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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nemek közötti digitális szakadék megszüntetéséről: a nők részvétele a digitális 
gazdaságban

(2019/2168(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére,

– tekintettel a Nők Negyedik Világkonferenciáján 1995-ben elfogadott Pekingi 
Nyilatkozatra és Cselekvési Platformra, különösen a „nők és a média” kérdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Erőszak és Zaklatás Elleni 2019. 
évi (190. sz.) Egyezményére, valamint a munkahelyi erőszakról és zaklatásról szóló, 
2019. évi (206. sz.) ajánlására, 

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 2015. december 16-i, magas szintű ülésén 
elfogadott, az információs társadalomról szóló csúcstalálkozó eredményeinek 
végrehajtásának átfogó felülvizsgálatáról szóló következtetéseire,

– tekintettel az „Európai digitális egységes piaci stratégia” című, 2015. május 6-i 
bizottsági közleményre (COM(2015)0192) és a végrehajtásáról készített „Összekapcsolt 
digitális egységes piac mindenki számára” című, 2017. május 10-i félidős értékelésre 
(COM(2017)0228),

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, és különösen annak 1., 2., 3. és 20. elvére, 

– tekintettel a Bizottság digitális egységes piaci stratégiájának II. („A digitális hálózatok 
és szolgáltatások fellendülését elősegítő feltételek megteremtése”) és III. pillérére („Az 
európai gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása”),

– tekintettel az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai 
keretrendszerére („Oktatás és képzés 2020”),

– tekintettel a Bizottság „IKT a munkához: Digitális készségek a munkahelyen” és „A 
nők a digitális korban” című tanulmányaira, 

– tekintettel „Az egyenlőség Uniója: a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégia (2020–2025)” című, 2020. március 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0152),

– tekintettel „A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a 
rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program” című, 2020. július 1-jei 
bizottsági közleményre (COM(2020)0274),
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– tekintettel a Bizottság „Az ikt-ágazatban aktív nők” című 2013. évi jelentésére,

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) „Nemek közötti 
egyenlőség és digitális menetrend” című, 2017. január 26-i tanulmányára, 

– tekintettel „A médiaműveltségnek és a kritikus gondolkodásnak az oktatás és képzés 
segítségével történő fejlesztéséről” szóló, 2016. május 30-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőségről, az ifjúságról és a digitalizációról szóló, 2018. 
december 6-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőséget biztosító gazdaságok az EU-ban: a következő 
lépések” című, 2019. december 10-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. 
december 19-i, „A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2019 utáni stratégia jövője: a 
megnyert csaták nem lesznek mindig nyertesek”, 

– tekintettel a „Nők a digitalizációban (WID)” című kötelezettségvállalási nyilatkozatra, 
amelyet 2019-ben 27 uniós miniszter és tagállami képviselő, valamint Norvégia írt alá,

– tekintettel a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó 
egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat 
tartalmazó, 2012. május 24-i állásfoglalására1,

– tekintettel „A nemi sztereotípiák felszámolásáról az EU-ban” című, 2013. március 12-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „A növekedésről, a mobilitásról és a foglalkoztatásról szóló digitális 
menetrendről: ideje magasabb sebességbe kapcsolni” című, 2013. szeptember 12-i 
állásfoglalására3, és különösen a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó 
nagykoalícióra,

– tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006. július 5-i 
2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló, 2015. október 
8-i állásfoglalására4,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban” 
című 2016. április 28-i állásfoglalására5,

– tekintettel az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) 2019. évi, „Információs és 
kommunikációs technológiák a fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében” című 
fórumára, 

1 HL C 264. E, 2013.9.13., 75. o.
2 HL C 36., 2016.1.29., 18. o.
3 HL C 93., 2016.3.9., 120. o.
4 HL C 349., 2017.10.17., 56. o.
5 HL C 66., 2018.2.21., 44. o.
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– tekintettel a WSIS 2020. évi, „A digitális átalakulás és a globális partnerségek 
előmozdítása: a WSIS cselekvési iránymutatásai a fenntartható fejlesztési célok elérése 
érdekében” című fórumára, 

– tekintettel „A nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő 
növelése” tárgyában a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000004/2018– B8-0010/2018),

– tekintettel a nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő 
növeléséről szóló 2018. április 17-i állásfoglalására6, 

– tekintettel a 2018. évi nemzetközi nőnap alkalmából tartott parlamentközi bizottsági 
ülésre, amelynek témája a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának növelése a 
médiában és az információs és kommunikációs technológiákban,

– tekintettel „A nők interneten való érvényesülésének elősegítése” című, az Uniós Belső 
Politikák Főigazgatósága által 2015. október 30-án közzétett mélyreható elemzésre7,

– tekintettel az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága által 2018. február 15-én közzétett, 
„A nemek közötti digitális szakadék mögöttes okai, valamint a nők és lányok fokozott 
digitális integrációjának lehetséges megoldásai” című tanulmányra8, 

– tekintettel az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága „A nők elleni online erőszak és 
online gyűlöletbeszéd” című, 2018. szeptemberében közzétett tanulmányára9,

– tekintettel az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága által 2020. április 15-én közzétett, 
„A nők oktatási és foglalkoztatási helyzete a tudományban, a technológiában és a 
digitális gazdaságban, beleértve az MI-t és hatását a nemek közötti egyenlőségre” című 
tanulmányra10,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) „A nőkkel szembeni 
erőszak – az egész EU-ra kiterjedő felmérés” című, 2014-ben közzétett jelentésére,

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre11,

– tekintettel a Bizottságnak „Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai 
uniós stratégia (2012–2016)” című, 2012. június 19-i közleményére (COM(2012)0286, 

6 HL C 390., 2019.11.18., 28. o.
7 Mélyreható elemzés – „A nők interneten való érvényesülésének elősegítése”, Európai Parlament, Uniós Belső 
Politikák Főigazgatósága, C. Tematikus Főosztály – Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztály, 
2015. október 30.
8 Tanulmány – „A nemek közötti digitális szakadék mögöttes okai, valamint a nők és lányok fokozott digitális 
integrációjának lehetséges megoldásai”, Európai Parlament, Uniós Belső Politikák Főigazgatósága, C. 
Tematikus Főosztály – Állampolgári jogok és Alkotmányügyek, 2018. február 15.
9 Tanulmány – „A nők elleni online erőszak és online gyűlöletbeszéd”, Európai Parlament, Uniós Belső Politikák 
Főigazgatósága, C. Tematikus Főosztály – Állampolgári Jogok és Alkotmányügyek, 2018. április.
10 Tanulmány – „A nők oktatási és foglalkoztatási helyzete a tudományban, a technológiában és a digitális 
gazdaságban, beleértve az MI-t és hatását a nemek közötti egyenlőségre”, Európai Parlament, Uniós Belső 
Politikák Főigazgatósága, C. Tematikus Főosztály – Állampolgári Jogok és Alkotmányügyek, 2020. április 15.
11 HL L 101., 2011.4.15., 1. o.
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valamint annak végrehajtásáról szóló, 2014. október 17-i félidős jelentésre 
(SWD(2014)0318),

