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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преодоляването на неравенството между половете в областта на 
цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика

(2019/2168(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид декларацията и платформата за действие от Пекин, приети на 
Четвъртата световна конференция по въпросите на жените през 1995 г., и по-
конкретно проблематиката, свързана с „Жените и медиите“,

– като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) 
относно насилието и тормоза (№ 190) и Препоръката относно насилието и 
тормоза (№ 206) от 2019 г., 

– като взе предвид заключителния документ от 16 декември 2015 г. от заседанието 
на високо равнище на Общото събрание на ООН относно цялостния преглед на 
прилагането на резултатите от Световната среща на високо равнище по въпросите 
на информационното общество,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено 
„Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192), и 
средносрочния преглед на нейното изпълнение от 10 май 2017 г., озаглавен 
„Свързан с интернет цифров единен пазар за всички“ (COM(2017)0228),

– като взе предвид Европейския стълб на социалните права, и по-конкретно 
принципи 1, 2, 3 и 20 от него, 

– като взе предвид стълб II („Създаване на подходящи условия за развитие на 
цифровите мрежи и услуги“) и стълб III („Оптимизиране на потенциала за растеж 
на нашата европейска икономика“) от стратегията на Комисията за цифровия 
единен пазар,

– като взе предвид стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта 
на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“),

– като взе предвид проучванията на Комисията, озаглавени „ИКТ за работа: 
уменията в областта на цифровите технологии на работното място“ и „Жените в 
ерата на цифровите технологии“, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2020 г., озаглавено: „Съюз 
на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“ 
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(COM(2020)0152),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юли 2020 г., озаглавено 
„Европейска програма за умения за постигане на устойчива 
конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ 
(COM(2020)0274),

– като взе предвид доклада на Комисията от 1 октомври 2013 г., озаглавен „Жените, 
работещи в сектора на ИКТ“,

– като взе предвид проучването на Европейския институт за равенство между 
половете (EIGE) от 26 януари 2017 г., озаглавено „Полът и Програмата в областта 
на цифровите технологии“, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 30 май 2016 г. относно развиване на 
медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 6 декември 2018 г. на тема 
„Равенството между половете, младежта и цифровизацията“,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2019 г. относно 
икономики с равенство между половете в ЕС: пътят напред“,

– като взе предвид становището на Консултативния комитет за равните 
възможности за жените и мъжете от 19 декември 2018 г., озаглавено „Бъдещето на 
стратегията за равенство между половете след 2019 г.: битките, които спечелим, 
никога не са спечелени“, 

– като взе предвид декларацията за поемане на ангажимент относно жените в 
областта на цифровите технологии, подписана през 2019 г. от 27 министри от ЕС 
и представители на държавите членки, както и от Норвегия,

– като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията 
относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за 
равен труд или за труд с равна стойност1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахване на 
стереотипите, свързани с пола, в ЕС2,

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно Програмата в 
областта на цифровите технологии за растеж, мобилност и заетост: време е за 
ускорени действия3, и по-специално Широката коалиция за работни места в 
сферата на цифровите технологии,

– като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно прилагането на 
Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за 
прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете 

1OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 75.
2OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 18.
3OВ C 93, 9.3.2016 г., стр. 120.
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и жените в областта на заетостта и професиите4,

– като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно равенството 
между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни 
длъжности на жените в ерата на цифровите технологии5,

– като взе предвид световната среща на високо равнище по въпросите на 
информационното общество (WSIS) през 2019 г. относно информационните и 
комуникационните технологии за постигане на целите за устойчиво развитие, 

– като взе предвид световната среща на високо равнище по въпросите на 
информационното общество (WSIS) през 2020 г. относно насърчаването на 
цифровата трансформация и глобалните партньорства: насоки за действие от 
световната среща на високо равнище по въпросите на информационното 
общество за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР), 

– като взе предвид въпроса към Комисията относно овластяването на жените и 
момичетата чрез цифровия сектор (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно овластяване на 
жените и момичетата чрез цифровия сектор6, 

– като взе предвид заседанието на своята междупарламентарна комисия, проведено 
в Международния ден на жената през 2018 г., относно овластяването на жените и 
момичетата в областта на медиите и ИКТ,

– като взе предвид задълбочения анализ, озаглавен „Овластяване на жените в 
интернет“, публикуван от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕП на 
30 октомври 2015 г.7,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Основните причини за неравенството 
между половете в областта на цифровите технологии и възможните решения за 
засилено цифрово приобщаване на жените и момичетата“, публикувано от 
Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС на 15 февруари 2018 г.8, 

– като взе предвид проучването, озаглавено „Насилието в киберпространството и 
изказванията онлайн, подбуждащи към омраза, срещу жени“, публикувано от 
Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС на 16 август 2018 г.9,

4OВ C 349, 17.10.2017 г., стр. 56.
5ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 44.
6ОВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 28.
7Задълбочен анализ „Овластяване на жените в интернет“, Европейски парламент, Генерална дирекция за 
вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел В — Граждански права и конституционни въпроси, 30 
октомври 2015 г.
8Проучване „Основните причини за неравенството между половете в областта на цифровите технологии 
и възможните решения за засилено цифрово приобщаване на жените и момичетата“, Европейски 
парламент,  Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел В — Граждански права и 
конституционни въпроси, 15 февруари 2018 г.
9Проучване „Насилието в киберпространството и изказванията онлайн, подбуждащи към омраза, срещу 
жени“, Европейски парламент,  Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел В — 
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– като взе предвид проучването, озаглавено „Образование и заетост на жените в 
областта на науката, технологиите и цифровата икономика, включително ИИ и 
неговото влияние върху равенството между половете“, публикувано от Генерална 
дирекция за вътрешни политики на ЕС на 15 април 2020 г.10,

