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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Kultury i Edukacji, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka 1

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że równość 
kobiet i mężczyzn stanowi jedną z 
podstawowych wartości UE i jest zapisana 
w art. 8 i 19 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej;

Or. [en]



PE657.431v01-00 4/28 AD\1213744PL.docx

PL

Poprawka 2

Projekt rezolucji 
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że różnica 
między płciami pod względem 
umiejętności cyfrowych wynosi 11 %1; 
mając na uwadze, że kobiety są znacząco 
niedoreprezentowane w sektorze 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) (stanowią 17 % z 
8 mln specjalistów w UE) oraz wśród 
absolwentów studiów z dziedzin nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) (36 %), a wśród osób 
zatrudnionych w sektorze cyfrowym liczba 
mężczyzn 3,1-krotnie przewyższa liczbę 
kobiet, mimo że dziewczęta osiągają lepsze 
wyniki w zakresie umiejętności cyfrowych 
niż chłopcy2; mając na uwadze, że udział 
kobiet w tym sektorze jest coraz niższy 
oraz że odsetek kobiet zatrudnionych w 
branży ICT nadal nie przekracza 2 % 
ogółu kobiet na europejskim rynku pracy;
_____________________
1 Komisja Europejska, tablica wyników 
dotycząca kobiet w sektorze cyfrowym z 
2019 r.
2 Komunikat Komisji z dnia 5 marca 
2020 r. pt. „Unia równości: strategia na 
rzecz równouprawnienia płci na 
lata 2020–2025” (COM(2020)0152).

Or. [en]
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Poprawka 3

Projekt rezolucji 
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przeciętny 
odsetek kobiet pracujących w sektorze AI i 
w sektorze cyberbezpieczeństwa wynosi w 
skali globalnej odpowiednio 12 % i 20 %, 
mimo że zapotrzebowanie na pracę w obu 
tych dziedzinach gwałtownie wzrosło w 
ostatnich latach; mając na uwadze, że 
niska liczba kobiet pracujących w branży 
innowacyjnych technologii może znacząco 
wpływać na koncepcje, opracowywanie i 
wdrażanie tych technologii, prowadząc do 
utrwalenia istniejących 
dyskryminacyjnych praktyk i stereotypów 
oraz do tworzenia algorytmów 
wykazujących uprzedzenia ze względu na 
płeć; mając na uwadze, że realizacja 
pełnego potencjału umiejętności 
cyfrowych kobiet może znacząco 
przyczynić się do pobudzenia gospodarki 
europejskiej, zwłaszcza że w Europie 
istnieje około 1 mln wolnych miejsc pracy 
w branży technologii cyfrowych, 70 % 
przedsiębiorstw opóźnia inwestycje, 
ponieważ nie może znaleźć osób z 
odpowiednimi umiejętnościami 
cyfrowymi3, a w niektórych kategoriach 
zawodowych ponad 90 % stanowisk pracy 
wymaga określonych rodzajów 
umiejętności cyfrowych4;
_____________________
3 Sprawozdanie Komisji z dnia 17 czerwca 
2020 r. w sprawie skutków zmian 
demograficznych.
4 Komunikat Komisji z dnia 1 lipca 2020 r. 
pt. „Europejski program na rzecz 
umiejętności służący zrównoważonej 
konkurencyjności, sprawiedliwości 
społecznej i odporności” 
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Poprawka 4

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że dziewczęta 
nadal wykazują zbyt małe zainteresowanie 
studiami wyższymi w dziedzinach ICT i 
STEM, co prowadzi do utraty szans 
społecznych i gospodarczych, a także 
uniemożliwia ewentualne ograniczenie 
nierówności płci i zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć; mając 
na uwadze, że dziewczęta zaczynają 
interesować się przedmiotami z zakresu 
STEM w wieku około 11 lat i tracą to 
zainteresowanie w wieku 15 lat; mając na 
uwadze, że 73 % chłopców w wieku od 15 
do 16 lat czuje się pewnie, korzystając z 
urządzeń cyfrowych, które są im mniej 
znane, a taką samą pewność deklaruje 63 
% dziewcząt z tej samej grupy wiekowej;

