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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvo on unionin perusarvo, joka 
vahvistetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 
19 artiklassa;

Or. [en]

Tarkistus 2

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että sukupuolten välinen 
ero digitaalisissa taidoissa on 
11 prosenttia1; ottaa huomioon, että 
naiset ovat huomattavasti aliedustettuina 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
(17 prosenttia 8 miljoonasta 
asiantuntijasta EU:ssa) sekä 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan 
(STEM-tieteet) tutkinnon suorittaneiden 
keskuudessa (36 prosenttia) ja että 
digitaalisella alalla työskentelevien 
miesten osuus on 3,1 kertaa suurempi 
kuin naisten, vaikka tytöillä on parempi 
digilukutaito kuin pojilla2; ottaa 
huomioon, että naisten osuus tällä alalla 
pienenee ja että naisten osuus tieto- ja 
viestintätekniikan alan ammateissa on 
edelleen alle 2 prosenttia naisten 
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kokonaisosuudesta Euroopan 
työmarkkinoilla;
_____________________
1 Komissio, 2019 Women in Digital 
Scoreboard -väline.
2 Komission 5. maaliskuuta 2020 antama 
tiedonanto ”Tasa-arvon unioni: 
sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–
2025, COM(2020)0152.

Or. [en]

Tarkistus 3

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. panee merkille, että naisten 
keskimääräinen osuus tekoälyalan 
työntekijöistä on 12 prosenttia ja 
kyberturvallisuuden alan työntekijöistä 
20 prosenttia maailmanlaajuisesti, vaikka 
työvoiman kysyntä näillä kahdella alalla 
on kasvanut jyrkästi vuosien mittaan; 
katsoo, että innovatiivisten teknologioiden 
parissa työskentelevien naisten vähäinen 
määrä voi vaikuttaa merkittävästi näiden 
teknologioiden suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen, mikä 
johtaa nykyisten syrjivien käytäntöjen ja 
stereotypioiden jatkumiseen ja 
sukupuolittuneiden algoritmien 
kehittymiseen; katsoo, että naisten 
digitaalisten taitojen koko potentiaalin 
hyödyntäminen voi edistää merkittävästi 
Euroopan taloutta erityisesti siksi, että 
Euroopassa on noin miljoona avointa 
työpaikkaa digitaalialan asiantuntijoille, 
että 70 prosenttia yrityksistä viivyttää 
investointeja, koska ne eivät pysty 
löytämään oikeanlaisia digitaalisia taitoja 
omaavia ihmisiä3, ja että joissakin 
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työkategorioissa yli 90 prosenttia 
työpaikoista edellyttää tietyntyyppisiä 
digitaalisia taitoja4;
_____________________
3 Komission 17. kesäkuuta 2020 antama 
kertomus väestörakenteen muutoksen 
vaikutuksista.
4 Komission 1. heinäkuuta 2020 antama 
tiedonanto ”Euroopan osaamisohjelma 
kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja 
palautumiskyvyn tueksi” 
(COM(2020)0274).

Or. [en]

Tarkistus 4

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että tytöt eivät edelleenkään 
ole kiinnostuneita tieto- ja 
viestintätekniikan ja STEM-aineiden 
kolmannen asteen opinnoista, mikä 
johtaa sosiaalisten ja taloudellisten 
mahdollisuuksien menettämiseen ja estää 
sukupuolten eriarvoisuuden ja 
sukupuolten palkkaerojen mahdollisen 
vähentämisen; ottaa huomioon, että tytöt 
ovat kiinnostuneita STEM-aineista noin 
11-vuotiaina mutta menettävät 
kiinnostuksensa 15-vuotiaina; ottaa 
huomioon, että 73 prosenttia 15–16-
vuotiaista pojista tuntee olevansa 
mukavuusalueellaan käyttäessään 
digitaalisia laitteita, joita he eivät tunne 
kovin hyvin, mutta samanikäisistä tytöistä 
vain 63 prosenttia tuntee samoin;

