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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální ekonomice
(2019/2168(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii 
(SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu přijatou na čtvrté světové 
konferenci o ženách v roce 1995, zejména pokud jde o oblast zájmu „Ženy a média“,

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 190 o násilí a obtěžování 
z roku 2019 a na doporučení MOP č. 206 o násilí a obtěžování z roku 2019, 

– s ohledem na závěrečný dokument ze zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké 
úrovni ze dne 16. prosince 2015 o celkové kontrole provádění výsledků Světového 
summitu o informační společnosti,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný 
digitální trh v Evropě“ (COM(2015)0192) a na přezkum provádění této strategie 
v polovině období ze dne 10. května 2017 s názvem „Propojený jednotný digitální trh 
pro všechny“ (COM(2017)0228),

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, a zejména jeho zásady 1, 2, 3 a 20, 

– s ohledem na pilíře II („Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj digitálních sítí 
a služeb“) a III („Maximalizace růstového potenciálu našeho evropského 
hospodářství“), které jsou součástí strategie Komise pro jednotný digitální trh,

– s ohledem na strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy (ET 2020),

– s ohledem na studie Komise nazvané „IT pro práci: digitální technologie na pracovišti“ 
a „Ženy v digitálním věku“; 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2020 o Unii nazvané „Unie rovnosti: 
strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025“ (COM(2020)0152),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. července 2020 nazvané „Evropská agenda 
dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost“ 
(COM(2020)0274),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 1. října 2013 nazvanou „Ženy činné v odvětví 
IKT“,
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– s ohledem na studii Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) ze dne 
26. ledna 2017 s názvem „Gender a digitální agenda“, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 30. května 2016 o „rozvoji mediální gramotnosti 
a kritického myšlení prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy“,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 6. prosince 2018 o „rovnosti žen a mužů, mládeži 
a digitalizaci“,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2019 o ekonomikách založených na 
genderové rovnosti v EU: další postup,

– s ohledem na stanovisko Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 19. 
prosince 2018 nazvané „Budoucnost strategie pro rovnost žen a mužů: Bitvy, které jsme 
vyhráli, nezůstávají nikdy vyhrané“, 

– s ohledem na prohlášení o závazku týkajícím se žen v digitální oblasti („Women in 
Digital“), které v roce 2019 podepsali ministři a zástupci členských států EU 27 
a Norska,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 obsahující doporučení Komisi 
k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou 
práci1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o odstranění genderových stereotypů 
v EU2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o digitální agendě pro růst, mobilitu 
a zaměstnanost: čas přeřadit na vyšší rychlost3, a zejména na Velkou koalici pro 
digitální pracovní místa,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2015 o uplatňování směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 o rovnosti žen a mužů a zlepšování 
postavení žen v digitálním věku5,

– s ohledem na fórum WSIS (Světový summit o informační společnosti) konané v roce 
2019 na téma „Informační a komunikační technologie pro dosažení cílů udržitelného 
rozvoje“, 

– s ohledem na fórum WSIS konané v roce 2020 na téma „Podpora digitální transformace 
a globálních partnerství: směry činnosti WSIS pro dosažení cílů udržitelného rozvoje“, 

1 Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 75.
2 Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 18.
3 Úř. věst. C 93, 9.3.2016, s. 120.
4 Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 56.
5 Úř. věst. C 66, 21.2.2018, s. 44.



RR\1219057CS.docx 5/20 PE655.712v03-00

CS

– s ohledem na otázku Komisi o emancipaci žen a dívek prostřednictvím digitálního 
sektoru (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2018 o emancipaci žen a dívek 
prostřednictvím digitálního sektoru6, 

– s ohledem na své meziparlamentní setkání výborů, na němž se u příležitosti 
Mezinárodního dne žen 2018 hovořilo o tom, jak zlepšit postavení žen a dívek ve 
sdělovacích prostředcích a v oblasti IKT;

– s ohledem na podrobnou analýzu nazvanou „Posílení postavení žen na internetu“, 
kterou zveřejnilo generální ředitelství pro vnitřní politiky dne 30. října 20157,

– s ohledem na studii nazvanou „Základní příčiny propasti v digitálních dovednostech žen 
a mužů a možná zlepšení digitálního začlenění žen a dívek“, kterou zveřejnilo generální 
ředitelství pro vnitřní politiky dne 15. února 20188, 

– s ohledem na studii nazvanou „Cyber violence and hate speech online against women“ 
(Kybernetické násilí a nenávistné projevy páchané na ženách), zveřejněnou generálním 
ředitelstvím pro vnitřní politiky dne 16. srpna 20189

– s ohledem na studii nazvanou „Vzdělávání a zaměstnanost žen ve vědě, technických 
oborech a digitální ekonomice, včetně odvětví umělé inteligence, a související vliv na 
rovnost žen a mužů“, kterou zveřejnilo generální ředitelství pro vnitřní politiky dne 15. 
dubna 202010,

– s ohledem na průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva s názvem „Násilí na 
ženách: průzkum napříč EU“ zveřejněný v roce 2014,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 
2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV11,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. června 2012 nazvané „Strategie EU pro 
vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016“ (COM(2012)0286) a na zprávu v polovině 
období ze dne 17. října 2014 o jejím provádění (SWD(2014)0318),

6 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 28.
7 Podrobná analýza – „Posílení postavení žen na internetu“, Evropský parlament, Generální ředitelství pro vnitřní 
politiky, tematická sekce C – Občanská práva a ústavní záležitosti, 30. října 2015.
8 Studie – „Základní příčiny propasti v digitálních dovednostech žen a mužů a možná zlepšení digitálního 
začlenění žen a dívek“, Evropský parlament, Generální ředitelství pro vnitřní politiky, tematická sekce C – 
Občanská práva a ústavní záležitosti, 15. února 2018.
9 Studie – “Cyber violence and hate speech online against women“, Evropský parlament, generální ředitelství pro 
vnitřní politiky, Tematická sekce C – Občanská práva a ústavní záležitosti, 16. srpna 2018.
10 Studie – „Vzdělávání a zaměstnanost žen ve vědě, technických oborech a digitální ekonomice, včetně odvětví 
umělé inteligence, a související vliv na rovnost žen a mužů“, Evropský parlament, Generální ředitelství pro 
vnitřní politiky, tematická sekce C – Občanská práva a ústavní záležitosti, 15. dubna 2020.
11 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s 1.
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– s ohledem na srovnávací přehled zapojení žen do digitální oblasti12,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A9-0232/2020),