– като взе предвид проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните 
права, озаглавено „Насилието срещу жените: проучване за целия ЕС“, 
публикувано през 2014 г.,

– като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на 
Съвета11,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 юни 2012 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г.“ 
(COM(2012)0286) и междинния доклад от 17 октомври 2014 г. относно нейното 
изпълнение (SWD(2014)0318),

– като взе предвид информационното табло „Жените в областта на цифровите 
технологии“12,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (А9-0232/2020),

А. като има предвид, че член 8 от ДФЕС гласи, че във всички негови дейности 
Съюзът трябва да полага усилия за премахването на неравенствата и за 
насърчаване на равенството между мъжете и жените, като има предвид, че за да се 
постигне равенство между половете, момичетата и младите жени се нуждаят от 
равен достъп до технологии и цифрово обучение, както и от безопасност онлайн; 
като има предвид, че целта за устойчиво развитие (ЦУР) 5 се отнася до 
равенството между половете и овластяването на жените и това включва 
използването на технологии и интернет;

Б. като има предвид, че цифровизацията промени из основи повечето аспекти на 
нашия живот по начин, който създава безброй възможности, но също така поставя 
нови предизвикателства; като има предвид, че е вероятно кризата, предизвикана 
от COVID-19, и нейните последици да доведат до постоянни промени в живота в 
Европа, в които цифровизацията ще има важна роля; като има предвид, че 
въздействието на цифровизацията върху перспективите за заетост на жените и 
последиците от дистанционната работа трябва да бъдат проучени и оценени; като 

Граждански права и конституционни въпроси, 16 август 2018 г.
10Проучване „Образование и заетост на жените в областта на науката, технологиите и цифровата 
икономика, включително ИИ и неговото влияние върху равенството между половете“, Европейски 
парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел В — Граждански права и 
конституционни въпроси, 15 април 2020 г.
11ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
12 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
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има предвид, че балансирането на дистанционната работа, личния живот и 
отговорностите за полагане на грижи създава допълнителен натиск и 
следователно жените са изправени пред по-голяма емоционална, умствена и 
социална тежест; като има предвид, че поради пандемията пазарът на труда е 
изправен пред предизвикателството, свързано със значителна цифрова 
трансформация;

В. като има предвид, че свързаните с пола стереотипи представляват сериозна 
пречка пред равенството между жените и мъжете, като допринасят за сегрегация 
по пол в образованието и заетостта, допълнително увеличават различията между 
половете в цифровия сектор и пречат на пълноценното участие на жените като 
ползватели, новатори и творци; като има предвид, че общите стереотипи свързват 
високите интелектуални способности с мъжете повече, отколкото с жените, и че 
тези стереотипи се подкрепят и влияят на интересите на децата още от 6-годишна 
възраст, и по-специално момичетата;

Г. като има предвид, че Индексът за равенство между половете за 2019 г. разкрива 
наличието на упорити форми на неравенство между половете в сектора на 
цифровите технологии;

Д. като има предвид, че данните на Евростат от 2018 г. показват, че около 1,3 
милиона души изучават информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
Европейския съюз и че момичетата и жените до голяма степен са малцинство, 
като представляват едва 17% от всички учащи в ЕС в областта на ИКТ; 

Е. като има предвид, че 73% от момчетата на възраст между 15 и 16 години с лекота 
използват цифрови устройства, с които не са запознати, в сравнение с 63% от 
момичетата в същата възрастова група13, които са по-малко уверени, въпреки 
факта, че притежават умения да изпреварват момчетата в областта на цифровата 
грамотност;

Ж. като има предвид, че стереотипите по отношение на пола силно влияят върху 
избора на учебни предмети; като има предвид, че много малко момичета в 
юношеска възраст в държавите — членки на ЕС, (по-малко от 3%) проявяват 
интерес да работят като специалисти в областта на ИКТ на 30-годишна възраст14; 
като има предвид, че учителите и родителите могат да задълбочат свързаните с 
пола стереотипи, като обезкуражават момичетата да се стремят към кариера в 
областта на ИКТ; като има предвид, че премахването на специфичните за пола 
очаквания относно професиите и насърчаването на женски ролеви модели в 
областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и 
ИКТ могат да насърчат момичетата да изучават ИКТ;

З. като има предвид, че жените в сектора на информацията и комуникацията печелят 

13Показател 6 на Европейския институт за равенство между половете. Източник: Информационен 
документ на Европейския институт за равенство между половете, озаглавен „Равенството между 
половете и цифровизацията в Европейския съюз“, публикуван на 11 октомври 2018 г.
14Информационен документ на Европейския институт за равенство между половете, озаглавен 
„Равенството между половете и цифровизацията в Европейския съюз“, публикуван на 11 октомври 
2018 г.
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с 19% по-малко от мъжете; като има предвид, че разликата в заплащането на 
жените и мъжете пряко допринася за разликата в пенсиите на мъжете и жените15; 
като има предвид, че равнищата на заплащане на мъжете и жените трябва да 
бъдат в съответствие с принципа на справедливост и равенство;

И. като има предвид, че в целия свят жените като демографска група използват по-
малко интернет, отколкото мъжете, за да инсталират софтуер или да използват 
онлайн радио- и телевизионни услуги, онлайн банкиране или услуги за 
електронна търговия; 

Й. като има предвид, че през последните няколко години се наблюдава увеличение 
на броя на жените, работещи в областта на киберсигурността, но въпреки това 
цифрите остават значително ниски, като жените представляват по-малко от 20% 
от специалистите в областта на киберсигурността в Европа;

К. като има предвид, че се очаква в бъдеще за повече от 90% от работните места да е 
необходима известна степен на електронни умения и цифрова грамотност;

