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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηικά με ηην ιζόηηηα ηφν θύλφν και ηην ενδσνάμφζη ηφν γσναικών ζηην υηθιακή 

εποτή 

(2015/2007(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 2 θαη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 δεχηεξν εδάθην ηεο πλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ην άξζξν 8 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 23 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πιαηθφξκα Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ πνπ εγθξίζεθαλ 

απφ ηελ Σέηαξηε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο Γπλαίθεο ην 1995, θαη ηδίσο ηνλ ηνκέα 

«Γπλαίθεο θαη κέζα ελεκέξσζεο», 

– έρνληαο ππφςε ην ηειηθφ έγγξαθν ηεο 23εο εηδηθήο ζπλφδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηνπ 2000, ζην νπνίν ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

αλαγλσξίδνληαη σο επηηεχγκαηα πνπ πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο γηα ηελ ελδπλάκσζε 

ησλ γπλαηθψλ, αιιά ζπλεπάγνληαη θαη δπλεηηθνχο θηλδχλνπο, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γήισζε Αξρψλ θαη ην ρέδην Γξάζεο ηεο Γελεχεο πνπ εγθξίζεθαλ 

θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο Κνξπθήο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο (WSIS) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γελεχε ην 2003, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γέζκεπζε θαη ηελ Αηδέληα ηεο Σχληδαο γηα ηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ιεπηνκεξψο ρξεκαηνδνηηθνχο θαη δηεζλείο 

κεραληζκνχο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο WSIS ηα νπνία εγθξίζεθαλ 

θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο WSIS ζηελ Σχληδα απφ ηηο 16 έσο ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2005, 

– έρνληαο ππφςε ηηο αλαθνξέο ζηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηε Γήισζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

WSIS θαη ην ζπλαθέο Όξακα WSIS+10 γηα ηελ WSIS κεηά ην 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Φφξνπκ ηεο WSIS πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 

25 έσο ηηο 29 Μαΐνπ 2015 ζηε Γελεχε κε ηίηιν: «Innovating Together: Enabling ICTs 

for Sustainable Development» (Καηλνηνκψληαο καδί: αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε), ζην νπνίν ζπκκεηείρε αληηπξνζσπεία ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ 

ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, 

– έρνληαο ππφςε ηνπο άμνλεο δξάζεο ηεο WSIS ηνπ 2014, πνπ ζπλδπάζηεθαλ κε ηνπο 

ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΒΑ) κε ζθνπφ λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ 

απηψλ ησλ παγθφζκησλ ζηξαηεγηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε θαη πξνψζεζε, έσο ην 2030, ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

έληαμεο φισλ ησλ αλζξψπσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, αλαπεξίαο, γελεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θχινπ, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο θχινπ, θπιήο, 
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θνηλσληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, νηθνλνκηθήο ή άιιεο 

θαηάζηαζεο, 

– έρνληαο ππφςε αθελφο ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ 

θαη αλδξψλ (2010-2015) (SEC(2010)1079/2), πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δξάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο θαη ην δηαδίθηπν, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ, θαη αθεηέξνπ ηε 

κεζνπξφζεζκε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 

γηα ηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ κεηά ην 2015
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο επηεκβξίνπ ζρεηηθά κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζηελ ΔΔ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Μαξηίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Δπξψπε 2020: ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε» (COM(2010)2020), 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ ηνπ Ηνπλίνπ 2014 κε ηίηιν 

«Γπλαίθεο θαη Οηθνλνκία: Οηθνλνκηθή αλεμαξηεζία απφ ηελ άπνςε ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο απηναπαζρφιεζεο», ζηα νπνία αλαθέξεηαη φηη «Ζ ηξαηεγηθή 

Δπξψπε 2020 πξνζδηνξίδεη νξηζκέλνπο ηνκείο αλάπηπμεο θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζηνπο 

νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη ν ηνκέαο ηεο πεξίζαιςεο θαη ν επηζηεκνληθφο θαη ν 

ηερλνινγηθφο ηνκέαο. Πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζεί πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ζηελ Δπξψπε ζηνπο ηνκείο απηνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

μεπεξαζζνχλ ηα ζηεξεφηππα πεξί ησλ θχισλ θαη λα θαηαπνιεκεζεί ν δηαρσξηζκφο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.», 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

νδεγίαο 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

Ηνπιίνπ 2006, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 24εο Μαΐνπ 2012 πνπ πεξηέρεη ζπζηάζεηο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο ακνηβήο εξγαδφκελσλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ γηα ίζε εξγαζία ή εξγαζία ίζεο αμίαο
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 12εο Μαξηίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ ην θχιν ζηελ ΔΔ
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 12εο επηεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην ςεθηαθφ 

ζεκαηνιφγην γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε
6
, θαη ηδίσο ηελ 

πξσηνβνπιία «Μεγάινο ζπλαζπηζκφο γηα ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο ςεθηαθέο 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0218. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0312.  

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0351. 

4
 ΔΔ C 264 E ηεο 13.9.2013, ζ. 75. 

5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0074. 

6
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0377. 
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ζέζεηο εξγαζίαο», 

– έρνληαο ππφςε ηε δξάζε 60 ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ, πνπ αθνξά ηελ ελζάξξπλζε 

ησλ γπλαηθψλ λα αθνινπζήζνπλ ζηαδηνδξνκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «ηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία 

αγνξά ηεο Δπξψπεο» (COM(2015)0192), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ δεχηεξν ππιψλα ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ςεθηαθή 

εληαία αγνξά, πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη ηζφηηκσλ 

φξσλ αληαγσληζκνχ θαη θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ 

δηθηχσλ θαη θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνλ ηξίην ππιψλα, πνπ ππνζηεξίδεη ηε 

δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε πνιίηεο πνπ δηαζέηνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν 

θαη λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηέο ηνπο λα βξνπλ εξγαζία, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηνπ Θεκαηηθνχ Σκήκαηνο Γ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

κε ηίηιν «Empowering women on the Internet» (Δλδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ ζην 

δηαδίθηπν), πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2015, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, ην νπνίν αθνξά ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηε κε δηάθξηζε
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

(χκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο), 

– έρνληαο ππφςε ηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πιαηθφξκα Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ θαη εηδηθφηεξα 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο «Γπλαίθεο θαη ηα Μέζα Δλεκέξσζεο», κε ηνπο 

νπνίνπο επηδηψθνληαη αθελφο ε απμεκέλε ζπκκεηνρή θαη πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

έθθξαζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ εληφο ή δηακέζνπ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, θαη αθεηέξνπ κηα ηζνξξνπεκέλε θαη κε ζηεξενηππηθή 

παξνπζίαζε ησλ γπλαηθψλ ζηα κέζα, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ «Δπξσπατθφ θψδηθα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΣΠΔ» πνπ εμέδσζε ε Δπηηξνπή ην 2013· 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηο βάζνο αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2012 κε ηίηιν «Οη 

γπλαίθεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ»· 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηο βάζνο αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2015 κε ηίηιν 

«Δλδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ ζην Γηαδίθηπν»· 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (FRA) κε ηίηιν «Violence against women – an EU-wide survey. 

Main results» (Bία θαηά ησλ γπλαηθψλ – κηα έξεπλα ζε επίπεδν ΔΔ. Kχξηα 

                                                 
1
 ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 320.  
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απνηειέζκαηα), ε νπνία δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2014,  

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο
1
, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 2012–

2016, ηελ νπνία παξνπζίαζε ε Δπηηξνπή, θαζψο θαη ηελ ελδηάκεζε έθζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο, 

– έρνληαο ππφςε ηφζν ηνλ θχθιν πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνβαξνχ 

δηεζλνχο θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, πνπ μεθίλεζε ην 2014, φζν θαη ηνλ ηνκέα 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ (A8-0048/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ςεθηνπνίεζε έρεη επηθέξεη επαλαζηαηηθέο θαη ξηδηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνλ ηξφπν παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλίαο, θνηλσληθνπνίεζεο, κειέηεο θαη εξγαζίαο, πξνζθέξνληαο 

λέεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ πνιηηηθφ δηάινγν, ζηελ θαηάξηηζε 

θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο γηα κηα απηνθαζνξηδφκελε δσή θαη 

πξνζθέξεη ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φρη κφλν· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ςεθηνπνίεζε δελ επεξεάδεη κφλν ηηο αγνξέο αιιά νιφθιεξε 

ηελ θνηλσλία· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηηο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), παξέρεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο 

φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ηελ θαηαλνκή πινχηνπ θαη γλψζεσλ, φπσο έρεη 

θαηαδείμεη γηα παξάδεηγκα ε βηνκεραλία δσξεάλ θαη αλνηρηήο πεγήο ινγηζκηθνχ, ε 

νπνία έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ παξάγεηαη, δηαλέκεηαη, ππνζηεξίδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

απνθιεηζκνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ςεθηνπνίεζε παξέρεη επηπιένλ επθαηξίεο γηα 

πην επέιηθηε θαη δηαθνξνπνηεκέλε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε πην ηζφηηκσλ θνηλσληθψλ κνληέισλ· ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε φηη ε 

ςεθηνπνίεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο δηαζηάζεηο 

απνθιεηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο δηαρσξηζκψλ ζε 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε επίπεδν θχισλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ Δπξψπε κφιηο ην 9 % ησλ πξνγξακκαηηζηψλ είλαη 

γπλαίθεο, φηη κφιηο ην 19 % ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ είλαη γπλαίθεο (έλαληη 45 % ζε άιινπο ηνκείο 

ππεξεζηψλ) θαη φηη νη γπλαίθεο αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο ην 19 % ησλ επηρεηξεκαηηψλ 
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(έλαληη 54 % ζε άιινπο ηνκείο ππεξεζηψλ)
1
· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εμειίμεηο απηέο πξνζθέξνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, θαζψο δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη 