A. vzhledem k tomu, že v článku 8 SFEU je stanoveno, že Unie v rámci veškeré své 
činnosti usiluje o odstranění nerovností a o podporu rovného zacházení s muži 
a ženami; vzhledem k tomu, že v zájmu dosažení rovnosti žen a mužů potřebují dívky 
a mladé ženy rovný přístup k technologiím a digitální odborné přípravě a musí být na 
internetu v bezpečí; vzhledem k tomu, že cíl udržitelného rozvoje č. 5 odkazuje na 
rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a zahrnuje používání technologií 
a internetu;

B. vzhledem k tomu, že digitalizace zásadně změnila většinu aspektů našeho života 
způsobem, který vytváří nesčetné příležitosti, ale přináší i nové výzvy; vzhledem 
k tomu, že krize COVID-19 a její následky pravděpodobně povedou k trvalým změnám 
života v Evropě, kdy zásadní úlohu sehraje digitalizace; vzhledem k tomu, že je třeba 
prozkoumat a vyhodnotit dopad digitalizace na vyhlídky žen na získání zaměstnání 
i důsledky práce na dálku; vzhledem k tomu, že vyvažování práce na dálku 
a pečovatelských povinností přidává další tlak, a ženy proto čelí zvýšené emocionální, 
duševní a sociální zátěži; vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie čelí trh práce 
výzvě spojené s rozsáhlou digitální transformací;

C. vzhledem k tomu, že genderové stereotypy představují závažnou překážku pro rovnost 
žen a mužů, jelikož přispívají ke genderové segregaci ve vzdělávání a zaměstnání a dále 
prohlubují nerovnou situaci žen a mužů v digitální oblasti a brání tomu, aby se ženy 
plně zapojily jako uživatelky, inovátorky a tvůrkyně; vzhledem k tomu, že rozšířené 
stereotypy zpravidla spojují intelektuální schopnosti na vysoké úrovni více s muži než 
se ženami a že tyto stereotypy a ovlivňují zájmy již šestiletých dětí, konkrétně dívek, 
které s nimi souhlasí;

D. vzhledem k tomu, že index rovnosti žen a mužů za rok 2019 poukázal na přetrvávající 
genderové nerovnosti v digitálním odvětví;

E. vzhledem k tomu, že údaje Eurostatu z roku 2018 ukázaly, že přibližně 1,3 milionu lidí 
studuje v Evropské unii informační a komunikační technologie (IKT) a že dívky a ženy 
jsou mezi studenty převážně v menšině, konkrétně jich je pouhých 17 % ze všech 
studentů IKT v EU; 

F. vzhledem k tomu, že 73 % chlapců ve věku 15 až 16 let nemá problém používat 
digitální zařízení, jež dobře neznají, přičemž ve stejné věkové skupině to platí jen 
o 63 % dívek13, navzdory tomu, že dívky v digitální gramotnosti překonávají chlapce;

G. vzhledem k tomu, že genderové stereotypy značně ovlivňují volbu studijního zaměření; 
vzhledem k tomu, že jen velmi málo nezletilých dívek v členských státech EU (méně 

12 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
13Ukazatel EIGE č. 6. Zdroj: Informativní přehled institutu EIGE nazvaný „Rovnost žen a mužů a digitalizace v 
Evropské unii“, zveřejněný dne 11. října 2018.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
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než 3 %) má zájem pracovat ve třiceti letech jako odbornice v oblasti IKT14; vzhledem 
k tomu, že učitelé a rodiče mohou prohlubovat genderové stereotypy tím, že dívky 
odrazují od kariéry v oblasti IKT; vzhledem k tomu, že odstranění genderově 
specifických očekávání ohledně povolání a podpora ženských vzorů v oborech 
přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) a IKT může dívky 
motivovat ke studiu IKT;

H. vzhledem k tomu, že ženy v odvětví IKT vydělávají o 19 % méně než muži; vzhledem 
k tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů mají přímý podíl na rozdílech ve výši 
jejich důchodů15; vzhledem k tomu, že výše platů mužů a žen musí být v souladu se 
zásadou spravedlnosti a rovnosti;

I. vzhledem k tomu, že na celém světě ženy jako demografická skupina používají internet 
méně často než muži, a to ať už se jedná o instalaci softwaru, nebo poslech rádia či 
sledování televize on-line nebo využívání služeb internetového bankovnictví či služeb 
elektronického obchodu; 

J. vzhledem k tomu, že v posledních několika letech došlo ke zvýšení počtu žen 
pracujících v oblasti kybernetické bezpečnosti, ovšem tato čísla zůstávají stále velmi 
nízká – méně než 20 % odborníků na kybernetickou bezpečnost v Evropě jsou ženy;

K. vzhledem k tomu, že v budoucnu se očekává, že více než 90 % pracovních míst bude 
vyžadovat určitý stupeň elektronických dovedností a digitální gramotnosti;

L. vzhledem k tomu, že ženy spíše obtížně hledají své místo na trhu práce v oblasti IKT 
v důsledku různých překážek, jako jsou stereotypy a dominance mužů na pracovištích, 
kde chybí rozmanitost; vzhledem k tomu, že v odvětví IKT existuje značná vertikální 
i horizontální segregace a že ženy mají často pro pozice, které zastávají, nadměrnou 
kvalifikaci; vzhledem k tomu, že pouze malá menšina žen zastává vedoucí pozice 
v oblasti softwarového inženýrství; 