Л. като има предвид, че е по-вероятно жените да се борят да намерят своето място в 
професиите в областта на ИКТ в резултат на различни пречки, като например 
стереотипи и места на работа, където преобладават мъже и не съществува 
многообразие; като има предвид, че съществува значителна вертикална и 
хоризонтална сегрегация в сектора на ИКТ и че жените често са 
свръхквалифицирани за заеманите от тях длъжности; като има предвид, че само 
малка част от жените заемат старши позиции в областта на софтуерния 
инженеринг; 

М. като има предвид, че използването и създаването на софтуер се превръщат в 
ключови качества за цифровата трансформация; като има предвид, че 
неравнопоставеността между половете при разработчиците на софтуер и 
инженерите е повод за загриженост по отношение на участието на жените в 
сектора, както и на потенциални съзнателни и несъзнателни предубеждения, 
дискриминиращи въз основа на пола, в приложенията на ИИ, видеоигрите и 
играчките, както и в други приложения;

Н. като има предвид, че проучването на FRA относно насилието срещу жени 
показва, че 14% от жените са били подложени на кибертормоз от 15-годишна 
възраст16; като има предвид, че се съобщава за голям брой случаи на сексуален 
тормоз в образователните заведения в областта на НТИМ, включително в 
училищата, университетите и работните места, което допълнително изключва 
жените от сектора; като има предвид, че много жени са били жертва на нови 
форми на онлайн сексуален и психически тормоз през периода на COVID-19, 
включително смущаване на видеоконференции (zoom-bombing), преследване и 
заплахи; като има предвид, че спешно са необходими мерки за справяне с тези 
нови форми на сексуален и психически тормоз; като има предвид, че третирането 
на жените и момичетата като предмети, свръхсексуализирането и експлоатацията 

15 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
16 Проучване на FRA — 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
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на жените онлайн, по-специално чрез интернет порнография, имат опустошително 
въздействие върху изграждането на сексуалност и в по-общ план върху 
равенството между половете;

О. като има предвид, че ИКТ са сектор с нисък процент на работещи в него жени; 
като има предвид, че голям брой жени изоставят висшето си образование, 
академичните възможности и кариерата си в сектора на ИКТ (явление, известно 
като „спукан тръбопровод“), което се дължи главно на лошо  равновесие между 
професионалния и личния живот, организационни ограничения и среда, в която 
преобладават мъжете; като има предвид, че годишната загуба на 
производителност за европейската икономика, дължаща се на това, че жените 
напускат работата си в областта на цифровите технологии, за да останат без 
заетост, възлиза на 16,1 милиарда евро17;

П. като има предвид, че в сектора на информационните технологии се наблюдава 
значително нарастване на броя на жените в управителните съвети, но също така 
това е и секторът с най-висок процент на управителни съвети, съставени 
единствено от мъже;

Р. като има предвид, че цифрова компетентност означава способността за 
придобиване, обработване и съобщаване на цифрова информация и се влияе от 
социално-културния и икономическия произход; като има предвид, че жените 
прекарват повече време от мъжете в неплатени грижи и домашен труд; като има 
предвид, че това ограничава тяхното свободно време, времето за платена работа 
или възможностите за придобиване на цифрова компетентност и умения за 
използване на интернет; като има предвид, че действията, насочени към 
повишаване на осведомеността, преодоляване на свързаните с пола стереотипи и 
норми, както и към постигане на по-добро преразпределение на неплатените 
грижи за отглеждане на деца и домакинска работа, биха позволили по-голямо 
участие на жените в (цифровите) пазари на труда и обучението и биха им 
позволили да придобият по-добри умения в областта на цифровите технологии;

С. като има предвид, че само незначителен процент от инвеститорите в рисков 
капитал, бизнес ангелите и инвеститорите са жени; като има предвид, че тъй като 
момичетата обикновено изучават по-малко предмети в областта на ИКТ и НТИМ 
от началното училище до университета, това води до значително по-малък брой 
жени в тези области на пазара на труда и като основатели и собственици на 
частни дружества и стартиращи предприятия; като има предвид, че по-ниският 
процент на жените, участващи в технологиите, оказва пряко въздействие върху 
всички промени в обществото и създава предубеждения по отношение на 
иновациите, които се отразяват на видовете иновации и новите технологии, които 
се предоставят на потребителите;

Т. като има предвид, че тенденциите показват намаляване на броя на жените, които 
следват висше образование, свързано с ИКТ, в сравнение с 2011 г.; като има 
предвид, че от 8-те милиона специалисти в областта на ИКТ в ЕС жените 
съставляват 17%; като има предвид, че ако повече жени навлязат на пазара на 
цифрови работни места, секторът би се възползвал в голяма степен от 

17Проучване на Комисията, озаглавено „Жените в ерата на цифровите технологии“ (2018 г.).
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неоползотворен набор от умения и разнообразни перспективи, което би могло да 
доведе до годишен ръст на БВП в размер на 16 милиарда евро за европейската 
икономика;

У. като има предвид, че според доклада на Световния икономически форум относно 
разликите между половете в световен мащаб от 2018 г. едва 22% от специалистите 
в областта на ИИ в световен мащаб са жени, в сравнение с 78% мъже, което 
представлява разлика между половете от 72%, която все още не е преодоляна; 
като има предвид, че през 2019 г. 92 щатски долара от всеки 100 щатски долара, 
инвестирани в европейски технологични дружества, са отишли за създаване на 
екипи изцяло от мъже18;