γλψζεηο κε κε ζπκβαηηθά κέζα, παξέρεηαη κηα πιαηθφξκα έθθξαζεο, πνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο γηα αλάιεςε δξάζεο, θαη δεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη νξγάλσζεο εθζηξαηεηψλ κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, ησλ αηφκσλ 

ΛΟΑΓΜ αιιά θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο φπσο ηα άηνκα κε αλαπεξία· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο δελ αθνξά κφλν ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα, αιιά ζα ζπκβάιεη επίζεο 

ζηε βειηίσζε ηφζν ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ θνηλσλία φζν θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαη κε ηηο ηθαλφηεηεο 

πιεξνθνξηθήο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ςεθηνπνίεζε έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζηελ 

θαηαλάισζε θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, θπξίσο γηα ηνπο λεφηεξνπο 

ρξήζηεο, δεδνκέλνπ φηη αλνίγεη λένπο δηαχινπο θαη επηηξέπεη ηελ εδξαίσζε ελφο 

ιηγφηεξν ηεξαξρηθνχ ηνπίνπ κέζσλ ελεκέξσζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

ςεθηνπνίεζε κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ αιιά θαη λα ηελ 

ζέζεη πξν λέσλ πξνθιήζεσλ, ιφγσ ηεο αξλεηηθήο, ηαπεηλσηηθήο θαη ζηεξενηππηθήο 

παξνπζίαζεο ησλ γπλαηθψλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νδνί ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο κεηέξεο θαη ηνπο παηέξεο ζε γνληθή άδεηα 

θαζψο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη θαη᾽ νίθνλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ςεθηνπνίεζε έρεη ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

θαζψο κεηαβάιιεη ηηο αιπζίδεο αμίαο θαη δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη 

πην επέιηθηα εξγαζηαθά πξφηππα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη επθαηξίεο γηα επέιηθηεο 

εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο θαη γηα ηειεξγαζία πνπ δεκηνχξγεζε ε ςεθηνπνίεζε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο 

θαη ηδησηηθήο δσήο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηέο νη επέιηθηεο 

εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεηηθφ ξφιν ζπκβάιινληαο ζηελ 

έληαμε κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο· ιακβάλνληαο σζηφζν 

ππφςε φηη ππάξρνπλ πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πιήμνπλ εηδηθά ηηο 

γπλαίθεο, φπσο ε δηάβξσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ σξαξίσλ εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ νξίσλ κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θαη κε επαγγεικαηηθψλ 

επζπλψλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ησλ ρακειά ακεηβφκελσλ θαη ησλ επηζθαιψλ 

κνξθψλ απαζρφιεζεο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, φπσο ηα άηνκα κε αλαπεξία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 
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ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, ν νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξα 

ακεηβφκελνπο ηνκείο, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή ελδπλάκσζε θαη ζηελ 

αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ 

ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θχισλ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηελ ςεθηνπνηεκέλε αγνξά εξγαζίαο, ε επζχλε κεηαηίζεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ εηαηξεία ζην άηνκν, αιιάδνληαο ηνπο φξνπο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζε 

ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο 

δηακνξθψλνπλ ζαθψο ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιαγψλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε πεξηπηψζεηο πνιιαπιψλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κε δηάθνξεο 

εηαηξείεο θαη ηδξχκαηα είλαη δπζρεξέζηεξε ε παξαθνινχζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

ακνηβήο γηα εξγαζία ίζεο αμίαο ζηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή γηα κηα θνηλσλία πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε είζνδνο πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ζα 

κπνξνχζε λα εληζρχζεη κηα αγνξά ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα ζεκεησζνχλ ειιείςεηο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη φπνπ ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα εηήζηα αχμεζε ηνπ ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ θαηά πεξίπνπ 9 δηζεθαηνκκχξηα EUR· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα ππνεθπξνζσπνχληαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηα πξνγξάκκαηα πηπρίσλ ΣΠΔ, φπνπ απνηεινχλ κφλν ην 20% 

πεξίπνπ ησλ απνθνίησλ ζηνλ ηνκέα, ελψ κφλν ην 3% ηνπ ζπλφινπ ησλ γπλαηθψλ 

απνθνίησλ έρνπλ πηπρίν ΣΠΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ 

πνιιέο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ είζνδν θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην αλδξνθξαηνχκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κφλν 

ην 30% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη γπλαίθεο, ζπληειεί ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ απφ πνιιέο γπλαίθεο ιίγα ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

ηνπο εθπαίδεπζεο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε κειέηε «Women active in the ICT sector», ε 

Δπξψπε αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη έιιεηςε 900 000 εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ έσο ην 2020· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ αλαπηχζζεηαη ηαρέσο 

δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 120 000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο εηεζίσο·  

 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη φηη ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πςειφ 

θάζεην θαη νξηδφληην δηαρσξηζκφ, θαζψο θαη απφ ράζκα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ιηγφηεξν απφ ην 20% ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνκέα ησλ ΣΠΔ είλαη 

γπλαίθεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πιεηνλφηεηα (54%) ησλ γπλαηθψλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο κε ρακειφηεξεο απνδνρέο ή 

ρακειφηεξν επίπεδν δεμηνηήησλ, θαη κφλν κηα κηθξή κεηνλφηεηα (8%) απηψλ ησλ 

γπλαηθψλ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο κεραληθψλ ινγηζκηθνχ πςεινχ επηπέδνπ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη επίζεο ζηηο ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, θαζψο κφλν ην 19,2% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ 

έρνπλ γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ζε ζχγθξηζε κε ην 45,2 % ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άιινπο 

ηνκείο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο 55 εηψλ θαη άλσ δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν 
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αλεξγίαο θαη αδξάλεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο ην κέζν πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

ησλ γπλαηθψλ 55-64 εηψλ ζηελ ΔΔ είλαη κφλν 42%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

αλέξρεηαη ζε 58% γηα ηνπο άλδξεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ρακειφ επίπεδν 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ κεγεζχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

απηφλ ηνλ θίλδπλν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε βειηίσζε θαη ε επέλδπζε ζηηο ςεθηαθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ 55 εηψλ θαη άλσ ζα ελίζρπε ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζήο ηνπο 

θαη ζα πξνζέθεξε έλα επίπεδν πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αληίθηππνο ηνπ ζεμηζκνχ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ 

ην θχιν εκπνδίδνπλ ηελ ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη έρνπλ επηδήκηεο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ, 

δηεπξχλνληαο πεξαηηέξσ ην ήδε ζεκαληηθφ ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ ζηνπο 

ηνκείο ησλ ΣΠΔ, ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ζε ζπλαθείο ηνκείο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ηα πθηζηάκελα ζηεξεφηππα φζνλ αθνξά ηα θχια εκπνδίδνπλ ηηο γπλαίθεο λα 

αλαπηχμνπλ πιήξσο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο ρξεζηψλ, θνξέσλ θαηλνηνκίαο θαη 

δεκηνπξγψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα ζαθή πνιηηηθή βνχιεζε, 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γηα λα αιιάμεη απηή 

ε θαηάζηαζε· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε απνηεινχλ θαίξηαο ζεκαζίαο 

παξάγνληεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

γηα κηα θνηλσλία πνπ είλαη βηψζηκε ζην κέιινλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 60 % ησλ 

καζεηψλ ζηελ ΔΔ δελ ρξεζηκνπνηνχλ πνηέ ςεθηαθφ εμνπιηζκφ ζηελ ηάμε· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ γπλαηθψλ απνθνίησλ ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ, πνπ 

ήηαλ ήδε ρακειφ, έρεη κεησζεί πεξαηηέξσ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο 

ππνεθπξνζσπνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο θιάδνπο STEM (ζεηηθέο επηζηήκεο, 

ηερλνινγία, κεραληθή, καζεκαηηθά), ελψ νη κηζέο πεξίπνπ γπλαίθεο πνπ απνθνηηνχλ δελ 

απαζρνινχληαη θαηφπηλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα ππνεθπξνζσπνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

πξσηνβνπιίεο φπσο ε Δπξσπατθή Δβδνκάδα Πξνγξακκαηηζκνχ (Code Week), νη ΣΠΔ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε Startup Europe Leaders Club θαη ν Μεγάινο 

πλαζπηζκφο γηα ςεθηαθέο ζέζεηο εξγαζίαο, πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνψζεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ΣΠΔ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΔ, ζπλάδνληαο κε ηνπο 

ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε 

θηψρεηα· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ςεθηνπνίεζε επλνεί ηελ πξνψζεζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, επηηξέπνληαο σο εθ ηνχηνπ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ράξε ζηνλ ζπλδπαζκφ ςεθηνπνίεζεο θαη άκεζεο 

δεκνθξαηίαο, νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθηφο 

ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηθψλ δνκψλ, κε ζηφρν ηελ πιήξε θαη επξεία ζπκκεηνρή ηνπο· 

Κ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ΣΠΔ, φπσο φιεο νη ηερλνινγίεο, κπνξνχλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαρξεζηηθά γηα λα απεηιεζνχλ νη 

γπλαίθεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπο θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ε ελδπλάκσζή 

ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ηεο επίκνλεο 

παξαθνινχζεζεο, ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο, ηεο 

ππνθίλεζεο κίζνπο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο παξαβίαζεο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλσλπκία ζην δηαδίθηπν ζπκβάιιεη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ απηψλ ησλ κνξθψλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

απηνχ ηνπ είδνπο νη λέεο πξνθιήζεηο θαη νη λένη θίλδπλνη πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη 

λα αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια απφ ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, θαζψο θαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηηο εηαηξείεο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη πεξηζψξην γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία δηαχισλ θαη πιαηθνξκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ 

νξηζκέλεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ γπλαηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αλειίθσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

επίζεο γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

είλαη αλαγθαίν νη επαγγεικαηίεο ησλ θνξέσλ δίσμεο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο κεηαβνιέο 

πνπ επηθέξεη ε ςεθηνπνίεζε ζε απηέο ηηο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη είλαη επίζεο αλαγθαίν λα απμεζεί ε ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ εθπαίδεπζεο 

ζρεηηθά κε απηέο ηηο λέεο κνξθέο ςεθηαθψλ απεηιψλ θαη λα δηαηεζνχλ ρξεκαηνδνηηθνί 

πφξνη ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθαιή θαη δένπζα ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπο θηλδχλνπο ηεο δηαδηθηπαθήο βίαο 

ιφγσ θχινπ, ηφζν γηα ηα θνξίηζηα φζν θαη γηα ηα αγφξηα θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ θαη ησλ αγνξηψλ ζηνλ αγψλα θαηά ηεο βίαο εηο βάξνο 

γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ςεθηαθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ 

επηθξάηεζε ξεηνξηθήο κίζνπο θαη απεηιψλ θαηά ησλ γπλαηθψλ, κε απνηέιεζκα ην 18% 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ Δπξψπε λα έρνπλ ππνζηεί απφ ηελ εθεβεία ηνπο θάπνηα κνξθή 

παξελφριεζεο απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ γλσξίζεη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ν αξηζκφο ησλ 

ζπκάησλ δηαδηθηπαθήο βίαο λα αλέξρεηαη ζε ελλέα εθαηνκκχξηα· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη έρεη απμεζεί ν αξηζκφο ησλ απεηιψλ θαηά ησλ γπλαηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ απεηιψλ ζαλάηνπ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά 

κε ηηο ςεθηαθέο κνξθέο βίαο ηφζν ζην γεληθφ θνηλφ φζν θαη ζηνπο ζρεηηθνχο 

επαγγεικαηίεο, φπσο είλαη νη αζηπλνκηθνί θαη νη εθπαηδεπηηθνί, παξακέλεη αλεπαξθήο 

γηα λα εμαζθαιίζεη θαηάιιειε πξφιεςε, παξαθνινχζεζε θαη βνήζεηα ζηα ζχκαηα· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη δηάθνξεο κνξθέο δηαδηθηπαθήο βίαο δελ αληηθαηνπηξίδνληαη 

αθφκε πιήξσο ζην πνηληθφ δίθαην, νχηε ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δίσμεο ζε 

φια ηα θξάηε κέιε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη έιιεηςε αληαπφθξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα άηνκα πνπ αζθνχλ βία θαη 

εθθξάδνπλ κίζνο πνιχ ζπάληα θαηαγγέιινληαη, εξεπλψληαη, δηψθνληαη θαη 

θαηαδηθάδνληαη· ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη αλάγθε λα αλαγλσξηζηεί ζε επίπεδν ΔΔ 

ν δπλεηηθά δηαζπλνξηαθφο ραξαθηήξαο ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο βίαο ζην δηαδίθηπν· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαη ε ζπλεθηίκεζή 

ηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

εξγαιεία γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νπηηθή 



 

RR\1091641EL.doc 11/32 PE571.449v03-00 

 EL 

ηνπ θχινπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε θάζε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ζηελ Δπξψπε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

γπλαίθεο φρη κφλν πεξηιακβάλνληαη αιιά θαη βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ 

ςεθηαθψλ εμειίμεσλ· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρακειή ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ θαη αξγφηεξα ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, είλαη 

απνηέιεζκα κηαο ζχλζεηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ επηθξαηνχλ 

γηα ηα θχια πνπ μεθηλά απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηεο δσήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ πεξηιακβάλνπλ: ζηεξεφηππα εθ' 

φξνπ δσήο, δηαρσξηζκφ κεηαμχ «παξαδνζηαθά αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ» 

δξαζηεξηνηήησλ, ρφκπη θαη παηρληδηψλ απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθή 

έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαζψο θαη πεξηνξηζκέλε πξνβνιή 

ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ηδίσο ζε εγεηηθέο ζέζεηο· 

Γενικές ζσζηάζεις 

1. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην δπλακηθφ πνπ 

πξνζθέξνπλ ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, νη ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ελδπλάκσζεο ησλ γπλαηθψλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπο θαη ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, αλαπεξίαο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

θχινπ, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο θχινπ, θπιήο, θνηλσληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο· 

2. ηνλίδεη φηη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απνηειεί κηα λέα βαζηθή ππεξεζία πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα φιν ηνλ θφζκν – άλδξεο, γπλαίθεο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, δεδνκέλνπ φηη ην 

δηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα θαίξην εξγαιείν γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αηφκσλ ζηελ 

νηθνγέλεηα, ηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ θαη γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ· 

3. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αμηνπνηήζεη θαη λα θαηεπζχλεη θαιχηεξα ην ςεθηαθφ 

ζεκαηνιφγην θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ έληνλνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πιήξνπο έληαμεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα, θαη ηδίσο ζηα ηερληθά θαη 

ηειεπηθνηλσληαθά επαγγέικαηα, ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηνλ θιάδν ησλ ΣΠΔ θαη ζε άιινπο θιάδνπο STEM, ηελ 

αχμεζε ηεο πξνβνιήο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα, ηελ ελίζρπζε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ κέζσ θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή εθηηκήζεσλ αληηθηχπνπ ζηα θχια θαη ηε 

ζπλεθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην 

πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο γηα ην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ςεθηαθή εληαία αγνξά, ψζηε λα ελζσκαησζεί δεφλησο ε ζεκειηψδεο επξσπατθή αξρή 

πεξί ηζφηεηαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη, ηέινο, ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ 

γπλαηθψλ γηα έλα δηαδίθηπν ρσξίο απνθιεηζκνχο· 

4. δεηεί απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ελζσκαηψζνπλ ηε δηάζηαζε 
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ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο ςεθηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε ςεθηαθή 

ηζρχο πξνσζεί έλα λέν, ηζρπξφηεξν θχκα επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα 

θχινπ θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ· επηζεκαίλεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθζηξαηείεο, ζε θφξα θαη 

γηα ηελ πξνβνιή ησλ γπλαηθείσλ πξνηχπσλ: φια ηα παξαπάλσ βνεζνχλ ζηελ ηαρχηεξε 

θαζηέξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· δεηεί επνκέλσο απφ ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν ηνπνζέηεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ ςεθηαθνχ 

ζεκαηνινγίνπ ηεο, νχησο ψζηε ε λέα ςεθηαθή επνρή λα απνηειέζεη θηλεηήξηα δχλακε 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

5. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζερή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 2016-2020, ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηελ έληνλε πξνψζεζε ησλ δηθηχσλ γπλαηθψλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο ηα 

δίθηπα απηά αληηπξνζσπεχνπλ κηα απηνδηνξγαλνχκελε θαη «απφ ηε βάζε πξνο ηελ 

θνξπθή» πξνζέγγηζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ φιε ηελ 

ππνζηήξημε πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα θαηαζηνχλ καθξνπξφζεζκα βηψζηκα· 

6. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «ηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή 

εληαία αγνξά ηεο Δπξψπεο», αιιά εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ πεξηνξηζκέλε νπηηθή 

ηεο, θαζψο ππνηηκά ηηο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε 

ςεθηνπνίεζε γηα ηελ επίηεπμε κηαο ίζεο θαη ζπκκεηνρηθήο θνηλσλίαο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θαη δελ αλαγλσξίδεη επαξθψο ηηο επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ε ζηνρεπκέλε ζηήξημε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

γπλαηθψλ· 

7. δεηεί λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζην δσξεάλ θαη αλνηρηήο πεγήο ινγηζκηθφ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ζηελ ςεθηαθή αγνξά· ζεσξεί ην δσξεάλ θαη αλνηρηήο πεγήο 

ινγηζκηθφ εξγαιείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη 

ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ζηελ ςεθηαθή αγνξά θαη ζηνλ ηνκέα ΣΠΔ· ππνγξακκίδεη φηη 

είλαη αλάγθε λα ππάξμεη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηήο πεγήο 

επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ· 

8. δεηεί απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ, λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ ηηο δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ν ΟΖΔ θαη νη νξγαληζκνί ηνπ, ηδίσο ζην 

πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο Πιαηθφξκαο Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ θαη ησλ 

Παγθφζκησλ Γηαζθέςεσλ Κνξπθήο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (WSIS), κε 

ζηφρν ηελ επηδίσμε ηεο ελδπλάκσζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή ζε επξσπατθφ 

θαη παγθφζκην επίπεδν· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο κε ζηφρν λα πξνσζεζεί ε ίζε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

ςεθηαθέο εμειίμεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε· 

9. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ πνιπεηή ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηηο ΣΠΔ, ηα νπνία ζα απνζθνπνχλ: 

ζηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ζηε 

βειηίσζε θαη αχμεζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ απφ ηηο γπλαίθεο, ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ 

γπλαηθψλ ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΔ, ζηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηηο 

ΣΠΔ κέζσ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζηελ πξνψζεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο ησλ γπλαηθψλ κέζσ ηεο ηαθηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 
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θαη ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ λα 

πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλερνχο αληαιιαγήο, δηάδνζεο 

θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο φζνλ αθνξά ηηο αμίεο ηεο ηζφηεηαο, ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηηο ΣΠΔ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο σο εξγαιείσλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ 

θχινπ ζε ηνκείο φπσο ε βία ιφγσ θχινπ, ζηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, 

ζηελ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε, ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ ηζφηεηαο· 

Σσμμεηοτή 

10. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αμηνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηνπνίεζε ζε φια ηα επίπεδα πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο· ηνλίδεη ηηο ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο πνπ παξέρεη ε ςεθηνπνίεζε θαη νη πξσηνβνπιίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θπβεξλεηηθήο ινγνδνζίαο· ηνλίδεη 

