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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата 
комисия по култура и образование следните изменения:

Изменение 1

Предложение за резолюция
Съображение A a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Aa. като има предвид, че 
равенството между жените и 
мъжете е основна ценност на ЕС и е 
залегнало в членове 8 и 19 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз;

Or. [en]
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Изменение 2

Предложение за резолюция
Съображение Б a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Бa. като има предвид, че по 
отношение на цифровите умения 
между мъжете и жените съществува 
разлика от 11%1; като има предвид, че 
жените са значително по-слабо 
представени в сектора на 
информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) 
(с дял от 17% от общо 8 милиона 
специалисти в ЕС) и сред 
завършилите висше образование в 
областта на науката, технологиите, 
инженерството и математиката 
(НТИМ) (36%), като делът на 
мъжете, работещи в цифров сектор, 
е 3,1 пъти по-голям от този на 
жените въпреки факта, че 
момичетата изпреварват момчетата 
по цифрова грамотност2; като има 
предвид, че делът на жените в този 
сектор намалява и процентът на 
жените в професиите в областта на 
ИКТ все още остава под 2% от общия 
дял на жените на европейския пазар 
на труда;
_____________________
1 Европейска комисия, 2019 г., 
информационно табло „Жените в 
областта на цифровите технологии“.
2 Съобщение на Комисията от 5 март 
2020 г., озаглавено: „Съюз на 
равенство: Стратегия за равенство 
между половете (2020 – 2025 г.)“ 
(COM(2020)0152).

Or. [en]



AD\1213744BG.docx 5/30 PE657.431v01-00

BG

Изменение 3

Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вa. като има предвид, че средният 
процент на жените, работещи в 
областта на ИИ и киберсигурността 
в световен мащаб, е съответно 12% и 
20% въпреки факта, че търсенето на 
работна ръка в тези две области се е 
увеличило драстично през годините; 
като има предвид, че малкият брой 
жени, работещи в областта на 
иновативните технологии, може да 
окаже значително въздействие върху 
проектирането, разработването и 
прилагането на тези технологии, 
което ще доведе до запазване на 
съществуващите дискриминационни 
практики и стереотипи и до 
разработването на алгоритми, 
основани на предубеждения по 
отношение на пола; като има 
предвид, че реализирането на пълния 
потенциал на цифровите умения на 
жените може да допринесе 
значително за стимулиране на 
европейската икономика, особено 
като се има предвид, че в Европа има 
около един милион свободни работни 
места за експерти в областта на 
цифровите технологии, че 70% от 
дружествата забавят инвестициите, 
тъй като не могат да намерят хора с 
подходящите цифрови умения3, и че в 
някои категории работни места над 
90% от работните места изискват 
специфични видове цифрови умения4;
_____________________
3 Доклад на Комисията от 17 юни 
2020 г. относно въздействието на 
демографските промени.
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4 Съобщение на Комисията от 1 юли 
2020 г., озаглавено „Европейска 
програма за умения за постигане на 
устойчива конкурентоспособност, 
социална справедливост и 
издръжливост“ (COM(2020)0274).

Or. [en]
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Изменение 4

Предложение за резолюция
Съображение Г a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Гa. като има предвид, че сред 
момичетата все още липсва интерес 
да следват висше образование в 
областта на ИКТ и НТИМ, което 
води до загуба на социални и 
икономически възможности и 
възпрепятства потенциалното 
намаляване на неравенството между 
половете и на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; 
като има предвид, че момичетата 
проявяват интерес към 
дисциплините в областта на НТИМ 
на възраст около 11 години и губят 
интерес на 15 години; като има 
предвид, че 73% от момчетата на 
възраст 15 и 16 години с лекота 
използват цифрови устройства, с 
които не са запознати, в сравнение с 
63% от момичетата в същата 
възрастова група;

Or. [en]
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Изменение 5

Предложение за резолюция
Съображение Г б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Гб. като има предвид, че 
отношението към дисциплините в 
областта на НТИМ не се различава 
между момчетата и момичетата по 
време на началното образование, но 
културното обезсърчаване и липсата 
на осведоменост и насърчаване на 
женски ролеви модели 
възпрепятстват и оказват 
отрицателно въздействие върху 
самоувереността на момичетата и 
жените и върху възможностите им 
да следват висше образование в 
областта на ИКТ и НТИМ, 
свързаните с тях професии и 
цифровото предприемачество и водят 
до дискриминация и по-малко 
възможности за жените на пазара на 
труда, особено в ориентирани към 
бъдещето сектори, които предлагат 
по-висококачествени и по-добре 
платени работни места;