Ф. като има предвид, че цифровото приобщаване означава способността на всички 
хора и общности да имат достъп до ИКТ и да ги използват; като има предвид, че 
липсата на достъп, финансова достъпност и образование, както и свързаните с 
пола очаквания и социално-културни норми, по-слабото участие в образованието 
в областта на НТИМ и ИКТ, ограниченото използване на цифрови инструменти и 
по-ниската активност в социалните платформи в резултат на кибернасилието 
спрямо момичетата и жените са фактори, които изключват последните от 
цифровото приобщаване; като има предвид, че измерението на цифровото 
приобщаване на равенството между половете трябва да бъде част от всички 
инициативи и инвестиции на ЕС, свързани с ИКТ и цифровизацията;

Х. като има предвид, че цифровото финансово приобщаване означава цифров достъп 
и използване на формални финансови услуги, които са подходящи за нуждите и се 
предоставят отговорно на достъпна цена; като има предвид, че законите и 
нормите, които могат да подронят правото на жените да участват в работната 
сила, да контролират активите, да установяват и да имат достъп до финансиране 
за разрастване на формални предприятия и да вземат собствени икономически 
решения, са основните причини за финансовото изключване на жените; като има 
предвид, че приблизително един милиард жени все още нямат достъп до 
формални финансови услуги поради липсата на достъп до документи за 
самоличност, мобилни телефони, цифрови умения и липса на финансови 
познания, както и поради неподходящи продукти; като има предвид, че по-
добрият достъп и използване на отговорни цифрови финансови услуги може да 
спомогне за изграждането на икономическата мощ и икономическата 
независимост на жените;

Ц. като има предвид, че способността на жените да имат достъп и да използват 
цифрови технологии се влияе от много фактори, включително инвестиции, 
разпоредби и конкуренция; като има предвид, че жените и момичетата в селските 
и труднодостъпните региони са изправени пред предизвикателства и пречки пред 
достъпа до интернет и цифровите технологии и инфраструктура, което им пречи 
да се възползват напълно от цифровия потенциал на съвременните технологии; 
като има предвид, че особено в развиващите се страни жените и момичетата в 
селските райони като цяло работят в селското стопанство и тяхната работа често е 
неплатена и несигурна, което ги кара да живеят в нискотехнологична среда и води 

18 https://2019.stateofeuropeantech.com/chapter/diversity-inclusion/article/state-di-european-tech/

https://2019.stateofeuropeantech.com/chapter/diversity-inclusion/article/state-di-european-tech/
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до затруднена достъпност на цифровите технологии;

Общи бележки

1. призовава Комисията и държавите членки да приведат мерките за насърчаване на 
цифровия преход в съответствие с целите на Съюза в областта на равенството 
между половете; подчертава, че при цифровия преход никой не следва да 
изостава; приветства ангажиментите на Комисията за насърчаване на участието на 
жените в цифровата икономика и в информационното общество, включени в 
стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г.; призовава 
Комисията да продължи да разглежда сериозните различия между половете в 
сектора на ИКТ в програмата в областта на цифровите технологии, европейската 
стратегия за цифровите технологии и всички други политики и инициативи в 
областта на цифровизацията и образованието, с конкретни мерки, насочени 
специално към увеличаване на участието на жените и момичетата в сектора; 
подчертава, че увеличаването на участието на жените в цифровия сектор може да 
окаже важно въздействие върху борбата с неравенството между половете, 
стереотипите и дискриминацията, подобряването на достъпа на жените до пазара 
на труда и техните условия на труд, както и преодоляването на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; призовава Комисията и държавите членки да 
предоставят подходящо финансиране за програми, насочени към привличане на 
повече момичета и жени в следването и работата в областта на НТИМ, да 
създадат програми за предприемачество, които финансират жени и момичета, 
които започват технологични проекти или създават нови дружества, да разработят 
стратегии, насочени към увеличаване на цифровото приобщаване на момичетата и 
жените и цифровото финансово приобщаване в области, свързани с НТИМ, ИИ и 
сектора на научните изследвания и иновациите, и да възприемат многостепенен 
подход за преодоляване на неравнопоставеността между половете на всички 
равнища на образованието и заетостта в цифровия сектор;

2. призовава Комисията да вземе надлежно предвид равните възможности за жените 
и мъжете и неравенството между половете в областта на цифровите технологии 
при преговорите по програмите в рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР) и фондовете и заемите в рамките на плана за 
възстановяване, както и да повиши осведомеността за тези механизми сред 
жените; подчертава, че интегрирането на принципа на равенство между половете 
и бюджетиране, съобразено с равенството между половете, с измерими 
показатели следва да бъдат част от политиките в подкрепа на развитието на ИКТ; 
призовава Комисията да гарантира интегрирането на принципа на равенство 
между половете в законодателния акт за цифровите услуги и във всички 
предстоящи предложения, свързани с цифровата сфера;

3. призовава Комисията и държавите членки да гарантират цялостно изпълнение на 
Декларацията на министри за поемане на ангажимент, озаглавена „Жените в 
областта на цифровите технологии“; призовава Комисията да наблюдава 
изпълнението на междусекторните национални планове на държавите членки 
относно жените в областта на цифровите технологии;

Образование 
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4. подчертава значението на гарантирането на интегрирането на принципа на 
равенство между половете в цифровото образование на всички равнища, 
включително в извънучилищното, неформалното и самостоятелното образование, 
включително за преподавателския състав; призовава за приемането на 
специфични стратегии за различните възрастови групи;

5. насърчава Комисията и държавите членки, както и разработчиците, деловите 
среди и университетите, да преодолеят неравнопоставеността между половете в 
сектора на ИКТ и да си сътрудничат при намирането на решения и споделянето на 
най-добри практики за по-добро приобщаване на момичетата към въпроси, 
отнасящи се до цифровото образование от тяхната най-ранна възраст и след това; 
призовава ЕС и държавите членки да развиват, подкрепят и изпълняват 
действията, насърчавани от ООН и нейните органи;