Or. [en]
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Poprawka 5

Projekt rezolucji 
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że na etapie 
szkoły podstawowej nastawienie do 
przedmiotów z zakresu STEM jest takie 
samo wśród chłopców i dziewcząt, jednak 
kulturowo uwarunkowane zniechęcanie 
oraz brak świadomości i promocji 
kobiecych wzorów do naśladowania stają 
na przeszkodzie i sprawiają, że dziewczęta 
i kobiety tracą pewność siebie i szanse na 
studiowanie dziedzin STEM i ICT, na 
wykonywanie związanych z nimi zawodów 
i na kariery w przedsiębiorczości cyfrowej, 
przy czym czynniki te prowadzą też do 
dyskryminacji i do spadku szans kobiet na 
rynku pracy, zwłaszcza w 
przyszłościowych sektorach, w których 
oferowane są wyższe wynagrodzenia i 
wyższej jakości zatrudnienie;

Or. [en]
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Poprawka 6

Projekt rezolucji 
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że kobiety 
wykazują niższe zaufanie do swoich 
umiejętności cyfrowych, chociaż 
umiejętności te są niezbędne w życiu 
prywatnym i zawodowym, zwłaszcza teraz, 
gdy w wyniku izolacji związanej z COVID-
19 wiele osób musi wykorzystywać 
łączność internetową do pracy, nauki czy 
zakupu żywności;

Or. [en]
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Poprawka 7

Projekt rezolucji 
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że należy kłaść 
nacisk na czynniki, które motywują i 
wspierają zainteresowanie dziewcząt 
studiowaniem dziedzin STEM, karierą 
zawodową w tych dziedzinach oraz 
przedsiębiorczością cyfrową, jak 
promowanie kobiecych wzorów do 
naśladowania, wsparcie ze strony 
nauczycieli-mentorów, akceptacja przez 
grupy rówieśnicze oraz rozwijanie 
kreatywności i doświadczenie praktyczne;

Or. [en]
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Poprawka 8

Projekt rezolucji 
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że 
rozprzestrzenianie się COVID-19, 
zakłócenia w edukacji spowodowane 
zamknięciem szkół i innych placówek 
edukacyjnych oraz wymuszona izolacja 
społeczna i ograniczenia z jednej strony 
wywołały obawy dotyczące wpływu przerw 
w edukacji na uczniów i studentów 
znajdujących się w trudnej sytuacji ze 
względu na pochodzenie ze środowiska 
defaworyzowanego społeczno-
ekonomicznie lub miejsce zamieszkania, 
takich jak dziewczęta na obszarach 
wiejskich, oddalonych i wyludnionych, 
napotykające więcej przeszkód we 
włączaniu się do edukacji cyfrowej i w 
dostępie do dobrej infrastruktury i usług 
ICT, w tym do internetu i łącz 
szerokopasmowych, a z drugiej strony 
wyraźnie uwidoczniły potrzebę skutecznej, 
sprawnie funkcjonującej i inkluzywnej 
edukacji cyfrowej, przy zwiększeniu 
inwestycji w umiejętności cyfrowe i 
edukację internetową, a także potrzebę 
przyspieszenia procesu szerzenia wiedzy o 
nowych technologiach i ich wdrażania;

