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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je zastopanost žensk na področjih, povezanih z novimi informacijskimi 
tehnologijami preslaba, in meni, da je za oblikovanje informacijske družbe, ki bi temeljila 
na vključevanju in koheziji, nujno, da ustrezno upošteva najrazličnejše vidike digitalnega 
razkoraka, zlasti vprašanje enakosti spolov, ki bi moralo biti predmet posebnega ukrepa v 
okviru prihodnje evropske pobude za e-vključitev;

2. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropskim institutom za enakost spolov razčleni 
pravni red Skupnosti kolikor se ta nanaša na informacijsko družbo in pri tem upošteva 
vpliv razsežnosti vprašanja enakosti spolov;

3. poziva Komisijo, naj se še posebej posveti zlorabi novih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij za trgovino z ženskami ter mladimi dekleti in fanti, ter 
sprejme vse potrebne pravne in tehnološke pobude za boj proti temu problemu;

4. poziva Komisijo, naj vzpostavi dialog z poglavitnimi sredstvi obveščanja, zato da se zanje 
izdela kodeks enakosti spolov, ki bo zajemal tako informacije o spodbujanju enakosti kot 
ukrepe za boj proti spolnemu nasilju in drugim vprašanjem enakosti, kot je enaka 
zastopanost moških in žensk v sredstvih obveščanja, zlasti na ravni odločanja;

5. poziva Komisijo, naj podpre socialne partnerje in nevladne organizacije, ki se zavzemajo 
za enakost spolov, da bi tudi ti spodbujali polno vključevanje žensk na področje 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij;

6. meni, da je treba posebno pozornost posvetiti položaju žensk v podeželskem okolju, za 
katere so lahko informacijske in komunikacijske tehnologije učinkovito sredstvo za 
vključevanje v gospodarsko, politično in družbeno življenje.