6. призовава Комисията да разгледа задълбочено въпроса за малкия брой жени, 
участващи в обучение и професионално развитие в областта на ИКТ, и да 
гарантира силна перспектива за равенство между половете в програмата 
„Цифрова Европа“ и актуализиран план за действие в областта на цифровото 
образование, включително достъпност и финансова достъпност на цифровото 
оборудване; призовава образователните институции да включат компонент, 
свързан с пола, във всички учебни програми от областта на НТИМ и ИКТ, в 
образователните материали и преподавателските практики от ранна възраст, за да 
насърчават момичетата да започнат и продължат да изучават математика, 
програмиране, курсове по ИКТ и научни предмети в училищата; насърчава 
Комисията и държавите членки да работят с образователните институции и 
организациите на гражданското общество за оценка и преработване на 
образователните формати в областта на ИКТ;

7. подчертава значението на това жените и момичетата да бъдат съавтори на 
собственото си бъдеще в областта на науките, технологиите, инженерството и 
математиката (НТИМ) и на превръщането на ИКТ в неразделна част от 
предучилищното и началното образование, като по този начин се изоставят   
вредните полови стереотипи относно ролята на момичетата и момчетата;

8. призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид перспективата за 
равенство между половете при разработването на политики в областта на 
цифровото образование, за да се даде възможност както на мъжете, така и на 
жените студенти да се справят с бъдещите предизвикателства; призовава 
Комисията и държавите членки да създадат схеми за обучение с женски ролеви 
модели в областта на ИКТ в рамките на всички образователни равнища; призовава 
Комисията и държавите членки да насърчават кампании за повишаване на 
осведомеността, насочени както към учениците, така и към техните родители, с 
цел борба със стереотипите, свързани с пола, в училищните проекти и работните 
места; подчертава значението на признаването на работата на жените, така че 
момичетата да не виждат само мъжки имена в научните книги, но също така да 
имат женски ролеви модели;

9. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят ученето през целия 
живот, за да улеснят професионалния преход на жените към свързани с ИКТ 
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длъжности, както и обучение и схеми за повишаване на електронните умения, 
укрепване на уменията и преквалификацията на момичетата и жените; 
подчертава, че препоръката на Съвета относно професионалното образование и 
обучение и актуализираната програма за умения в Европа трябва да гарантират 
перспектива за равенство между половете;

10. призовава Комисията и държавите членки да приемат политики и мерки за 
справяне с явлението на „спукания тръбопровод”;

11. призовава за равенството между половете да се превърне в последователна и 
структурна част от бъдещата стратегия и политики на ЕС за младежта;

Заетост и предприемачество 

12. настоятелно призовава държавите членки да транспонират изцяло и да прилагат 
Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот и 
призовава Комисията да я наблюдава ефективно, за да гарантира, че и двамата 
родители се възползват от отпуск по бащинство, родителски отпуск и отпуск за 
полагане на грижи; насърчава държавите членки да разглеждат ИКТ като 
средство за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот 
и да наблюдават тенденциите в цифровизацията на света на труда, включително 
цифровия сектор, за да адаптират съществуващите мерки за равновесие между 
професионалния и личния живот, ако е необходимо, и да насърчават и укрепват 
своите системи, насочени към равно разпределение на отговорностите за полагане 
на грижи; в този контекст насърчава Комисията и държавите членки да въведат 
политики за справяне с положението на самостоятелно заетите лица, по-
специално жените предприемачи в сектора на ИКТ и на цифровите технологии, 
както и с тяхната нужда от достъп до системи за социална закрила, отпуск по 
майчинство и грижи за деца; посочва, че дистанционната работа позволява на 
жените да работят от дома си и има потенциала да доведе до по-добро равновесие 
между професионалния и личния живот; отбелязва обаче, че тя трябва да бъде 
наблюдавана и правилно регулирана от държавите членки;

13. подчертава, че разликата в заплащането на жените и мъжете оказва отрицателно 
въздействие върху социалноосигурителните обезщетения и върху разликата в 
пенсиите на жените, включително в цифровия сектор; приветства ангажимента на 
Комисията до края на 2020 г. да представи обвързващи мерки относно 
прозрачността на заплащането, като същевременно отдаде дължимото внимание 
на уникалните обстоятелства на европейските малки и средни предприятия, както 
и на различните модели на пазара на труда, които съществуват в ЕС, с цел 
ефективно справяне с разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, 
както и с бедността в напреднала възраст;

14. призовава Комисията и държавите членки да насърчават равенството между 
половете в дружествата в областта на ИКТ и свързаните с тях сектори и в 
цифровата икономика, и да приемат хоризонтални политики за намаляване на 
неравнопоставеността между половете в цифровата икономика чрез целенасочени 
мерки, включително европейски фондове за финансиране на ръководени от жени 
проекти в цифровия сектор, насърчаване на минимален брой жени изследователи, 
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участващи в проекти в областта на ИКТ, курсове за обучение на отделите за 
човешки ресурси по въпросите на „несъзнателните по отношение на пола 
предразсъдъци“, определяне на схеми за награждаване и стимулиране за 
дружества и организации, които активно прилагат неутрални по отношение на 
пола политики, обвързани с измерими цели, насърчаване на включването на 
измерението на пола в стратегиите на дружествата за производство, проектиране 
и маркетинг на ИКТ продукти, годишни доклади относно многообразието и 
разликата в заплащането на жените и мъжете в ИКТ дружествата, политиките в 
областта на обществените поръчки и/или насоките относно закупуването на ИКТ 
услуги от доставчици, които съблюдават равновесието между половете в състава 
на своите дружества и управителни съвети, улеснявайки разпределението на 
европейски средства за дружества, които вземат предвид критериите за 
равновесие между половете и насърчавайки прилагането на планове и протоколи 
за равенство между половете за подобряване и мониторинг на показателите на 
дружествата по отношение на участието на жените, включително на равнището на 
управлението и лидерството, както и програми за наставничество;  

