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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
βασική αξία της ΕΕ, η οποία 
κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. [en]
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Τροπολογία 2

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά 
μεταξύ φύλων στις ψηφιακές δεξιότητες 
ανέρχεται στο 11% 1· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά (17% 
των 8 εκατομμυρίων ειδικών στην ΕΕ) 
στον τομέα των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), καθώς και μεταξύ των αποφοίτων 
θετικών επιστημών, τεχνολογίας, 
μηχανικής και μαθηματικών ( στον τομέα 
STEM αντιπροσωπεύουν το 36 %),  ενώ 
το ποσοστό των ανδρών που εργάζονται 
σε έναν ψηφιακό τομέα είναι 3.1 φορές 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό 
των γυναικών, παρά το γεγονός ότι τα 
κορίτσια υπερτερούν των αγοριών στον 
ψηφιακό γραμματισμό2· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μερίδιο των γυναικών σε 
αυτόν τον τομέα μειώνεται, ενώ το 
ποσοστό των γυναικών σε σταδιοδρομίες 
ΤΠΕ παραμένει κάτω από το 2 % του 
συνολικού μεριδίου των γυναικών στην 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ·
_____________________
1 Πίνακας αποτελεσμάτων σχετικά με τις 
γυναίκες στην ψηφιακή εποχή που έχει 
καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης 
Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση 
ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων 2020-2025» 
(COM(2020)0152).

Or. [en]
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Τροπολογία 3

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο 
ποσοστό των γυναικών που 
απασχολούνται στους τομείς της 
τεχνητής νοημοσύνης και της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, παγκοσμίως, είναι 
12 % και 20 %, αντίστοιχα, παρά το 
γεγονός ότι η ζήτηση εργασίας σε αυτούς 
τους δύο τομείς έχει αυξηθεί δραστικά με 
την πάροδο των ετών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι  χαμηλός αριθμός γυναικών 
που απασχολούνται σε καινοτόμους 
τεχνολογίες είναι γεγονός που μπορεί να 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών 
των τεχνολογιών, οδηγώντας στην 
αναπαραγωγή των υφισταμένων 
πρακτικών και στερεοτύπων που 
εισάγουν διακρίσεις και στην ανάπτυξη 
αλγορίθμων μεροληπτικών ως προς το 
φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
ιδίως επειδή υπάρχουν περίπου 1 
εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη για ειδικούς στον ψηφιακό 
τομέα, ενώ το 70 % των εταιρειών 
καθυστερούν τις επενδύσεις διότι δεν 
βρίσκουν άτομα με τις κατάλληλες 
ψηφιακές δεξιότητες3, και σε ορισμένες 
κατηγορίες, πάνω από το 90 % των 
θέσεων απαιτούν συγκεκριμένα είδη 
ψηφιακών δεξιοτήτων4·
_____________________
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης 
Ιουνίου 2020, σχετικά με τις επιπτώσεις 
της δημογραφικής αλλαγής.
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4 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης 
Ιουλίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» 
(COM(2020)0274).

Or. [en]

Τροπολογία 4

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 
ενδιαφέροντος μεταξύ των κοριτσιών για 
ανώτερες σπουδές στον τομέα των ΤΠΕ 
και των STEM,  γεγονός που οδηγεί σε 
απώλεια κοινωνικών και οικονομικών 
ευκαιριών και αποτρέπει δυνητικά τη 
μείωση της ανισότητας μεταξύ των 
φύλων και του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα κορίτσια αρχίζουν να 
ενδιαφέρονται για θέματα STEM περίπου 
στην ηλικία των 11 ετών και χάνουν το 
ενδιαφέρον τους γύρω στα 15 τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 73 % των 
αγοριών ηλικίας 15 έως 16 ετών 
χρησιμοποιούν άνετα ψηφιακές συσκευές 
με τις οποίες είναι λιγότερο εξοικειωμένα, 
σε σύγκριση με το 63 % των κοριτσιών 
στην ίδια ηλικιακή ομάδα·