Or. [en]
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Изменение 6

Предложение за резолюция
Съображение Д a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Дa. като има предвид, че жените 
са по-малко уверени в собствените си 
цифрови умения, въпреки че 
цифровите умения са необходими в 
живота и на работното място, 
особено сега, когато мерките за 
изолация в домашни условия, свързани 
с COVID-19, принуждават 
значителен брой хора да разчитат на 
интернет връзка, за да работят, учат 
или купуват храна;

Or. [en]
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Изменение 7

Предложение за резолюция
Съображение Е a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Еa. като има предвид, че следва да 
се наблегне на факторите, които 
мотивират и помагат на 
момичетата да проявят интерес от 
образованието в областта на НТИМ, 
свързаните с тях професии и 
цифровото предприемачество, като 
например насърчаване на женски 
ролеви модели, подкрепа по страна на 
преподавателите, получаване на 
одобрение от групата на 
връстниците си и развиване на 
творчески и практически опит;

Or. [en]
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Изменение 8

Предложение за резолюция
Съображение Ж a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Жa. като има предвид, че 
разпространението на COVID-19, 
прекъсването на образованието, 
причинено от затварянето на 
училища и други образователни 
институции, както и 
принудителната социална изолация и 
ограниченията, от една страна, 
породиха опасения относно 
въздействието на прекъсванията в 
образованието върху уязвимите 
ученици поради техния социално-
икономически необлагодетелстван 
произход или място на пребиваване, 
като например момичетата в 
селските, отдалечените и 
обезлюдените райони, които са 
изправени пред повече пречки пред 
записването в цифровото образование 
и достъпа до добра инфраструктура и 
услуги в областта на ИКТ, 
включително интернет и 
широколентов достъп, и от друга 
страна, доказаха, че е налице ясна 
необходимост от ефективно, добре 
функциониращо и приобщаващо 
цифрово образование с увеличени 
инвестиции в умения за цифрова 
грамотност и онлайн образование, 
както и необходимост от ускоряване 
на процеса на повишаване на 
осведомеността и прилагане на 
новите технологии;

Or. [en]
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Изменение 9

Предложение за резолюция
Параграф 1 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират при 
разработването на политики в 
областта на цифровото образование, 
че те преодоляват неравенството 
между половете в областта на 
цифровите технологии – което е 
икономически, обществен и културен 
въпрос, който забавя растежа на 
икономиката на ЕС – с 
многостепенни и цялостни политики, 
както и да гарантират, че всички 
студенти притежават уменията, 
необходими за изпълнение на 
задачите на бъдещите работни 
места на променящия се пазар на 
труда, и разполагат с равни 
възможности, които им позволяват 
да се справят с бъдещите 
предизвикателства, свързани с 
глобалната конкурентоспособност и 
цифровата икономика, като 
насърчават ориентиран към човека 
подход към технологиите, който 
зачита равенството между половете; 
призовава Комисията да включи в 
своя План за действие в областта на 
цифровото образование 
институционална хоризонтална 
стратегия с цел борба с 
неравенството между половете; 
обръща внимание на факта, че 
недостатъчното използване на 
човешкия капитал, свързан с 
неравенството между половете, 
оказва отрицателно въздействие 
върху свързаните с научните 
изследвания и иновациите 
предприятия и цялостното 
икономическо развитие и също така 
има вредни социални последици;