15. призовава Комисията и държавите членки да направят пълна оценка на причините 
и факторите, които водят до висок процент на жени, които се отказват от кариера 
в областта на цифровите технологии; призовава Комисията и държавите членки 
да анализират въздействието, което липсата на равновесие между 
професионалния и личния живот оказва върху способността на жените да 
участват в обучението за повишаване на квалификацията, необходимо за 
поддържане на необходимото равнище на умения в сектора на ИКТ; призовава 
Комисията и държавите членки да разработят механизми и програми за 
интегриране на жените и момичетата в инициативите за образование, обучение и 
заетост в цифровия сектор, независимо от техния миграционен статут в 
юридически план;

16. призовава Комисията и държавите членки да засилят предприемачеството и 
участието на жените в иновациите и да увеличат възможностите за финансиране 
за жените предприемачи и ръководените от жени стартиращи предприятия в 
областта на цифровите технологии, както и да подобрят достъпността на 
съществуващите фондове, така че те да имат равни възможности да се конкурират 
на цифровия единен пазар и да насърчават по-балансиран от гледна точка на пола 
състав на финансовите институции;

17. насърчава Комисията и държавите членки да засилят финансирането за научни 
изследвания в областта на свързаните с пола въпроси в областта на ИКТ;

18. счита, че е от първостепенно значение да има повече женски ролеви модели и да 
се увеличи броят на жените на ръководни позиции в сектора на ИКТ; призовава 
мъжките ролеви модели да говорят открито за равенството между половете в 
цифровата икономика; подчертава необходимостта дружествата в областта на 
ИКТ да въведат практики в областта на човешките ресурси, които насърчават 
многообразието, като например баланс между половете на средни и висши 
ръководни длъжности, както и в управителните съвети на дружествата; 
приветства заявеното намерение на Комисията да насърчи приемането на 
предложението от 2012 г. за директива за подобряване на баланса между половете 



RR\1219057BG.docx 15/22 PE655.712v03-00

BG

сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до 
борсова търговия (Директива относно жените в управителните съвети)  и 
насърчава Съвета да деблокира и приеме директивата; 

Културата, медиите и аудио-визуалния сектор

19. подчертава въздействието на културния, медийния, рекламния и аудио-визуалния 
сектор върху развитието и засилването на свързаните с пола стереотипи и 
насърчаването на нормативни и културни бариери, възпроизведени чрез 
разпространявания език и образи;

20. призовава аудио-визуалната и медийната индустрия във все по-голяма степен да 
показва жените в професии от областта на ИКТ и НТИМ, така че да въвеждат 
изображения на многообразието и възможностите в областта на НТИМ и ИКТ;  
призовава медийната индустрия да включи жените в дискусионни панели, в 
статии във вестници и в други пространства, където се оформят общественото 
мнение и дебатът по технологични теми;

21. припомня важното значение на премахването на съзнателните и несъзнателните 
предубеждения, свързани с пола от алгоритмите, приложенията на ИИ, 
видеоигрите и детските играчки, които налагат стереотипи по отношение на пола 
и водят до намаляване на участието на жените в областта на цифровите 
технологии, ИИ и ИКТ; подчертава необходимостта да се обърне внимание на 
предубежденията по отношение на иновациите в сектора на ИКТ, при които 
проектантите и разработчиците на услуги, софтуер и потребителски приложения 
са предимно мъже, а ползвателите — предимно жени;

Гражданско, политическо и икономическо овластяване на жените 

22. подчертава, че ИКТ могат значително да повишат способността на жените да 
участват в изборните процеси, обществените консултации, проучванията и 
дебатите, както и да се организират и защитават правата на жените; призовава 
Комисията и държавите членки да вземат предвид измерението, свързано с пола, 
при разработването на инициативи за електронно управление; подчертава 
ефективността на използването на интернет за кампании, форуми и увеличаване 
на видимостта на женските ролеви модели;

23. призовава Комисията и държавите членки да се ангажират конструктивно със и да 
подкрепят организациите на гражданското общество в цифровия сектор, както и 
да насърчават подобни организации да участват в управлението на интернет; 
призовава Комисията и държавите членки да работят също така в тясно 
сътрудничество и да включват жените и женските организации на гражданското 
общество, за да отговорят по-добре и да смекчат опасенията, които съществуват в 
ежедневието на жените и момичетата, при разработването и прилагането на 
публичните технологични политики, както и да насърчават икономическото и 
цифровото приобщаване на жените;

24. насърчава държавите членки и Комисията да организират кампании за 
повишаване на осведомеността, за обучение и за интегриране на принципа на 
равенството между половете, за да се подчертае въздействието на владеенето на 
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ИКТ върху икономическото овластяване на жените;

25. счита, че е необходимо жените да бъдат насърчавани да играят по-решаваща роля 
в проектирането, развитието, изграждането и поддръжката на интелигентни 
градове или интелигентни села;

Събиране на данни

26. приветства създаването на табло с показатели за участието на жените в областта 
на цифровите технологии като неразделна част от индекса за навлизането на 
цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), както и четирите 
нови показателя, предложени от Европейския институт за равенство между 
половете (EIGE) в неговия доклад от 2018 г., озаглавен „Равенството между 
половете и младежта: възможности и рискове, свързани с цифровизацията“; 

