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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen prezintă Comisiei pentru cultură și 
educație, care este comisie competentă, următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a UE, 
consacrată la articolele 8 și 19 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

Or. [en]
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Amendamentul 2

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât există un decalaj de 11 % 
între femei și bărbați în domeniul 
competențelor digitale1; întrucât femeile 
sunt subreprezentate în mod semnificativ 
în sectorul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC), reprezentând 17 % 
din cele 8 milioane de specialiști din UE, 
precum și printre absolvenții din 
domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM) (36 %), numărul 
bărbaților care lucrează într-un sector 
digital fiind de 3,1 ori mai mare decât cel 
al femeilor, în ciuda faptului că fetele 
depășesc băieții în domeniul alfabetizării 
digitale2; întrucât ponderea femeilor în 
acest sector este în scădere, iar procentul 
femeilor în profesiile TIC rămâne în 
continuare sub 2 % din numărul total al 
femeilor pe piața europeană a forței de 
muncă;
_____________________
1 Comisia Europeană, Tabloul de bord 
„Femeile în domeniul digital”, 2019.
2 Comunicarea Comisiei din 
5 martie 2020 intitulată „O Uniune a 
egalității: Strategia privind egalitatea de 
gen 2020-2025” COM(2020)0152.

Or. [en]
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Amendamentul 3

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât procentul mediu de femei 
care lucrează în domeniul IA și al 
securității cibernetice, la nivel mondial, 
este de 12 % și, respectiv, de 20 %, în 
ciuda faptului că cererea de forță de 
muncă în aceste două domenii a crescut 
drastic de-a lungul anilor; întrucât 
numărul redus de femei care lucrează în 
domeniul tehnologiilor inovatoare poate 
avea un impact puternic asupra 
proiectării, dezvoltării și implementării 
acestor tehnologii, conducând la 
perpetuarea practicilor discriminatorii și 
a stereotipurilor existente și la dezvoltarea 
de algoritmi părtinitori din punctul de 
vedere al genului; întrucât realizarea 
întregului potențial al competențelor 
digitale ale femeilor poate avea o 
contribuție semnificativă la stimularea 
economiei europene, în special având în 
vedere că există aproximativ 1 milion de 
locuri de muncă vacante în Europa 
pentru experții digitali, că 70 % dintre 
firme amână investițiile pentru că nu pot 
găsi persoane cu competențele digitale 
adecvate3 și că, la unele categorii de 
locuri de muncă, peste 90 % dintre posturi 
necesită competențe digitale specifice4;
_____________________
3 Raportul Comisiei din 17 iunie 2020 
privind impactul schimbărilor 
demografice.
4 Comunicarea Comisiei din 1 iulie 2020 
intitulată „Agenda pentru competențe în 
Europa în vederea obținerii unei 
competitivități durabile, a echității sociale 
și a rezilienței”, COM(2020)0274.

Or. [en]
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Amendamentul 4

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât fetele încă nu sunt 
interesate de studiile superioare în 
domeniile TIC și STIM, ceea ce conduce 
la pierderea de oportunități sociale și 
economice și împiedică o potențială 
reducere a inegalității de gen și a 
diferențelor de remunerare între femei și 
bărbați; întrucât fetele încep să fie 
interesate de disciplinele STIM în jurul 
vârstei de 11 ani și își pierd interesul la 15 
ani; întrucât 73 % dintre băieții de 15-16 
ani se simt în largul lor când folosesc 
dispozitive digitale pe care nu le cunosc 
bine, în comparație cu 63 % dintre fetele 
din aceeași categorie de vârstă;

Or. [en]
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Amendamentul 5

Propunere de rezoluție 
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât, în cadrul învățământului 
primar, băieții și fetele nu au atitudini 
diferite față de materiile STIM, dar 
descurajarea culturală și lipsa de 
cunoaștere și de promovare a modelelor 
feminine blochează și afectează negativ 
încrederea în sine a fetelor și femeilor, 
precum și posibilitățile acestora de a urma 
studii în domeniile STIM și TIC, cariere 
înrudite și de a îmbrățișa antreprenoriatul 
digital și conduc la discriminare și la mai 
puține oportunități pentru femei pe piața 
forței de muncă, în special în sectoarele 
orientate spre viitor, care oferă locuri de 
muncă de calitate superioară și mai bine 
plătite;

Or. [en]
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Amendamentul 6

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât femeile au un grad mai 
scăzut de încredere în competențele lor 
digitale, deși competențele digitale sunt 
necesare în viață și la muncă, în special 
acum, când un număr mare de persoane 
trebuie să se bazeze pe o conexiune la 
internet pentru a lucra, studia sau 
cumpăra alimente din cauza măsurilor de 
izolare legate de COVID-19;