Or. [en]
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Изменение 10

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. призовава Комисията и 
държавите членки да разработят 
висококачествено, приобщаващо и 
недискриминационно цифрово 
образование, което да гарантира, че 
цифровото общество включва всеки и 
е предпоставка за успешна цифрова 
трансформация и за пълното 
прилагане на Програмата в областта 
на цифровите технологии за Европа, 
която няма да изостави никого, ще 
бъде от полза за всички и ще 
допринесе за равенството между 
половете; подчертава, че 
увеличаването на броя на младите 
момичета и жени, които започват 
цифрово образование и навлизат на 
пазара на труда в областта на ИКТ, 
като се наемат повече хора с по-
широки умения и таланти, допринася 
значително за формирането на 
всеобхватно общество, за 
изграждането на по-устойчива и 
приобщаваща икономика чрез научни, 
цифрови и технологични иновации и 
за премахването на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; 
приветства акцента на Стратегията 
за равенство между половете върху 
равенството между половете в 
цифровия преход, по-специално 
актуализирания План за действие в 
областта на цифровото образование, 
актуализираната Европейска 
програма за умения и препоръката на 
Съвета относно професионалното 
образование и обучение; подчертава 
необходимостта от интегриране на 
принципа на равенство между 
половете във всички политики на ЕС 
по отношение на образованието, 
уменията и цифровизацията; 
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приветства информационното табло 
на Комисията относно жените в 
областта на цифровите технологии, 
което ще наблюдава участието на 
жените в цифровата икономика; 
насърчава държавите членки да 
добавят образованието в областта на 
компютърните науки към 
националните си учебни програми и 
да въведат промени, които ще 
направят цифровото образование 
привлекателно за момичетата и за 
момчетата от ранна възраст; 
подчертава, че цифровото 
образование трябва да бъде планирано 
и създадено, за да се даде възможност 
на момчетата и момичетата да 
изразяват своите интереси и умения в 
цифровата сфера и да се насърчи 
тяхното творчество и новаторство; 
насърчава по-социален подход към 
образованието в областта на ИКТ и 
НТИМ, за да се подчертае социалното 
въздействие на тези професии, 
например чрез включване на 
въвеждащи курсове по социални науки 
във всяка техническа област като 
част от цифровото образование;

Or. [en]
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Изменение 11

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. призовава Комисията и 
държавите членки да създадат нови 
канали за връзка с момичетата и да 
въведат инструменти, които да 
насърчават момичетата и жените 
да се ангажират с различните форми 
на цифрово образование; подчертава, 
че продължаващите различия между 
половете в рамките на образованието 
трябва да бъдат преодолени чрез 
образование и обучение на учителите 
и другите преподаватели на всеки 
етап от образованието в процеса на 
формиране на очаквания и 
предубеждения по отношение на 
цифровите умения и 
професионалното развитие в 
областта на ИКТ, тъй като от ранна 
възраст жените се сблъскват с 
дискриминация и предразсъдъци по 
отношение на своите цифрови умения 
и потенциал за участие в цифровото 
образование и на пазара на труда в 
областта на ИКТ; призовава за 
ефективно финансиране и стратегии, 
които да включват положителни 
действия, учене през целия живот и 
активно насърчаване на момичетата 
да следват висше образование в 
областта на ИКТ и НТИМ; 
подчертава, че най-ефективното 
използване на ресурсите е 
създаването на специален 
инструмент за финансиране с цел 
преодоляване на неравенството 
между половете в областта на 
цифровите технологии; подчертава 
необходимостта от инвестиране в 
програми за преквалификация и 
повишаване на квалификацията на 
жените в областта на цифровата 
грамотност и съответните цифрови 
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умения; припомня, че цифровият 
сектор се променя с все по-бързи 
темпове и че поради това е разумно да 
се прилагат политики, които 
създават възможности за жените и 
младите момичета да учат през 
целия си живот; 

Or. [en]
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Изменение 12

Предложение за резолюция
Параграф 6 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6a. настоява в следващия План за 
действие в областта на цифровото 
образование да бъде изцяло 
интегрирано равенството между 
половете; подчертава, че цифровото 
образование трябва да играе 
съществена роля за увеличаване на 
участието на момичетата и жените 
в цифровата ера, и особено в 
областите, свързани с цифровото 
предприемачество, ИКТ и НТИМ, 
както и за премахване на 
неравенството между половете в 
областта на цифровите технологии и 
за гарантиране на по-добро цифрово 
приобщаване и цифрова грамотност 
чрез надграждане върху най-добрите 
практики; посочва, че неравенството 
между половете във висшето 
образование продължава да 
съществува на пазара на труда, тъй 
като само 5 от 20-те най-
разпространени професии в ЕС са 
балансирани между половете 
(съотношение 40/60) според 
Европейския институт за равенство 
между половете (EIGE)5;