M. vzhledem k tomu, že používání a tvorba softwaru se stávají klíčovými aktivy digitální 
transformace; vzhledem k tomu, že genderové rozdíly mezi vývojáři a inženýry 
softwaru jsou znepokojující, pokud jde o zapojení žen v tomto odvětví a také 
potenciální vědomé i nevědomé genderově diskriminační předsudky v aplikacích umělé 
inteligence, videohrách, hračkách a dalších aplikacích;

N. vzhledem k tomu, že průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) 
týkající se násilí páchaného na ženách ukazuje, že 14 % žen od 15 let zažilo 
kybernetické obtěžování16; vzhledem k tomu, že na vzdělávacích zařízeních v oborech 
STEM včetně škol, univerzit a pracovišť je hlášena vysoká míra sexuálního obtěžování, 
což dále vylučuje ženy z tohoto odvětví; vzhledem k tomu, že se mnoho žen během 
období pandemie COVID-19 stalo obětí nových forem sexuálního a psychického 
obtěžování na internetu, včetně tzv. zoom-bombingu, pronásledování nebo výhrůžek; 

14 Informativní přehled institutu EIGE nazvaný „Rovnost žen a mužů a digitalizace v Evropské unii“, zveřejněný 
dne 11. října 2018.
15 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
16 Průzkum agentury 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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vzhledem k tomu, že je naléhavě zapotřebí přijmout opatření k řešení těchto nových 
forem sexuálního a psychického obtěžování; vzhledem k tomu, že objektivizace, 
hypersexualizace a vykořisťování žen na internetu, zejména prostřednictvím internetové 
pornografie, má ničivý dopad na vytváření sexuality a obecněji na rovnost žen a mužů;

O. vzhledem k tomu, že IKT jsou odvětvím s nízkým podílem žen v něm zaměstnaných; 
vzhledem k tomu, že značný počet žen opouští vyšší vzdělání, akademické příležitosti 
a kariéry v odvětví IKT (jev označovaný jako „leaky pipeline“ , děravé potrubí), což je 
dáno nerovnováhou mezi pracovním a soukromým životem, organizačními omezeními 
a dominancí mužů v tomto prostředí; vzhledem k tomu, že roční ztráty produktivity 
evropského hospodářství v důsledku toho, že ženy opouštějí svá pracovní místa 
v digitálním odvětví a stávají se neaktivními, činí 16,1 miliardy EUR17;

P. vzhledem k tomu, že odvětví IT zaznamenalo významný nárůst počtu žen v řídících 
a dozorčích orgánech, ale je také odvětvím s nejvyšší procentem řídících a dozorčích 
orgánů složených pouze z mužů;

Q. vzhledem k tomu, že digitální kompetence představují schopnost získávat, zpracovávat 
a sdělovat digitální informace a jsou ovlivněny sociálně-kulturním a ekonomickým 
zázemím; vzhledem k tomu, že ženy tráví péčí a prací v domácnosti více času než muži 
neplacenou; vzhledem k tomu, že to omezuje jejich volný čas, čas trávený placenou 
prací a možnosti získat digitální kompetence a dovednosti v oblasti využívání internetu; 
vzhledem k tomu, že opatření zaměřená na zvyšování povědomí, zpochybňování 
genderových stereotypů a norem a dosažení lepšího rozdělování neplacené péče o děti 
a domácích prací by umožnila větší účast žen na (digitálních) pracovních trzích 
a odborné přípravě a získání lepších digitálních kompetencí;

R. vzhledem k tomu, že ženy tvoří pouze nepatrné procento investorů rizikového kapitálu, 
obchodních andělů a investorů; vzhledem k tomu, že dívky obvykle studují méně 
předmětů IKT a STEM již od základní školy přes střední školu až po vysokou školu, 
což vede k tomu, že ženy pracují v těchto oborech výrazně méně jako zaměstnankyně 
i jako zakladatelky a vlastnice soukromých podniků a začínajících podniků; vzhledem 
k tomu, že nižší podíl žen zapojených do technologických odvětví má přímý dopad na 
veškerý vývoj ve společnosti a vytváří inovační předpojatost, jež ovlivňuje to, které 
druhy inovací a nových technologií jsou poskytovány spotřebitelům;

S. vzhledem k pozorovaným klesajícím trendům v počtech žen, které nastupují do vyššího 
vzdělávání souvisejícího s IKT, oproti roku 2011; vzhledem k tomu, že z 8 milionů 
odborníků v oblasti IKT v EU tvoří ženy 17 %; vzhledem k tomu, že pokud by na trh 
s digitálními pracovními místy vstoupilo více žen, mělo by toto odvětví obrovský 
prospěch z nevyužitých talentů, dovedností a rozmanitých úhlů pohledu, což by mohlo 
evropské hospodářství představovat roční nárůst HDP o 16 miliard EUR;

T. vzhledem k tomu, že podle zprávy Světového ekonomického fóra „Global Gender Gap 
Report“ (Globální zpráva o genderových rozdílech) z roku 2018 je mezi odborníky na 
umělou inteligenci po celém světě pouze 22 % žen ve srovnání se 78 % mužů, což 
představuje genderovou propast ve výši 72 %, kterou je třeba odstranit; vzhledem 
k tomu, že v roce 2019 směřovalo z každých 100 USD investovaných do evropských 

17Studie Komise s názvem „Ženy v digitálním věku“ (2018).
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technologických společností 92 USD do čistě mužských zakladatelských týmů18;

U. vzhledem k tomu, že digitální začlenění znamená schopnost všech jednotlivců 
a společenství mít přístup k IKT a využívat je; vzhledem k tomu, dívky a ženy jsou 
z digitálního začlenění vyloučeny nedostatečným přístupem, cenovou dostupností 
a vzděláním, jakož i genderovými očekáváními a sociokulturními normami, nižší účastí 
ve vzdělávání v oborech IKT a STEM, omezeným využíváním digitálních nástrojů 
a menší aktivitou na sociálních platformách z důvodu kybernetického násilí vůči nim; 
vzhledem k tomu, že genderový rozměr digitálního začlenění musí být součástí všech 
iniciativ a investic EU souvisejících s IKT a digitalizací;

