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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Constata a fraca presença das mulheres nas áreas relacionadas com as novas tecnologias da 
informação e considera que, para se alcançar uma sociedade da informação baseada na 
integração e na coesão, é indispensável ter em conta os múltiplos aspectos da fractura 
digital, em particular o que diz respeito aos géneros, o qual deve ser objecto de uma acção 
específica no âmbito da futura iniciativa europeia para a eInclusion;

2. Solicita à Comissão que, em colaboração com o Instituto Europeu da Igualdade dos 
Géneros, efectue uma análise do acervo comunitário referente à sociedade da informação, 
que abranja o impacto da perspectiva do género;

3. Solicita à Comissão que dê particular atenção à utilização abusiva das novas tecnologias 
da comunicação e da informação, que visa o tráfico de mulheres e de crianças, e que 
fomente todas as iniciativas legais e tecnológicas necessárias neste domínio para lutar 
contra este problema;

4. Solicita à Comissão que promova o diálogo com os principais meios de comunicação a 
fim de elaborar um "Código da Igualdade dos Géneros" no âmbito dos meios de 
comunicação, tanto do ponto de vista da informação, promovendo a paridade, a luta contra 
a violência doméstica e outros temas relacionados com a igualdade, como da presença 
equitativa de homens e mulheres nesses meios, em particular nos seus órgão de decisão;

5. Solicita à Comissão que apoie os agentes sociais e as ONG que operam no âmbito da 
igualdade dos géneros, para que favoreçam também a participação plena das mulheres no 
campo das tecnologias da comunicação e da informação;

6. Considera que se deve dar especial atenção à situação das mulheres nas zonas rurais, 
podendo as mulheres encontrar nas tecnologias da informação e da comunicação um meio 
eficaz de participação na vida económica, política e social.