– tekintettel a nők digitális szerepével kapcsolatos eredménytáblára12,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A9-0232/2020),

A. mivel az EUMSZ 8. cikke kimondja, hogy az Unió tevékenységeinek folytatása során 
törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség elmozdítására; mivel a nemek közötti egyenlőség eléréséhez a lányok és a 
fiatal nők számára biztosítani kell az egyenlő hozzáférést a technológiához és a digitális 
képzéshez, valamint a biztonságos online környezetet; mivel az 5. fenntartható fejlődési 
cél a nemek közötti egyenlőségre és a nők társadalmi szerepvállalásának lehetővé 
tételére vonatkozik, és ebbe a technológia és az internet használata is beleértendő;

B. mivel a digitalizáció úgy változtatta meg alapjaiban életünk legtöbb aspektusát, hogy 
számtalan lehetőséget teremtett, ugyanakkor új kihívásokkal is szolgált; mivel a 
Covid19-válság és az azt követő időszak valószínűleg tartós változásokat fog 
eredményezni Európában, amelyben a digitalizáció jelentős szerepet fog játszani; mivel 
a digitalizációnak a nők foglalkoztatási kilátásaira gyakorolt hatását és a távmunka 
következményeit kutatni és értékelni kell; mivel a távmunka, a magánélet és a 
gondozási feladatok kiegyensúlyozása további terhet jelent, és ezért a nők fokozott 
érzelmi, mentális és társadalmi terhekkel szembesülnek; mivel a világjárvány miatt a 
munkaerőpiac a jelentős digitális átalakulás jelentette kihívással néz szembe;

C. mivel a nemi sztereotípiák komolyan akadályozzák a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget, ami hozzájárul a nemi szegregációhoz az oktatásban és a 
foglalkoztatásban, tovább mélyíti a nemek közötti szakadékot a digitális ágazatban, és 
megakadályozza, hogy a nők felhasználókként, innovátorokként és alkotókként 
maradéktalanul kibontakozhassanak; mivel a közkeletű sztereotípiák gyakrabban 
társítják a fejlett szellemi képességeket a férfiakkal, mint a nőkkel, és ezek a 
sztereotípiák a gyermekek – különösen a lányok – körében már hat éves kortól 
elfogadottak, és befolyásolják az érdeklődésüket.

D. mivel a nemek közötti egyenlőség 2019. évi mutatója a digitális ágazatban a nemek 
között tartós egyenlőtlenségeket tárt fel;

E. mivel az Eurostat 2018-as adatai azt mutatták, hogy az Európai Unióban mintegy 1,3 
millióan tanultak információs és kommunikációs technológiákat (IKT), és ezen belül a 
lányok és nők nagyrészt kisebbségben vannak, és ez az EU-ban IKT-t tanuló diákok 
mindössze 17%-át teszi ki; 

F. mivel a 15 és 16 év közötti fiúk 73%-a érzi úgy, hogy biztosan használja az olyan 
digitális készülékeket, amelyeket kevésbé ismer, szemben az azonos korcsoportba 

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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tartozó lányok 63%-ával13, annak ellenére, hogy a lányoknak megvannak a készségeik 
ahhoz, hogy a digitális műveltség terén jobban teljesítsenek a fiúknál;

G. mivel a nemi sztereotípiák nagymértékben befolyásolják a tantárgyválasztást; mivel az 
uniós tagállamokban nagyon kevés (kevesebb mint 3%) tizenéves lány fejezte ki 
érdeklődését az iránt, hogy 30 éves korában IKT-szakemberként dolgozzon14; mivel a 
tanárok és a szülők erősíthetik a nemi sztereotípiákat, ha ellenzik, hogy a lányok IKT-
pályát válasszanak; mivel az egyes szakmákkal kapcsolatos, nemekhez kötődő 
elvárások mellőzése, valamint a természettudományok, a technológia, a műszaki 
tudományok és a matematika (STEM) és az IKT területén a női példaképek erősítése 
ösztönözheti a lányok IKT-tanulmányait;

H. mivel az információs és kommunikációs ágazatban a nők 19%-kal kevesebbet keresnek, 
mint a férfiak; mivel a nemek közötti bérszakadék közvetlenül hozzájárul a nemek 
közötti nyugdíjszakadékhoz15; mivel a férfiak és a nők bérezési szintjének meg kell 
felelnie a tisztesség és egyenlőség elvének;

I. mivel a nők mint demográfiai csoport világszerte a férfiaknál ritkábban használják az 
internetet, akár szoftver telepítésére, akár online rádió és televízió, online banki 
szolgáltatások vagy e-kereskedelmi szolgáltatások használatára; 

J. mivel az elmúlt néhány évben nőtt a kiberbiztonság területén dolgozó nők száma, a 
számok azonban továbbra is igen alacsonyak, mivel Európában a kiberbiztonsági 
szakemberek kevesebb mint 20%-a nő;

K. mivel a jövőben a munkahelyek több mint 90%-a várhatóan valamilyen szintű e-
készséget és digitális jártasságot fog igényelni;

L. mivel a nők esetében valószínűbb, hogy különböző akadályok – például a nemi 
sztereotípiák és a sokféleséget nélkülöző, férfiak által dominált munkahelyek – miatt 
nehezen találnak helyet az IKT-ágazatban; mivel az IKT-ágazatban jelentős vertikális és 
horizontális szegregáció figyelhető meg, és a nők gyakran túlképzettek az általuk 
betöltött pozíciókhoz; mivel a nők csak elenyésző kis csoportja tölt be vezető 
szoftvermérnöki pozíciót; 

M. mivel a szoftverek használata és létrehozása a digitális átalakulás kulcsfontosságú 
eszközévé válik; mivel a szoftverfejlesztők és -mérnökök körében a nemek közötti 
szakadék aggodalomra ad okot a nők ágazati részvétele, valamint annak szempontjából, 
hogy az MI-alkalmazásokban, a videojátékokban, a játékokban és más alkalmazásokban 
tudatos és nem tudatos nemi alapú elfogultság jelenhet meg;