Or. [en]
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Poprawka 9

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby opracowując politykę 
edukacji cyfrowej, zagwarantowały 
likwidację przepaści cyfrowej między 
kobietami a mężczyznami – będącej 
problemem gospodarczym, społecznym i 
kulturowym spowalniającym wzrost 
gospodarki UE – za pomocą 
wielopłaszczyznowych i holistycznych 
strategii, a także zagwarantowały, że 
wszyscy uczniowie i uczennice oraz 
studenci i studentki zdobędą umiejętności 
niezbędne do wykonywania zadań w 
przyszłym życiu zawodowym na 
zmieniającym się rynku pracy oraz będą 
mieć równe szanse, które umożliwią im 
podjęcie przyszłych wyzwań związanych z 
globalną konkurencyjnością i gospodarką 
cyfrową, przez promowanie podstawowych 
wartości i równouprawnienia płci; wzywa 
Komisję do włączenia instytucjonalnej 
strategii horyzontalnej do Planu działania 
w dziedzinie edukacji cyfrowej w celu 
zwalczania nierówności płci; zwraca 
uwagę na fakt, że niedostateczne 
wykorzystanie kapitału ludzkiego 
związane z nierównościami ze względu na 
płeć negatywnie wpływa na badania 
naukowe i przedsiębiorczość w dziedzinie 
innowacji oraz ogólny rozwój 
gospodarczy, a także niesie szkodliwe 
skutki społeczne;

Or. [en]
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Poprawka 10

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby rozwijały wysokiej 
jakości inkluzywną i niedyskryminującą 
edukację cyfrową gwarantującą, że nikt 
nie będzie wykluczony ze społeczeństwa 
cyfrowego, i stanowiącą warunek wstępny 
udanej transformacji cyfrowej i pełnego 
wdrożenia Europejskiej agendy cyfrowej, 
która nie pozostawi nikogo w tyle, 
przyniesie powszechne korzyści i przyczyni 
się do równości płci; zaznacza, że 
zwiększenie liczby dziewcząt i kobiet 
podejmujących kształcenie cyfrowe i 
wchodzących na rynek pracy w sektorze 
ICT przez zatrudnianie większej liczby 
osób o szerszych umiejętnościach i 
zdolnościach w wielkim stopniu 
przyczynia się do kształtowania 
inkluzywnego społeczeństwa, do 
budowania bardziej zrównoważonej i 
inkluzywnej gospodarki dzięki 
innowacjom naukowym, cyfrowym i 
technologicznym oraz do likwidacji 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć; z zadowoleniem zauważa, że w 
strategii na rzecz równouprawnienia płci 
skupiono się na równouprawnieniu płci w 
transformacji cyfrowej, w szczególności w 
zaktualizowanym Planie działania w 
dziedzinie edukacji cyfrowej, 
zaktualizowanym europejskim programie 
na rzecz umiejętności oraz zaleceniach 
Rady dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego; podkreśla, że trzeba 
uwzględniać aspekt płci w całokształcie 
polityki UE w zakresie edukacji, 
umiejętności i cyfryzacji; z zadowoleniem 
przyjmuje przyjętą przez Komisję tablicę 
wyników dotyczącą kobiet w sektorze 
cyfrowym, która będzie służyć 
monitorowaniu udziału kobiet w 
gospodarce cyfrowej; zachęca państwa 
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członkowskie, aby włączyły edukację 
informatyczną do krajowych programów 
nauczania oraz wprowadziły zmiany, 
dzięki którym edukacja cyfrowa będzie 
atrakcyjna dla dziewcząt i chłopców od 
najmłodszych lat; zaznacza, że edukację 
cyfrową należy zaplanować i opracować 
tak, aby umożliwiać chłopcom i 
dziewczętom wykazywanie się 
zainteresowaniami i umiejętnościami w 
sferze cyfrowej oraz zachęcać ich do 
kreatywności i innowacyjności; zachęca 
do bardziej społecznego podejścia do 
edukacji w zakresie ICT i STEM, tak by 
podkreślić wpływ społeczny wyboru 
ścieżki zawodowej w tych branżach, np. 
przez włączenie wstępu do nauk 
społecznych do programu nauczania 
każdego przedmiotu technicznego 
stanowiącego część edukacji cyfrowej;

