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GROZĪJUMI Nr.

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai 
Kultūras un izglītības komitejai šādus grozījumus:

Grozījums 1

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība 
ir viena no ES pamatvērtībām, kas 
paredzētas Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. un 19. pantā;

Or. [en]
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Grozījums 2

Rezolūcijas priekšlikums 
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ba. tā kā attiecībā uz digitālajām 
prasmēm dzimumu atšķirība ir 11 %1; tā 
kā sievietes ir ļoti nepietiekami 
pārstāvētas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē 
(Eiropas Savienībā 17 % no 8 miljoniem 
speciālistu) un starp absolventiem 
zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un 
matemātikas (STEM) nozarēs (36 %), 
digitālajā nozarē strādājošo vīriešu daļai 
3,1 reizi pārsniedzot sieviešu daļu, kaut 
arī meitenēm digitālās pratības rezultāti ir 
labāki nekā zēniem2; tā kā sieviešu daļa 
šajā nozarē samazinās un sieviešu 
procentuālā daļa IKT profesijās joprojām 
ir zemāka par 2 % no sieviešu kopējās 
daļas Eiropas darba tirgū;
_____________________
1 Eiropas Komisija, 2019. gada rezultātu 
pārskats par sievietēm digitālajā jomā.
2 Komisijas 2020. gada 5. marta 
paziņojums "Savienība, kurā valda 
līdztiesība: dzimumu līdztiesības stratēģija 
2020.– 2025. gadam", COM(2020) 152.

Or. [en]
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Grozījums 3

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā mākslīgā intelekta un 
kiberdrošības jomā strādājošo sieviešu 
procentuālā daļa visā pasaulē ir attiecīgi 
12 % un 20 %, kaut arī pieprasījums pēc 
darbaspēka abās minētajās jomās gadu 
laikā ir ievērojami pieaudzis; tā kā 
inovatīvu tehnoloģiju jomā strādājošo 
sieviešu zemais skaits var būtiski ietekmēt 
šādu tehnoloģiju dizainu, izstrādi un 
īstenošanu, tā saglabājot esošās 
diskriminējošās prakses un stereotipus un 
ļaujot attīstīties dzimumselektīviem 
algoritmiem; tā kā visa sieviešu digitālo 
prasmju potenciāla izmantošana var 
ievērojami veicināt Eiropas ekonomiku, jo 
īpaši ņemot vērā, ka Eiropā ir aptuveni 
viens miljons brīvu darbvietu digitālās 
jomas speciālistiem, ka 70 % uzņēmumu 
kavējas veikt ieguldījumus, jo nevar atrast 
cilvēkus ar vajadzīgajām digitālajām 
prasmēm3 un dažās amatu kategorijās 
vairāk nekā 90 % darbvietu ir vajadzīgi 
īpaši digitālo prasmju veidi4;
_____________________
3 Komisijas 2020. gada 17. jūnija ziņojums 
par demogrāfisko pārmaiņu ietekmi.
4 Komisijas 2020. gada 1. jūlija 
paziņojums "Eiropas Prasmju 
programma ilgtspējīgai konkurētspējai, 
sociālajam taisnīgumam un noturībai", 
COM(2020) 274.

Or. [en]
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Grozījums 4

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā starp meitenēm joprojām 
trūkst intereses izvēlēties augstāko 
izglītību IKT un STEM jomās, kā 
rezultātā tiek zaudētas sociālās un 
ekonomiskās iespējas un liegta iespējama 
dzimumu nevienlīdzības un darba 
samaksas atšķirības samazināšana; tā kā 
meitenēm rodas interese par STEM 
mācību priekšmetiem aptuveni 11 gadu 
vecumā un viņas to zaudē 15 gadu 
vecumā; tā kā 73 % zēnu vecumā no 15 
līdz 16 gadiem, lietojot sev mazāk 
pazīstamas digitālas ierīces, jūtas brīvi, 
savukārt tās pašas vecuma grupas 
meitenēm šis rādītājs ir 63 %;

Or. [en]
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Grozījums 5

Rezolūcijas priekšlikums
Db apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Db. tā kā attieksmē pret STEM mācību 
priekšmetiem sākumskolas līmenī starp 
zēniem un meitenēm nav atšķirību, taču 
ar kultūru saistīta atturēšana, kā arī 
informētības un sieviešu paraugu 
trūkums kavē un nelabvēlīgi ietekmē 
meiteņu un sieviešu pašpārliecinātību un 
viņu iespējas studēt STEM un IKT 
priekšmetus, saistītās karjeras un digitālo 
uzņēmējdarbību, kā arī izraisa 
diskrimināciju un samazina sieviešu 
iespējas darba tirgū, jo īpaši uz nākotni 
vērstās nozarēs, kas piedāvā augstāku 
kvalitāti un labāk apmaksātas darbvietas;

