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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la disparitatea de gen în ceea ce privește competențele digitale1

1. Deși milioane de europeni sunt șomeri, întreprinderile nu găsesc întotdeauna profesioniști 
în domeniul IT.

2. Se estimează că, în curând, pentru 90 % dintre locurile de muncă va fi nevoie de un 
anumit nivel de competențe digitale. Prin urmare, toți cetățenii vor trebui să deprindă 
anumite competențe digitale pentru a putea interacționa cu societatea. 

3. Potrivit unui raport al Comisiei, aproape jumătate dintre europeni (47 %) nu dețin 
suficiente competențe digitale. În prezent, numărul bărbaților cu o diplomă în știință, 
tehnologie sau matematică este de două ori mai mare decât cel al femeilor absolvente în 
aceste domenii. 

4. Un deficit de persoane cu competențe digitale poate conduce, până în 2020, la un număr 
cuprins între 756 000 și 825 000 de locuri de muncă neocupate în domeniul TIC. În rândul 
absolventelor se înregistrează un deficit disproporționat de competențe digitale necesare 
pentru ocuparea acestor locuri de muncă. 

5. În prezent, femeile sunt dezavantajate pe piața ocupării forței de muncă din domeniul 
digital. Comisia și Consiliul sunt invitate să evalueze disparitatea de gen în ceea ce 
privește competențele digitale. Ar trebui examinată posibilitatea unor inițiative pentru 
promovarea unui număr mai mare de absolvente ale programelor dedicate științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii.

6. Comisia și Consiliul sunt invitate, de asemenea, să își reexamineze strategiile actuale 
ținând seama de aceste cifre.

7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