N. mivel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a nők elleni erőszakkal kapcsolatos 
felmérése szerint 15 éves korától a nők 14%-át érte internetes zaklatás16; mivel a STEM 

13 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) 6. mutatója. Forrás: Az EIGE „Nemek közötti 
egyenlőség és digitalizáció az Európai Unióban” című, 2018. október 11-én közzétett tájékoztatója.
14 Az EIGE „Nemek közötti egyenlőség és digitalizáció az Európai Unióban” című, 2018. október 11-én 
közzétett tájékoztatója.
15 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
16 AzEurópai Unió Alapjogi Ügynökségének felmérése 
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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oktatási helyszínein – többek között az iskolákban, egyetemeken és a munkahelyeken – 
gyakori szexuális zaklatásról számoltak be, ami még inkább kirekeszti a nőket az 
ágazatból; mivel a Covid19-járvány időszaka alatt jelentős számú nő vált az online 
szexuális és pszichológiai zaklatás új formáinak – többek között a zoombombázás 
(Zoombombing), a zaklatás vagy az online fenyegetések – áldozatává; mivel sürgősen 
intézkedéseket kell hozni a szexuális és pszichológiai zaklatás ezen új formáinak 
kezelésére; mivel a nők online – különösen internetes pornográfia útján történő – 
tárgyiasítása, nemi koraérettsége és kizsákmányolása pusztító hatással van a szexuális 
fejlődésre és általában a nemek közötti egyenlőségre;

O. mivel az IKT-ágazatban alacsony a női munkavállalók aránya; mivel rengeteg nő mond 
le az IKT-ágazatban végzett felsőfokú tanulmányokról, tudományos tevékenységről és 
szakmai pályafutásról (az úgynevezett „szivárgó vezeték” jelenség), főként a munka és 
a magánélet közötti nem megfelelő egyensúly, a szervezeti korlátok és a férfiak által 
dominált környezet miatt; mivel az európai gazdaság termelékenységében évente 16 
milliárd eurós17 veszteséget okoz az, hogy a digitális munkahelyüket elhagyó nők 
inaktívvá válnak;

P. mivel az informatikai ágazatban jelentősen nőtt a női igazgatótanácsi tagok száma, 
ugyanakkor ebben az ágazatban vannak legnagyobb számban azok az igazgatótanácsok, 
amelyek tagjai kizárólag férfiak;

Q. mivel a digitális kompetencia a digitális információk megszerzésének, feldolgozásának 
és közlésének képessége, amelyet a társadalmi-kulturális és gazdasági háttér befolyásol; 
mivel a nők a férfiaknál több időt töltenek fizetetlen gondozással és házimunkával; 
mivel ez szűkebbre szabja szabadidejüket, a fizetett munkával töltött idejüket, valamint 
lehetőségüket a digitális kompetenciák és az internethasználattal kapcsolatos készségek 
elsajátítására; mivel a tudatosságnövelésre, a nemi sztereotípiákkal és normákkal 
szembeni fellépésre, valamint a nem fizetett gyermekgondozás és házimunka jobb 
megosztására irányuló intézkedések lehetővé tennék a nők számára a nagyobb arányú 
részvételt a (digitális) munkaerőpiacokon és képzésekben, továbbá a digitális 
kompetenciák jobb elsajátítását;

R. mivel az üzleti angyalok, valamint a kockázatitőke- és egyéb befektetők között 
elenyésző a nők aránya; mivel a lányok az általános iskolától kezdve a középiskolán át 
az egyetemig általában kevesebb IKT- és STEM-tantárgyat tanulnak, ami ahhoz vezet, 
hogy a nők lényegesen alacsonyabb számban dolgoznak ezeken a területeken a 
munkaerőpiacon, illetve magán- és induló vállalkozások alapítóiként és 
tulajdonosaiként; mivel a nők kisebb arányú technológiai részvétele közvetlenül kihat a 
társadalmi fejlődés egészére, emellett torzítja az innovációt is abból a szempontból, 
hogy milyen innovációk és új technológiák jutnak el a fogyasztókhoz;

S. mivel a jelenlegi tendencia szerint a 2011. évihez képest csökken az IKT-val 
kapcsolatos felsőfokú képzésben részesülő nők száma; mivel az EU 8 millió IKT-
szakembere közül 17%-os a nők aránya; mivel ha több nő lépne be a digitális 
munkaerőpiacra, a tehetségek, a készségek és a sokféle perspektíva kiaknázatlan 
állománya révén az ágazat hatalmas előnyre tenne szert, ami évente 16 milliárd euróval 

17 A Bizottság „A nők a digitális korban” című tanulmánya (2018).
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növelné az európai gazdaság GDP-jét;

T. mivel a Világgazdasági Fórumnak a nemek közötti szakadékról szóló 2018. évi globális 
jelentése szerint a világ MI-szakemberei között a férfiak 78%-ban, míg a nők mindössze 
22%-ban képviseltetik magukat. Ez a nemek között 72%-os szakadéknak felel meg, 
amelyet meg kell szüntetni; mivel 2019-ben az európai technológiai vállalatokba történt 
minden 100 USD befektetésből 92 USD jutott kizárólag férfiakból álló munkacsoportok 
finanszírozására18;

U. mivel a digitális társadalmi befogadás azt jelenti, hogy minden egyén és közösség képes 
az IKT elérésére és használatára; mivel az elérhetőség, a megfizethetőség és az oktatás 
hiánya, a nemekhez kötődő elvárások és a társadalmi-kulturális normák, a STEM- és az 
IKT-tantágyak tanulásában való kisebb arányú részvétel, a digitális eszközök 
korlátozott használata, valamint a lányokkal és a nőkkel szembeni online erőszakból 
adódóan a közösségi platformok kevésbé aktív használata miatt a lányok és a nők 
kirekesztődnek a digitális társadalmi befogadásból; mivel a nemi szempontú digitális 
társadalmi befogadás dimenziójának meg kell jelennie az infokommunikációs 
technológiákhoz és a digitalizációhoz kapcsolódó valamennyi uniós kezdeményezésben 
és beruházásban;

