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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. stelt vast dat er slechts weinig vrouwen werkzaam zijn op gebieden die verband houden 
met de nieuwe vormen van informatietechnologie en meent dat een 
informatiemaatschappij die berust op integratie en cohesie alleen tot stand kan komen als 
rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten van de digitale kloof, met name 
die tussen mannen en vrouwen, en dat hiervoor een specifieke actie nodig is in het kader 
van het komende Europese initiatief voor e-insluiting;

2. dringt er bij de Commissie op aan om in samenwerking met het Europese Genderinstituut 
een analyse uit te voeren van het acquis communautaire op het gebied van de 
informatiemaatschappij, waaronder ook de invloed van de genderdimensie;

3. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan misbruik van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologie in de vrouwen- en kinderhandel, en hiertoe alle 
wettelijke en technologische middelen in te zetten die nodig zijn om dit probleem te 
bestrijden;

4. verzoekt de Commissie de dialoog met de belangrijkste media aan te moedigen, opdat er 
een "code voor gendergelijkheid" in de media tot stand komt, die zowel geldt voor 
informatie ter bevordering van gelijke behandeling, bestrijding van geweld tegen vrouwen 
en andere onderwerpen die verband houden met gendergelijkheid, als voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in deze media, met name in 
hun besluitvormingsorganen;

5. verzoekt de Commissie steun te verlenen aan de sociale actoren en NGO's die actief zijn 
op het gebied van gendergelijkheid, zodat ook zij de volledige participatie van vrouwen 
op het gebied van informatie- en communicatietechnologie aanmoedigen;

6. is van mening dat er bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de situatie van 
vrouwen op het platteland, voor wie informatie- en communicatietechnologie een 
doeltreffend middel kan zijn om deel te nemen aan het economisch, politiek en 
maatschappelijk leven.


