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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a nők az új információs technológiákhoz kapcsolódó területeken igen 
alacsony számban vannak jelen, és úgy ítéli, hogy az integráción és kohézión alapuló 
információs társadalom megvalósítása érdekében feltétlenül figyelembe kell venni a 
digitális szakadék meglehetősen összetett mivoltát különös tekintettel a nemekre, 
amelyeknek az e-Bevonásra irányuló jövőbeni európai kezdeményezés keretében célzott 
fellépés tárgyát kell képezniük;

2. kéri a Bizottságot, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve végezze el a közösségi vívmányok információs társadalomhoz 
kapcsolódó elemzését, amely a nemekre gyakorolt hatások vizsgálatát is magába 
foglalja;

3. kéri a Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet az új kommunikációs és 
információs technológiák nő- és gyermekcsempészetben játszott illegális használatára, 
és támogassa az e probléma elleni küzdelem érdekében szükséges valamennyi jogi és 
technológiai kezdeményezést;

4. kéri a Bizottságot, hogy segítse elő a legfontosabb kommunikációs eszközökkel 
folytatott párbeszédet a médiában kidolgozandó „Nemek közötti esélyegyenlőségi 
szabályzat” érdekében, mind az egyenlőséget elősegítő információ, a nemi alapú 
erőszak elleni harc és az egyenlőséghez kapcsolódó egyéb témák, mind a férfiak és nők 
egyenlő aránya az említett médiákban, és különösen a döntéshozó szervekben 
szempontjából;

5. kéri a Bizottságot, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség terén támogassa a szociális 
munkásokat és a civil szervezetek aktivistáit, hogy ezek is segíthessék a nők teljes 
részvételét a kommunikációs és információs technológiákhoz kapcsolódó területeken;

6. úgy ítéli, hogy különös figyelmet kell fordítani a vidéki területeken élő nők helyzetére, 
akiknek a gazdasági, politikai és társadalmi életben való részvételéhez hatékonyan 
hozzájárulhatnak az információs és kommunikációs technológiák. 