Or. [en]
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Grozījums 6

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā sievietēm ir vājāka pārliecība 
par savām digitālajām prasmēm, kaut gan 
digitālās prasmes ir vajadzīgas dzīvē un 
darbā, jo īpaši pašlaik, kad ar Covid-19 
saistītie norobežošanas pasākumi liek 
lielai daļai cilvēku izmantot interneta 
pieslēgumu, lai strādātu, mācītos vai 
iegādātos pārtiku;

Or. [en]
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Grozījums 7

Rezolūcijas priekšlikums
Fa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā būtu jāuzsver faktori, kas 
motivē un veicina meiteņu interesi par 
STEM studijām, saistītajām karjerām un 
digitālo uzņēmējdarbību, piemēram, 
sieviešu paraugs, skolotāju-mentoru 
atbalsts, līdzbiedru grupas piekrišana, kā 
arī radošuma un praktiskās pieredzes 
attīstīšana;

Or. [en]
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Grozījums 8

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā Covid-19 izplatība, izglītības 
traucējumi skolu un citu izglītības iestāžu 
slēgšanas dēļ, kā arī piespiedu sociālā 
izolācija un ierobežojumi, no vienas 
puses, radīja bažas par pārtraukumu 
ietekmi uz neaizsargāto apmācāmo 
izglītību viņu sociālā un ekonomikas ziņā 
nelabvēlīgākās situācijas vai dzīvesvietas 
dēļ, piemēram, meitenēm lauku, tālākos 
un mazapdzīvotos apvidos, kuras saskaras 
ar lielākiem šķēršļiem digitālās izglītības 
uzsākšanā un piekļuvē labai IKT 
infrastruktūrai un pakalpojumiem, 
tostarp internetam un platjoslas 
pieslēgumam, un, no otras puses, 
apliecināja, ka nepārprotami ir vajadzīga 
efektīva, labi funkcionējoša un iekļaujoša 
digitālā izglītība ar pastiprinātu 
ieguldījumu digitālās pratības prasmēs un 
tiešsaistes izglītībā, kā arī to, ka vajag 
paātrināt informētības uzlabošanas un 
jaunu tehnoloģiju īstenošanas procesu;

Or. [en]
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Grozījums 9

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
digitālās izglītības politikas izstrādē 
nodrošināt digitālās dzimumu atšķirības 
problēmas risināšanu, jo tas ir 
ekonomisks, sabiedrisks un kultūras 
jautājums, kas palēnina ES ekonomikas 
izaugsmi, izmantojot daudzlīmeņu un 
holistisku politiku, kā arī nodrošināt, ka 
visiem apmācāmajiem ir prasmes, kas 
vajadzīgas, lai veiktu nākotnes darbvietu 
uzdevumus mainīgā darba tirgū, un 
vienlīdzīgas iespējas, kas ļauj pārvarēt 
turpmākos sarežģījumus saistībā ar 
globālo konkurētspēju un digitālo 
ekonomiku, atbalstot uz cilvēku vērstu 
pieeju tehnoloģijām, kurā ievērotas 
pamatvērtības un dzimumu līdztiesība; 
aicina Komisiju savā digitālās izglītības 
rīcības plānā iekļaut institucionālu 
horizontālo stratēģiju, lai novērstu 
dzimumu nevienlīdzību; vērš uzmanību uz 
to, ka nepietiekama cilvēkkapitāla 
izmantošana, kas saistīta ar dzimumu 
nevienlīdzību, nelabvēlīgi ietekmē 
pētniecību un ar inovāciju saistītu 
uzņēmējdarbību, kā arī kopējo 
ekonomisko attīstību un arī rada 
nevēlamas sociālās sekas;