Or. [en]
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Tarkistus 5

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että poikien ja 
tyttöjen asenne STEM-aineita kohtaan ei 
poikkea alemman perusasteen 
koulutuksessa, mutta kulttuuriperusteinen 
väheksyminen ja naispuolisten 
roolimallien tuntemattomuus ja vähäinen 
näkyvyys vaikuttavat kielteisesti tyttöjen ja 
naisten itseluottamukseen ja heidän 
mahdollisuuksiinsa opiskella STEM-
aineita sekä tieto- ja viestintätekniikkaa ja 
työskennellä niihin liittyvillä työurilla ja 
digitaalialan yrittäjinä sekä johtavat 
naisten syrjintään ja vähäisempiin 
mahdollisuuksiin työmarkkinoilla, 
erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvilla 
aloilla, jotka tarjoavat laadukkaampia ja 
paremmin palkattuja työpaikkoja;

Or. [en]

Tarkistus 6

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että naiset luottavat 
vähemmän digitaalisiin taitoihinsa, 
vaikka niitä tarvitaan jokapäiväisessä 
elämässä ja työssä, erityisesti nyt kun 
covid-19-pandemian vuoksi sulkutoimien 
aikana hyvin monien on ollut pakko 
käyttää internetiä voidakseen 
työskennellä, opiskella tai ostaa ruokaa;

Or. [en]



AD\1213744FI.docx 7/18 PE657.431v01-00

FI

Tarkistus 7

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että olisi painotettava 
tekijöitä, jotka motivoivat ja lisäävät 
tyttöjen kiinnostusta STEM-opintoihin, 
niihin liittyviin työuriin ja digitaalialan 
yrittäjyyteen, kuten naispuolisten 
roolimallien edistämistä, 
opettajamentoreita tukitehtäviin, 
vertaisryhmien hyväksyntää sekä 
luovuuden ja käytännön kokemuksen 
kehittämistä;

Or. [en]

Tarkistus 8

Päätöslauselmaesitys 
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia, koulujen ja oppilaitosten 
sulkemisen aiheuttama opetuksen 
häiriintyminen sekä pakonalainen 
sosiaalinen eristyneisyys ja rajoitukset 
aiheuttivat yhtäältä huolta opetuksen 
keskeyttämisen vaikutuksista 
haavoittuvassa asemassa oleviin 
opiskelijoihin heidän sosioekonomisesti 
epäedullisen taustansa tai asuinpaikkansa 
vuoksi, kuten tyttöihin maaseudulla, 
syrjäisillä alueilla ja väestökadosta 
kärsivillä alueilla, joilla on enemmän 
esteitä osallistua digitaaliseen opetukseen 
ja käyttää hyviä tieto- ja viestintäteknisiä 
palveluja ja infrastruktuuria, mukaan 
lukien internet ja laajakaistayhteydet, ja 
toisaalta osoittivat, että tarvitaan 
selkeästikin tehokasta, hyvin toimivaa ja 
osallistavaa digitaalista koulutusta ja 
lisäinvestointeja digilukutaitoon ja 
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verkko-opetukseen ja että on tarpeen 
nopeuttaa tietoisuuden lisäämistä ja 
uuden teknologian soveltamista;

Or. [en]

Tarkistus 9

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan digitaalista 
koulutuspolitiikkaa kehittäessään, että 
siinä puututaan monitasoisella ja 
kokonaisvaltaisella politiikalla 
sukupuolten väliseen digitaaliseen 
kuiluun, joka on EU:n talouskasvua 
hidastava taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 
kysymys, ja että kaikilla opiskelijoilla on 
tulevien työpaikkojen edellyttämä 
osaaminen muuttuvilla työmarkkinoilla ja 
yhtäläiset mahdollisuudet, joiden avulla 
he voivat vastata globaaliin 
kilpailukykyyn ja digitaalitalouteen 
liittyviin tuleviin haasteisiin, edistämällä 
teknologiaa koskevaa ihmiskeskeistä 
lähestymistapaa, jossa kunnioitetaan 
perusarvoja ja sukupuolten tasa-arvoa; 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmaansa 
institutionaalisen horisontaalistrategian 
sukupuolten epätasa-arvon torjumiseksi; 
kiinnittää huomiota siihen, että 
sukupuolten epätasa-arvoon liittyvä 
henkilöpääoman riittämätön 
hyödyntäminen vaikuttaa kielteisesti 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvään 
liiketoimintaan ja yleiseen 
talouskehitykseen, minkä lisäksi sillä on 
haitallisia sosiaalisia seurauksia;