V. vzhledem k tomu, že digitální finanční začlenění znamená digitální přístup k formálním 
finančním službám, které odpovídají potřebám a jsou poskytovány odpovědným 
způsobem za dostupnou cenu, a jejich využívání; vzhledem k tomu, že právní předpisy 
a normy, které mohou oslabit právo žen zapojit se do pracovní síly, mít kontrolu nad 
majetkem, zřizovat financování na růst formálních podniků a mít k němu přístup, činit 
vlastní ekonomická rozhodnutí, jsou hlavními důvody finančního vyloučení žen; 
vzhledem k tomu, že přibližně 1 miliarda žen stále nemá přístup k formálním finančním 
službám z důvodu nedostatečného přístupu k dokladům totožnosti, mobilním telefonům, 
digitálním dovednostem a finančním znalostem i v důsledku nevhodných produktů; 
vzhledem k tomu, že lepší přístup k odpovědným digitálním finančním službám a jejich 
využívání mohou pomoci budovat ekonomickou sílu a ekonomickou nezávislost žen;

W. vzhledem k tomu, že schopnost žen získat přístup k digitálním technologiím a používat 
je ovlivňují různé faktory, jako jsou investice, regulace a konkurence; vzhledem k tomu, 
že ženy a dívky ve venkovských a obtížně dostupných regionech čelí výzvám 
a překážkám v přístupu k internetu a digitálním technologiím, které jim brání v plném 
využívání digitálního potenciálu moderních technologií; vzhledem k tomu, že zejména 
v rozvojových zemích ženy a dívky ve venkovských oblastech obecně pracují 
v zemědělství a jejich práce je často neplacená a nejistá, což vede k tomu, že žijí 
v prostředí chudém na technologie a mají potíže s dostupností digitálních technologií;

Obecné poznámky

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby sladily opatření na podporu digitální transformace 
s cíli Unie v oblasti rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že digitální transformace by 
nikoho neměla opomíjet; vítá skutečnost, že se Komise zavázala k zapojení většího 
počtu žen v rámci digitální ekonomiky a informační společnosti, jak je uvedeno ve 
strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025; vyzývá Komisi, aby se i nadále 
zabývala vážnou nerovností mezi ženami a muži v odvětví IKT v digitální agendě, 
v evropské digitální strategii a ve všech ostatních politikách a iniciativách, které se 
týkají dovedností a vzdělávání v oblasti digitalizace, s konkrétními opatřeními 
zaměřenými obzvláště na zvýšení účasti žen a dívek v tomto odvětví; zdůrazňuje, že 
zvýšení zapojení žen do digitálního odvětví může mít významný dopad na boj proti 
nerovnostem mezi ženami a muži, stereotypům a diskriminaci, na zlepšení přístupu žen 
na trh práce a jejich pracovních podmínek, jakož i na řešení rozdílů v odměňování žen 
a mužů; vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytovaly odpovídající finanční 
prostředky na programy zaměřené na přilákání většího množství dívek a žen ke studiu 

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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a práci v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM), aby 
vytvořily podnikatelské programy, jež budou poskytovat financování pro ženy a dívky, 
které zahajují technologické projekty nebo zakládají nové podniky, aby vypracovaly 
strategie zaměřené na zvyšování digitálního začlenění a digitálního finančního začlenění 
dívek a žen v oblastech týkajících se STEM, umělé inteligence a v odvětví výzkumu 
a inovací a aby přijaly víceúrovňový přístup k řešení genderových rozdílů na všech 
úrovních vzdělávání a zaměstnanosti v digitálním odvětví;

2. 2. vyzývá Komisi, aby při jednáních o programech v příštím víceletém finančním 
rámci a o fondech a půjčkách v rámci plánu na podporu oživení náležitě zohlednila 
otázku rovných příležitostí pro ženy a muže a digitální propast mezi oběma pohlavími 
a aby zvýšila povědomí o těchto mechanismech mezi ženami; zdůrazňuje, že 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a genderové rozpočtování s měřitelnými 
ukazateli by mělo být součástí politik na podporu rozvoje IKT; vyzývá Komisi, aby 
zajistila začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do aktu o digitálních službách 
a všech nadcházejících návrhů týkajících se digitálního prostředí;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily důsledné provedení ministerského 
prohlášení o závazku týkajícího se žen v digitální oblasti („Women in Digital“); vyzývá 
Komisi, aby monitorovala provádění meziodvětvových vnitrostátních plánů členských 
států týkajících se žen v digitální oblasti;

Vzdělávání 

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do 
digitálního vzdělávání na všech úrovních, včetně mimoškolního, informálního 
a neformálního vzdělávání, a to i pro pedagogické pracovníky; vyzývá k vypracování 
konkrétních strategií pro různé věkové skupiny;

5. vybízí Komisi a členské státy, ale i vývojáře, podniky a univerzity, aby nerovnost mezi 
ženami a muži v odvětví IKT řešily a spolupracovaly při hledání řešení a sdílení 
osvědčených postupů, pokud jde o účinnější začleňování dívek do předmětů důležitých 
pro digitální vzdělávání od útlého věku a dále; vyzývá EU a členské státy, aby rozvíjely, 
podporovaly a prováděly opatření prosazovaná OSN a jejími orgány;