V. mivel a digitális pénzügyi kirekesztés felszámolása akkor valósul meg, ha az 
igényeknek megfelelő, felelősen és megfizethető költségek fejében nyújtott hivatalos 
pénzügyi szolgáltatások mindenki számára digitálisan hozzáférhetővé és használhatóvá 
válnak; mivel a nők pénzügyi kirekesztésének fő okai az olyan törvények és normák, 
amelyek csorbíthatják a nők jogait arra, hogy gazdaságilag aktívak legyenek, 
pénzeszközök felett rendelkezzenek, hozzáférjenek a hivatalos vállalkozások 
létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges forrásokhoz, továbbá önálló gazdasági 
döntéseket hozzanak; mivel a személyazonosításra alkalmas okmányokhoz való 
hozzáférés, mobiltelefon, digitális készségek és pénzügyi tudás hiányában, illetve a nem 
megfelelő termékek miatt hozzávetőleg egymilliárd nő továbbra sem fér hozzá hivatalos 
pénzügyi szolgáltatásokhoz; mivel a felelős digitális pénzügyi szolgáltatásokhoz való 
jobb hozzáférés és azok jobb használata hozzájárulhat a nők gazdasági erejének és 
gazdasági függetlenségének növeléséhez;

W. mivel számos tényező, köztük a beruházások, a szabályozások és a verseny, kihat arra, 
hogy a nők hozzáférnek-e a digitális technológiákhoz és használják-e azokat; mivel a 
vidéki és a nehezen elérhető régiókban élő nők és lányok kihívásokkal és akadályokkal 
szembesülnek az internethez és a digitális technológiákhoz való hozzáférés terén, és 
emiatt nem tudják a modern technológia adta digitális lehetőségeket teljes mértékben 
kihasználni; mivel különösen a fejlődő országok vidéki térségeiben a nők és a lányok 
általában a mezőgazdaságban dolgoznak, munkájukért gyakran nem kapnak fizetést 
vagy bizonytalan a foglalkoztatásuk, ami azt eredményezi, hogy technológiai 
szempontból szegényes környezetben élnek, és a digitális technológiákhoz való 
hozzáférés terén nehézségekbe ütköznek;

Általános megjegyzések

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a digitális átállás előmozdítását célzó 

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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intézkedéseket hangolják össze a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos uniós 
célokkal; hangsúlyozza, hogy fontos, hogy a digitális átállás során senki se maradjon le; 
üdvözli a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiában (2020–2025) 
szereplő, a nők digitális gazdaságban és információs társadalomban történő részvételét 
elősegítő kötelezettségvállalásokat; felhívja a Bizottságot, hogy a digitális 
menetrendben, az európai digitális stratégiában és minden más digitális készségre 
irányuló és oktatási politikában továbbra is foglalkozzon az IKT-ágazaton belül a 
nemek között fennálló súlyos szakadékkal, ennek érdekében pedig dolgozzon ki konkrét 
intézkedéseket, amelyek kifejezetten a nők és a lányok nagyobb arányú részvételére 
irányulnak az ágazatban; hangsúlyozza, hogy a nők digitális ágazatban való 
részvételének növelése jelentős hatással lehet a nemek közötti egyenlőtlenségek, a 
sztereotípiák és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemre, a nők 
munkaerőpiachoz való hozzáférésének és munkakörülményeinek javítására, valamint a 
nemek közötti bérszakadék kezelésére; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak megfelelő finanszírozást az olyan programok számára, amelyek célja, 
hogy több lányt és nőt vonzzanak a STEM területén való tanulásra és munkára, 
hozzanak létre vállalkozási programokat, amelyek keretében a technológiai projektet 
vagy új vállalkozást indító nők és lányok finanszírozáshoz juthatnak, dolgozzanak ki 
stratégiákat a lányok és a nők digitális társadalmi befogadásának és a digitális pénzügyi 
befogadás fokozására a STEM és a mesterséges intelligencia, valamint a kutatási és 
innovációs ágazat területén, valamint a digitális ágazatban fogadjanak el többszintű 
megközelítést a nemek közötti szakadéknak az oktatás és a foglalkoztatás minden 
szintjén történő kezelésére;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a következő többéves pénzügyi keret programjairól, 
valamint a gazdaságélénkítési terv alá tartozó alapokról és hitelekről folytatott 
tárgyalások során megfelelően vegye figyelembe a nők és férfiak esélyegyenlőségét és a 
nemek közötti digitális szakadékot, és hívja fel a nők figyelmét ezekre a 
mechanizmusokra; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezésnek szerepet kell kapnia az IKT-fejlesztést támogató szakpolitikákban; felhívja 
a Bizottságot, hogy biztosítsa a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályban, továbbá a digitális területhez 
kapcsolódóan a későbbiek során előterjesztendő összes javaslatban;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a „Nők a digitalizációban” 
című miniszteri kötelezettségvállalási nyilatkozat teljes körű végrehajtását; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a tagállamok a nők digitalizációban való 
részvételére vonatkozó ágazatközi, nemzeti szintű terveinek végrehajtását;

Oktatás 

4. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének fontosságát a digitális 
oktatás – beleértve a tanórán kívüli, az informális és a nem formális oktatást is – minden 
szintjén, az oktatók számára is; a különböző korcsoportokra vonatkozó egyedi stratégiák 
kidolgozását kéri;

5. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, valamint a fejlesztőket, a vállalkozásokat és az 
egyetemeket, hogy kezeljék a nemek közötti szakadékot az IKT-ágazatban, és 



RR\1219057HU.docx 11/21 PE655.712v03-00

HU

működjenek együtt annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak és megosszák az 
azzal kapcsolatos bevált módszereket, hogy a lányokat már fiatal koruktól jobban 
bevonják a digitális oktatáshoz kapcsolódó tantárgyakba; felhívja az EU-t és a 
tagállamokat, hogy dolgozzák ki, támogassák és hajtsák végre az ENSZ és szervei által 
támogatott fellépéseket;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a Digitális Európa programban, valamint az aktualizált 
digitális oktatási cselekvési tervben alaposan foglalkozzon az IKT-tanulmányokban és -
szakmákban részt vevő nők alacsony számával, és biztosítsa a nemi dimenzió – többek 
között a megfizethető digitális berendezésekhez való hozzáférés – hangsúlyos 
megjelenítését; felszólítja az oktatási intézményeket, hogy minden STEM és IKT 
vonatkozású tantervben, tananyagban és tanítási módszerben a tanulók fiatal korától 
kezdve érvényesítsék a nemek közötti egyenlőség szempontját, és ezzel ösztönözzék a 
lányokat arra, hogy az iskolákban matematikát, kódolást, IKT- és természettudományos 
tantárgyakat vegyenek fel, és azokat folyamatosan tanulják; ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az oktatási intézményekkel és a civil társadalmi szervezetekkel 
közösen mérjék fel és alakítsák át az IKT-oktatás formáit;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a STEM és az IKT területén az, hogy a nők és a 
lányok maguk is alakítsák a saját jövőjüket, már az óvodában és az általános iskolában 
is az oktatás szerves részévé váljon, megszüntetve a lányok és fiúk nemi szerepével 
kapcsolatos káros sztereotípiákat;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a digitális oktatási politikák kidolgozása 
során vegyék figyelembe a nemek közötti egyenlőség szempontjait annak érdekében, 
hogy a férfi és női diákok egyaránt szembe tudjanak nézni a jövőbeli kihívásokkal; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az oktatás minden szintjén hozzanak létre 
olyan mentorálási rendszereket, amelyek női példaképeket mutatnak be az IKT 
területén; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az iskolai projektekkel és 
munkakörökkel kapcsolatos nemi sztereotípiák ellen mozdítsanak elő a tanulókat és a 
szülőket célzó, tudatosságnövelő kampányokat; hangsúlyozza, hogy fontos a nőket 
munkájukért elismerni, hogy a lányok a tudományos könyvekben ne csak férfineveket 
lássanak, hanem női példaképeik is legyenek;