επηπιένλ φηη νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα εληζρχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλεο θαη θφξα ζπδήηεζεο θαη λα ππνβάιινπλ 

παξάπνλα ή θαηαγγειίεο αλψλπκα· 

11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηελ ςεθηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε άκεζε δεκνθξαηία πνπ λα επηηξέπεη 

ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ, θαη λα εμαζθαιηζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

ππέξβαζε απαξραησκέλσλ δνκψλ θαη εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

θαηαμίσζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κειψλ ππνεθπξνζσπνχκελσλ νκάδσλ ζε εθινγηθά 

θαη ζεζκηθά πεξηβάιινληα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κεζφδσλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο 

ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα εκπφδηα πνπ ζπρλά αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ηηο γπλαίθεο· 

12. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο 

πνιίηεο» γηα λα ζηνρεχζεη εηδηθά ζηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηελ ςεθηνπνίεζε θαη 

ηηο ΣΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηα θνηλά θαη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ην θχιν 

ζηηο πξνζερείο αμηνινγήζεηο ηεο πινπνίεζήο ηνπ· 

13. επηζεκαίλεη ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ηα λέα κέζα ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο, κεηαμχ άιισλ ζηε δηαρείξηζε θαη ζηνπο ξπζκηζηηθνχο θαη 

ζπκβνπιεπηηθνχο θνξείο ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ 

ρψξν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαηαπνιεκψληαο ηα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ην θχιν 

θαη ηελ αλεπαξθή εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ· παξνηξχλεη επίζεο ηελ Δπηηξνπή λα 

πξνσζήζεη ηε δηθηχσζε κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, γηα λα ελζαξξπλζνχλ νη 

γπλαίθεο λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν θαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπο ζηα 

κέζα ελεκέξσζεο· 
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14. ηνλίδεη ηνλ θαίξην ξφιν ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ θφξα φπσο ην Παγθφζκην Φφξνπκ γηα ην 

Γηαδίθηπν· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ςεθηαθέο 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη λα ηηο ζηεξίμνπλ ηφζν ζηε βάζε φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν, θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζε φια ηα ελ ιφγσ θφξα θαη δίθηπα· 

15. ζεσξεί φηη ε δσξεάλ πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ζηνπο 

δεκφζηνπο έζησ ρψξνπο, ζα δηαζθαιίζεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ςεθηαθψλ επθαηξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζα απμήζεη ηηο επθαηξίεο πξφζβαζήο ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξάγκα πνπ ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηε κεγαιχηεξε θνηλσληθή 

έληαμή ηνπο θαη ζε ζεηηθέο εμειίμεηο φζνλ αθνξά πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά 

δεηήκαηα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο επέθηαζεο ηνπ 

ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ ηεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ψζηε λα κελ ππάξρεη 

απνθιεηζκφο θαη απνκφλσζε θαλελφο πνιίηε, θαη ηδίσο ησλ γπλαηθψλ, θαη λα ππάξρνπλ 

ςεθηαθέο επθαηξίεο γηα φινπο· 

Αγορά εργαζίας 

16. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα πξνσζήζνπλ 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο εηαηξείεο ΣΠΔ θαη ζε άιινπο ζπλαθείο ηνκείο, ζηα φξγαλα 

εθπξνζψπεζεο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κεηαμχ άιισλ θαη ζε ζέζεηο επζχλεο, 

λα παξαθνινπζνχλ ζηελά θαη λα δίλνπλ ζπλέρεηα ζηελ πξφνδν πνπ επηηπγράλεηαη θαη 

λα αληαιιάζζνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα· 

17. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζνβαξή 

ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, ηδίσο κεηαμχ ησλ πςειφβαζκσλ 

ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε νδεγία ζρεηηθά κε ηελ ίζε εθπξνζψπεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα εηαηξεηψλ πξνζθέξεη κηα πξαγκαηηθή επθαηξία γηα 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο εληφο ησλ εηαηξεηψλ, πνπ ζα έρεη αληίθηππν ζε φια ηα επίπεδα 

ηεξαξρίαο, θαη ζπλεπψο δεηεί εκθαηηθά λα απεκπιαθεί ε νδεγία ζην πκβνχιην· 

ππελζπκίδεη κε έκθαζε ηελ επζχλε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ππέξβαζε ηνπ αδηεμφδνπ ζην πκβνχιην φζνλ αθνξά 

ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα δηαθάλεηα θαη κεγαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δπν θχισλ 

θαηά ηελ πξφζιεςε ζε ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ· 

18. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη δεκηνπξγψληαο 

πεξηζζφηεξα θαη ηζρπξφηεξα θίλεηξα ηφζν γηα ηηο εηαηξείεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, 

φπσο πξφηππα θαη δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο, κε ζθνπφ λα απμεζεί ε νξαηφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ· 

19. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαθπιάμνπλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο επηζθαιείο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη, θαη ηα θξάηε κέιε λα 

αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ, λένπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο πξνζαξκνζκέλνπο ζηα 

πξφηππα εξγαζίαο θαη ζηαδηνδξνκίαο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ ςεθηνπνίεζε, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζε φια ηα επίπεδα, ηδίσο ζε θιάδνπο πνπ επεξεάδνληαη 
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ζεκαληηθά απφ ηελ ςεθηνπνίεζε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο γηα 

ίζε εξγαζία θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζηελ επνρή ηεο 

ςεθηνπνίεζεο· επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλαγθαίεο γεληθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ησλ εξγαδνκέλσλ· 

20. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πιήξεηο δπλαηφηεηεο 

ηεο επειημίαο πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηνπνίεζε ζην ζέκα ηεο ηζνξξνπίαο επαγγεικαηηθήο-

πξνζσπηθήο δσήο, επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε ςεθηνπνίεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη 

ησλ ππνθείκελσλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ νδηθφ ράξηε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Νέα αξρή 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελεο νηθνγέλεηεο 

φζνλ αθνξά ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο», λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηηο επθαηξίεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηδίσο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε επζχλεο 

θξνληίδαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα επελδχζνπλ επίζεο κε 

ζηνρεπκέλν ηξφπν ζηηο ςεθηαθέο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, νχησο ψζηε λα βειηησζεί γηα 

φινπο ε ηζνξξνπία επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο· 

21. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία 

γηα κηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή ή κηα πηζαλή αιιαγή επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο ζε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο 55 εηψλ θαη άλσ, ψζηε λα κελ 

απνθιείνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

22. δεηεί φια ηα κέηξα ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα λα δηαηεξήζνπλ ηε γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν· αλαθέξεη φηη ε ππεξβνιηθή 

επηβάξπλζε κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ απνδνρή θαη λα νδεγήζεη ζε απψιεηεο ή 

κεηαηνπίζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο· επηθξνηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη ζπλεξγαηηθνχο 

ζπκβηβαζκνχο πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θιάδνπ ζε θξάηε κέιε κε 

ηζρπξή παξάδνζε ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε· ζεσξεί ηε ζπκκεηνρή 

απηή πξφηππν βέιηηζηεο πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο· 

23. επηζεκαίλεη φηη ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ παξακέλεη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη 

δεηεί σο εθ ηνχηνπ απφ ηα θξάηε κέιε λα μεθηλήζνπλ επηηέινπο λα εθαξκφδνπλ ελεξγά 

ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ηεο 

ακνηβήο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο θαη δηαξθψλ ζεηηθψλ 

κέηξσλ, θαηά πξνηίκεζε κέζσ ηεο λνκνζεζίαο, θαη λα ζεζπίζνπλ κέηξα γηα ηε 

δηαθάλεηα ησλ ακνηβψλ θαη ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο ρσξίο δηαθξίζεηο 

σο πξνο ην θχιν· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ 

ακνηβψλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο «Νέν μεθίλεκα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

γνλείο», πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην 2016, δεδνκέλνπ φηη ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα απμάλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ νη εξγαδφκελνη γίλνληαη γνλείο· 

24. επηζεκαίλεη φηη ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ νδεγεί ζε αθφκα 
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κεγαιχηεξν ζπληαμηνδνηηθφ ράζκα· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο 

ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία ζην ίδην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

εμαζθάιηζε νξζψλ θαη δίθαησλ ακνηβψλ, φπσο επηζήκαλε ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Juncker· 

25. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα θαζηεξψζνπλ ζπζηήκαηα θφξσλ θαη παξνρψλ ρσξίο 

αληηθίλεηξα πνπ απνηξέπνπλ ηα άηνκα πνπ ζπλεηζθέξνπλ κηθξφηεξν εηζφδεκα ζην 

λνηθνθπξηφ απφ ην λα εξγαζηνχλ ή λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν, θαζψο νη γπλαίθεο είλαη 

απηέο πνπ ζπλήζσο ζπλεηζθέξνπλ κηθξφηεξν εηζφδεκα, ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ· 

26. επηζεκαίλεη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηζζνινγηθή δηαθνξά θαζψο θαη δηαθνξά σο 

πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε γηα ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· 

ηνλίδεη φηη ηίζεηαη ππφ απεηιή ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία ζην ίδην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε νξζψλ θαη δίθαησλ 

ακνηβψλ, ελψ ε ελ ιφγσ αξρή απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαθπιάζζεηαη· ππελζπκίδεη φηη δελ 

πξέπεη λα επηηξαπεί λα εδξαησζνχλ ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία νη αληζφηεηεο ζηηο ακνηβέο 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε· ηνλίδεη φηη ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη νη ζρεηηθέο επελδχζεηο ζηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζα 

ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο αληζφηεηαο ησλ θχισλ· ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ςεθηαθήο αγνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ 