Or. [en]
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Grozījums 10

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt augstas kvalitātes, iekļaujošu un 
nediskriminējošu digitālo izglītību, kas 
nodrošinās, ka digitālā sabiedrība iekļauj 
ikvienu un ir priekšnosacījums veiksmīgai 
digitālajai pārejai un Digitālās 
programmas Eiropai īstenošanai, nevienu 
neatstās novārtā, sniegs labumu ikvienam 
un veicinās dzimumu līdztiesību; uzsver, 
ka jaunu meiteņu un sieviešu, kuras 
uzsāk digitālo izglītību un nonāk IKT 
darba tirgū, skaita palielināšana, 
nodarbinot vairāk cilvēku ar plašākām 
prasmēm un talantiem, ievērojami sekmē 
visus iekļaujošas sabiedrības veidošanu, 
ilgtspējīgākas un iekļaujošākas 
ekonomikas attīstību, izmantojot 
zinātniskās, digitālās un tehnoloģiskās 
inovācijas, kā arī vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirības samazināšanu; 
atzinīgi vērtē dzimumu līdztiesības 
stratēģijas koncentrēšanu uz dzimumu 
līdztiesību digitālajā pārejā, jo īpaši 
atjaunināto Digitālās izglītības rīcības 
plānu, atjaunināto Prasmju programmu 
Eiropai un Padomes ieteikumu par 
arodizglītību un apmācībām; uzsver, ka 
visās ES politikas jomās attiecībā uz 
izglītību, prasmēm un digitalizāciju ir 
jāizmanto integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai; atzinīgi vērtē 
Komisijas rezultātu pārskatu par 
sievietēm digitālajā jomā, kurā tiks 
pārraudzīta sieviešu līdzdalība digitālajā 
ekonomikā; mudina dalībvalstis iekļaut ar 
datorzinātnēm saistīto izglītību savās 
valstu programmās un īstenot pārmaiņas, 
kas jau agrīnā vecumā veicinās gan 
meiteņu, gan zēnu interesi par digitālo 
izglītību; uzsver, ka digitālā izglītība ir 
jāplāno un jārada, lai ļautu zēniem un 
meitenēm izpaust savas intereses un 
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prasmes digitālajā jomā un atbalstītu viņu 
radošumu un inovāciju; atbalsta 
sociālāku pieeju IKT un STEM izglītībai, 
lai uzsvērtu šādu karjeru sociālo ietekmi, 
piemēram, katrā tehniskajā priekšmetā 
iekļaujot sociālo zinātņu ievadkursus kā 
daļu no digitālās izglītības;

Or. [en]



PE657.431v01-00 14/25 AD\1213744LV.docx

LV

Grozījums 11

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izveidot jaunus kanālus, lai uzrunātu 
meitenes, un īstenot rīkus, kas mudina 
meitenes un sievietes iesaistīties dažādajos 
digitālās izglītības veidos; uzsver, ka 
pastāvīgas dzimumu atšķirības izglītībā ir 
jāmazina, izglītojot un apmācot skolotājus 
un citus pedagogus katrā izglītības posmā, 
kamēr tiek veidotas gaidas un priekšstati 
saistībā ar digitālajām prasmēm un IKT 
karjerām, jo sievietes jau no agrīna 
vecuma saskaras ar diskrimināciju un 
aizspriedumiem attiecībā uz viņu 
digitālajām prasmēm un potenciālu 
piedalīties digitālajā izglītībā un IKT 
darba tirgū; aicina nodrošināt vajadzīgo 
finansējumu un stratēģijas, kas iekļauj 
pozitīvu rīcību, mūžizglītību un meiteņu 
aktīvu mudināšanu izvēlēties studijas IKT 
un STEM priekšmetos; uzsver, ka 
visefektīvākā resursu izmantošana ir radīt 
īpašu finansēšanas instrumentu, lai 
mazinātu dzimumu atšķirības digitālajā 
jomā; uzsver vajadzību ieguldīt sieviešu 
pārkvalifikācijas un kvalifikācijas 
celšanas programmās digitālajā pratībā 
un attiecīgajās digitālajās prasmēs; 
atgādina, ka digitālā nozare mainās 
arvien straujāk un ka tāpēc ir tikai prātīgi 
īstenot politiku, kas rada mūžizglītības 
iespējas sievietēm un meitenēm; 

Or. [en]
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Grozījums 12

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka nākamajā Digitālās 
izglītības rīcības plānā ir pilnībā jāintegrē 
dzimumu līdztiesības aspekts; uzsver, ka 
digitālajai izglītībai ir jābūt būtiski 
nozīmīgai, lai palielinātu meiteņu un 
sieviešu līdzdalību digitālajā laikmetā, jo 
īpaši jomās, kas saistītas ar digitālo 
uzņēmējdarbību, IKT un STEM, kā arī lai 
novērstu dzimumu atšķirības digitālajā 
jomā un nodrošinātu labāku digitālo 
iekļaušanu un digitālo pratību, balstoties 
uz labākajām praksēm; norāda, ka darba 
tirgū saglabājas dzimumu atšķirības 
saistībā ar augstāko izglītību, jo tikai 5 no 
20 visbiežākajām profesijām Eiropas 
Savienībā pastāv dzimumu līdzsvars 
(40/60 proporcija), kā liecina Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūts (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]