Or. [en]
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Amendamentul 7

Propunere de rezoluție 
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât ar trebui să se pună 
accentul pe factorii care motivează și 
ajută fetele să capete interes pentru 
studiile STIM, carierele înrudite și 
antreprenoriatul digital, cum ar fi 
promovarea modelelor feminine, sprijinul 
unor profesori mentori, obținerea 
aprobării din partea grupurilor colegiale 
și dezvoltarea creativității și a experienței 
practice;

Or. [en]
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Amendamentul 8

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât răspândirea COVID-19, 
perturbarea activității de învățământ 
provocată de închiderea școlilor și a altor 
instituții de învățământ, precum și 
izolarea socială forțată și restricțiile au 
stârnit, pe de o parte, preocupări legate de 
impactul întreruperilor activității de 
învățământ asupra elevilor vulnerabili, 
din cauza mediului socioeconomic 
defavorizat sau a locului de reședință, 
cum ar fi fetele din zonele rurale, 
îndepărtate și depopulate, care se 
confruntă cu mai multe obstacole în calea 
înscrierii la educația digitală și a 
accesului la infrastructuri și servicii TIC 
de calitate, inclusiv internetul și banda 
largă, și au dovedit, pe de altă parte, că 
este în mod evident necesară o educație 
digitală eficientă, funcțională și incluzivă, 
cu investiții mărite în competențele 
digitale și educația online, precum și 
accelerarea procesului de sensibilizare și 
de implementare a noilor tehnologii;

Or. [en]
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Amendamentul 9

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure, atunci când elaborează politici 
de educație digitală, că tratează problema 
decalajului digital de gen - o problemă 
economică, societală și culturală care 
încetinește creșterea economiei UE - prin 
politici globale, pe mai multe niveluri, și 
să se asigure că toți elevii au competențele 
necesare pentru a îndeplini sarcinile 
aferente viitoarelor locuri de muncă de pe 
o piață a muncii în schimbare și că se 
bucură de șanse egale care să le permită 
să facă față provocărilor viitoare legate de 
competitivitatea la nivel mondial și de 
economia digitală, prin promovarea unei 
abordări centrate pe oameni a 
tehnologiei, care să respecte valorile 
fundamentale și egalitatea de gen; invită 
Comisia să includă o strategie orizontală 
instituțională în Planul său de acțiune 
pentru educația digitală, pentru a 
combate inegalitatea de gen; atrage 
atenția asupra faptului că utilizarea 
insuficientă a capitalului uman asociată 
inegalităților de gen are un impact 
negativ asupra activității economice 
legate de cercetare și inovare și a 
dezvoltării economice generale, și că 
aceasta are, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

Or. [en]
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Amendamentul 10

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte o educație digitală de înaltă 
calitate, incluzivă și nediscriminatorie, 
care să garanteze că societatea digitală 
include pe toată lumea și că este o 
condiție prealabilă pentru o transformare 
digitală de succes și pentru 
implementarea deplină a Agendei digitale 
pentru Europa, care să nu lase pe nimeni 
în urmă, să aducă beneficii tuturor și să 
contribuie la egalitatea de gen; subliniază 
că numărul tot mai mare de fete și femei 
care se înscriu în educația digitală și intră 
pe piața forței de muncă din domeniul 
TIC, care angajează astfel mai multe 
persoane cu competențe și talente mai 
largi, contribuie la formarea unei 
societăți globale, la construirea unei 
economii mai sustenabile și mai incluzive 
prin inovare științifică, digitală și 
tehnologică și la eliminarea diferențelor 
de remunerare dintre femei și bărbați; 
apreciază faptul că Strategia privind 
egalitatea de gen pune accentul pe 
egalitatea de gen în cadrul tranziției 
digitale, în special Planul de acțiune 
actualizat privind educația digitală, Noua 
agendă pentru competențe în Europa și 
recomandarea Consiliului privind 
educația și formarea profesională; 
subliniază necesitatea de a integra 
dimensiunea de gen în toate politicile UE 
în ceea ce privește educația, competențele 
și digitalizarea; salută tabloul de bord al 
Comisiei „Femeile în domeniul digital”, 
care va monitoriza participarea femeilor 
la economia digitală; încurajează statele 
membre să adauge educația informatică 
la programele lor naționale de învățământ 
și să aplice schimbări care să facă 
educația digitală atractivă pentru fete și 
băieți încă de la o vârstă fragedă; insistă 
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asupra faptului că educația digitală 
trebuie planificată și creată pentru a 
permite băieților și fetelor să își exprime 
interesele și aptitudinile în domeniul 
digital și a le încuraja creativitatea și 
capacitatea de inovare; încurajează o 
abordare mai socială a educației în 
domeniul TIC și STIM, pentru a sublinia 
impactul social al acestor cariere, de 
exemplu incluzând cursuri introductive de 
științe sociale la fiecare materie tehnică, 
ca parte a educației digitale;

