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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Διαπιστώνει την πολύ μικρή παρουσία τω γυναικών στους τομείς που συνδέονται με τις 
νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και εκτιμά ότι, για μια κοινωνία της πληροφορίας 
βασισμένη στη συμμετοχή και τη συνοχή, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι 
διάφορες πτυχές των ανισοτήτων στο επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων, ιδίως αυτών 
που σχετίζονται με το φύλο, η οποία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής δράσης 
στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική ένταξη·

2. Ζητεί, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των 
φύλων, να προβεί σε ανάλυση του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά την κοινωνία της 
πληροφορίας, στην οποία να περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις λόγω φύλου·

3. Ζητεί να αποδώσει η Επιτροπή ιδιαίτερη προσοχή στην καταχρηστική χρησιμοποίηση 
των νέων τεχνολογιών ης επικοινωνίας και πληροφόρησης στον τομέα της εκμετάλλευσης 
γυναικών, κοριτσιών και αγοριών και να προωθήσει επί του θέματος όλες τις απαραίτητες 
νομικές και τεχνολογικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της κατάστασης αυτής·

4. Ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τον διάλογο με τα σημαντικότερα μέσα 
επικοινωνίας με στόχο την επεξεργασία ενός "Κώδικα Ισότητας των Φύλων" στα μέσα 
ενημέρωσης, τόσο από την άποψη της ενημέρωσης, προωθώντας την ισότητα, την 
καταπολέμηση της βίας μεταξύ των φύλων, και άλλων θεμάτων σχετικών με την ισότητα, 
όσο και με την ίση παρουσία ανδρών και γυναικών στα μέσα ενημέρωσης, και ιδίως στα 
όργανα για την λήψη των αποφάσεων·

5. Ζητεί να υποστηρίξει η Επιτροπή του κοινωνικούς παράγοντες και τις ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, ώστε να προωθήσουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της 
πληροφόρησης·

6. Θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές, οι οποίες μπορούν να βρουν στις τεχνολογίες της πληροφορίας και 
επικοινωνίας ένα αποτελεσματικό μέσο συμμετοχής στην οικονομική, πολιτική και 
κοινωνική ζωή.