Or. [en]
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Τροπολογία 5

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάση 
απέναντι στους τομείς STEM δεν 
διαφέρει μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, αλλά ότι η πολιτιστική 
αποθάρρυνση και η έλλειψη 
ευαισθητοποίησης, καθώς και η 
προώθηση γυναικείων προτύπων 
εμποδίζουν και επηρεάζουν αρνητικά την 
αυτοπεποίθηση και τις ευκαιρίες των 
κοριτσιών και των γυναικών να 
ακολουθήσουν σπουδές στους τομείς 
STEM και ΤΠΕ, σχετικές σταδιοδρομίες 
και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, και 
οδηγούν σε διακρίσεις και λιγότερες 
ευκαιρίες για τις γυναίκες στην αγορά 
εργασίας, ιδίως σε μελλοντοστραφείς 
τομείς, οι οποίοι προσφέρουν θέσεις 
εργασίας καλύτερα αμειβόμενες και 
υψηλότερης ποιότητας·

Or. [en]
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Τροπολογία 6

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες δείχνουν μικρότερη εμπιστοσύνη 
στις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες, ενώ 
οι ψηφιακές δεξιότητες είναι 
απαραίτητες στη ζωή και στην εργασία, 
ιδίως σήμερα που, λόγω της κοινωνικής 
απομόνωσης εξαιτίας της νόσου COVID-
19, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 
είναι υποχρεωμένοι να βασίζονται σε 
διαδικτυακή σύνδεση για να εργαστούν, 
να σπουδάσουν ή να αγοράσουν τρόφιμα·

Or. [en]
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Τροπολογία 7

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να δοθεί έμφαση στους παράγοντες που 
ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν το 
ενδιαφέρον των κοριτσιών για σπουδές 
στους τομείς STEM, τις συναφείς 
σταδιοδρομίες και την ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, όπως η προώθηση 
νέων γυναικείων προτύπων, η 
καθοδήγηση εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών, η υποστήριξη από το 
περιβάλλον, και η ανάπτυξη 
δημιουργικότητας και πρακτικής 
εμπειρίας·

Or. [en]
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Τροπολογία 8

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξάπλωση της COVID-19, η διακοπή της 
εκπαίδευσης που προκλήθηκε από το 
κλείσιμο σχολείων και των άλλων 
εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, και η 
αναγκαστική κοινωνική απομόνωση και 
περιορισμοί, αφενός προκάλεσαν 
ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο της 
διακοπής της εκπαίδευσης ευάλωτων 
σπουδαστών λόγω του κοινωνικο-
οικονομικού τους  μειονεκτούντος 
περιβάλλοντος ή τόπου διαμονής, όπως 
είναι τα κορίτσια σε αγροτικές, 
απομακρυσμένες και ερημωμένες 
περιοχές που αντιμετωπίζουν 
περισσότερα εμπόδια για την εγγραφή 
στην ψηφιακή εκπαίδευση και την 
πρόσβαση σε καλές υποδομές και 
υπηρεσίες ΤΠΕ, στο διαδίκτυο και τις 
ευρυζωνικές συνδέσεις, και, αφετέρου, 
απέδειξαν την αναμφισβήτητη ανάγκη 
μιας αποτελεσματικής, εύρυθμα 
λειτουργούσας και χωρίς αποκλεισμούς 
ψηφιακής εκπαίδευσης με αυξημένες 
επενδύσεις σε δεξιότητες ψηφιακού 
γραμματισμού και διαδικτυακής 
μάθησης, καθώς και την ανάγκη 
επιτάχυνσης της διαδικασίας 
ευαισθητοποίησης και εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών ·

