gælder for kvinder i 
landdistrikterne, idet disse kvinder i informations- og kommunikationsteknologien kan 
finde et effektivt medium til at deltage i det økonomiske, politiske og sociale liv.