______________
5 https://eige.europa.eu/news/education-
key-breaking-gender-stereotypes , 
https://eige.europa.eu/publications/study-
and-work-eu-set-apart-gender-report

Or. [en]
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https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
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Изменение 13

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11a. подчертава, че учебните 
предмети в областта на 
машиностроенето, техниката и 
цифровите технологии доста често 
имат програма и подход, които 
неосъзнато са насочени към мъжете; 
подчертава, че образованието може 
да бъде ключът към разчупване на 
стереотипите, свързани с пола, и че 
тези стереотипи следва да бъдат 
оспорвани, а не засилени, в класните 
стаи, за да се създадат съобразени с 
пола подходи към образованието и 
преподаването;

Or. [en]
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Изменение 14

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12a. припомня, че важна пречка 
пред участието на жените в онлайн 
дейности и социални мрежи са 
кибернасилието и онлайн тормозът, 
които засягат непропорционално 
момичетата и жените; подчертава, 
че жените и младите момичета също 
са изправени пред враждебност и 
предразсъдъци по време на цялото си 
участие в сектора на ИКТ или 
цифровото образование; отбелязва, че 
планът за действие в областта на 
цифровото образование следва да има 
за цел да предостави на момичетата, 
младите жени и мъже умения и 
инструменти, за да им помогне да 
реагират на кибернасилие, тормоз, 
онлайн тормоз и да се ориентират в 
случаите на дезинформация; 
насърчава държавите членки да 
предвидят строги кодекси за 
поведение и протоколи за съобщаване 
на всички случаи на тормоз на 
съответните органи; подчертава, че 
Конвенцията от Истанбул за 
превенция и борба с насилието над 
жени и домашното насилие следва да 
бъде ратифицирана и приложена;

Or. [en]
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Изменение 15

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. призовава Комисията и 
държавите членки, както и частните 
участници да намерят по-
привлекателни и творчески начини за 
представяне на женски ролеви модели 
с успешна кариера в областта на ИКТ 
и НТИМ, особено жените лидери в 
областта на цифровите технологии и 
технологиите, с цел да се мотивират, 
вдъхновят и насърчат момичетата 
да продължат образованието си в 
областта на ИКТ и НТИМ, да 
разчупят съществуващите 
стереотипи и да повишат доверието 
на жените в своите цифрови умения; 
подчертава, че новите и 
нововъзникващите технологии, като 
например изкуственият интелект, 
роботиката и виртуалната и 
разширената реалност, предлагат 
вълнуващи нови перспективи, които 
заинтригуват младите жени и ги 
насърчават да участват в 
разработването и прилагането на 
тези технологии;

Or. [en]
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Изменение 16

Предложение за резолюция
Параграф 13 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13б. призовава Комисията и 
държавите членки да положат 
повече усилия за насърчаване на 
цифровите умения сред момичетата, 
за да ги насърчат да инвестират в 
цифрови умения и да избират 
професионално развитие в областта 
на ИКТ и НТИМ; подчертава 
необходимостта от повишаване на 
осведомеността за справяне с 
дискриминацията и предразсъдъците 
срещу жените и необходимостта от 
насърчаване на политики, които 
допринасят за създаването на 
приобщаваща среда, за да се поддържа 
възможно най-голям брой жени в 
рамките на системата, след като 
бъдат ангажирани; призовава за 
подход „отдолу нагоре“ и приобщаващ 
диалог със съответните 
заинтересовани лица, като например 
частни дружества, 
неправителствени организации, 
държавни институции, създатели на 
политики и гражданското общество, 
с цел на момичетата да се 
предоставят цифрови умения, да им 
се осигурят вдъхновяващи ролеви 
модели, да се укрепи равенството 
между половете и да се гарантира 
защитата на правата на жените и 
момичетата на образование, работа и 
достоен живот; призовава за 
събиране и споделяне между 
държавите членки на информация 
относно примерите за най-добри 
практики и успешните модели, за да 
се гарантира, че преподавателите са 
запознати с неравенството между 
половете в областта на цифровото 
образование и причините за него, 
както и за включването на такива 
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практики и препоръки в 
националните политики в областта 
на образованието и пазара на труда 
чрез включване на целенасочени мерки 
в националните планове за действие;