επνρή ηεο ςεθηνπνίεζεο· 

27. επηθξνηεί ηηο πνιιέο επθαηξίεο θαη ηε κεγαιχηεξε επειημία πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή 

επνρή ζηνπο εξγαδνκέλνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, φπσο 

επθαηξίεο γηα θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ γνλέσλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ησλ 

αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ φζνλ αθνξά ηελ επέιηθηε εξγαζία θαη 

ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα, σζηφζν ηνλίδεη επίζεο ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

απηήλ ηελ εμέιημε θαη δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή 

επαξθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αζθάιεηα· ηάζζεηαη ππέξ ηνπ «δηθαηψκαηνο απνζχλδεζεο» 

ησλ εξγαδνκέλσλ εθηφο ησλ ζπκθσλεκέλσλ σξψλ εξγαζίαο· 

28. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε ηάζε πνπ δεκηνπξγεί ε ςεθηνπνίεζε πξνο πην 

επέιηθηεο πξαθηηθέο εξγαζίαο κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε αζηαζείο κνξθέο 

απαζρφιεζεο· ηνλίδεη φηη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εξγαζία, φπσο ε ππεξθφπσζε, ηα νπνία νθείινληαη ζηε ζπλερή πξνζβαζηκφηεηα, 

ζπληζηνχλ ζνβαξφ θίλδπλν· ηάζζεηαη, σο εθ ηνχηνπ, ππέξ ηεο πιήξνπο ζπκκφξθσζεο 

κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο αλάπαπζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζνχλ ηα φξηα ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, φπσο νξίδνληαη απφ ην εξγαηηθφ δίθαην ησλ 

κεκνλσκέλσλ θξαηψλ κειψλ· 

Εκπαίδεσζη και καηάρηιζη 

29. ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θχινπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηνλ 
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ηνκέα ησλ ΣΠΔ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ησλ λέσλ κέζσλ θαη 

ηερλνινγηψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φισλ ησλ επηπέδσλ θαζψο θαη ζηελ 

εμσζρνιηθή, άηππε θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε, θαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

κε ζηφρν ηε κείσζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ειιείςεσλ ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ λέσλ γπλαηθψλ λα αθνινπζήζνπλ ζηαδηνδξνκία 

ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ΣΠΔ· ελ πξνθεηκέλσ, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα φινπο θαζψο θαη ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηελ εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· 

30. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εηζαγάγνπλ εθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΔ θαηάιιειε γηα θάζε 

ειηθία απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηελ 

ελζάξξπλζε ησλ θνξηηζηψλ λα αλαπηχμνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ θιίζε ηνπο ζηνλ 

ςεθηαθφ ηνκέα θαη παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ζηνπο ηνκείο STEM απφ κηθξή ειηθία, δεδνκέλνπ φηη ηα 

θνξίηζηα απνκαθξχλνληαη λσξίηεξα απφ ηα καζήκαηα ζεηηθψλ επηζηεκψλ, κεραληθήο, 

καζεκαηηθψλ θαη ηερλνινγίαο (STEM) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζήο 

ηνπο, ιφγσ ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηα θχια πνπ πεξηβάιινπλ απηά ηα καζήκαηα θαη ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο πξνηχπσλ, κε απνηέιεζκα ηελ ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε απηά 

ηα αληηθείκελα ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην, ε νπνία επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο· ππνγξακκίδεη φηη ηφζν ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

θχια φζν θαη ε ςεθηαθή θαηάξηηζε ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη λα ζπλερίδνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο έσο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηελ θαηάξηηζε αηφκσλ πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο· 

31. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

δηα βίνπ κάζεζε πνπ ζηνρεχεη εηδηθά ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίαο γπλαίθεο θαζ᾽ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ θαη πέξαλ απηνχ, ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο πνπ 

έρνπλ επζχλεο θξνληίδαο θαη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ δηέθνςαλ πξνζσξηλά ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο ή επαλέξρνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

φηη δελ ζα κείλνπλ πίζσ ζηελ φιν θαη ηαρχηεξε κεηάβαζε πξνο ηελ ςεθηνπνίεζε· 

32. ζεκεηψλεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ηηο ΣΠΔ θαη ηελ θσδηθνπνίεζε, 

ζε κηθξή ειηθία, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ θνξηηζηψλ, ηελ 

ελζάξξπλζή ηνπο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη ηελ ππέξβαζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ πεξί ησλ θχισλ· ηνλίδεη φηη ε αχμεζε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο ζπνπδέο κε αληηθείκελν ηνπο θιάδνπο STEM ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο εθπξνζψπεζήο ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα· 

33. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη δνκέο ππνζηήξημεο γηα ηηο γπλαίθεο, 

φπσο πξφηππα, πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο θαη δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο, κε ζθνπφ 

λα απμεζεί ε πξνβνιή ησλ γπλαηθψλ· θαιεί σο εθ ηνχηνπ ηα θξάηε κέιε λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, φπνπ είλαη απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ηφλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο θιάδνπο STEM 

ηφζν γεληθά φζν θαη εηδηθά γηα ηηο θνηηήηξηεο· 
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34. επηζεκαίλεη ηελ αμία ησλ ΣΠΔ, θαη εηδηθφηεξα ησλ δηαδηθηπαθψλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο, γηα ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο, αιιά θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο κε εηδηθέο 

αλάγθεο, φπσο νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο θαη νη θάηνηθνη αγξνηηθψλ θαη απφκαθξσλ 

πεξηνρψλ θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηειεξγαζίαο, νχησο ψζηε λα βειηησζεί ε 

εθπαίδεπζε απηψλ ησλ νκάδσλ θαη λα απμεζνχλ νη επθαηξίεο ηνπο γηα απφθηεζε 

νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο· 

35. ζεκεηψλεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ε εθπαίδεπζε 

ζηηο ηέρλεο θαη ην ζρέδην (ηππηθή, άηππε θαη κε ηππηθή), νη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο 

θαη ν πνιηηηζηηθφο ηνκέαο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ θαη 

ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα· ηνλίδεη σο εθ ηνχηνπ πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

λα ζπλδεζνχλ νη ηνκείο STEM κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηηο ηέρλεο θαη λα κεηαηξαπεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην αθξσλχκην STEM 

ζε STEAM· 

36. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο σο εξγαιεία κείσζεο 

ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

θαη λα ζεζπίζεη θξηηήξηα αλαθνξάο ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 

επελδχζεηο ζε δεμηφηεηεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔγρΠ· 

37. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζνπλ, ηδίσο κέζσ εθζηξαηεηψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε θιάδνπο πνπ 

ζεσξνχληαη βάζεη ησλ επηθξαηνχλησλ ζηεξενηχπσλ «αλδξηθνί», φπσο είλαη ε 

ςεθηνπνίεζε· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα νξγαλσζνχλ εθζηξαηείεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, θαηάξηηζεο θαη ζπλεθηίκεζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ γηα φινπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πνιηηηθή ςεθηνπνίεζεο· 

38. επηθξνηεί ηνλ επξσπατθφ «θψδηθα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηηο ΣΠΔ» 

θαη δεηεί ηελ επξεία θαη ελεξγή εθαξκνγή ηνπ· επηθξνηεί ηνλ «κεγάιν ζπλαζπηζκφ γηα 

ηηο ςεθηαθέο ζέζεηο εξγαζίαο» πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν θαη 

ελζαξξχλεη ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο λα εζηηάζνπλ ηδηαίηεξα ζηελ πξφζιεςε θαη 

ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηαδηνδξνκίαο ζηηο γπλαίθεο· 

39. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα εμνηθείσζεο ησλ 

γνλέσλ κε ηηο ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο πξνθεηκέλνπ νη ελήιηθεο λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηηο γλσξηκίεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα 

αλαπηπρζνχλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη λα κεησζεί ην ράζκα ησλ γελεψλ πνπ πθίζηαηαη 

ζε επίπεδν πιεξνθνξηθήο· 

40. ηνλίδεη ηε ζεκαζία βειηίσζεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε ελζσκάησζε ζηηο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ ησλ 

γπλαηθψλ πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ δηαζέηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο· 

ππνγξακκίδεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία δελ εθαξκνζηεί νξζά, ζα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξαηηέξσ δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα· ππελζπκίδεη φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ· 

41. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ελζσκάησζε ηεο θσδηθνπνίεζεο, ησλ λέσλ κέζσλ 

θαη ησλ ηερλνινγηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαη 

επηζεκαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο σο πξνο ηε 
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κείσζε ησλ θξαγκψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ 

ζπλερνχο δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην 

ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. 

42. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηελ νηθνδφκεζε κηαο ςεθηαθήο θνηλσλίαο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο, λα εληζρχζεη ηελ πξνβνιή ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηερλνινγία κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ θαζεγεηψλ γηα γπλαίθεο ζηνλ θιάδν ησλ ΣΠΔ, 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα έλα επξσπατθφ δηαδηθηπαθφ 

παλεπηζηήκην κε έκθαζε ζηηο ΣΠΔ θαη ζηελ ηερληθή κεραληθή θαη κέζσ ηεο εηζαγσγήο 

ελφο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ππνηξνθηψλ γηα γπλαίθεο ζηνλ θιάδν ησλ ΣΠΔ θαη ησλ 

λέσλ κέζσλ· 

43. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, θαζψο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, λα πξνσζήζνπλ ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο ΣΠΔ ζπιιέγνληαο μερσξηζηά δεδνκέλα γηα θάζε θχιν ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, νξίδνληαο ζηφρνπο, δείθηεο θαη ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ΣΠΔ θαη γηα ηελ 

πξνψζεζε παξαδεηγκάησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ εηαηξείεο ΣΠΔ· 

44. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηνπο ςεθηαθνχο ηνκείο θαη ηηο ΣΠΔ ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΔΔ, πξνσζψληαο ηελ ςεθηαθή 

εθπαίδεπζε θαη δηεπθνιχλνληαο ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ δηαθφξσλ 

εξγαιείσλ, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα κηθξν-ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα δίθηπα ζηήξημεο· 

Επενδύζεις και τρημαηοδόηηζη ηης επιτειρημαηικόηηηας 

45. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα δηαζέζνπλ θεθάιαηα γηα λα βειηηψζνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζηα ππάξρνληα θεθάιαηα θαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, λα δηαζέζνπλ 

θεθάιαηα γηα γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ επηρεηξήζεηο ζηνλ 

θιάδν ησλ ΣΠΔ θαη ςεθηαθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη δίθηπα θαζνδήγεζεο 

ησλ γπλαηθψλ θαη δίθηπα αληαιιαγήο κεηαμχ νκνηίκσλ, εληζρχνληαο ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηηο επελδχζεηο ζηελ ΔΔ· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ θαηάιιειε 

ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε θαη θαηάξηηζε ζηηο γπλαίθεο πνπ πξνηίζεληαη λα 

αθνινπζήζνπλ ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο νχησο ψζηε λα 

ελζαξξπλζεί ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε απηφλ ηνλ θιάδν· 

46. είλαη πεπεηζκέλν φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα έλα θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ΣΠΔ θαη γηα 

ηε βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηηο λενθπείο 

επηρεηξήζεηο· ζεκεηψλεη ηε ζεκαζία ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηε κηθξν-

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα· 

47. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ, λα παξαθνινπζήζεη 

θαη λα αμηνινγήζεη πιήξσο ηελ εθαξκνγή ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ 

θαη ηεο ζπλεθηίκεζήο ηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην πιαίζην ησλ 

ηακείσλ ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ 

δηαηάμεσλ γηα ηα επξσπατθά ηακεία (θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηεο 17εο 
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Γεθεκβξίνπ 2013) θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή νξγαλψζεσλ γπλαηθψλ ζηηο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ πνπ 

εληζρχνπλ ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηηο ΣΠΔ· ππελζπκίδεη ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηε ζπλεθηίκεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ· 

48. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαηά ηελ αλάιπζε θαη 

ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή εηαίξσλ, κεηαμχ άιισλ ζε ζρέζε κε ην 

ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην· 

49. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, λα 

θαηαξηίζεη πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ζε ζρέζε κε επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ κέζσ 

ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ άιισλ επλντθνχο πηζησηηθνχο φξνπο θαη δάλεηα γηα εηαηξείεο, νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη λενθπείο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, ζηηο νπνίεο 

ηνπιάρηζηνλ ην 40 % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη γπλαίθεο· 

50. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη θαη λα πξναγάγεη κηα ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθή 

λννηξνπία γηα ηηο γπλαίθεο, λα πξνσζήζεη θαη λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά κηα επξσπατθή 

πιαηθφξκα δηθηχσζεο θαη θαζνδήγεζεο γηα γπλαίθεο θαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηνλ 

ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε αιιά θαη 

ηηο εηαηξείεο λα θαηαξηίζνπλ πνιηηηθέο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ δελ ζα εζηηάδνπλ κφλν 

ζηελ πξφζιεςε ησλ γπλαηθψλ αιιά ζα πξνρσξνχλ πεξηζζφηεξν κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη δηνίθεζεο· 

51. ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, φπσο νη αιιειαζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί, 

γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

ηελ αχμεζε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνπο ςεθηαθνχο ηνκείο· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ πξσηνβνπιίεο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ 

κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· 

52. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο λα 

αμηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ «Μεγάιν ζπλαζπηζκφ γηα ηελ ςεθηαθή απαζρφιεζε» 

γηα λα ζηεξίμνπλ κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ, θαη ζηελ επξχηεξε δηάδνζε ησλ δηαθφξσλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο· 

Καηαπολέμηζη ηης βίας καηά ηφν γσναικών ζε έναν υηθιοποιημένο κόζμο  

53. δεηεί λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ, ηελ εμαπφιπζε απεηιψλ ή ηε δηάπξαμε 

παξελνριήζεσλ ή πξάμεσλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ ιφγσ κηζνγπληζκνχ, νκνθνβίαο ή 

ηξαλζθνβίαο ή άιινπ είδνπο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο· παξνηξχλεη ηνπο θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο λα αληηκεησπίζνπλ θαηάιιεια απηά ηα δεηήκαηα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο εηδηθέο νκάδεο γπλαηθψλ κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα πνπ ηηο θαζηζηνχλ 

επάισηεο θαη λα εμαζθαιίζνπλ έλα πιαίζην πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο δησθηηθέο ππεξεζίεο 

λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ςεθηαθά εγθιήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
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πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθηπαθή αλσλπκία θαη ηνλ δπλεηηθφ 

δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα απηψλ ησλ εγθιεκάησλ θαη θαηλνκέλσλ θαθνκεηαρείξηζεο· 

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζέζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

λφκνπ, δειαδή ηελ εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ λφκσλ θαηά ηεο βίαο, ηνπ εθθνβηζκνχ, 

ηεο παξελφριεζεο θαη ηεο επίκνλεο παξαθνινχζεζεο ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ηεο 

ξεηνξηθήο κίζνπο· 

54. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα απαηηήζεη απφ ηα θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα ηε δίσμε ησλ νκνθνβηθψλ θαη ηξαλζθνβηθψλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζην 

δηαδίθηπν, θαζψο θαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο 

ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα θαη ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ· 

55. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζεμηζκνχ θαη 

ησλ ζηεξεφηππσλ πνπ αθνξνχλ ηα θχια ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

ζην πιαίζην ηεο αλαδηαηππσκέλεο νδεγίαο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε· 

56. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζεζπίζεη θψδηθα δενληνινγίαο ηφζν γηα ηελ δηθή ηεο φζν θαη γηα 

ηελ επηθνηλσλία ησλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ, ψζηε λα πξνσζεζεί ε ελδπλάκσζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα ζηεξεφηππα θαη ν ζεμηζκφο θαζψο θαη ε 

ππνεθπξνζψπεζε θαη ε αθαηάιιειε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ· 

57. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ιφγσ ηεο ςεθηνπνίεζεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κειινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ· ηνλίδεη φηη νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ επαίζζεηα δεδνκέλα κφλν γηα πεξηνξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη δελ 

επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα θνηλνπνηνχλ πεξαηηέξσ ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα· 

58. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζέζνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα 

λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε δηαθχιαμε ησλ επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο· 

59. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα απμήζεη ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε πξνο ηηο ππνδνκέο γηα 

ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηνλ κεραληζκφ «πλδένληαο ηελ Δπξψπε» θαη ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα 

απμήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ γξακκψλ παξνρήο βνήζεηαο γηα ηα ζχκαηα ηνπ 

εθθνβηζκνχ ζην δηαδίθηπν· ππνγξακκίδεη φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο 

λα πέζνπλ ζχκαηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα· 

60. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θνξηηζηψλ απφ ηε δηαθήκηζε ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη επηβιαβείο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα αλαλεψζεη θαη λα επεθηείλεη ην πξφγξακκα «Safer Internet», ιακβάλνληαο 

ηδηαίηεξα ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ, σο έλα απφ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θνξηηζηψλ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν· 

61. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δξνκνινγήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη πξνγξάκκαηα ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ 

θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο, ζηνρεχνληαο ζηα ζρεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε, 
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φπσο ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ζε ζέκαηα επηβνιήο 

ηνπ λφκνπ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη εθζηξαηείεο θαηά ηνπ ζεμηζκνχ θαη 

ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηα θχια ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζηα 

ςεθηαθά κέζα θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ· 

62. επηθξνηεί ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα ζπκπεξηιάβεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ 

εκπνξία αλζξψπσλ, ε νπνία ζα εθαξκνζηεί κεηά ην 2016, δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε, ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ, ηελ αζθαιή επηζηξνθή θαη ηελ επαλέληαμε, 

θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ δηαδηθηχνπ· ππνγξακκίδεη φηη ζα πξέπεη επίζεο λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα θαηλφκελα ηεο παξελφριεζεο θαη ηεο επίκνλεο παξαθνινχζεζεο 

κέζσ δηαδηθηχνπ· 

63. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζέζνπλ επαξθείο πφξνπο θαη ρξεκαηνδφηεζε ζην 

Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

δηεμαγάγεη έξεπλα θαη λα ζπιιέμεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα πξνο 

φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

64. δεηεί απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο θνξείο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη απφ 

ηα θξάηε κέιε θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ λα ζπλεξγάδνληαη θαη 

λα ζπληνλίδνπλ κε ζπγθεθξηκέλα κέζα ηε δξάζε ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξία 

αλζξψπσλ, ηελ παξελφριεζε θαη ηελ επίκνλε παξαθνινχζεζε ζην δηαδίθηπν, 

δεδνκέλνπ φηη απηά ηα εγθιήκαηα έρνπλ ζπρλά δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα θαη ν 

ζπληνληζκφο ζε επξσπατθφ επίπεδν έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηε δίσμή ηνπο· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα επαλεμεηάζνπλ θαη πηζαλψο λα αλαζεσξήζνπλ ην πνηληθφ ηνπο δίθαην, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη λέεο κνξθέο ςεθηαθήο βίαο ζα είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο θαη αλαγλσξηζκέλεο, θαη φηη ζα εθαξκφδνληαη νη θαηάιιεινη ηξφπνη 

δίσμεο· δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ δηθηπαθέο πχιεο ππνβνιήο 