6. vyzývá Komisi, aby se důkladně zabývala tím, že málo žen studuje a profesně se věnuje 
oborům IKT, a aby zajistila silný genderový rozměr programu Digitální Evropa 
a aktualizovaného akčního plánu digitálního vzdělávání, včetně přístupnosti a finanční 
dostupnosti digitálního vybavení; vyzývá vzdělávací instituce, aby zahrnuly genderovou 
složku do všech učebních osnov, materiálů a výukových postupů v oborech STEM 
a IKT s cílem podnítit dívky ke studiu a pokračování ve studiu matematiky, 
programování, IKT a přírodních věd v rámci školní docházky; vybízí Komisi a členské 
státy, aby spolupracovaly se vzdělávacími institucemi a organizacemi občanské 
společnosti s cílem posoudit a přepracovat vzdělávací formáty IKT;

7. zdůrazňuje, že je důležité, aby se skutečnost, že ženy a dívky mají být spolutvůrkyněmi 
své vlastní budoucnosti v oborech STEM a IKT, stala nedílnou součástí vzdělávání 
během předškolní a základní školní docházky a aby se ustoupilo od škodlivých 
genderových stereotypů ustálených pro dívky a chlapce;
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8. vyzývá Komisi a členské státy, aby při vytváření politik digitálního vzdělávání 
zohledňovaly hledisko rovnosti žen a mužů s cílem umožnit studentům i studentkám 
čelit budoucím výzvám; vyzývá Komisi a členské státy, aby na všech úrovních 
vzdělávání zavedly mentorské programy se ženskými vzory z oblasti IKT; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly osvětové kampaně zaměřené na studenty 
i jejich rodiče s cílem bojovat proti genderovým stereotypům ve školních projektech a 
v zaměstnání; zdůrazňuje, že je důležité vyzdvihovat zásluhy žen za jejich práci, aby 
před dívkami v knihách o vědě nefigurovala pouze mužská jména, ale aby měly také 
ženské vzory;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly celoživotní učení s cílem usnadnit 
profesní přechod žen na pozice související s IKT a rovněž podporovaly kurzy 
a programy zaměřené na zlepšení elektronických dovedností a rekvalifikaci dívek a žen 
a na zvyšování jejich kvalifikace; zdůrazňuje, že doporučení Rady týkající se odborného 
vzdělávání a přípravy a aktualizovaná agenda dovedností pro Evropu musí odrážet 
hledisko rovnosti žen a mužů;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly politiky a opatření k řešení jevu „děravého 
potrubí“;

11. vyzývá k tomu, aby se rovnost žen a mužů stala stálým strukturálním prvkem budoucích 
strategií a politik EU pro mládež;

Zaměstnanost a podnikání 

12. apeluje na členské státy, aby v plné míře provedly směrnici o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, a vyzývá Komisi, aby její provádění účinně 
monitorovala s cílem zajistit, aby oba rodiče mohli v tomto odvětví využívat otcovské, 
rodičovské a pečovatelské dovolené; vybízí členské státy, aby IKT považovaly za 
nástroj k prosazování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a aby 
sledovaly trendy v digitalizaci světa práce, včetně digitálního odvětví, s cílem 
přizpůsobit v případě potřeby svá stávající opatření týkající se rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem a podporovat a posilovat své systémy zaměřené na 
rovnoměrné rozdělení pečovatelských povinností; v této souvislosti vybízí Komisi 
a členské státy, aby zavedly politiky, které by řešily situaci osob samostatně výdělečně 
činných, zejména podnikatelek v odvětví IKT a v digitálním odvětví, a odpovídaly by 
na jejich potřebu přístupu k systémům sociální ochrany, mateřské dovolené a péči 
o děti; upozorňuje na to, že práce na dálku umožňuje ženám pracovat z domova a může 
vést k větší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje však, že toto 
musí být monitorováno a řádně regulováno členskými státy;

13. zdůrazňuje, že rozdíly v odměňování žen a mužů mají negativní dopad na dávky 
sociálního zabezpečení a výši důchodů žen, a to i v digitálním odvětví; vítá závazek 
Komise předložit do konce roku 2020 závazná opatření týkající se transparentnosti 
odměňování, přičemž náležitě zohlední jedinečnou situaci evropských malých 
a středních podniků a různé modely trhu práce, které v EU existují, s cílem účinně řešit 
rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů a chudobu ve stáří;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly rovnost žen a mužů ve společnostech 
činných v odvětví IKT, souvisejících odvětvích a digitální ekonomice a aby přijaly 
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horizontální politiky ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů v digitální ekonomice 
prostřednictvím cílených opatření, včetně evropských fondů na financování ženami 
vedených projektů v digitálním odvětví, podpory minimálního počtu žen, které se 
účastní projektů v oblasti IKT, kurzů odborné přípravy pro oddělení lidských zdrojů na 
téma „nevědomé genderově diskriminační předsudky“ s cílem podpořit genderově 
vyvážené nabírání zaměstnanců, navrhování odměn a pobídkových programů pro 
společnosti a organizace aktivně provádějící genderově neutrální politiku v návaznosti 
na měřitelné cíle, podpory začleňování hlediska rovnosti pohlaví do výrobních strategií 
společností, navrhování produktů IKT a jejich uvádění na trh, výročních zpráv 
společností činných v odvětví IKT o rozmanitosti a rozdílech v odměňování žen 
a mužů, strategií veřejných zakázek nebo pokynů k nákupu služeb IKT od 
poskytovatelů, kteří ve složení svých společností a dozorčích či řídících orgánů 
uplatňují genderovou vyváženost, usnadnění přidělování evropských finančních 
prostředků společnostem zohledňujícím kritéria genderové vyváženosti a motivování 
k realizaci plánů a protokolů rovnosti žen a mužů za účelem zlepšení a monitorování 
situace ve společnostech, pokud jde o zastoupení žen, mimo jiné na manažerských 
a vedoucích pozicích, jakož i mentorských programů;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby v plné míře analyzovaly příčiny a faktory toho, 
z jakého důvodu ženy ve vysoké míře předčasně ukončují profesní dráhu v digitálním 
odvětví; vyzývá Komisi a členské státy, aby analyzovaly dopad nedostatečné rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem na schopnost žen zapojit se do zvyšování 
kvalifikace potřebné k udržení požadované úrovně dovedností v odvětví IKT; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily mechanismy a programy pro začlenění žen 
a dívek do iniciativ v digitálním odvětví týkajících se vzdělávání, odborné přípravy 
a zaměstnanosti, a to bez ohledu na jejich migrační status podle práva;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly podnikání žen a jejich zapojení se do 
inovací, rozšířily možnosti financování pro podnikatelky a ženami vedené digitální 
začínající podniky, zlepšily přístupnost stávajících fondů tak, aby tyto osoby a subjekty 
měly rovné příležitosti k účasti na hospodářské soutěži na jednotném digitálním trhu, 
a vybízely k genderově vyváženějšímu obsazení finančních institucí;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily financování výzkumu v oblasti rovnosti žen 
a mužů ve vztahu k IKT;