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az egész életen át tartó 
tanulást, hogy megkönnyítsék a nők számára az IKT-területhez kapcsolódó munkakörök 
betöltését, valamint a lányok és nők e-készségeinek és továbbképzésének javítását célzó 
képzéseket és programokat; hangsúlyozza, hogy a szakképzésre vonatkozó tanácsi 
ajánlásban, valamint az aktualizált európai készségfejlesztési programban biztosítani 
kell a nemi dimenzió megjelenítését;

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szivárgó vezeték jelenségének 
kezelésére fogadjanak el politikákat és intézkedéseket;

11. kéri, hogy a nemek közötti egyenlőség váljon a jövőbeli uniós ifjúsági stratégia és 
szakpolitika következetes és strukturális részévé;

Foglalkoztatás és vállalkozói készség 

12. sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben ültessék át és hajtsák végre a munka és a 
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magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelvet, és felhívja a Bizottságot, hogy 
hatékonyan kövesse azt nyomon annak érdekében, hogy mindkét szülő igénybe 
vehessen apasági, szülői és gondozói szabadságot; ösztönzi a tagállamokat, hogy az 
IKT-t a munka és a magánélet közötti egyensúly előmozdításának eszközeként 
figyelembe véve kövessék nyomon a digitális ágazat tendenciáit annak érdekében, hogy 
szükség esetén kiigazítsák a munka és a magánélet közötti egyensúlyra irányuló, már 
meglévő intézkedéseiket, és előmozdítsák elő és megerősítsék a gondozási feladatok 
egyenlő elosztását célzó rendszereiket; ezzel összefüggésben ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy olyan szakpolitikákat vezessenek be, amelyek az önfoglalkoztatók, 
különösen az IKT- és a digitális ágazatban dolgozó női vállalkozók helyzetét, valamint 
a szociális védelmi rendszerekhez, a szülési szabadsághoz és a gyermekgondozáshoz 
való hozzáférésük iránti igényüket kezelik; rámutat, hogy a távmunka lehetővé teszi a 
nők számára az otthoni munkavégzést, továbbá a munka és a magánélet jobb 
egyensúlyához vezethet; megjegyzi azonban, hogy ezt a tagállamoknak kell nyomon 
követniük és megfelelően szabályozniuk;

13. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti bérszakadék a digitális ágazatban dolgozó nők 
esetében is negatív hatással van a társadalombiztosítási ellátásokra és a 
nyugdíjszakadékra; üdvözli, hogy a Bizottság 2020 végéig kötelező intézkedéseket fog 
előterjeszteni a bérek átláthatósága tekintetében, miközben kellően figyelembe veszi az 
európai kis- és középvállalkozások egyedi körülményeit és az EU-ban létező különböző 
munkaerőpiaci modelleket a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék, valamint az 
időskori szegénység hatékony kezelése érdekében;

14. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a nemek közötti 
egyenlőséget az IKT-ágazatban és a kapcsolódó ágazatokban működő vállalatokban, 
valamint a digitális gazdaságban, és célzott intézkedések – köztük az európai alapok 
felhasználásával, nők által vezetett projektek finanszírozásával a digitális ágazatban – 
révén fogadjanak el horizontális politikákat a digitális gazdaságban a nemek közötti 
szakadék csökkentése érdekében, mozdítsák elő az IKT-projektekben részt vevő női 
kutatók minimális számát, tartsanak a humánerőforrás-részlegeknél a „nem tudatos 
nemi alapú elfogultsággal” kapcsolatos képzéseket, hozzanak létre díjakat és 
ösztönzőrendszereket a mérhető célértékekhez kapcsolt nemileg semleges politikák 
végrehajtásában aktív vállalkozások és szervezetek számára, az IKT-termékek 
előállítása, tervezése és forgalmazása során szerepeltessék a vállalatok stratégiáiban a 
nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését, ösztönözzék az IKT-vállalkozásokat 
a szervezeteiken belüli sokféleségről és a nemek közötti bérszakadékról szóló éves 
jelentések közzétételére, mozdítsák elő azokat a közbeszerzési politikákat és/vagy 
iránymutatásokat, amelyek ösztönzik, hogy olyan szolgáltatóktól vásároljanak IKT-
szolgáltatásokat, amelyek vállalkozásainak és igazgatótanácsainak összetétele nemek 
szerint kiegyensúlyozott, könnyítsék meg az uniós források elosztását azon vállalatok 
között, amelyek figyelembe veszik a nemek közötti egyensúly kritériumait, és ösztönzik 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tervek és protokollok végrehajtását, amelyek 
alapján javíthatják és nyomon követhetik a vállalatok teljesítményét a nők részvétele 
terén többek között a menedzsment és a vezetők szintjén, valamint a mentori 
programokban;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy teljes körűen mérjék fel azokat az okokat 
és tényezőket, amelyek a digitális karrierpályáról lemorzsolódó nők magas arányához 
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vezetnek; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg milyen hatással 
van a munka és a magánélet közötti egyensúly hiánya arra, hogy a nők részt tudjanak 
venni az IKT-ágazatban elvárt készségszint fenntartásához szükséges 
továbbképzéseken; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
mechanizmusokat és programokat a nőknek és lányoknak a digitális ágazat oktatási, 
képzési és foglalkoztatási kezdeményezéseibe való integrálására, migrációs 
jogállásuktól függetlenül;