θαηαγγειηψλ, νχησο ψζηε νη πνιίηεο λα έρνπλ έλαλ αζθαιή θαη εκπηζηεπηηθφ 

δηαδηθηπαθφ ρψξν φπνπ ζα κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ πεξηπηψζεηο παξελφριεζεο απφ 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ· δεηεί ηελ θάιπςε απηψλ ησλ δεηεκάησλ απφ ηε ηξαηεγηθή 

ηεο ΔΔ γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη απφ ην Κέληξν γηα ηα Δγθιήκαηα ζηνλ 

Κπβεξλνρψξν ηεο Δπξσπφι· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ησλ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ ζπκάησλ ζε ππνζέζεηο ηνπ ςεθηαθνχ ηνκέα, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηφ ην δήηεκα· 

65. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ θχξσζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επζχλεο ηεο ΔΔ λα εμεηάζεη φια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηελ πξφιεςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ ζε 

φια ηα θξάηε κέιε, θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θπξψζνπλ ηε χκβαζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε νπνία έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά 

ησλ γπλαηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςεθηαθψλ κνξθψλ βίαο, θαζψο εηζάγεη 
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ελαξκνληζκέλνπο λνκηθνχο νξηζκνχο θαη ηξφπνπο δίσμεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

δηεπθνιχλνληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο, φπσο ε εκπνξία αλζξψπσλ 

θαη ε επίκνλε παξαθνινχζεζε·  

66. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξνπζηάζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ιφγσ θχινπ πνπ ζα πεξηέρεη λνκνζεηηθφ κέζν θαη ζα 

αληηκεησπίδεη ηηο λέεο κνξθέο βίαο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, φπσο ν 

εθθνβηζκφο ζην δηαδίθηπν, ε αλάξηεζε ππνηηκεηηθψλ εηθφλσλ ζην δηαδίθηπν, ε 

δηάδνζε πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν ζηα θνηλσληθά κέζα ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ησλ ελερνκέλσλ πξνζψπσλ θ.ιπ.· 

67. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξαθνινπζνχλ ζην δηαδίθηπν κε 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ηελ αζέκηηε πξνζέγγηζε ζπκάησλ απφ ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο πνπ 

ζηξαηνινγνχλ λέεο γπλαίθεο γηα λα ηηο παληξεπηνχλ ή λα ηηο αλαγθάζνπλ λα 

εθπνξλεπηνχλ ζε ηξίηεο ρψξεο· 

º 

º º 

68. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή 

(2015/2007(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Jutta Steinruck 

 

  

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ 

ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

– έρνληαο ππφςε ηνλ «Δπξσπατθφ θψδηθα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΣΠΔ» πνπ εμέδσζε ε Δπηηξνπή ην 2013· 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηο βάζνο αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2012 κε ηίηιν «Οη 

γπλαίθεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ»· 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηο βάζνο αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2015 κε ηίηιν 

«Δλδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ ζην Γηαδίθηπν»· 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κφλν ην 20% ησλ 2,7 εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ είλαη γπλαίθεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο 

ππνεθπξνζσπνχληαη ζε φια ηα επίπεδα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη θπξίσο ζηηο ζέζεηο 

ιήςεο απνθάζεσλ, 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ην ελδερφκελν 

εηζφδνπ πεξηζζνηέξσλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά ηεο ςεθηαθήο απαζρφιεζεο κπνξεί λα 

δψζεη θηλεηήξηα ψζεζε ζην ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ χςνπο 9 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηε κειέηε «Women active in the ICT sector», ε 

Δπξψπε αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη έιιεηςε 900 000 εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ έσο ην 2020· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ αλαπηχζζεηαη ηαρέσο 

δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 120 000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο εηεζίσο·  
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Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρακειή ζπκκεηνρή γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ θαη αξγφηεξα ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, είλαη 

κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, απνηέιεζκα κηαο ζχλζεηεο αιιειεπίδξαζεο ζηεξενηχπσλ 

ζρεηηθά κε ηα θχια πνπ μεθηλά απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηεο δσήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρακειφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ θαη ζηελ 

απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα απηφλ είλαη πνιπάξηζκνη θαη δηαθέξνπλ ζε θάζε θξάηνο κέινο, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη δεηήκαηα φπσο ε δεκηνπξγία 

ζηεξενηχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θχια, θαη γεληθφηεξα ν δηαρσξηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηα θχια, θαζψο θαη ε ζρεηηθή έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη 

ε πεξηνξηζκέλε νξαηφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ηδίσο ζε εγεηηθέο ζέζεηο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ θάζεην φζν θαη απφ 

νξηδφληην δηαρσξηζκφ, ν νπνίνο είλαη αθφκα πςειφηεξνο απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ζηνπο 

ππφινηπνπο ηνκείο, θαζψο θαη απφ ράζκα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· ζεκεηψλεη φηη ε πιεηνλφηεηα 

(54%) ησλ γπλαηθψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο κε 

ρακειφηεξεο απνδνρέο ή εηδίθεπζε, θαη κφλν κηα κηθξή κεηνλφηεηα (8%) απηψλ ησλ 

γπλαηθψλ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλσλ κεραληθψλ ινγηζκηθνχ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη επίζεο ζηηο ζέζεηο ιήςεο 

απνθάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, θαζψο κφλν ην 19,2% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΣΠΔ έρνπλ γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ζε ζχγθξηζε κε ην 45,2% ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε άιινπο ηνκείο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρεη απνδεηρηεί φηη νη επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηηο γπλαίθεο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

1. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα πξνσζήζνπλ 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, ηνπο θνξείο 

εθπξνζψπεζεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, λα πξνσζήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ησλ θχισλ 

ζηηο ζέζεηο ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ζηελά ηελ πξφνδν θαη ηηο 

ηάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα παξαθνινπζήζνπλ ζηελά ηελ πξφνδν 

πνπ απαηηείηαη θαη λα αληαιιάμνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηφζν εληφο φζν θαη κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηθαηξνπνηήζεη ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία φζνλ 

αθνξά ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ 

νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο ελζσκάησζεο πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα· 

2. ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο 

ζέζεηο ζηελ ΔΔ· ζεκεηψλεη φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θχισλ, φηαλ παξαηεξείηαη δηαξζξσηηθή κεξνιεςία 

ζε βάξνο ελφο θχινπ θαη δελ ηνπ παξέρεηαη ε ειεπζεξία λα δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε απφ 

κφλν ηνπ· επηζεκαίλεη φηη νη εηαηξείεο ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξε επηηπρία φηαλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ίζε εθπξνζψπεζε κεηαμχ ησλ θχισλ· επηζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε 

ππνρξέσζε πνζφζησζεο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα δηαθνξεηηθά κεγέζε ησλ εηαηξεηψλ 

θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηα θξάηε κέιε· 

3. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξα 
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θαη ηζρπξφηεξα θίλεηξα ηφζν γηα ηηο εηαηξείεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, φπσο πξφηππα θαη 

δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο, κε ζθνπφ λα απμεζεί ε νξαηφηεηα ησλ γπλαηθψλ· επηθξνηεί 

ηηο πθηζηάκελεο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνψζεζε δηθηπαθψλ δνκψλ θαη 

πξνγξακκάησλ θαζνδήγεζεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δηακφξθσζε ελφο ςεθηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ρσξίο απνθιεηζκνχο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

θξνληίζνπλ λα απεκπιαθεί ε νδεγία ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη λα 

επηδηψμνπλ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο ψζηε λα βειηησζεί ε ίζε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ 

ζε ζέζεηο κε εθηειεζηηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην 

ρξεκαηηζηήξην, θαη λα δηεπξπλζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ψζηε λα θαιχπηεη φια ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ γπλαηθψλ ζε φια ηα επίπεδα εγεζίαο ησλ εηαηξεηψλ κέζσ 

ζεηηθψλ δξάζεσλ·  

4.  δεηεί φια ηα κέηξα ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα λα δηαηεξήζνπλ ηε γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν· αλαθέξεη φηη ε δπζαλάινγα πςειή 

γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ απνδνρή θαη λα νδεγήζεη ζε 

απψιεηεο ή κεηεγθαηαζηάζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο· επηθξνηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη 

ζπλεξγαηηθνχο ζπκβηβαζκνχο πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θιάδνπ ζε 

θξάηε κέιε κε ηζρπξή παξάδνζε ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε· ζεσξεί ηε 

ζπκκεηνρή απηή πξφηππν βέιηηζηεο πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο·  

5. ηνλίδεη φηη ε ςεθηνπνίεζε έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο αιιάδεη 

ηε δπλακηθή ηνπ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη πην 

επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, φπσο ε ηειεξγαζία, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκεχζεη σο εξγαιείν, ηφζν γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη γηα ηνπο άλδξεο, γηα ηελ 

θαιχηεξε ζπκθηιίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο· 

6. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα πξνζαξκφζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, φπνπ 

είλαη απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ηφλσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (επηζηήκε, ηερλνινγία, κεραλνινγία θαη 

καζεκαηηθά) ελ γέλεη, θαη ηδίσο γηα ηηο θνηηήηξηεο· επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ θαζεγεηψλ γηα ηηο γπλαίθεο ζηηο ΣΠΔ θαη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ πξφηππα γηα ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα· 

7. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα θξνληίζνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ· επηζεκαίλεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηνπο ηφρνπο ηεο 

Βαξθειψλεο θαη ηε ζεκαζία ηεο πνηνηηθήο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηήο παηδηθήο θξνληίδαο 

γηα ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ· ηνλίδεη φηη νη ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ ηζφηεηα·  

8.  ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα θαζηεξψζνπλ ζπζηήκαηα θφξσλ θαη παξνρψλ ρσξίο 