18. považuje za nanejvýš důležité, aby existovalo více ženských vzorů a aby se v odvětví 
IKT zvýšil počet žen na vedoucích pozicích; vyzývá mužské vzory, aby se vyjádřily ve 
prospěch rovnosti žen a mužů v digitální ekonomice; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
společnosti činné v odvětví IKT zavedly postupy v oblasti lidských zdrojů, které budou 
podporovat rozmanitost, jako je genderová vyváženost ve středních a vyšších řídících 
funkcích a v řídících a dozorčích orgánech společností; vítá ohlášený záměr Komise 
vyslovit se ve prospěch přijetí návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách 
(směrnice o zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech) z roku 2012 a Radu 
vyzývá, aby tento návrh odblokovala a přijala;

Kultura, sdělovací prostředky a audiovizuální odvětví
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19. zdůrazňuje, že kultura, sdělovací prostředky, reklama a audiovizuální odvětví přispívají 
k rozvoji a stupňování genderových stereotypů a k upevňování normativních 
a kulturních bariér, které se replikují skrze jazyk a šířené obrazy;

20. vyzývá audiovizuální a mediální průmysl, aby častěji prezentoval ženy pracující 
v odvětví STEM a IKT a aby vyobrazoval rozmanitost a příležitosti v odvětví STEM 
a IKT; vyzývá mediální průmysl, aby do diskuzních panelů, novinových článků 
a dalších prostor, v nichž se utváří veřejné mínění a diskuze o technologických 
tématech, zapojoval ženy;

21. připomíná význam odstranění genderově diskriminačních předsudků, které jsou vědomé 
i nevědomé, z algoritmů, aplikací umělé inteligence, videoher a hraček, které udržují 
škodlivé genderové předsudky a stereotypy a vedou k nižšímu zastoupení žen 
v digitálním odvětví, odvětví umělé inteligence a odvětví IKT; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí řešit inovační předsudky v odvětví IKT, kdy tvůrci a vývojáři služeb, softwaru 
a uživatelských aplikací jsou většinou muži a uživateli jsou zejména ženy;

Občanská, politická a hospodářská emancipace žen 

22. zdůrazňuje, že IKT mohou ženám výrazně usnadnit účast ve volebních procesech, 
veřejných konzultacích, průzkumech a debatách a umožnit jim organizovat se a hájit svá 
práva; vyzývá Komisi a členské státy, aby hledisko rovnosti pohlaví zohlednily při 
navrhování iniciativ v oblasti elektronické veřejné správy; zdůrazňuje, že pro kampaně, 
fóra a zviditelnění ženských vzorů je účinné využívat internet;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby konstruktivně spolupracovaly s digitálními 
organizacemi občanské společnosti, podporovaly je a vyzývaly je k tomu, aby se samy 
zapojily do internetové správy; vyzývá Komisi a členské státy, aby rovněž úzce 
spolupracovaly se ženami a ženskými organizacemi občanské společnosti a žen 
a zapojily je s cílem lépe reagovat na obavy, které panují v každodenním životě žen 
a dívek, a tyto obavy mírnit při navrhování a provádění politik v oblasti veřejných 
technologií a podporovat ekonomické a digitální začleňování žen;

24. vyzývá členské státy a Komisi, aby organizovaly osvětu, školení a kampaně na podporu 
začleňování genderového hlediska s cílem poukázat na to, jaký vliv má gramotnost 
v oblasti IKT na zlepšení hospodářského postavení žen;

25. domnívá se, že ženy je třeba podporovat v tom, aby hrály zásadnější úlohu při 
navrhování, rozvoji, výstavbě a údržbě inteligentních měst nebo inteligentních vesnic;

Shromažďování údajů

26. vítá vytvoření srovnávacího přehledu „Women in Digital“ jako zásadní součásti indexu 
digitální ekonomiky a společnosti, jakož i čtyř nových ukazatelů navržených ve zprávě 
výboru EIGE z roku 2018 nazvané „Rovnost žen a mužů a mládež: příležitosti a rizika 
plynoucí z digitalizace“; 

27. vyzývá Komisi, členské státy i platformy a podniky, aby o používání IKT 
shromažďovaly porovnatelné údaje rozčleněné podle pohlaví a věku a aby také navrhly 
iniciativy, mimo jiné i v oblasti výzkumu, k lepšímu pochopení a řešení základních 
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příčin digitální propasti mezi ženami a muži; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby shromažďovaly a využívaly stávající údaje rozčleněné podle pohlaví s cílem 
podpořit intenzivnější výzkum vzájemného působení různých faktorů, které ženám 
a dívkám brání v digitálním začlenění; zdůrazňuje, že harmonizované shromažďování 
údajů usnadňuje srovnávání a sdílení údajů a příkladů osvědčených postupů mezi 
členskými státy;