Or. [en]
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Tarkistus 10

Päätöslauselmaesitys 
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään laadukasta, 
osallistavaa ja syrjimätöntä digitaalista 
koulutusta, jolla varmistetaan, että 
digitaaliyhteiskunta kattaa kaikki ja on 
edellytys onnistuneelle digitaaliselle 
muutokselle ja sellaisen Euroopan 
digitaalistrategian täysimääräiselle 
täytäntöönpanolle, jossa ketään ei jätetä 
jälkeen ja joka hyödyttää kaikkia ja 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; korostaa, 
että digitaalisen koulutuksen aloittavien 
ja tieto- ja viestintätekniikan 
työmarkkinoille pääsevien nuorten 
tyttöjen ja naisten määrän lisääminen 
työllistämällä enemmän ihmisiä, joilla on 
laajemmat taidot ja lahjakkuudet, edistää 
merkittävästi osallistavan yhteiskunnan 
muodostamista, kestävämmän ja 
osallistavamman talouden rakentamista 
tieteellisen, digitaalisen ja teknologisen 
innovoinnin avulla ja sukupuolten välisen 
palkkakuilun umpeen kuromista; panee 
tyytyväisenä merkille, että Euroopan 
sukupuolistrategiassa keskitytään 
sukupuolten tasa-arvoon digitaalisen 
muutoksen aikakaudella, etenkin 
päivitetyssä digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmassa, päivitetyssä 
osaamisohjelmassa Euroopalle ja 
neuvoston suosituksessa ammatillisesta 
koulutuksesta; korostaa, että 
sukupuolinäkökulma on 
valtavirtaistettava kaikissa koulutusta, 
osaamista ja digitalisointia koskevissa 
EU:n politiikoissa; pitää myönteisenä 
komission Women in Digital Scoreboard -
välinettä, jonka avulla seurataan naisten 
osallistumista digitaalitalouteen; 
kannustaa jäsenvaltioita lisäämään 
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kansallisiin opetussuunnitelmiinsa 
tietojenkäsittelytieteen ja toteuttamaan 
muutoksia, jotka tekevät digitaalisesta 
koulutuksesta houkuttelevaa niin tytöille 
kuin pojille jo varhaisesta iästä lähtien; 
korostaa, että digitaalinen koulutus on 
suunniteltava ja muokattava sellaiseksi, 
että pojat ja tytöt voivat tuoda esiin 
kiinnostuksensa ja taitonsa digitaalialalla 
ja että voidaan kannustaa heidän 
luovuuttaan ja innovointiaan; kannustaa 
omaksumaan yhteiskunnallisemman 
lähestymistavan tieto- ja 
viestintätekniikka- ja STEM-alojen 
koulutukseen, jotta voidaan korostaa 
näiden urien yhteiskunnallisia 
vaikutuksia esimerkiksi järjestämällä 
yhteiskuntatieteiden 
perehdyttämiskursseja kussakin 
teknisessä oppiaineessa osana digitaalista 
koulutusta;

Or. [en]