Or. [en]
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Amendamentul 11

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
creeze noi canale pentru a se conecta cu 
fetele și să introducă instrumente care să 
încurajeze fetele și femeile să se înscrie în 
diferitele forme de educație digitală; 
evidențiază că decalajele de gen 
persistente din domeniul educației trebuie 
combătute prin educarea și formarea 
profesorilor și a altor cadre didactice, în 
fiecare etapă a educației, privind procesul 
de formare a așteptărilor și a 
prejudecăților în ceea ce privește 
competențele digitale și carierele din 
domeniul TIC, deoarece femeile se 
confruntă de la o vârstă fragedă cu 
discriminarea și prejudecățile în ceea ce 
privește competențele lor digitale și 
potențialul de a participa la educația 
digitală și la piața forței de muncă din 
domeniul TIC; solicită o finanțare și 
strategii eficiente care să includă acțiuni 
pozitive, învățarea pe tot parcursul vieții și 
încurajarea activă a fetelor să urmeze 
cursuri în materiile TIC și STIM; 
subliniază că cea mai eficientă utilizare a 
resurselor este crearea unui instrument de 
finanțare specific pentru a combate 
decalajul digital de gen; subliniază 
necesitatea de a investi în programe de 
recalificare și de perfecționare 
profesională a femeilor privind 
alfabetizarea digitală și competențele 
digitale relevante; reamintește că sectorul 
digital evoluează într-un ritm din ce în ce 
mai rapid și că, prin urmare, este prudent 
să se pună în aplicare politici care să 
creeze oportunități de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru femei și tinere fete; 

Or. [en]
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Amendamentul 12

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită în mod insistent ca 
următorul Plan de acțiune pentru 
educația digitală să integreze pe deplin 
dimensiunea de gen; subliniază că 
educația digitală trebuie să joace un rol 
important în creșterea participării fetelor 
și femeilor în era digitală și, în special, în 
domenii legate de antreprenoriatul digital, 
TIC și STIM, precum și în eliminarea 
decalajului digital de gen și în asigurarea 
unei incluziuni digitale mai bune și a 
alfabetizării digitale prin valorificarea 
celor mai bune practici; evidențiază că 
decalajul de gen din învățământul 
superior se continuă pe piața locurilor de 
muncă, doar cinci din 20 dintre 
principalele profesii din UE prezentând 
un echilibru de gen (raport 40/60) între 
femei și bărbați, potrivit Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați (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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Amendamentul 13

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. evidențiază că materiile școlare 
mecanice, tehnice și digitale au adesea, 
neintenționat, obiective și abordări 
masculine; subliniază că educația poate fi 
cheia pentru eliminarea stereotipurilor de 
gen și că aceste stereotipuri ar trebui 
contestate, nu consolidate în clasă, pentru 
a crea abordări ale educației și predării 
care să ia în considerare dimensiunea de 
gen;

Or. [en]
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Amendamentul 14

Propunere de rezoluție 
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește că un obstacol 
important cu care se confruntă femeile 
atunci când participă la activități online și 
pe platformele de comunicare socială este 
violența cibernetică și hărțuirea online, 
care afectează în mod disproporționat 
fetele și femeile; subliniază că femeile și 
fetele tinere se confruntă, de asemenea, 
cu ostilitate și prejudecăți în ceea ce 
privește participarea lor la sectorul TIC 
sau la educația digitală; constată că 
Planul de acțiune pentru educația digitală 
ar trebui să vizeze furnizarea de 
competențe și instrumente fetelor, 
tinerilor femei și bărbaților pentru a-i 
ajuta să reacționeze la violența și 
intimidarea cibernetică și la hărțuirea 
online și să facă față dezinformării; 
încurajează statele membre să stabilească 
coduri de conduită și protocoale stricte 
pentru raportarea tuturor cazurilor de 
hărțuire la autoritățile relevante; 
accentuează că ar trebui ratificată și 
aplicată Convenția de la Istanbul privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței 
domestice;

Or. [en]
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Amendamentul 15

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia și statele membre, 
precum și actorii privați, să găsească 
modalități mai atractive și mai creative de 
a prezenta modelele feminine cu cariere 
de succes în domeniile TIC și STIM, în 
special liderele din domeniile digitale și 
tehnologice, pentru a motiva, inspira și 
încuraja fetele să urmeze studii de TIC și 
STIM, să dărâme stereotipurile existente, 
precum și să stimuleze încrederea în sine 
a femeilor în ceea ce privește 
competențele lor digitale; subliniază că 
tehnologiile noi și emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, robotica și 
realitatea virtuală și augmentată oferă noi 
perspective captivante, care le pot incita și 
încuraja pe tinerele femei să participe la 
dezvoltarea și implementarea acestor 
tehnologii;