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a nők vállalkozói 
tevékenységét és szerepvállalását az innovációban, növeljék a női vállalkozók és a nők 
vezette induló innovatív digitális vállalkozások finanszírozási lehetőségeit, és ezáltal 
javítsák a meglévő alapok hozzáférhetőségét annak érdekében, hogy a nők és 
vállalkozásaik egyenlő esélyekkel versenyezhessenek a digitális egységes piacon, és 
ösztönözzék a finanszírozó intézmények nemek szerint kiegyensúlyozottabb 
összetételét;

17. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg az IKT területén a 
nemekkel kapcsolatos kérdésekre irányuló kutatás finanszírozását;

18. úgy véli, hogy rendkívül fontos a női szerepmodellek és a vezető pozíciót betöltő nők 
számának növelése az IKT-ágazatban; felszólítja a férfi példaképeket, hogy emeljenek 
szót a nemek közötti egyenlőségért a digitális gazdaságban; hangsúlyozza, hogy az 
IKT-vállalkozásoknak olyan módszereket kell bevezetniük a humánerőforrásokkal 
kapcsolatban, amelyek előmozdítják a sokféleséget, többek között a nemek egyensúlyát 
a közép- és felsővezetői pozíciókban, valamint a vállalkozások igazgatóságaiban; 
üdvözli, hogy a Bizottság kinyilvánította azon szándékát, hogy ösztönzi a tőzsdén 
jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly 
javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelvre (a nők igazgatósági 
tagságáról szóló irányelv) irányuló 2012. évi javaslat elfogadását, és sürgeti a Tanácsot, 
hogy szüntesse meg a javaslat útjában álló akadályokat és fogadja el a javaslatot;

A kulturális, média- és audiovizuális ágazat

19. hangsúlyozza a kulturális, média-, reklám- és audiovizuális ágazatok hatását a nemi 
sztereotípiák kialakulásában és intenzívebbé válásában, valamint a normatív és 
kulturális akadályok előmozdításában, amelyek a közvetített nyelvezet és képek révén 
újratermelődnek;

20. felszólítja az audiovizuális és médiaágazatot, hogy a STEM-hez, valamint az IKT-hoz 
kapcsolódó szakmákban dolgozó nőket hangsúlyosan szerepeltessék, és ezáltal 
mutassák be a STEM-en és az IKT-n belüli sokféleséget és lehetőségeket; felszólítja a 
médiaipart, hogy a nőket olyan vitafórumokon, újságcikkekben és egyéb olyan helyeken 
szerepeltessék, ahol a technológiai témákkal kapcsolatos közvélemény és diskurzus 
formálódik;

21. emlékeztet annak fontosságára, hogy meg kell szüntetni az olyan algoritmusok, 
mesterségesintelligencia-alkalmazások, videojátékok és játékok tudatos és nem tudatos 
nemi alapú elfogultságát, amelyek káros nemi sztereotípiákat állandósítanak, továbbá a 
nők digitális, mesterséges intelligenciával kapcsolatos és az IKT területén való 
részvételének csökkenéséhez vezetnek; hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell az IKT-
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ágazaton belül az innováció torzulásával, ahol a szolgáltatások, a szoftverek és 
felhasználói alkalmazások tervezőinek és fejlesztőinek döntő többsége férfi, a 
felhasználók viszont főként nők;

A nők polgári, politikai és gazdasági szerepvállalásának növelése 

22. hangsúlyozza, hogy az IKT jelentősen növelheti a nők választási folyamatokban, 
nyilvános konzultációkban, felmérésekben és vitákban, valamint szerveződésekben és a 
nők jogainak képviseletében való részvételi képességét; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az e-kormányzati kezdeményezések kidolgozásakor vegyék 
figyelembe a nemi dimenziót; hangsúlyozza, hogy kampányokhoz, fórumokhoz és a női 
példaképek láthatóságának fokozásához hatékony az internet használata;

23. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy konstruktívan működjenek együtt a 
digitális civil társadalmi szervezetekkel és támogassák azokat, valamint ösztönözzék az 
ilyen szervezeteket arra, hogy vegyenek részt az internetirányításban; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a technológiához kapcsolódó közpolitikák 
kidolgozása és végrehajtása során szorosan működjenek együtt a nőkkel és a női civil 
társadalmi szervezetekkel is, és vonják be azokat annak érdekében, hogy jobban 
reagáljanak a nők és lányok mindennapi életében felmerülő aggályokra és enyhítsék 
azokat, valamint hogy előmozdítsák a nők gazdasági és digitális társadalmi befogadását;

24. ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy szervezzenek figyelemfelkeltő, képzési 
és a nemek közötti egyenlőség érvényesítését célzó kampányokat annak érdekében, 
hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az IKT területén történő jártasság hatással van a 
nők gazdasági szerepvállalására;

25. úgy véli, hogy ösztönözni kell a nőket arra, hogy töltsenek be kritikusabb szerepet az 
intelligens városok és községek tervezésében, fejlesztésében, kivitelezésében és 
fenntartásában;

Adatgyűjtés

26. üdvözli, hogy a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) 
szerves részeként létrehozták a „Nők a digitalizációban” eredménytáblát, valamint 
üdvözli az EIGE által a „Nemek közötti egyenlőség és az ifjúság: a digitalizációban 
rejlő lehetőségek és kockázatok” című 2018. évi jelentésében javasolt négy új mutatót; 

27. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, valamint a platformokat és vállalkozásokat, 
hogy gyűjtsenek életkor és nem szerint lebontott összehasonlítható adatokat az IKT 
használatáról, továbbá javasoljanak olyan kezdeményezéseket – többek között 
kutatásokat –, amelyek keretében jobban meg lehet érteni és kezelni a nemek közötti 
digitális szakadék kiváltó okait; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
meglévő, nem szerint lebontott adatok összegyűjtésével és felhasználásával mozdítsák 
elő a nők és a lányok digitális társadalmi befogadását akadályozó különféle tényezők 
kölcsönhatására irányuló további kutatásokat; hangsúlyozza, hogy a harmonizált 
adatgyűjtés megkönnyíti az adatok és a bevált gyakorlatok tagállamok általi 
összehasonlítását és megosztását;