Or. [en]
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Poprawka 11

Projekt rezolucji 
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby stworzyły nowe kanały 
komunikacyjne umożliwiające docieranie 
do dziewcząt oraz zachęcały dziewczęta i 
kobiety do podejmowania edukacji 
cyfrowej w różnych formach; zaznacza, że 
różnice ze względu na płeć utrzymujące 
się w edukacji należy eliminować przez 
kształcenie i szkolenie kadry 
nauczycielskiej i innych osób 
zatrudnionych w oświacie na każdym 
etapie edukacji, w momencie formowania 
się oczekiwań i uprzedzeń związanych z 
umiejętnościami cyfrowymi i karierą 
zawodową w branży ICT, gdyż od 
najmłodszych lat kobiety spotykają się z 
dyskryminacją i tendencyjnym 
traktowaniem, jeśli chodzi o ich 
umiejętności cyfrowe i zdolność do 
uczestnictwa w edukacji cyfrowej i na 
rynku pracy w branży ICT; postuluje 
efektywne finansowanie i strategie 
obejmujące działanie pozytywne, uczenie 
się przez całe życie oraz aktywne 
zachęcanie dziewcząt do studiowania 
przedmiotów z zakresu ICT i STEM; 
podkreśla, że najskuteczniejszym 
sposobem wykorzystania zasobów jest 
stworzenie specjalnego instrumentu 
finansowania mającego na celu 
zlikwidowanie przepaści cyfrowej między 
kobietami a mężczyznami; podkreśla 
potrzebę inwestycji w programy 
umożliwiające kobietom 
przekwalifikowanie się i podniesienie 
kwalifikacji w zakresie alfabetyzmu 
cyfrowego i odpowiednich umiejętności 
cyfrowych; przypomina, że sektor cyfrowy 
zmienia się w coraz szybszym tempie, 
dlatego też zwykła przezorność nakazuje 
wdrażać politykę umożliwiającą kobietom 
i dziewczętom uczenie się przez całe życie; 
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Poprawka 12

Projekt rezolucji 
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. nalega, aby kolejny Plan działania 
w dziedzinie edukacji cyfrowej w pełni 
uwzględniał aspekt płci; zaznacza, że w 
epoce cyfrowej edukacja cyfrowa musi w 
istotny sposób przyczyniać się do 
zwiększenia udziału dziewcząt i kobiet, 
zwłaszcza w dziedzinach związanych z 
przedsiębiorczością cyfrową, ICT i STEM, 
a także do likwidacji przepaści cyfrowej 
między kobietami a mężczyznami i do 
zapewnienia lepszego włączenia 
cyfrowego i umiejętności cyfrowych w 
oparciu o najlepsze praktyki; zwraca 
uwagę, że różnice ze względu na płeć 
występujące w szkolnictwie wyższym 
przenoszą się na rynek pracy, zważywszy, 
że według Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 
zaledwie w 5 spośród 20 
najpowszechniejszych zawodów w UE 
występuje równowaga płci (w proporcji 
40/60)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
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Poprawka 13

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zaznacza, że programy i metody 
nauczania przedmiotów szkolnych 
związanych z mechaniką, techniką i 
umiejętnościami cyfrowymi są często 
nieświadomie opracowywane z myślą o 
mężczyznach; podkreśla, że edukacja 
może stanowić klucz do przełamania 
stereotypów płciowych oraz że podczas 
zajęć lekcyjnych stereotypy te należy 
obalać, a nie wzmacniać, zaś programy 
nauczania i dydaktyka powinny 
uwzględniać problematykę płci;