Tarkistus 11

Päätöslauselmaesitys 
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita luomaan uusia kanavia 
yhteyden saamiseksi tyttöihin ja 
käyttämään välineitä, joilla rohkaistaan 
tyttöjä ja naisia ottamaan osaa 
digitaalisen koulutuksen eri muotoihin; 
korostaa, että jatkuviin sukupuolten 
välisiin eroihin koulutuksessa on 
puututtava valistamalla opettajia ja muita 
kouluttajia koulutuksen kaikissa vaiheissa 
odotuksista ja ennakkoasenteista 
digitaalisia taitoja ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan ammatteja 
kohtaan, koska naiset kohtaavat 
varhaisesta iästä alkaen syrjintää ja 
ennakkoluuloja, jotka liittyvät heidän 
digitaalisiin taitoihinsa ja 



AD\1213744FI.docx 11/18 PE657.431v01-00

FI

mahdollisuuksiinsa osallistua 
digitaaliseen koulutukseen ja tieto- ja 
viestintätekniikan työmarkkinoille; vaatii 
tehokasta rahoitusta ja strategioita, joihin 
sisältyy positiivista erityiskohtelua, 
elinikäistä oppimista ja tyttöjen aktiivista 
kannustamista opiskelemaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa sekä STEM-aineita; 
korostaa, että tehokkain tapa käyttää 
resursseja on luoda erityinen 
rahoitusväline sukupuolten välisen 
digitaalisen kuilun kaventamiseksi; 
korostaa myös tarvetta investoida naisille 
suunnattuihin uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmiin, joissa on 
kyse digilukutaidosta ja asiaankuuluvista 
digitaidoista; muistuttaa, että digitaaliala 
muuttuu yhä nopeammin, minkä vuoksi 
on viisasta panna täytäntöön 
toimintapolitiikkoja, joilla luodaan 
naisille ja nuorille tytöille elinikäisiä 
oppimismahdollisuuksia; 

Or. [en]

Tarkistus 12

Päätöslauselmaesitys 
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. vaatii, että sukupuolinäkökulma 
on valtavirtaistettava seuraavaan 
digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmaan täysimääräisesti; 
korostaa, että digitaalisella koulutuksella 
on oltava merkittävä rooli siinä, että 
lisätään tyttöjen ja naisten osallistumista 
digitaalisella aikakaudella ja erityisesti 
digitaalisen yrittäjyyden, tieto- ja 
viestintätekniikan ja STEM-aineiden 
aloilla, ja sukupuolten välisen digitaalisen 
kuilun poistamisessa sekä digitaalisen 
osallisuuden ja digilukutaidon 
varmistamisessa parhaiden käytäntöjen 
pohjalta; huomauttaa, että sukupuolten 
väliset erot korkea-asteen koulutuksessa 
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säilyvät työmarkkinoilla, sillä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin (EIGE) mukaan5 
EU:n 20 yleisimmästä ammatista vain 
viisi on sukupuolijakaumaltaan 
tasapainoisia (40/60);
______________
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]

Tarkistus 13

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että mekaanisiin, 
teknisiin ja digitaalisiin opetusohjelmiin 
liittyy melko usein tiedostamaton 
miehinen agenda ja lähestymistapa; 
korostaa, että koulutus voi olla 
avaintekijä sukupuolistereotypioiden 
murtamisessa ja että nämä stereotypiat 
pitäisi asettaa kyseenalaisiksi 
luokkahuoneissa eikä niitä pitäisi 
vahvistaa, jotta voidaan luoda 
sukupuolisensitiivisiä lähestymistapoja 
koulutukseen ja opetukseen;

Or. [en]

Tarkistus 14

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. muistuttaa, että merkittävä este 
naisten osallistumiselle verkossa 
tapahtuvaan toimintaan ja sosiaalisiin 
verkostoihin on verkkoväkivalta ja -
häirintä, joka kohdistuu suhteettoman 