A nemi alapú erőszak elleni küzdelem: Online erőszak



RR\1219057HU.docx 15/21 PE655.712v03-00

HU

28. nagy aggodalommal veszi tudomásul a digitális bűncselekmények, valamint a nők elleni 
megfélemlítés, molesztálás, személyes adataik megszerzése és közzététele, a zaklatás és 
az erőszak terjedését a digitális világban; hangsúlyozza a digitális és médiaműveltség, a 
kiberhigiénia és a kiberbiztonság fontosságát; forrásokat kér és olyan kampányok 
indítására hív fel, amelyek növelik a tudatosságot, és felvilágosítják a nőket arról, hogy 
felhasználói fiókjaik és kommunikációjuk biztonságossá tételével hogyan védhetik meg 
magukat az online világban, valamint amelyek az interneten való tiszteletteljes 
közösségi kommunikációval figyelmezteti a nőket a potenciális zaklatókról vagy 
agresszorokról, továbbá tájékoztatják őket arról, hogy incidens esetén hogyan kérhetnek 
segítséget; úgy véli, hogy az ilyen kampányoknak a nemi alapú erőszak és a nemi 
sztereotípiák ellen kell fellépniük, tájékoztatniuk kell a férfiakat arról, hogy hogyan 
viselkedjenek az interneten a nőkkel szemben, és biztosítaniuk kell a nők folyamatos 
véleménynyilvánítási szabadságát és a nyilvános vitában való érdemi részvételüket; úgy 
véli továbbá, hogy a vállalatoknak és a fejlesztőknek hatékony jelentéstételi és 
felfüggesztési mechanizmusok révén foglalkozniuk kell a nemi alapú online erőszakkal 
és az infrastruktúrájukkal való visszaéléssel; felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg a bejelentési csatornákat, és támogassák a rendőrség, az igazságszolgáltatási 
rendszer és az információs és kommunikációs technológiai ágazat képzési eszközeinek 
fejlesztését annak érdekében, hogy a bűnüldöző hatóságok képesek legyenek 
hatékonyan kivizsgálni és bíróság elé állítani a rosszindulatú támadókat, valamint 
támogatni az online zaklatás és erőszak áldozatait;

29. felhívja az uniós intézményeket, ügynökségeket és szerveket, valamint a tagállamokat 
és azok bűnüldöző hatóságait, hogy működjenek együtt, és tegyenek konkrét lépéseket 
az IKT bűncselekmények – különösen az online szexuális zaklatás, valamint a szexuális 
kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem – elkövetésére való felhasználása 
elleni fellépéseik összehangolására, és gyűjtsenek nemek szerint lebontott adatokat a 
nemi alapú online erőszakról; üdvözli a Bizottság bejelentését, miszerint felmérést 
készít a nemi alapú erőszakról; sürgeti, hogy a Bizottság és a tagállamok megfelelő 
finanszírozást biztosítsanak olyan MI-megoldások kifejlesztéséhez, amelyek megelőzik 
és leküzdik a nők és lányok ellen a kibertérben elkövetett erőszakot, online szexuális 
zaklatásukat és kizsákmányolásukat, és munkahelyi szexuális zaklatásukat; felszólítja a 
tagállamokat, hogy vizsgálják felül büntetőjogi jogszabályaikat a digitális erőszak új 
formáinak meghatározása és büntethetővé tétele érdekében, valamint ratifikálják az 
erőszakról és zaklatásról szóló, 2019. évi ILO-egyezményt, amely többek között a 
munkával kapcsolatos kommunikációra vonatkozik;

30. úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség megvalósításához alapvető fontosságú az 
életkornak megfelelő, átfogó szexuális és párkapcsolati oktatás, amely magában foglalja 
a kibererőszak, az online szexuális zaklatás, valamint a nők online tárgyiasítása, 
hiperszexualizációja és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelmet; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el szakpolitikákat és intézkedéseket a 
STEM oktatási helyszínein és az iskolákban, valamint az IKT ágazaton belül elkövetett 
szexuális zaklatás előfordulásának kezelésére; felhívja a munkáltatókat, hogy igazítsák 
ki HR-intézkedéseiket az online zaklatás régi és új formáinak kezelése érdekében 
azáltal, hogy kötelező képzéseket szerveznek és segélyhívó számot hoznak létre az 
áldozatok számára;

31. további, jogilag kötelező erejű intézkedésekre és irányelvre szólít fel a gyakran női 
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aktivistákra, politikusokra és más közszereplőkre irányuló nemi alapú erőszak, többek 
között az online erőszak és az online gyűlöletbeszéd megelőzése és leküzdése 
érdekében; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a nők online biztonságának 
védelme érdekében a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló, elfogadás 
előtt álló javaslat, valamint az internetes platformok új együttműködési kerete 
foglalkozzon az online platformoknak a felhasználók által terjesztett gyűlöletbeszéddel 
és más ártalmas, sértő és szexista tartalommal kapcsolatos felelősségével; felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozza ki az online erőszak harmonizált jogi 
fogalommeghatározásait és egy új magatartási kódexet a nemi alapú online erőszak 
elleni küzdelemmel foglalkozó online platformok számára;

Kialakulóban lévő területek

32. felszólítja a nemzeti közigazgatási szerveket és az uniós intézményeket, hogy 
működjenek együtt a magánszektorral európai szintű példakép-kampányok létrehozása 
érdekében, amelyek arra ösztönzik a fiatal nőket, hogy kiberbiztonsági szakmát 
válasszanak, ami jelentősen csökkentené a készséghiányt, fellendítené a gazdaságot, és 
javítaná az európai kiberbiztonsági ágazat általános ellenálló képességét;

33. hangsúlyozza, hogy további szabályozási erőfeszítésekre van szükség annak biztosítása 
érdekében, hogy az MI tiszteletben tartsa a nemek közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elveket és értékeket, az Európai Unió Alapjogi 
Chartája 21. cikkének megfelelően;

34. kiemeli, hogy nemi szempontok mentén behatóbban meg kell ismerni az olyan 
kialakulóban lévő területeket, mint az algoritmikus döntéshozatal, a blokklánc-
technológia, a kriptovaluta és az adatfelügyelet, és stratégiákat kell kidolgozni a 
kezelésükre;

Nemek közötti egyenlőség a fejlesztési politikákban 

35. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a jelenlegi válságban a fejlődő országokban és 
régiókban nőhet a nemek közötti digitális szakadék; a fejlesztési stratégiákban a nemek 
közötti egyenlőség elérésének eszközeként hangsúlyozza a nők és lányok digitális 
jártasságának, valamint a digitális megoldások hozzáférhetőségének és 
megfizethetőségének fontosságát; hangsúlyozza, hogy a fejlesztési forrásokat a lányok 
és nők digitális oktatásának előmozdítására kell fordítani, és támogatni kell a nők által 
irányított projekteket a digitális ágazatban, különösen azokaz, amelyek társadalmi 
hatással bírnak;