Or. [en]
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Poprawka 14

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że do istotnych 
przeszkód napotykanych przez kobiety w 
internecie i mediach społecznościowych 
należą cyberprzemoc oraz nękanie i 
molestowanie, nieproporcjonalnie 
dotykające kobiety i dziewczęta; 
podkreśla, że kobiety i dziewczęta 
pracujące w sektorze ICT lub 
uczestniczące w edukacji cyfrowej 
regularnie spotykają się też z wrogością i 
uprzedzeniami; zauważa, że celem Planu 
działania w dziedzinie edukacji cyfrowej 
powinno być dostarczenie dziewczętom 
oraz młodym kobietom i mężczyznom 
umiejętności i narzędzi pomagających im 
w reagowaniu na cyberprzemoc, 
prześladowanie oraz nękanie i 
molestowanie w internecie, a także w 
radzeniu sobie z dezinformacją; zachęca 
państwa członkowskie do ustanowienia 
rygorystycznych kodeksów postępowania i 
procedur zgłaszania odpowiednim 
organom wszelkich przypadków nękania 
lub molestowania; podkreśla potrzebę 
ratyfikacji i stosowania konwencji 
stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej;

Or. [en]
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Poprawka 15

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, a także podmioty prywatne, 
aby znajdowały bardziej atrakcyjne i 
kreatywne sposoby prezentowania kobiet 
będących wzorem do naśladowania, 
odnoszących sukcesy zawodowe w 
dziedzinach ICT i STEM, zwłaszcza 
liderek w branży cyfrowej i 
technologicznej, tak by motywować, 
inspirować i zachęcać dziewczęta do 
studiowania dziedzin ICT i STEM, 
przełamywać istniejące stereotypy oraz 
zwiększać zaufanie kobiet do własnych 
umiejętności cyfrowych; podkreśla, że 
nowe i powstające technologie, takie jak 
sztuczna inteligencja, robotyka oraz 
rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, 
oferują fascynujące nowe perspektywy, 
które budzą żywe zainteresowanie wśród 
młodych kobiet i zachęcają je do udziału 
w rozwoju i wdrażaniu tych technologii;

Or. [en]
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Poprawka 16

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków 
mających na celu promowanie 
kompetencji cyfrowych wśród dziewcząt, 
aby zachęcić je do inwestowania w 
umiejętności cyfrowe i do wyboru ścieżek 
kariery w branżach ICT i STEM; 
zaznacza, że trzeba podnosić świadomość 
w celu stawienia czoła dyskryminacji i 
uprzedzeniom wobec kobiet, a także 
promować politykę sprzyjającą tworzeniu 
inkluzywnego środowiska, aby jak 
największa liczba kobiet, które zaczęły 
uczestniczyć w tym systemie, pozostawała 
w nim; wzywa do podejścia oddolnego i do 
inkluzywnego dialogu z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami, takimi jak 
przedsiębiorstwa prywatne, organizacje 
pozarządowe, instytucje państwowe, 
decydenci polityczni i społeczeństwo 
obywatelskie, aby wyposażyć dziewczęta w 
umiejętności cyfrowe, przedstawić 
inspirujące wzory do naśladowania, 
wzmocnić równość płci oraz zapewnić 
ochronę przysługujących kobietom i 
dziewczętom praw człowieka dotyczących 
edukacji, pracy i godnego życia; wzywa do 
gromadzenia informacji o najlepszych 
praktykach i sukcesach oraz do wymiany 
tych informacji między państwami 
członkowskimi, aby zagwarantować, że 
kadra nauczycielska będzie świadoma 
różnic ze względu na płeć występujących 
w edukacji cyfrowej i ich przyczyn, a także 
do ujęcia takich praktyk i zaleceń w 
krajowej polityce w zakresie edukacji i 
rynku pracy przez włączenie 
ukierunkowanych środków do krajowych 
planów działania;

Or. [en]
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Poprawka 17

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zachęca do podejmowania 
różnorodnych prywatnych inicjatyw 
edukacyjnych wspierających dziewczęta, 
które podejmują studia informatyczne, i 
promujących kobiety w zawodach 
cyfrowych i w gospodarce cyfrowej 
poprzez wirale w mediach 
społecznościowych, profesjonalne sieci 
współpracy organizowane przez kobiety 
dla kobiet oraz inicjatywy przedsiębiorstw 
z branży zaawansowanych technologii; 
zwraca uwagę na znaczenie powołanej 
przez Komisję grupy zadaniowej „Women 
in Digital” oraz inicjatywy „Digital4Her”;