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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Grozījums 13

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver, ka mehāniskajos, 
tehniskajos un digitālajos mācību 
priekšmetos diezgan bieži neapzināti tiek 
izmantota uz vīriešu dzimumu orientēta 
programma un pieeja; uzsver, ka izglītība 
var būt noteicoša  dzimumu stereotipu 
pārvarēšanā un ka mācību stundās šādus 
stereotipus varētu apšaubīt, nevis 
pastiprināt, lai radītu dzimumsensitīvas 
pieejas izglītībai un apmācībām;

Or. [en]
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Grozījums 14

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atgādina, ka ievērojams šķērslis, 
ar ko sievietes saskaras, iesaistoties 
tiešsaistes darbībās un sociālajos tīklos, ir 
kibervardarbība un aizskaršana tiešsaistē, 
kas nesamērīgi ietekmē meitenes un 
sievietes; uzsver, ka sievietes un meitenes 
arī saskaras ar naidīgumu un 
aizspriedumiem, kad iesaistās IKT nozarē 
vai digitālajā izglītībā; norāda, ka 
Digitālās izglītības rīcības plāna mērķim 
būtu jābūt nodrošināt prasmes un rīkus 
meitenēm, jaunām sievietēm un vīriešiem, 
lai palīdzētu viņiem reaģēt uz 
kibervardarbību, iebiedēšanu un 
aizskaršanu tiešsaistē, kā arī orientēties 
dezinformācijā; mudina dalībvalstis 
noteikt stingrus rīcības kodeksus un 
protokolus, lai par visiem aizskaršanas 
gadījumiem ziņotu attiecīgajām iestādēm; 
uzsver, ka būtu jāratificē un jāpiemēro 
Stambulas konvencija par vardarbības 
pret sievietēm un vardarbības ģimenē 
novēršanu un apkarošanu;

Or. [en]
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Grozījums 15

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju un dalībvalstis, kā 
arī privātos dalībniekus atrast 
pievilcīgākus un radošākus veidus, kā 
rādīt piemērus par sievietēm ar 
veiksmīgām karjerām IKT un STEM 
jomās, jo īpaši par sievietēm, kuras ir 
vadošos amatos digitālajā un tehnoloģiju 
jomā, lai motivētu, iedvesmotu un 
atbalstītu meitenes pievērsties IKT un 
STEM studijām, lauztu esošos stereotipus 
un palielinātu sieviešu pārliecību par 
savām digitālajām prasmēm; uzsver, ka 
jaunas un attīstībā esošas tehnoloģijas, 
piemēram, mākslīgais intelekts, robotika 
un virtuālā un paplašinātā realitāte sniedz 
aizraujošas jaunas izredzes, kas raisa 
gados jaunu sieviešu interesi un mudina 
viņas iesaistīties šādu tehnoloģiju izstrādē 
un īstenošanā;

Or. [en]
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Grozījums 16

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
darīt vairāk, lai starp meitenēm 
popularizētu digitālās spējas un viņas 
mudinātu ieguldīt digitālajās prasmēs un 
izvēlēties karjeru IKT un STEM jomās; 
uzsver, ka ir jāuzlabo informētība, lai 
novērstu diskrimināciju un aizspriedumus 
pret sievietēm, un ka ir jāatbalsta tāda 
politika, kas palīdz radīt iekļaujošu vidi, 
lai pēc iespējas vairāk sieviešu noturētu 
sistēmā, kad viņas tajā ir nonākušas; 
aicina izmantot augšupēju pieeju un 
iekļaujošu dialogu ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
privātiem uzņēmumiem, nevalstiskajām 
organizācijām, valsts iestādēm, politikas 
veidotājiem un pilsonisko sabiedrību, lai 
sniegtu meitenēm digitālās prasmes, 
rādītu iedvesmojošus piemērus, stiprinātu 
dzimumu līdztiesību un nodrošinātu 
aizsardzību sieviešu un meiteņu 
cilvēktiesībām uz izglītību, darbu un 
pienācīgiem iztikas līdzekļiem; aicina 
starp dalībvalstīm vākt informāciju par 
labāko prakšu piemēriem un veiksmīgiem 
modeļiem un ar to dalīties, lai 
nodrošinātu, ka pedagogi apzinās 
dzimumu atšķirības digitālajā izglītībā un 
to cēloņus, kā arī iestrādāt šādas prakses 
un ieteikumus valstu izglītības un darba 
tirgus politikā, valstu rīcības plānos 
iekļaujot īpašus pasākumus;

