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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. stwierdza niewielki udział kobiet w środowiskach związanych z nowymi technologiami 
informacyjnymi i uważa, że aby stworzyć społeczeństwo informacyjne oparte na 
integracji i spójności społecznej, konieczne jest uwzględnienie rozlicznych aspektów 
wykluczenia cyfrowego, szczególnie zaś aspektu równouprawnienia płci, na rzecz 
którego powinny zostać uruchomione specyficzne działania w ramach przyszłej 
inicjatywy europejskiej na rzecz e-włączenia („e-Inclusion“);

2. zwraca się do Komisji, aby przy współpracy z Europejskim Instytutem ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet, wykonała analizę dorobku wspólnotowego w zakresie 
społeczeństwa informacyjnego z uwzględnieniem oddziaływania zagadnienia płci;

3. zwraca się do Komisji o zwrócenie szczególnej uwagi na niewłaściwe wykorzystanie 
nowych technologii ICT w handlu kobietami i dziećmi obydwu płci oraz o wspieranie w 
tym kontekście wszelkich inicjatyw prawnych i technologicznych koniecznych do 
zwalczania tego problemu; 

4. zwraca się do Komisji o wsparcie dla dialogu z najważniejszymi środkami masowego
przekazu w celu przygotowania „Kodeksu równości płci“ w środkach masowego 
przekazu, pochylającego się zarówno nad kwestią informowania wspierającego 
równość, walki z przemocą na tle różnic płci oraz innych kwestii związanych z 
równością, jak i równej obecności mężczyzn i kobiet w owych środkach masowego 
przekazu, zwłaszcza na poziomie ich organów decyzyjnych;

5. zwraca się do Komisji o poparcie dla partnerów społecznych i organizacji 
pozarządowych działających w dziedzinie równości płci, aby oni również działali na 
rzecz pełnego uczestniczenia kobiet w dziedzinie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

6. uważa, że należy poświęcić szczególną uwagę sytuacji kobiet w środowisku wiejskim, 
jako że technologie informacyjne i komunikacyjne mogą stać się dla nich skutecznym 
środkiem umożliwiającym uczestnictwo w życiu gospodarczym, politycznym i 
społecznym. 