Or. [en]
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Τροπολογία 9

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, κατά την ανάπτυξη πολιτικών 
ψηφιακής εκπαίδευσης, να διασφαλίσουν 
ότι αντιμετωπίζουν το ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των φύλων - που αποτελεί 
οικονομικό, κοινωνιακό και πολιτιστικό 
ζήτημα, που επιβραδύνει την ανάπτυξη 
της οικονομίας της ΕΕ- με πολυεπίπεδες 
και ολιστικές πολιτικές, και ότι όλοι οι 
σπουδαστές διαθέτουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την εκτέλεση 
καθηκόντων στις εργασίες του μέλλοντος 
και στη  μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, 
και έχουν ίσες ευκαιρίες που τους 
επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν τις 
μελλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται 
με την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και 
την ψηφιακή οικονομία, με την 
προώθηση μιας ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισης της τεχνολογίας που σέβεται 
τις θεμελιώδεις αξίες και την ισότητα 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει μια θεσμική οριζόντια 
στρατηγική στο σχέδιο δράσης της για 
την ψηφιακή εκπαίδευση, με στόχο την 
καταπολέμηση της ανισότητας των 
φύλων· εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η ανεπαρκής αξιοποίηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω ανισοτήτων 
σε σχέση με τα φύλα  έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα που 
συνδέεται με την έρευνα και την 
καινοτομία, καθώς και την συνολική 
οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα 
έχει καταστροφικές κοινωνικές 
συνέπειες·

Or. [en]
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Τροπολογία 10

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν μια ψηφιακή 
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, χωρίς 
αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις, η 
οποία θα διασφαλίζει ότι η ψηφιακή 
κοινωνία θα περιλαμβάνει όλους, και η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση για έναν 
επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό 
και την πλήρη εφαρμογή του ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη, που 
συμβάλλει στην ισότητα των φύλων και 
δεν αφήνει κανένα στο περιθώριο · τονίζει 
ότι η αύξηση του αριθμού των νεαρών 
κοριτσιών και γυναικών που αρχίζουν 
ψηφιακή εκπαίδευση και εισέρχονται 
στην αγορά εργασίας ΤΠΕ, με την 
απασχόληση περισσότερων ατόμων με 
ευρύτερες δεξιότητες και ταλέντα 
συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση 
μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην 
οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης 
οικονομίας για όλους μέσω της 
επιστημονικής, ψηφιακής και 
τεχνολογικής καινοτομίας, και στη 
γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων· χαιρετίζει την 
εστίαση της στρατηγικής για την ισότητα 
των φύλων στην ισότητα των φύλων στην 
ψηφιακή μετάβαση, ιδίως το 
επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση, το 
επικαιροποιημένο θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη και τη 
σύσταση του Συμβουλίου για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
· υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την 
εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την 
ψηφιοποίηση · εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον πίνακα αποτελεσμάτων 
σχετικά με τις γυναίκες στην ψηφιακή 
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εποχή που έχει καταρτίσει η Επιτροπή για 
την παρακολούθηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσθέσουν 
την εκπαίδευση στην επιστήμη των 
υπολογιστών στα εθνικά τους 
προγράμματα σπουδών και να 
εφαρμόσουν αλλαγές που θα κάνουν την 
ψηφιακή εκπαίδευση ελκυστική τόσο για 
κορίτσια όσο και για αγόρια από νεαρή 
ηλικία · τονίζει ότι η ψηφιακή εκπαίδευση 
πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί 
κατά τρόπο ώστε τα αγόρια και τα 
κορίτσια να εκφράζουν τα ενδιαφέροντα 
και τις δεξιότητές τους στην ψηφιακή 
σφαίρα και να ενθαρρύνουν τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία · 
ενθαρρύνει μια πιο κοινωνική προσέγγιση 
στην εκπαίδευση ΤΠΕ και STEM για να 
υπογραμμίσει τον κοινωνικό αντίκτυπο 
αυτών των σταδιοδρομιών, για 
παράδειγμα, συμπεριλαμβάνοντας 
εισαγωγικά μαθήματα κοινωνικών 
επιστημών σε κάθε τεχνικό μάθημα ως 
μέρος της ψηφιακής εκπαίδευσης ·