Or. [en]
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Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atbalsta dažādas privātas 
iniciatīvas izglītības jomā, lai veicinātu 
meiteņu pievēršanos digitālajām studijām 
un pievērstu uzmanību sievietēm, kuras 
strādā digitālajā jomā un digitālajā 
ekonomikā, ar populāriem stāstiem 
sociālajos plašsaziņas līdzekļos, 
profesionālajiem Eiropas tīkliem, ko rīko 
sievietes sievietēm, un tehnoloģiju 
uzņēmumu iniciatīvām; uzsver Komisijas 
darba grupas "Sievietes digitālajā jomā" 
un iniciatīvas "Digital4Her" 
nozīmīgumu;

Or. [en]
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Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
ņemt vērā sieviešu un meiteņu ar 
invaliditāti, kā arī tālākajos reģionos vai 
lauku apvidos dzīvojošo sieviešu un 
meiteņu situāciju un nodrošināt viņām 
pilnīgu piekļuvi digitālajai izglītībai un 
iekļaušanu tajā, lai novērstu digitālās 
plaisas paplašināšanos;

Or. [en]
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Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina dalībvalstis ņemt vērā 
pašreizējās bažas par Covid-19 turpmākas 
izplatības risku, lai nodrošinātu 
visaugstāko veselības aizsardzības 
pasākumu līmeni skolotājiem un 
apmācītājiem, noteiktu prioritāti digitālo 
prasmju mācību iniciatīvām, risinātu 
aprīkojuma trūkuma jautājumu, sniedzot 
ekonomiskus un/vai materiālus stimulus 
neaizsargātiem apmācāmajiem un 
apmācāmajiem, kas ir sociālā un 
ekonomikas ziņā nelabvēlīgākā situācijā, 
piemēram, meitenēm lauku apvidos, lai 
atbilstoši pielāgotos pašreizējai situācijai 
un izstrādātu rīkus, kas ļauj nodrošināt 
pilnīgu piekļuvi digitālajai ekonomikai un 
tās netraucētu darbību; uzsver, ka 
sievietes veic lielāko daļu neapmaksāto 
mājsaimniecības darbu un aprūpes darbu 
mājās un ka šī daļa Covid-19 pandēmijas 
laikā ir pieaugusi, un uzsver, ka tā 
rezultātā pastāv mazāka iespēja, ka 
sievietes veltīs pietiekami daudz laika, lai 
izmantotu digitālos rīkus un piedalītos 
digitālajā izglītībā; iesaka pastiprināt 
centienus palielināt sieviešu līdzdalību un 
dzimumu līdztiesību darba tirgū un 
izglītībā, veicinot vienlīdzīgu aprūpes un 
mājsaimniecības pienākumu sadali starp 
sievietēm un vīriešiem un atbalstot to, ka 
sievietes un vīrieši vienlīdzīgi izmanto 
vecāku un aprūpētāju atvaļinājumu; 
aicina Komisiju savā digitālās izglītības 
politikā iestrādāt elastīgas mācību 
metodes, kas ir īpaši veidotas sievietēm 
aprūpētājām un citiem, kuri nevar 
apmeklēt nodarbības, taču var piedalīties 
attālinātās mācībās;

Or. [en]
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Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b prasa vākt detalizētu statistiku par 
dzimumiem, lai novērtētu politikas 
iznākumus, un vākt pēc dzimuma un 
vecuma sadalītus datus, lai gūtu 
skaidrāku priekšstatu par dzimumu 
atšķirībām digitālajā jomā; šajā saistībā 
atzinīgi vērtē lēmumu EIGE 2020. gada 
dzimumu līdztiesības indeksā vērst 
uzmanību uz darbu digitālā pasaulē;

Or. [en]
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Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.c norāda, ka dalībvalstīm ir 
noteicoša loma, lai nodrošinātu publisko 
izglītību veidos, kas sekmē dzimumu 
līdztiesību, sniedz vajadzīgās digitālās 
prasmes visiem un apkaro dzimumu 
stereotipus meitenēm un zēniem, jo īpaši 
IKT jomā;

Or. [en]
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Rezolūcijas priekšlikums
15.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.d uzsver, ka dzimumu līdztiesības 
principa ievērošanai budžeta plānošanā 
un integrētai pieejai dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai ir jābūt daļai no jebkuras 
politikas, tostarp digitālās izglītības jomā;

Or. [en]