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
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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paljon tyttöihin ja naisiin; korostaa, että 
naiset ja nuoret tytöt kohtaavat myös 
vihamielisyyttä ja ennakkoluuloja tieto- ja 
viestintätekniikan alalla tai digitaalisessa 
koulutuksessa; toteaa, että digitaalisen 
koulutuksen toimintasuunnitelmalla olisi 
pyrittävä tarjoamaan tytöille, nuorille 
naisille ja miehille taitoja ja välineitä, 
joilla heitä autetaan reagoimaan 
verkkoväkivaltaan, -kiusaamiseen ja -
häirintään ja havaitsemaan 
disinformaatiota; kannustaa 
jäsenvaltioita vahvistamaan tiukat 
käytännesäännöt ja menettelyt, jotka 
koskevat ilmoittamista asianomaisille 
viranomaisille kaikista 
häirintätapauksista; korostaa, että naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty 
Istanbulin yleissopimus olisi ratifioitava, 
ja sitä olisi sovellettava;

Or. [en]

Tarkistus 15

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sekä yksityisiä toimijoita 
etsimään houkuttelevampia ja luovempia 
tapoja esitellä naisroolimalleja, joilla on 
menestyksekäs ura tieto- ja 
viestintätekniikan ja STEM-tieteiden 
alalla, ja erityisesti digi- ja teknologia-
alan naisjohtajia, jotta voidaan kannustaa 
tyttöjä tieto- ja viestintätekniikan ja 
STEM-aineiden opintoihin, murtaa 
nykyisiä stereotypioita sekä vahvistaa 
naisten uskoa digitaalisiin taitoihinsa; 
korostaa, että uudet ja kehitteillä olevat 
teknologiat, kuten tekoäly, robotiikka sekä 
virtuaalinen ja laajennettu todellisuus, 
tarjoavat innostavia uusia 
mahdollisuuksia nuorille naisille ja 
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rohkaisevat heitä osallistumaan näiden 
teknologioiden kehittämiseen ja 
toteuttamiseen;

Or. [en]

Tarkistus 16

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään toimia, joilla 
edistetään tyttöjen digitaalisia taitoja, jotta 
heitä voidaan kannustaa investoimaan 
digitaalisiin taitoihin sekä valitsemaan 
tieto- ja viestintätekniikan ja STEM-
tieteiden urapolkuja; korostaa, että on 
tarpeen lisätä tietoisuutta, jotta voidaan 
torjua naisiin kohdistuvaa syrjintää ja 
ennakkoluuloja, ja on kannustettava 
politiikkoja, joilla edistetään osallistavan 
ympäristön luomista, jotta järjestelmässä 
voidaan säilyttää mahdollisimman suuri 
määrä siihen integroituneita naisia; 
kehottaa noudattamaan alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa ja 
käymään osallistavaa vuoropuhelua 
asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten 
yksityisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, 
valtion instituutioiden, poliittisten 
päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan, 
kanssa, jotta tytöille voidaan tarjota 
digitaalisia taitoja ja inspiroivia 
roolimalleja, vahvistaa sukupuolten tasa-
arvoa ja varmistaa naisten ja tyttöjen 
ihmisoikeuksien suojelu koulutuksen, 
työn ja ihmisarvoisen toimeentulon 
saannin osalta; kehottaa keräämään ja 
jakamaan jäsenvaltioiden kesken tietoa 
parhaista käytännöistä ja 
menestysmalleista, jotta varmistetaan, että 
opettajat ovat tietoisia digitaalisen 
koulutuksen sukupuolten välisestä 
kuilusta ja sen syistä, ja sisällyttämään 
tällaiset käytännöt ja suositukset 
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kansallisiin koulutus- ja 
työmarkkinapolitiikkoihin sisällyttämällä 
kansallisiin toimintasuunnitelmiin 
kohdennettuja toimenpiteitä;

Or. [en]

Tarkistus 17

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tukee erilaisia yksityisiä 
koulutusaloitteita, joilla tuetaan tyttöjä 
digitaalisissa opinnoissa ja edistetään 
naisten osallistumista digitaalisiin 
ammatteihin ja digitaalitalouteen 
sosiaalisessa mediassa esitettävien 
viraalitarinoiden, naisten naisille 
järjestämien eurooppalaisten 
ammatillisten verkostojen ja 
teknologiayritysten aloitteiden avulla; 
korostaa komission ”Naiset digitaalisessa 
ympäristössä” -työryhmän ja 
”Digital4Her” -aloitteen merkitystä;