Or. [en]
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Τροπολογία 11

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν νέους διαύλους 
για τη σύνδεση με τα κορίτσια και να 
εφαρμόσουν εργαλεία που ενθαρρύνουν 
τα κορίτσια και τις γυναίκες να 
ασχοληθούν με τις διάφορες μορφές 
ψηφιακής εκπαίδευσης · τονίζει ότι οι 
συνεχιζόμενες διαφορές μεταξύ των 
φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση δασκάλων 
και άλλων εκπαιδευτών σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας μάθησης, κατά τη 
διαμόρφωση προσδοκιών και 
προκαταλήψεων προς τις ψηφιακές 
δεξιότητες και τη σταδιοδρομία στον 
τομέα των ΤΠΕ, δεδομένου ότι από 
νεαρής ηλικίας οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν διακρίσεις και 
προκαταλήψεις όσον αφορά τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες και τη δυνατότητά τους 
να συμμετέχουν στην ψηφιακή 
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας 
ΤΠΕ· ζητεί την αποτελεσματική 
χρηματοδότηση και στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν θετική δράση, δια βίου 
μάθηση και ενεργό ενθάρρυνση προς τα 
κορίτσια ώστε να στραφούν σε σπουδές 
σε τομείς ΤΠΕ και STEM· υπογραμμίζει 
ότι η αποτελεσματικότερη χρήση των 
πόρων θα πραγματοποιηθεί με τη 
δημιουργία ενός ειδικού χρηματοδοτικού 
μέσου για την αντιμετώπιση του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων· 
τονίζει, επίσης, την ανάγκη επένδυσης σε 
προγράμματα επανεκπαίδευσης και 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων για 
γυναίκες στον ψηφιακό γραμματισμό και 
τις σχετικές ψηφιακές δεξιότητες· 
υπενθυμίζει ότι ο ψηφιακός τομέας 
αλλάζει με ολοένα και πιο γρήγορους 
ρυθμούς και ότι, συνεπώς, είναι συνετό να 
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εφαρμόζονται πολιτικές που δημιουργούν 
ευκαιρίες διά βίου μάθησης για γυναίκες 
και νεαρά κορίτσια · 

Or. [en]

Τροπολογία 12

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επιμένει στο επόμενο σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση να 
ενσωματώνεται πλήρως η διάσταση του 
φύλου · τονίζει ότι η ψηφιακή εκπαίδευση 
πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
στην αύξηση της συμμετοχής των 
κοριτσιών και των γυναικών στην 
ψηφιακή εποχή και, ιδίως, σε τομείς που 
σχετίζονται με την ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα, τις ΤΠΕ και τους 
τομείς STEM, καθώς και στην εξάλειψη 
του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των 
φύλων και στην εξασφάλιση καλύτερης 
ψηφιακής ένταξης και ψηφιακού 
γραμματισμού με βάση τις βέλτιστες 
πρακτικές· επισημαίνει ότι οι διαφορές 
μεταξύ των φύλων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση εξακολουθούν να υφίστανται 
στην αγορά εργασίας, καθώς μόνο 5 από 
τα 20 πιο κοινά επαγγέλματα στην ΕΕ 
είναι ισορροπημένα μεταξύ των φύλων 
(αναλογία 40/60) σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (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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Τροπολογία 13

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι τα μηχανολογικά, 
τεχνικά και ψηφιακά σχολικά μαθήματα 
διέπονται συχνά από μια ασυνείδητα 
ανδρική προσέγγιση και στρατηγική · 
επισημαίνει ότι η εκπαίδευση μπορεί να 
είναι το κλειδί για τη διάσπαση των 
στερεοτύπων των φύλων και ότι αυτά τα 
στερεότυπα πρέπει να αμφισβητηθούν και 
να μην ενισχύονται στις αίθουσες 
διδασκαλίας προκειμένου να 
δημιουργηθούν προσεγγίσεις ευαίσθητες 
στο φύλο στην εκπαίδευση και τη 
διδασκαλία·

Or. [en]
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Τροπολογία 14

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι ένα σημαντικό 
εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
στη συμμετοχή σε διαδικτυακές 
δραστηριότητες και κοινωνικά δίκτυα 
είναι η βία και η παρενόχληση στον 
κυβερνοχώρο, που επηρεάζουν 
δυσανάλογα τα κορίτσια και τις γυναίκες· 
υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα νεαρά 
κορίτσια αντιμετωπίζουν επίσης 
εχθρότητα και προκαταλήψεις καθ 'όλη 
την πορεία της συμμετοχής τους στον 
τομέα των ΤΠΕ ή στην ψηφιακή 
εκπαίδευση· σημειώνει ότι το σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 
πρέπει να στοχεύει στην παροχή 
δεξιοτήτων και εργαλείων σε κορίτσια, 
νέες γυναίκες και άνδρες ώστε να 
μπορέσουν να αντιδράσουν στη βία, τον 
εκφοβισμό και την παρενόχληση στον 
κυβερνοχώρο και να αμυνθούν έναντι της 
παραπληροφόρησης· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν αυστηρούς 
κώδικες συμπεριφοράς και πρωτόκολλα 
ώστε να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές 
όλες τις περιπτώσεις παρενόχλησης· 
τονίζει ότι η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
πρέπει να επικυρωθεί και να εφαρμοστεί ·