36. emlékeztet arra, hogy a fogyatékossággal élők, az etnikai és kisebbségi csoportok, a 
különböző társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező nők, az idősebb és a vidéki 
térségekben élő nők, valamint a menekült és migráns nők nehézségekkel 
szembesülhetnek a digitális szolgáltatásokhoz és a kapcsolódó infrastruktúrához való 
hozzáférést illetően; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésére irányuló valamennyi kezdeményezésben interszekcionális 
megközelítésre van szükség a nők digitális szolgáltatásokhoz és oktatáshoz való 
hozzáférése, ezek általuk való használata, valamint a nők digitális gazdaságban és 
társadalomban való foglalkoztatása tekintetében; felhívja a tagállamokat, hogy kezeljék 
a társadalom összes kiszolgáltatott csoportjának digitális kirekesztését, és tegyék 
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számukra hozzáférhetővé az IKT-oktatást azáltal, hogy a tanítási módszereket és 
időbeosztást úgy alakítják, hogy az figyelembe vegye a nők oktatáshoz való 
hozzáférését meghatározó különböző tényezőket;

°

° °

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A digitalizáció alapvetően változtatta meg életünket, új lehetőségeket teremtett, de számos 
kihívással is járt. Az egyenlő munkaerő-piaci lehetőségek, az egyenlő munkahelyi bánásmód, 
valamint a digitális ágazatban a nemek közötti egyensúlyra való törekvés rendkívül fontos 
nemcsak az EU gazdasága, például a GDP növekedése szempontjából, hanem a 
természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) pályát választó 
tehetséges nők és lányok számára biztosítandó alapvető igazságosság szempontjából is. 

A jelenlegi Covid19-válság – amely forradalmasította az IKT és más digitális technológiák 
emberek és vállalatok általi, munkavégzésre és kommunikálásra történő használatát – csak 
rávilágított arra, hogy sürgősen elő kell mozdítani a nemek közötti egyensúlyt ebben az 
ágazatban. 

Az egyenlőtlenségek azonosítása már évtizedekkel ezelőtt megtörtént, és az évek során 
erőfeszítéseket tettek mindezek kezelésére. Mindazonáltal, amint azt az Európai Parlament 
Állampolgári Jogi és Alkotmányügyi Tematikus Főosztálya által a FEMM bizottság kérésére 
közelmúltban megrendelt tanulmány is kimutatta, továbbra is előítéletek és egyenlőtlenségek 
tapasztalhatóak a STEM területén és a digitális ágazatban (pl. a digitális technológiák, a 
számítástechnika, az információtechnológia, az információs és kommunikációs technológia, a 
mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság területén).

Ez a jelentés két fő jelenséget azonosít, amelyek hozzájárultak ehhez a valósághoz. A lányok 
egyrészt kulturális okokból hajlamosak elkerülni ezeket a területeket, mivel ezeket nem 
tekintik életképes karrierpályának. Másrészt az ezen utat ténylegesen követők közül sokan – 
akár diákként, akár szakemberként – feladják valahol az utat, amit már a fentiekben a 
„szivárgó vezeték” elnevezéssel illettünk. A férfiak és nők közötti különbségek meglehetősen 
korán nyilvánvalóvá válnak, és egész életük során köztudomásúak. A 15–16 éves korú fiúk 
73%-a véli úgy, hogy biztosan használja az elektronikus készülékeket, míg az azonos 
korcsoportba tartozó lányoknak csupán 63%-a állítja ugyanezt. Ennél is aggasztóbb, hogy a 
tizenéves lányoknak csupán 3%-a fejezte ki érdeklődését IKT-szakemberként való karrier 
iránt.

A „szivárgó vezeték” arra a helyzetre utal, amikor minél tovább halad előre egy nő egyetemi 
tanulmányaiban és szakmájában, annál nagyobb a valószínűsége lemorzsolódásának. A 
szivárgó vezeték számos körülménynek tudható be, többek között a nem családbarát 
munkakörnyezetnek, a női kollégák és mentorok, valamint a szakmai elismerés hiányának.

Cél és intézkedések

E saját kezdeményezésű jelentés célja a nemek közötti jelenlegi digitális szakadék kiváltó 
okainak kezelése, a rendelkezésre álló adatok vizsgálata, valamint konkrét intézkedések és 
fellépések előterjesztése a nők és lányok digitális gazdaságban való részvételének 
előmozdítása érdekében. 

A nemek közötti digitális szakadék többféle okra vezethető vissza. Az előadó jelentése az 
oktatás korai szakaszaitól a foglalkoztatás szintjéig ível, ideértve a társadalmi és kulturális 
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hatásokat is, és megkísérli azonosítani azokat a pozitív visszacsatolási spirálokat és szűk 
keresztmetszeteket, amelyek megakadályozzák a nők és lányok teljes integrációját a digitális 
ágazatban.

Ez a jelentés ajánlásokat fogalmaz meg a Bizottság, a tagállamok és általában a társadalom 
számára. 

Az előadó hangsúlyozza, hogy nem csak az állami hatóságok és szervek feladata, hogy 
megfelelő választ adjanak a nemek közötti digitális szakadék leküzdésére. A különböző 
szereplők – közéleti személyiségek, magánszereplők vagy tudományos szakemberek – célzott 
intézkedéseket hajthatnak végre annak érdekében, hogy hatékonyan fokozzák a nők és lányok 
részvételét és szerepét a digitális gazdaságban.

Ösztönözni kell a nők műszaki és magas szintű munkakörökben való részvételét azáltal, hogy 
már a korai szakaszban leküzdjük az oktatási és szakmai akadályokat, ugyanakkor garantáljuk 
a nők számára az egész életen át tartó digitális tanulást.

Ez a jelentés számos ajánlást is tartalmaz, amelyek célja a nemek közötti digitális szakadék 
kezelése olyan különböző területeken, mint a média, a kultúra és az audiovizuális ágazat, 
valamint a nők polgári, politikai és gazdasági részvétele.

Az IKT területén az adatgyűjtés, a kiberbiztonság és a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos további kutatások fontosságával is foglalkozunk. 

Az előadó meg van győződve arról, hogy a nemek közötti szakadék felszámolása minden 
szinten növelni fogja a jólétet, és a nők és férfiak közötti fokozott egyenlőség révén 
biztosítani fogja a társadalmi igazságosságot.
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