Or. [en]
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Poprawka 18

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby uwzględniały sytuację 
kobiet i dziewcząt z 
niepełnosprawnościami oraz kobiet i 
dziewcząt mieszkających w regionach 
najbardziej oddalonych lub na obszarach 
wiejskich oraz zapewniły im pełny dostęp i 
włączenie do edukacji cyfrowej, tak by 
zapobiec pogłębianiu się przepaści 
cyfrowej;

Or. [en]
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Poprawka 19

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa państwa członkowskie, aby 
uwzględniały aktualne obawy związane z 
ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się 
COVID-19, zapewniły kadrze 
nauczycielskiej i szkoleniowej środki 
ochrony zdrowia na najwyższym poziomie, 
priorytetowo traktowały inicjatywy 
dotyczące nauczania umiejętności 
cyfrowych, zaradziły problemowi braku 
wyposażenia przez stworzenie zachęt 
ekonomicznych lub materialnych dla 
uczniów i studentów znajdujących się w 
trudnej sytuacji lub pochodzących ze 
środowiska defaworyzowanego społeczno-
ekonomicznie, takich jak dziewczęta na 
obszarach wiejskich, oraz opracowały 
narzędzia służące zapewnieniu pełnego 
dostępu do edukacji cyfrowej i jej 
sprawnego działania; zaznacza, że kobiety 
wykonują większość nieodpłatnych prac 
gospodarskich i opiekuńczych w domu, a 
ich obciążenie wzrosło w czasie pandemii 
COVID-19, a także zaznacza, że w efekcie 
kobiety mają mniejsze szanse, by 
poświęcać wystarczająco dużo czasu na 
korzystanie z narzędzi cyfrowych i 
uczestnictwo w edukacji cyfrowej; zaleca, 
by wzmocnić wysiłki mające zwiększyć 
udział kobiet i równość płci na rynku 
pracy i w edukacji przez propagowanie 
sprawiedliwego podziału obowiązków 
opiekuńczych i domowych między kobiety 
i mężczyzn oraz wspieranie równego 
wykorzystywania urlopów rodzicielskich i 
opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn; 
wzywa Komisję, aby do swojej polityki 
edukacji cyfrowej włączyła elastyczne 
metody uczenia się opracowane specjalnie 
dla kobiet mających obowiązki opiekuńcze 
i dla innych osób, które nie mogą 
fizycznie uczęszczać na zajęcia, lecz mogą 
uczestniczyć w nauczaniu zdalnym;



AD\1213744PL.docx 25/28 PE657.431v01-00

PL

Or. [en]



PE657.431v01-00 26/28 AD\1213744PL.docx

PL

Poprawka 20

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. domaga się gromadzenia danych 
statystycznych uwzględniających aspekt 
płci w celu oceny rezultatów polityki, a 
także gromadzenia danych z podziałem na 
płeć i wiek, umożliwiających lepsze 
zobrazowanie przepaści cyfrowej między 
kobietami i mężczyznami; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję, by w 
2020 r. wskaźnik równouprawnienia płci 
opracowany przez EIGE dotyczył w 
znacznej mierze pracy w środowisku 
cyfrowym;

Or. [en]
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Poprawka 21

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. zauważa, że państwa członkowskie 
odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu 
publicznej edukacji wzmacniającej 
równouprawnienie płci, oferującej 
wszystkim możliwość zdobycia 
niezbędnych umiejętności cyfrowych i 
zwalczającej stereotypy związane z płcią 
wśród dziewcząt i chłopców, w 
szczególności w obszarze ICT;

Or. [en]
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Poprawka 22

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. podkreśla, że budżetowanie pod 
kątem płci i powszechne uwzględnianie 
aspektu płci to niezbędny element 
wszelkiej polityki, w tym w dziedzinie 
edukacji cyfrowej;

Or. [en]