Or. [en]
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Τροπολογία 15

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, καθώς και τους ιδιωτικούς φορείς, 
να βρουν πιο ελκυστικούς και 
δημιουργικούς τρόπους για να 
παρουσιάσουν γυναικεία πρότυπα με 
επιτυχημένη σταδιοδρομία στις ΤΠΕ και 
το STEM, ιδίως γυναίκες ηγέτες σε 
ψηφιακούς και τεχνολογικούς τομείς, 
προκειμένου να παρακινήσουν, να 
εμπνεύσουν και να ενθαρρύνουν τα 
κορίτσια να στραφούν προς τις σπουδές 
ΤΠΕ και STEM, να σπάσουν τα 
υπάρχοντα στερεότυπα, και για να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των γυναικών 
στις ψηφιακές τους δεξιότητες· 
επισημαίνει ότι οι νέες και αναδυόμενες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
η ρομποτική, η εικονική και η 
επαυξημένη πραγματικότητα προσφέρουν 
ελκυστικές νέες προοπτικές για να 
ωθήσουν τις νέες γυναίκες και να τις 
ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των 
τεχνολογιών·

Or. [en]
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Τροπολογία 16

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταβάλουν περισσότερες 
προσπάθειες για την προώθηση των 
ψηφιακών ικανοτήτων μεταξύ των 
κοριτσιών, ώστε να τις ενθαρρύνουν να 
επενδύσουν σε ψηφιακές δεξιότητες και 
να επιλέξουν μια  καριέρα στους τομείς 
των ΤΠΕ και STEM · υπογραμμίζει την 
ανάγκη ευαισθητοποίησης για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και των 
προκαταλήψεων κατά των γυναικών και 
την ανάγκη προώθησης πολιτικών που 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, 
προκειμένου να διατηρηθεί ο υψηλότερος 
δυνατός αριθμός γυναικών εντός του 
συστήματος, όταν ενταχθούν σε αυτό · 
ζητεί μια προσέγγιση από τη βάση προς 
τα πάνω και έναν ολοκληρωμένο διάλογο 
με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, όπως ιδιωτικές εταιρείες, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, κρατικά 
ιδρύματα, φορείς χάραξης πολιτικής και 
την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό τον 
εξοπλισμό των κοριτσιών με ψηφιακές 
δεξιότητες, παρέχοντας εμπνευσμένα 
πρότυπα, ενισχύοντας την ισότητα των 
φύλων και διασφαλίζοντας την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών στην 
εκπαίδευση, την εργασία και την 
αξιοπρεπή διαβίωση · ζητεί να 
συλλεχθούν και να κοινοποιηθούν 
πληροφορίες σχετικά με παραδείγματα 
βέλτιστων πρακτικών και μοντέλα 
επιτυχίας μεταξύ των κρατών μελών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εκπαιδευτικοί γνωρίζουν το χάσμα στην 
ψηφιακή εκπαίδευση και τα αίτια του, 
και να ενσωματωθούν κατάλληλες  
πρακτικές και συστάσεις στις εθνικές 
πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης, 
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συμπεριλαμβάνοντας στοχευμένα μέτρα 
στα εθνικά σχέδια δράσης ·

Or. [en]