Boj proti násilí na základě pohlaví: kybernetické násilí 

28. s velkým znepokojením uznává, že v digitálním světě roste počet případů počítačové 
kriminality, zastrašování, šikany, získávání osobních dat na internetu a jejich 
zveřejňování („doxing“), obtěžování a násilí páchaného na ženách; zdůrazňuje význam 
digitální a mediální gramotnosti, kybernetické hygieny a kybernetické bezpečnosti; 
vyzývá k vyčlenění prostředků a vytvoření kampaní za účelem zvýšení povědomí 
a informovanosti žen o tom, jak si mohou zajistit své účty a komunikaci, aby se na 
internetu chránily, a o uctivé společenské komunikaci na internetu s cílem varovat ženy 
před potenciálními obtěžovateli nebo agresory a informovat je o tom, jak v případě 
incidentu vyhledat pomoc; domnívá se, že tyto kampaně by měly bojovat proti 
genderově podmíněnému násilí a genderovým stereotypům, vzdělávat muže v tom, jak 
se chovat vůči ženám na internetu, a zajistit trvalou svobodu projevu žen a jejich 
smysluplnou účast ve veřejném diskurzu; dále se domnívá, že společnosti a vývojáři by 
se měli zabývat genderově podmíněným online násilím a zneužíváním ve svých 
infrastrukturách, a to prostřednictvím účinných mechanismů podávání zpráv 
a pozastavení; vyzývá členské státy, aby zjednodušily kanály pro oznamování 
a podporovaly rozvoj nástrojů odborné přípravy pro policejní síly, soudní systém 
a odvětví IKT s cílem umožnit donucovacím orgánům účinně vyšetřovat a stíhat 
zákeřné útočníky a podporovat oběti obtěžování a násilí na internetu;

29. vyzývá orgány, instituce a jiné subjekty EU i členské státy a jejich donucovací orgány, 
aby spolupracovaly a činily konkrétní kroky v zájmu koordinace své činnosti za účelem 
zabránění tomu, aby byly IKT používány k páchání trestných činů, včetně sexuálního 
obtěžování na internetu a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, a za 
účelem shromažďování údajů rozčleněných podle pohlaví a týkajících se genderově 
podmíněného násilí na internetu; vítá, že Komise ohlásila vypracování průzkumu 
genderově podmíněného násilí; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly 
odpovídající finanční prostředky na rozvoj řešení v oblasti umělé inteligence, jež by 
bránila kybernetickému násilí, sexuálnímu obtěžování a vykořisťování na internetu 
zaměřenému na ženy a dívky, jakož i obtěžování na pracovišti, a toto jednání potírala; 
vyzývá členské státy, aby revidovaly své trestní právo s cílem zajistit, aby byly 
definovány, uznány a trestně stíhány nové formy digitálního násilí, a aby ratifikovaly 
Úmluvu MOP o násilí a obtěžování z roku 2019, která se mimo jiné vztahuje na 
pracovní komunikaci;

30. domnívá se, že pro dosažení rovnosti žen a mužů je nezbytné vytvořit komplexní, 
věkově odpovídající sexuální a vztahovou výchovu, která bude zahrnovat boj proti 
kybernetickému násilí a sexuálnímu obtěžování na internetu, jakož i potírání online 
objektivizace a hypersexualizace žen a jejich sexuálního vykořisťování; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby přijaly politiky a opatření k řešení případů sexuálního obtěžování ve 
vzdělávacích zařízeních a školách, kde jsou vyučovány obory STEM, stejně jako 



RR\1219057CS.docx 15/20 PE655.712v03-00

CS

v odvětví IKT; vyzývá zaměstnavatele, aby přizpůsobili opatření v oblasti lidských 
zdrojů tak, aby odpovídala na staré i nové formy obtěžování na internetu, a to za pomoci 
povinných školení a linek tísňového volání pro oběti;

31. vyzývá k přijetí dalších právně závazných opatření a k přijetí směrnice, která by 
předcházela genderově podmíněnému násilí a bojovala proti němu, včetně 
kybernetického násilí, které je často zaměřeno na ženy, jako jsou veřejně známé osoby, 
političky a aktivistky, a verbálních projevů nenávisti proti ženám na internetu; vyzývá 
Komisi k zajištění toho, aby nadcházející návrh aktu o digitálních službách a nový 
rámec pro spolupráci mezi internetovými platformami stanovily povinnosti 
internetových platforem, pokud jde o nenávistné projevy šířené uživateli a další 
škodlivý, zneužívající a sexistický obsah, v zájmu ochrany a bezpečnosti žen v online 
prostoru; vyzývá Komisi, aby vypracovala harmonizované právní definici 
kybernetického násilí a nový kodex chování pro boj proti genderově podmíněnému 
násilí na internetu, který bude určen internetovým platformám;

Nové oblasti

32. vyzývá vnitrostátní orgány veřejné správy a orgány EU, aby spolupracovaly se 
soukromým sektorem na vytváření kampaní celoevropských vzorů a povzbuzovaly 
mladé odbornice k volbě povolání v oblasti kybernetické bezpečnosti, což by výrazně 
snížilo rozdíly v dovednostech, podpořilo hospodářství a zlepšilo celkovou odolnost 
odvětví kybernetické bezpečnosti v Evropě;

33. zdůrazňuje, že je nutné vyvinout další regulační úsilí za účelem zajištění toho, aby 
umělá inteligence dodržovala zásady a hodnoty rovnosti žen a mužů a nediskriminace, 
jež jsou zakotveny v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie;

34. zdůrazňuje, že je třeba optikou genderu prohloubit chápání nově se rozvíjejících oblastí, 
jako jsou algoritmické rozhodování, technologie blockchain, kryptoměny a dohled nad 
daty, a vypracovat strategie, která se těmito oblastmi budou zabývat;

Rovnost žen a mužů v oblasti rozvojové politiky 

35. vyjadřuje znepokojení nad možným prohloubením digitální propasti mezi ženami 
a muži během současné krize v rozvojových zemích a regionech; zdůrazňuje, že je 
v rozvojových strategiích důležité podporovat digitální gramotnost žen a dívek, 
přístupnost digitálních řešení a cenovou dostupnost těchto nástrojů jakožto prostředků 
k dosažení rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že je zapotřebí směrovat rozvojové fondy 
na podporu digitálního vzdělávání dívek a žen a podporovat projekty vedené ženami 
v digitálním odvětví, zejména projekty se společenským dopadem;