27. призовава Комисията и държавите членки, както и платформите и предприятията, 
да събират съпоставими, разбити по пол и възраст данни относно използването на 
ИКТ, както и да предложат инициативи, включително научни изследвания, за 
разбиране и преодоляване на първопричините за неравенството между половете в 
областта на цифровите технологии; настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да събират и използват съществуващите разбити по пол данни 
за насърчаване на повече научни изследвания относно взаимодействието на 
различните фактори, които възпрепятстват цифровото приобщаване на жените и 
момичетата; подчертава, че хармонизираното събиране на данни улеснява 
сравняването и споделянето на данни и примери за най-добри практики от страна 
на държавите членки;

Борба с насилието, основано на пола: кибернасилие

28. отбелязва с голяма загриженост увеличаването на цифровите престъпления и 
актовете на сплашване, нагрубяване, сексуални мъчения, тормоз и насилие срещу 
жени в света на цифровите технологии; подчертава значението на цифровата и 
медийната грамотност, киберхигиената и киберсигурността; призовава за средства 
и кампании за повишаване на осведомеността и образоване на жените относно 
начините за гарантиране на техните сметки и комуникации, за да се защитят 
онлайн, и как да поддържат проявяваща уважение социална комуникация в 
интернет, като жените биват предупреждавани за потенциални извършители на 
тормоз или агресори и също така информирани как да потърсят помощ в случай 
на инцидент; счита, че подобни кампании следва да се борят срещу насилието, 
основано на пола и свързаните с пола стереотипи, да образоват мъжете как да се 
държат към жените онлайн и да гарантират трайната свобода на изразяване на 
жените и съдържателното им участие в обществения дебат; освен това счита, че 
дружествата и разработчиците следва да се справят с основаното на пола онлайн 
насилие и злоупотреби в своите инфраструктури чрез ефективни механизми за 
докладване и прекратяване; призовава държавите членки да улеснят каналите за 
подаване на сигнали и да подкрепят разработването на инструменти за обучение 
на полицейските сили, съдебната система и сектора на информационните и 
комуникационните технологии, за да се даде възможност на правоприлагащите 
органи ефективно да разследват и преследват злонамерени нападатели и да 
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подкрепят жертвите на онлайн тормоз и насилие;

29. призовава институциите, агенциите и органите на ЕС, както и държавите членки и 
техните правоприлагащи агенции да си сътрудничат и да предприемат конкретни 
стъпки за координиране на действията си за борба с използването на ИКТ за 
извършване на престъпления, включително онлайн сексуалния тормоз и трафика 
на хора за целите на сексуалната експлоатация, и да събират разбити по пол данни 
относно основаното на пола насилие; приветства обявеното от Комисията 
проучване относно насилието, основано на пола; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да предоставят подходящо финансиране за 
разработването на решения в областта на ИИ, които предотвратяват и водят борба 
с кибернасилието, онлайн сексуалния тормоз, експлоатацията на жени и 
момичета, и тормоза на работното място;  призовава държавите членки да 
преразгледат своето наказателно право, за да гарантират, че новите форми на 
цифрово насилие са определени, признати и криминализирани, както и да 
ратифицират Конвенцията на МОТ относно насилието и тормоза от 2019 г., която 
се прилага, наред с другото, по отношение на съобщенията, свързани с работата;

30. счита, че за постигането на равенство между половете е от съществено значение 
да се въведе всеобхватно, съобразено с възрастта образование по сексуалните 
въпроси и отношения, което включва борба с кибернасилието и сексуалния 
тормоз онлайн, както и борба с онлайн опредметяването и хиперсексуализацията 
и сексуалната експлоатация на жените; призовава Комисията и държавите членки 
да приемат политики и мерки за справяне със случаите на сексуален тормоз в 
образователните заведения и училищата в областта на НТИМ, както и в сектора 
на ИКТ; призовава работодателите да адаптират мерките в областта на човешките 
ресурси, за да се справят както със старите, така и с новите форми на онлайн 
тормоз, със задължителни курсове за обучение и предоставяне на номера за 
спешни случаи на жертвите;

31. призовава за допълнителни правно обвързващи мерки и за директива за 
предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, включително 
кибернасилието, което често е насочени срещу жени публични личности, като 
например политици и активисти, както и изказванията онлайн, пораждащи омраза 
срещу жените; призовава Комисията да гарантира, че предстоящото предложение 
за законодателен акт за цифровите услуги и новата рамка за сътрудничество 
между интернет платформите разглеждат отговорностите на онлайн платформите 
по отношение на разпространяваните от потребителите изказвания, подбуждащи 
към омраза, и друго вредно, обидно и сексистко съдържание, за да се защити 
безопасността на жените онлайн; призовава Комисията да разработи 
хармонизирани правни определения за кибернасилие и нов кодекс за поведение за 
онлайн платформите относно борбата срещу онлайн насилието, основано на пола;

Нововъзникващи области

32. призовава националните публични администрации и институциите на ЕС да 
работят с частния сектор за създаване на общоевропейски кампании за ролеви 
модели, насърчаващи жените младши специалисти да избират професиите в 
областта на киберсигурността, което значително би намалило недостига на 
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умения, би стимулирало икономиката и би подобрило цялостната устойчивост на 
сектора на киберсигурността в Европа;

33. подчертава необходимостта от допълнителни регулаторни усилия, за да се 
гарантира, че ИИ зачита принципите и ценностите за равенство между половете и 
недискриминация, както са залегнали в член 21 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз;

34. подчертава, че съществува необходимост от задълбочаване на разбирането, през 
призмата на пола, на нововъзникващи области като алгоритмичното вземане на 
решения, технологията на блоковата верига и криптовалутата и наблюдението на 
данни, както и от определяне на стратегии за справяне с тях;

