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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. konštatuje, že zastúpenie žien v oblastiach súvisiacich s novými informačnými 
technológiami je nedostatočné, a domnieva sa, že na dosiahnutie informačnej 
spoločnosti založenej na integrácii a kohézii je nevyhnutné vziať do úvahy rozličné 
aspekty tzv. digitálnej priepasti, predovšetkým však rodové hľadisko, ktoré by sa malo 
stať predmetom konkrétneho opatrenia v rámci budúcej európskej iniciatívy za digitálnu 
integráciu („e-Inclusion“);

2. žiada Komisiu, aby v spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť 
uskutočnila analýzu acquis communautaire vo vzťahu k informačnej spoločnosti, 
pričom by zohľadňovala aj dosah rodového hľadiska;

3. vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť nezákonnému využívaniu nových 
informačných a komunikačných technológií pri obchodovaní so ženami a deťmi a aby v 
tejto súvislosti podporovala všetky zákonné iniciatívy a technológie potrebné na boj 
proti tomuto problému;

4. vyzýva Komisiu, aby podporovala dialóg s hlavnými komunikačnými médiami s cieľom 
vypracovať „kódex rodovej rovnosti“ v komunikačných médiách, ktorý by sa týkal 
jednak informácií na podporu rovnosti, opatrení na boj proti násiliu z dôvodu 
príslušnosti k pohlaviu a ostatných tém týkajúcich sa rovnosti, jednak rovnakého 
zastúpenia mužov a žien v uvedených médiách, najmä v ich rozhodovacích orgánoch;

5. vyzýva Komisiu na podporu sociálnych aktérov a mimovládnych organizácií 
pôsobiacich v oblasti rodovej rovnosti, aby aj oni podporovali plnú účasť žien na 
informačných a komunikačných technológiách;

6. domnieva sa, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť postaveniu žien vo vidieckych 
oblastiach, pre ktoré môžu byť informačné a komunikačné technológie účinným 
prostriedkom účasti na hospodárskom, politickom a spoločenskom živote. 