36. připomíná, že osoby se zdravotním postižením, etnické a menšinové skupiny, ženy 
z různého socioekonomického prostředí, starší ženy a ženy ve venkovských oblastech, 
stejně jako uprchlice a migrantky, se mohou potýkat s obtížemi v přístupu k digitálním 
službám a související infrastruktuře; zdůrazňuje význam meziodvětvového přístupu ke 
všem iniciativám zaměřeným na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, pokud jde 
o zlepšení přístupu žen k digitálním službám a jejich využívání, stejně jako o vzdělávání 
a zaměstnanost žen v digitální ekonomice; vyzývá členské státy, aby bojovaly proti 
digitálnímu vyloučení všech zranitelných skupin ve společnosti a aby jim zpřístupnily 
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vzdělávání v oblasti IKT tím, že přizpůsobí výukové metody a harmonogramy tak, aby 
zohledňovaly různé faktory podmiňující přístup žen ke vzdělání;

°

° °

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Digitalizace zásadně změnila naše životy, vytvořila nové příležitosti, ale také přinesla řadu 
výzev. Rovnost příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti 
a snaha o genderovou vyváženost v digitálním odvětví jsou velmi důležité faktory nejen pro 
hospodářství EU, například pro růst HDP, ale také z hlediska dosažení spravedlnosti pro 
všechny talentované ženy a dívky, které si zvolí profesní dráhu v oblasti vědy, technologií, 
inženýrství či matematiky (tzv. odvětví „STEM“). 

Současná koronavirová krize, která proměnila způsob, jakým lidé a podniky využívají IKT 
a další digitální technologie k práci a komunikaci, pouze zdůraznila nutnost podporovat 
v tomto sektoru genderovou vyváženost. 

O nerovnostech se ví již řadu desetiletí a v uplynulých letech byly uskutečněny snahy o jejich 
napravení. Jak však ukázala nedávná studie tematické sekce Evropského parlamentu 
Občanská práva a ústavní záležitosti na žádost výboru FEMM, v odvětvích STEM a 
v digitálním sektoru (tj. digitální technologie, kybernetická věda, informační technologie, 
informační a komunikační technologie, umělá inteligence a kybernetická bezpečnost) 
stereotypy a nerovnosti přetrvávají.

Tato zpráva označuje dva hlavní fenomény, které k této skutečnosti přispívají. Na straně jedné 
se z řady kulturních důvodů dívky těmto oblastem často vyhýbají, neboť je nevnímají jako 
vhodnou profesní dráhu. Na straně druhé se řada z těch, které se touto cestou rozhodnou 
vydat, nakonec vzdá, a to ještě při studiu nebo už v rámci profesního života, v souvislosti 
s fenoménem, kterému se přezdívá „děravé potrubí“. Rozdíly mezi muži a ženami si lidé 
uvědomují od poměrně mladého věku a jsou jim zřejmé po celý jejich život. 73 % chlapců ve 
věku 15–16 let uvádí, že jsou elektronická zařízení schopni používat bez jakýchkoli 
problémů, zatímco stejně se ve stejné věkové skupině cítí pouze 63 % dívek. Ještě více 
znepokojující je, že pouze 3 % dospívajících dívek mají zájem o profesní dráhu v oblasti IKT.

Pojem „děravé potrubí“ odkazuje ke skutečnosti, že čím dále žena pokračuje ve svých 
studiích a profesní dráze, tím vyšší je pravděpodobnost, že se této cesty vzdá. „Děravé 
potrubí“ je fenomén, který je zapříčiněn řadou podmínek, včetně pracovního prostředí, které 
nepřeje rodinnému životu, nedostatku kolegyň a mentorek a také profesního uznání.

Účel a opatření

Tato zpráva z vlastního podnětu se zabývá hlavními příčinami stávající digitální propasti mezi 
ženami a muži, analyzuje dostupné údaje a navrhuje konkrétní opatření a kroky na podporu 
účasti žen a dívek v digitální ekonomice. 

Příčin digitální propasti mezi ženami a muži je několik. Zpravodaj zprávu strukturuje 
z hlediska profesní dráhy, začíná prvními fázemi vzdělávání až po zaměstnání a zabývá se 
také společenským a kulturním vlivem ve snaze odhalit pozitivní zpětné vazby a překážky, 
které brání plné integraci žen a dívek do digitálního odvětví.

Tato zpráva obsahuje několik doporučení Komisi, členským státům a společnosti obecně. 
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Zpravodaj zdůrazňuje, že na boj proti digitální propasti mezi ženami a muži nemusí vhodným 
způsobem reagovat jen veřejné orgány a subjekty. Různí aktéři, jako např. veřejné osobnosti, 
soukromé subjekty či akademici, mohou podniknout cílené kroky k účinnému zvýšení účasti 
žen na digitální ekonomice a zlepšení jejich role v rámci ní.

Je nezbytné podpořit účast žen na technických pracovních pozicích a pozicích na vysoké 
úrovni a již na začátku při tom překonávat vzdělávací a profesní překážky a zaručit ženám 
celoživotní učení v oblasti digitálních dovedností.

Tato zpráva také obsahuje několik doporučení určených k řešení digitální propasti mezi 
ženami a muži v různých oblastech jako jsou média, kulturní a audiovizuální odvětví či 
občanská účast žen v politice a ekonomice.

Dále se zpráva zabývá významem shromažďování údajů, kybernetické bezpečnosti a dalšího 
výzkumu týkajícího se problematiky rovnosti žen a mužů v IKT. 

Zpravodaj je přesvědčen, že zmenšení propasti mezi ženami a muži posílí prosperitu na všech 
úrovních a díky větší genderové rovnosti zajistí spravedlnost ve společnosti.
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