Τροπολογία 17

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ενθαρρύνει διάφορες ιδιωτικές 
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την 
υποστήριξη κοριτσιών που 
πραγματοποιούν ψηφιακές σπουδές και 
την προώθηση των γυναικών στην 
ψηφιακή σταδιοδρομία και την ψηφιακή 
οικονομία μέσω αφηγημάτων στα 
κοινωνικά μέσα, επαγγελματικών 
ευρωπαϊκών δικτύων που οργανώνονται 
από γυναίκες για γυναίκες, και 
πρωτοβουλίες τεχνολογικών εταιρειών· 
υπογραμμίζει τη σημασία της ειδικής 
ομάδας της Επιτροπής «Οι γυναίκες στην 
ψηφιακή εποχή» και της πρωτοβουλίας 
«Digital4Her·

Or. [en]
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Τροπολογία 18

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη την κατάσταση 
των γυναικών και των κοριτσιών με 
αναπηρία και των γυναικών και 
κοριτσιών σε εξόχως απόκεντρες 
περιοχές ή αγροτικές περιοχές, και να 
διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση και 
ένταξή τους στην ψηφιακή εκπαίδευση, 
προκειμένου να αποφευχθεί η διεύρυνση 
του ψηφιακού χάσματος·

Or. [en]
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Τροπολογία 19

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη τις συνεχιζόμενες ανησυχίες 
σχετικά με τον κίνδυνο περαιτέρω 
εξάπλωσης της COVID-19, να 
διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο 
μέτρων προστασίας της υγείας για τους 
εκπαιδευτικούς, να δώσουν 
προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες 
κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων, να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της έλλειψης 
εξοπλισμού παρέχοντας οικονομικά ή / 
και υλικά κίνητρα για ευάλωτους μαθητές 
και φοιτητές από κοινωνικοοικονομικά 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως είναι 
τα κορίτσια σε αγροτικές περιοχές, για να 
μπορέσουν προσαρμοστούν επαρκώς 
στην τρέχουσα κατάσταση και για να 
αναπτύξουν εργαλεία προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση και η 
ομαλή λειτουργία της ψηφιακής 
εκπαίδευσης· τονίζει ότι οι γυναίκες 
αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των 
μη αμειβόμενων οικιακών εργασιών και 
της εργασίας φροντίδας στο σπίτι, ακόμη 
περισσότερο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, και τονίζει ότι, ως 
εκ τούτου, οι γυναίκες είναι λιγότερο 
πιθανό να δαπανήσουν αρκετό χρόνο για 
τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και για να 
συμμετάσχουν στην ψηφιακή 
εκπαίδευση· συνιστά να ενταθούν οι 
προσπάθειες για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, 
με την προώθηση της  ισότιμης 
κατανομής των ευθυνών παροχής 
φροντίδας και του νοικοκυριού μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, και με την 
εφαρμογή ισότητας στην γονική άδεια και 
την άδεια φροντίδας για γυναίκες και 
άνδρες· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει στην πολιτική της για την 
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ψηφιακή εκπαίδευση ευέλικτες μεθόδους 
μάθησης, ειδικά σχεδιασμένες για 
γυναίκες φροντιστές και άλλες που δεν 
είναι σε θέση να παρακολουθήσουν 
μαθήματα αλλά είναι σε θέση να 
συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση·

Or. [en]

Τροπολογία 20

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. ζητεί τη συλλογή 
διαφοροποιημένων στατιστικών ανά φύλο 
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των πολιτικών και τη συλλογή 
αναλυτικών στοιχείων ανά φύλο και 
ηλικία, προκειμένου να διαμορφωθεί 
καλύτερη εικόνα του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων· χαιρετίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την απόφαση να εστιαστεί 
ο δείκτης ισότητας των φύλων του EIGE 
για το 2020 στην εργασία σε έναν 
ψηφιακό κόσμο·

Or. [en]
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Τροπολογία 21

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο 
στη διασφάλιση της παροχής δημόσιας 
εκπαίδευσης με τρόπους που ενισχύουν 
την ισότητα των φύλων, παρέχουν τις 
απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες για 
όλους και καταπολεμούν τα στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο για κορίτσια και 
αγόρια, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ·

Or. [en]
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Τροπολογία 22

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. τονίζει ότι η συνεκτίμηση και η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό  πρέπει να 
αποτελούν μέρος κάθε πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
ψηφιακής εκπαίδευσης·

Or. [en]