Or. [en]
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Изменение 17

Предложение за резолюция
Параграф 14 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14a. насърчава различни частни 
образователни инициативи да 
подпомагат момичетата, които 
започват обучение в областта на 
цифровите технологии, и да 
насърчават жените в цифровите 
професии и цифровата икономика 
чрез завладяващи истории в 
социалните медии, професионални 
европейски мрежи, организирани от 
жени за жени, и инициативи на 
технологични дружества; подчертава 
значението на работната група на 
Комисията „Жените в областта на 
цифровите технологии“ и 
инициативата „Digital4Her“;

Or. [en]
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Изменение 18

Предложение за резолюция
Параграф 14 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14б. призовава Комисията и 
държавите членки да вземат предвид 
положението на жените и 
момичетата с увреждания и жените 
и момичетата в най-отдалечените 
региони или селските райони и да 
гарантират техния пълен достъп и 
приобщаване в цифровото 
образование, за да се избегне 
увеличаването на цифровото 
разделение;

Or. [en]
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Изменение 19

Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. призовава държавите членки да 
вземат предвид продължаващите 
опасения относно риска от по-
нататъшно разпространение на 
COVID-19, да гарантират най-високо 
равнище на мерки за защита на 
здравето на учителите и 
обучителите, да отдадат приоритет 
на инициативите за обучение в 
областта на цифровите умения, да се 
справят с проблема с липсата на 
оборудване, като предоставят 
икономически и/или материални 
стимули за уязвимите ученици и 
учениците в неравностойно социално-
икономическо положение, като 
момичетата в селските райони, да се 
адаптират по подходящ начин към 
настоящото положение и да 
разработят инструменти, за да 
гарантират пълен достъп до цифрово 
образование и безпроблемното му 
функциониране; подчертава, че 
жените поемат по-голямата част от 
неплатената домакинска работа и 
работа по полагане на грижи у дома – 
дял, който се увеличи по време на 
пандемията от COVID-19, и 
подчертава, че в резултат на това е 
по-малко вероятно жените да имат 
достатъчно време за използване на 
цифрови инструменти и за участие в 
цифрово образование; препоръчва да се 
увеличат усилията за стимулиране на 
участието на жените и свързаното с 
равенството на половете измерение 
на пазара на труда и в областта на 
образованието чрез насърчаване на 
равно поделяне на грижите и 
домакинските отговорности между 
жените и мъжете и чрез подкрепа за 
равното ползване на отпуск за 
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отглеждане на дете и за полагане на 
грижи от жените и мъжете; 
призовава Комисията да включи в 
своята политика в областта на 
цифровото образование гъвкави 
методи на обучение, специално 
предназначени за жени, полагащи 
грижи, и за други лица, които не 
могат да посещават класове, но 
могат да участват в дистанционно 
обучение;

Or. [en]
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Изменение 20

Предложение за резолюция
Параграф 15 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. изисква събирането на 
нюансирани статистически данни по 
пол, за да се оценят резултатите от 
политиките, и събирането на данни, 
групирани по пол и възраст, за да се 
получи по-добра представа за 
цифровото разделение между 
половете; във връзка с това 
приветства решението за 
съсредоточаване на индекса за 
равенство между половете на EIGE за 
2020 г. върху труда в цифровия свят;

Or. [en]
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Изменение 21

Предложение за резолюция
Параграф 15 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15в. отбелязва, че държавите 
членки трябва да играят ключова 
роля за гарантиране на 
предоставянето на публично 
образование по начини, които да 
засилват равенството между 
половете, да предоставят 
необходимите цифрови умения за 
всички и да се борят срещу 
свързаните с пола стереотипи за 
момичетата и момчетата, по-
специално в областта на ИКТ;

Or. [en]
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Изменение 22

Предложение за резолюция
Параграф 15 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15г. подчертава, че 
бюджетирането, съобразено с 
равенството между половете, и 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете трябва да 
бъдат част от всяка политика, 
включително политиките в 
областта на цифровото образование;

Or. [en]