αληηθίλεηξα πνπ απνηξέπνπλ ηα άηνκα πνπ ζπλεηζθέξνπλ κηθξφηεξν εηζφδεκα ζην 

λνηθνθπξηφ απφ ην λα εξγαζηνχλ ή λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν, θαζψο νη γπλαίθεο είλαη 

απηέο πνπ ζπλήζσο ζπλεηζθέξνπλ κηθξφηεξν εηζφδεκα, ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ· 

9. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή, φπνπ πξνβιέπεηαη ε αμηνπνίεζε επξσπατθψλ θνλδπιίσλ γηα ηνλ 

ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ησλ γπλαηθψλ, λα δηαζθαιίζεη πξνζεθηηθή, ζηαζεξή θαη ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί θάζε είδνπο θαηάρξεζε 

θαη λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε αμηνπνίεζή ηνπο· 



 

RR\1091641EL.doc 27/32 PE571.449v03-00 

 EL 

10. δεηεί ηαθηηθή αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ψζηε λα ζπδεηείηαη ε 

εθαξκνγή ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

λα ελζσκαηψζεη κηα θνηλσληθή δηάζηαζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ, ηφζν ζην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην φζν θαη ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ςεθηαθή εληαία 

αγνξά· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη ην ζέκα απηφ ζηελ πξσηνβνπιία ηεο γηα ην 

πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ 2016 κε ηίηιν «Νέν μεθίλεκα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο»· 

11. επηθξνηεί ηνλ «Δπξσπατθφ θψδηθα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηηο γπλαίθεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ» θαη δεηεί ηελ επξεία θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ· επηθξνηεί ηνλ 

«κεγάιν ζπλαζπηζκφ γηα ηηο ςεθηαθέο ζέζεηο εξγαζίαο» πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν θαη ελζαξξχλεη ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο λα εζηηάζνπλ 

ηδηαίηεξα ζηελ πξφζιεςε γπλαηθψλ θαη ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο ζηηο γπλαίθεο· ηνλίδεη ηε ζπκβνιή πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ απηέο νη πξσηνβνπιίεο 

ζηε κείσζε ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε πνιιά θξάηε κέιε· 

12. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαιχζνπλ λένπο ηξφπνπο απαζρφιεζεο, ηδίσο 

γηα ηηο γπλαίθεο, ζηελ ςεθηαθή επνρή, θαζψο θαη λα ιάβνπλ κέηξα ππέξ ησλ πιένλ 

εππαζψλ νκάδσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο ψζηε 

λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζεκειηψδε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ επηζθαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο· ηνλίδεη 

φηη είλαη αλάγθε λα πξνζδηνξηζηνχλ λέεο κνξθέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη φηη, 

κε ηηο λέεο απηέο κνξθέο εξγαζίαο, νη γπλαίθεο ήδε αληηκεησπίδνπλ αληζφηεηεο ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φηη απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ εμεχξεζε 

θαηάιιεισλ ιχζεσλ·  

13. αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηνπνίεζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο δνκέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ηηο λενζχζηαηεο ςεθηαθέο επηρεηξήζεηο, ηδίσο 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε· 

14. επηζεκαίλεη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηζζνινγηθή δηαθνξά θαζψο θαη δηαθνξά σο 

πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε γηα ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ· 

ηνλίδεη φηη ηίζεηαη ππφ απεηιή ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία ζην ίδην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε νξζψλ θαη δίθαησλ ακνηβψλ, 

ελψ ε ελ ιφγσ αξρή απνηειεί βαζηθφ άμνλα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαθπιάζζεηαη· ππελζπκίδεη φηη δελ πξέπεη λα 

επηηξαπεί λα εδξαησζνχλ ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία νη αληζφηεηεο ζηηο ακνηβέο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε· ηνλίδεη φηη ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη νη ζρεηηθέο επελδχζεηο ζηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζα 

ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο αληζφηεηαο ησλ θχισλ· ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο επίζεο θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ςεθηαθήο 

αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηελ επνρή ηεο ςεθηνπνίεζεο· 

15. ζεκεηψλεη φηη, παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ θνηλσλία, νη δνκέο δελ έρνπλ 

αθφκα πξνζαξκνζηεί επαξθψο θαη δελ παξέρνπλ ζηηο γπλαίθεο ηε δπλαηφηεηα λα 

επσθειεζνχλ πιήξσο απφ απηέο ηηο αιιαγέο·  

16. επηζεκαίλεη φηη ε ςεθηνπνίεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιάδεη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη 
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ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ηεο επειημίαο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο· ηνλίδεη φηη απηέο νη λέεο 

δπλαηφηεηεο απαηηνχλ ηελ επαλεμέηαζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ φξσλ φπσο ν «ηφπνο 

εξγαζίαο» θαη ην «σξάξην εξγαζίαο»· ηνλίδεη φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

θαηνρπξψλνληαη απφ ην εξγαηηθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο λέεο κνξθέο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο πνπ επηθέξεη ε 

ςεθηνπνίεζε· 

17. επηθξνηεί ηηο πνιιέο επθαηξίεο θαη ηε κεγαιχηεξε επειημία πνπ πξνζθέξεη ε ςεθηαθή 

επνρή ζηνπο εξγαδνκέλνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, φπσο επθαηξίεο 

γηα θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ γνλέσλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ φζνλ αθνξά ηελ επέιηθηε εξγαζία θαη ηελ εξγαζηαθή 

αζθάιεηα, σζηφζν ηνλίδεη επίζεο ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ ηελ 

εμέιημε θαη δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή επαξθψλ δηαηάμεσλ 

πεξί αζθαιείαο· ηάζζεηαη ππέξ ηνπ «δηθαηψκαηνο απνζχλδεζεο» ησλ εξγαδνκέλσλ εθηφο 

ησλ ζπκθσλεκέλσλ σξψλ εξγαζίαο·  

18. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε ηάζε πνπ δεκηνπξγεί ε ςεθηνπνίεζε πξνο πην 

επέιηθηεο πξαθηηθέο εξγαζίαο κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε αζηαζείο κνξθέο 

απαζρφιεζεο· ηνλίδεη φηη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία, 

φπσο ε ππεξθφπσζε, ηα νπνία νθείινληαη ζηε ζπλερή πξνζβαζηκφηεηα, ζπληζηνχλ 

ζνβαξφ θίλδπλν· ηάζζεηαη, σο εθ ηνχηνπ, ππέξ ηεο πιήξνπο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο αλάπαπζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ 

ηα φξηα ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, φπσο νξίδνληαη απφ ην εξγαηηθφ δίθαην ησλ κεκνλσκέλσλ 

θξαηψλ κειψλ· 

19. ηνλίδεη φηη ε δήηεζε γηα λέεο δεμηφηεηεο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί κέζσ ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ησλ δξαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, 

κε ζθνπφ λα πξνσζεζεί ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θχισλ, ψζηε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πςειήο 

εηδίθεπζεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιπλζεί ε ελζσκάησζε ζηηο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ ησλ γπλαηθψλ πνπ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο δελ δηαζέηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο· ππνγξακκίδεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ 

ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία δελ εθαξκνζηεί νξζά, ζα δεκηνπξγεζνχλ πεξαηηέξσ δηαθξίζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα· ππελζπκίδεη φηη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ελ ιφγσ 

πξνγξακκάησλ· 

20. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν ε ειεθηξνληθή κάζεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη πην εληαηηθά σο 

κέζν απφθηεζεο πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηηο γπλαίθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο·  

21. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ ΣΠΔ ζε κηθξή ειηθία, θαη θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα θνξίηζηα ελζαξξχλνληαη λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ΣΠΔ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο· ηάζζεηαη ππέξ ηεο δπλαηφηεηαο ζπλδπαζκνχ 

ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ κε ηελ παξαδνζηαθή θαηάξηηζε, φπνπ ν ςεθηαθφο 
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γξακκαηηζκφο είλαη αλαγθαίνο· ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλα θξάηε κέιε (Γεξκαλία, 

Ηζπαλία, νπεδία) έρνπλ ζεζπίζεη πνιηηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ ίζε εθπξνζψπεζε ησλ 

θχισλ ζηα επαγγέικαηα ησλ ΣΠΔ ζηελ Δπξψπε, θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ 

πξνψζεζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηηο ΣΠΔ γηα 

θνξίηζηα θαη γπλαίθεο, απφ κηθξή ειηθία· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζβάζηκεο κάζεζεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηηο γπλαίθεο θαη ηα 

θνξίηζηα, αλεμαξηήησο θνηλσληθνχ ππνβάζξνπ, λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο 

ΣΠΔ κέζσ πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο· 

22. είλαη ηεο άπνςεο φηη νη γπλαίθεο άλσ ησλ 55 είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ ππνβαζκηζκέλεο 

ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαη φηη ε ςεθηνπνίεζε 

απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηνπο αλαδεηνχληεο εξγαζία πνπ είλαη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο θαη δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλεο ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαζψο 

θαη ηα πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα κηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή ή κηα πηζαλή αιιαγή 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα ειεθηξνληθέο 

δεμηφηεηεο ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο άλσ ησλ 

55 εηψλ, ψζηε λα κελ απνθιείνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

23. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ γπλαηθψλ ζηα επαγγέικαηα ηνπ ςεθηαθνχ 

ηνκέα· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ελδπλακσζνχλ νη γπλαίθεο θαη λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη 

δπλαηφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη θελέο ζέζεηο θαη λα εληαρζνχλ νη 

γπλαίθεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

αχμεζε ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηηο γπλαίθεο· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη 

ε ελζσκάησζε ηεο θσδηθνπνίεζεο, ησλ λέσλ κέζσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, θαη επηζεκαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο σο πξνο ηε κείσζε ησλ θξαγκψλ πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζπλερνχο δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ ζηνλ ελ ιφγσ 

ηνκέα. 
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