Or. [en]

Tarkistus 18

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon 
vammaisten naisten ja tyttöjen sekä 
syrjäisimpien alueiden tai 
maaseutualueiden naisten ja tyttöjen 
tilanteen ja varmistamaan heidän 
täysimääräisen pääsynsä ja 
osallistumisensa digitaaliseen 
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koulutukseen, jotta vältetään digitaalisen 
kuilun syveneminen;

Or. [en]

Tarkistus 19

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon covid-19-pandemian 
leviämisriskiin liittyvät huolenaiheet ja 
toteuttamaan korkeimman tason 
terveydensuojelutoimenpiteitä opettajien 
ja kouluttajien osalta, priorisoimaan 
digitaalisia taitoja koskevia 
koulutusaloitteita, puuttumaan 
laitepulaan tarjoamalla taloudellisia ja/tai 
aineellisia kannustimia haavoittuvassa ja 
sosioekonomisesti heikossa asemassa 
oleville opiskelijoille, kuten maaseudun 
tytöille, ja mukautumaan asianmukaisesti 
nykytilanteeseen sekä kehittämään 
välineitä, jotta voidaan varmistaa 
digitaalisen koulutuksen täysimääräinen 
saatavuus ja sujuvuus; korostaa, että 
naiset tekevät suurimman osan 
palkattomasta kodinhoito- ja hoivatyöstä 
kotona, mikä on vain lisääntynyt covid-
19-pandemian aikana, ja painottaa, että 
tästä syystä naiset käyttävät 
todennäköisemmin liian vähän aikaa 
digitaalisten välineiden parissa sekä 
digitaaliseen koulutukseen 
osallistumiseen; suosittelee, että 
tehostetaan pyrkimyksiä lisätä naisten 
osallistumista ja tasa-arvoa 
työmarkkinoilla ja koulutuksessa 
kannustamalla hoiva- ja 
kodinhoitovelvollisuuksien tasapuoliseen 
jakamiseen naisten ja miesten kesken 
sekä tukemalla sitä, että naiset ja miehet 
käyttävät vanhempain- ja 
omaishoitovapaata yhtäläisesti; kehottaa 
komissiota sisällyttämään digitaalista 
koulutusta koskevaan politiikkaansa 
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joustavia oppimismenetelmiä, jotka on 
suunniteltu erityisesti naispuolisille 
hoivatyöntekijöille ja muille, jotka eivät 
voi osallistua luokkaopetukseen mutta 
jotka voivat opiskella etänä;

Or. [en]

Tarkistus 20

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. pyytää keräämään monipuolisia 
tasa-arvotilastoja, jotta voidaan arvioida 
politiikan tuloksia, ja keräämään 
sukupuolen ja iän mukaan eriteltyä dataa, 
jotta saadaan parempi käsitys 
sukupuolten välisestä digitaalisesta 
kuilusta; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä päätöstä, että EIGEn vuoden 
2020 tasa-arvoindeksissä keskitytään 
työhön digitaalisessa maailmassa;

Or. [en]

Tarkistus 21

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. toteaa, että jäsenvaltioilla on 
keskeinen rooli sen varmistamisessa, että 
julkista opetusta tarjotaan tavoilla, jotka 
edistävät sukupuolten tasa-arvoa, 
tarjoavat vaaditut digitaaliset taidot 
kaikille ja torjuvat tyttöjen ja poikien 
sukupuolistereotypioita erityisesti tieto- ja 
viestintätekniikan alalla;

Or. [en]

Tarkistus 22
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Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. korostaa, että sukupuolitietoisen 
budjetoinnin ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen on oltava osa kaikkea 
politiikkaa, myös digitaalista koulutusta 
koskevaa politiikkaa;

Or. [en]