Равенство между половете в политиките за развитие 

35. изразява своята загриженост относно риска от увеличаване на неравенството 
между половете в цифровия сектор в развиващите се страни и региони в 
контекста на настоящата криза; подчертава значението на насърчаването на 
уменията, достъпността и финансовата достъпност на цифровите технологии за 
жените и момичетата като инструменти за постигане на равенство между 
половете в стратегиите за развитие; подчертава необходимостта от насочване на 
средствата за развитие към насърчаването на цифровото образование на 
момичетата и жените, и от подкрепа за ръководени от жени проекти в цифровия 
сектор, особено на проекти със социално въздействие;

36. припомня, че хората с увреждания, етническите и малцинствените групи, жените 
от различни социално-икономически среди, възрастните жени и жените в 
селските райони, както и жените бежанци и жените мигранти, могат да срещнат 
трудности при достъпа до цифрови услуги и свързаната с тях инфраструктура; 
подчертава значението на междусекторен подход към всички инициативи за 
интегриране на принципа на равенство между половете по отношение на 
увеличаването на достъпа на жените до цифрови услуги и тяхното използване, 
както и до образование и заетост в цифровата икономика и общество; призовава 
държавите членки да се справят с цифровото изключване на всички уязвими 
групи в обществото и да направят образованието в областта на ИКТ достъпно за 
тях чрез адаптиране на методите и графиците на преподаване, за да се вземат 
предвид различните фактори, определящи достъпа на жените до образование;

°

° °

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цифровизацията промени из основи живота ни, създавайки нови възможности, но и 
многобройни предизвикателства. Равните възможности на пазара на труда и 
третирането на работното място, както и стремежът към баланс между половете в 
цифровия сектор са от изключителна важност не само за икономиката на ЕС, изразена 
например чрез растежа на БВП, но и като въпрос на обикновено правосъдие за всички 
талантливи жени и момичета, които избират кариера в областта на науките, 
технологиите, инженерството и математиката. 

Настоящата криза, породена от COVID-19, която промени коренно начина, по който 
хората и дружествата използват ИКТ и други цифрови технологии в работата и 
общуването, подчерта спешната необходимост от насърчаване на баланса между 
половете в този сектор. 

Неравенствата бяха установени преди десетилетия и през годините бяха положени 
усилия за тяхното преодоляване. Въпреки това, както е видно от неотдавнашно 
проучване, поръчано от Тематичния отдел на Европейския парламент по граждански 
права и конституционни въпроси, по искане на комисията по правата на жените и 
равенството между половете, продължават да съществуват предубеждения и 
неравенства в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, както 
и в цифровия сектор (напр. цифрови технологии, компютърни науки, информационни 
технологии, информационни и комуникационни технологии, изкуствен интелект, 
киберсигурност).

В посочения доклад се установяват две основни явления, които допринасят за тази 
реалност. От една страна, поради редица културни причини момичетата са склонни да 
избягват тези области, тъй като не ги възприемат като възможност за действително 
кариерно развитие. От друга страна, много от тези, които действително следват този 
път, в някакъв момент се отказват, било като студентки или професионалистки, в 
рамките на ситуация, която вече беше наречена ефекта на „спукания тръбопровод“. 
Разликите между мъжете и жените стават очевидни твърде ранно и изпъкват през целия 
им живот. На възраст между 15 и 16 години 73% от момчетата твърдят, че са свикнали 
да използват електронни устройства, докато същото заявяват само 63% от момичетата 
от същата възрастова група. И още по-тревожно е, че само 3% от тийнейджърките 
изразяват интерес към кариера като специалист в областта на ИК.

„Спуканият тръбопровод“ описва ситуация, при която колкото повече една жена 
напредва в академичното обучение и професия, толкова по-голяма е вероятността тя да 
се откаже. „Спуканият тръбопровод“ се дължи на редица обстоятелства, включително 
работна среда, която не насърчава семейния живот, липса на колеги и наставници жени, 
както и липса на професионално признание.

Цел и мерки

С настоящия доклад по собствена инициатива има се цели да се отстранят 
първопричините за съществуващата неравнопоставеност между половете в областта на 
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цифровите технологии, да се обмислят наличните данни и да се предложат конкретни 
мерки и действия за насърчаване на участието на жените и момичетата в цифровата 
икономика. 

Причините за неравенството между половете в областта на цифровите технологии са 
многобройни. Докладчикът структурира доклада въз основа на траекторията от 
предишните етапи на образованието до равнището на заетост, както и социалните и 
културните влияния, в опит да се определят положителните циклични обратни връзки и 
пречките, които възпрепятстват пълната интеграция на жените и момичетата в 
цифровия сектор.

Настоящият доклад включва група препоръки към Комисията, държавите членки и 
обществото като цяло. 

Докладчикът подчертава, че предоставянето на подходящ отговор в борбата срещу 
неравенството между половете в областта на цифровите технологии не зависи само от 
публичните органи и организации. Различни участници — публични фигури, 
участници от частния сектор или от академичните среди — могат да извършват 
целенасочени действия за ефективно засилване на участието и ролята на жените и 
момичетата в цифровата икономика.

Необходимо е да се насърчава участието на жените на технически и 
висококвалифицирани работни места чрез преодоляване на образователните бариери на 
ранен етап, както и на професионалните пречки, като същевременно се гарантира 
цифрово обучение през целия живот за жените.

В настоящия доклад са включени и няколко препоръки, насочени към преодоляване на 
неравенството между половете в областта на цифровите технологии в различни 
области, като например медии, култура и аудиовизуален сектор, гражданско, 
политическо и икономическо участие на жените.

Също така се обръща внимание на значението на събирането на данни, 
киберсигурността и по-нататъшните изследвания по въпросите на равенството между 
половете в областта на ИКТ. 

Докладчикът е убеден, че премахването на неравнопоставеността между половете ще 
даде тласък на просперитета на всички равнища и ще гарантира социална 
справедливост чрез по-голямо равенство между жените и мъжете.
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