Or. [en]
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Amendamentul 16

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi de promovare 
a competențelor digitale în rândul fetelor 
pentru a le încuraja să investească în 
competențe digitale și să aleagă cariere în 
domeniile TIC și STIM; subliniază că este 
necesară sensibilizarea pentru a combate 
discriminarea și prejudecățile la adresa 
femeilor și că este necesar să se 
promoveze politici care să contribuie la 
crearea unui mediu favorabil incluziunii 
pentru a menține cel mai mare număr 
posibil de femei în cadrul sistemului, 
odată ce acestea au fost angajate; 
recomandă o abordare de la bază spre 
vârf și un dialog incluziv cu părțile 
interesate relevante, cum ar fi firmele 
private, organizațiile neguvernamentale, 
instituțiile de stat, decidenții politici și 
societatea civilă, pentru a oferi fetelor 
competențe digitale, a furniza modele de 
urmat, a consolida egalitatea de gen și a 
asigura protecția drepturilor 
fundamentale ale femeilor și ale fetelor la 
educație, la muncă și la un trai decent; 
solicită ca informațiile privind exemplele 
de bune practici și modelele de succes să 
fie colectate și partajate între statele 
membre, pentru a se asigura că cadrele 
didactice sunt conștiente de decalajul de 
gen din domeniul educației digitale și 
cauzele acestuia și să includă astfel de 
practici și recomandări în politicile 
naționale în materie de educație și 
ocupare a forței de muncă, prin 
includerea unor măsuri specifice în 
planurile naționale de acțiune;

Or. [en]
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Amendamentul 17

Propunere de rezoluție 
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. încurajează diferitele inițiative 
educaționale private de sprijinire a 
înscrierii fetelor în programe de studii 
digitale și de promovare a femeilor în 
carierele digitale și în economia digitală 
prin prezentări virale pe platformele de 
comunicare socială, rețele profesionale 
organizate de femei pentru femei și 
inițiative ale unor întreprinderi din 
domeniul tehnologiei; subliniază 
importanța grupului operativ al Comisiei 
„Femeile în sectorul digital” și a 
inițiativei „Digital4Her”;

Or. [en]
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Amendamentul 18

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. invită Comisia și statele membre să 
ia în considerare situația femeilor și a 
fetelor cu dizabilități și a femeilor și a 
fetelor din regiunile ultraperiferice sau 
din zonele rurale și să asigure accesul și 
includerea lor depline în educația 
digitală, pentru a evita o extindere a 
decalajului digital;

Or. [en]
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Amendamentul 19

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită statele membre să țină 
seama de actualele preocupări privind 
riscul răspândirii în continuare a COVID-
19, să asigure măsuri de protecție a 
sănătății de cel mai înalt nivel pentru 
profesori și formatori, să acorde prioritate 
inițiativelor de formare în domeniul 
competențelor digitale, să rezolve 
problema lipsei de echipamente oferind 
stimulente economice și/sau materiale 
elevilor vulnerabili și elevilor proveniți 
din medii socioeconomice defavorizate, 
cum ar fi fetele din zonele rurale, să se 
adapteze în mod adecvat la situația 
actuală și să dezvolte instrumente pentru 
a asigura accesul deplin la educația 
digitală și buna funcționare a acesteia; 
subliniază că femeile își asumă cea mai 
mare parte a sarcinilor casnice 
neremunerate și a muncii de îngrijire de 
acasă, o parte care a crescut în timpul 
pandemiei de COVID-19 și subliniază că, 
în consecință, femeile au mai puține șanse 
să folosească instrumentele digitale și să 
participe la educația digitală suficient 
timp; recomandă să se intensifice 
eforturile de stimulare a participării 
femeilor și a egalității de gen pe piața 
muncii și în învățământ prin promovarea 
unei repartizări echitabile între femei și 
bărbați a responsabilităților de îngrijire și 
a celor casnice și prin sprijinirea 
împărțirii în mod egal între femei și 
bărbați a concediului pentru creșterea 
copilului și a concediului de îngrijitor; 
invită Comisia să includă în politica sa de 
educație digitală metode de învățare 
flexibile, concepute special pentru 
îngrijitoare și pentru alte persoane care 
nu pot participa la cursuri, dar pot 
participa la învățământul la distanță;

Or. [en]
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Amendamentul 20

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. solicită colectarea de statistici de 
gen diferențiate pentru a evalua 
rezultatele politicilor și colectarea de date 
defalcate în funcție de gen și de vârstă 
pentru a avea o imagine mai clară a 
decalajului digital de gen; salută, în 
această privință, decizia de a concentra 
indicele egalității de gen al EIGE din 
2020 asupra muncii într-o lume digitală;

Or. [en]
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Amendamentul 21

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. ia act de faptul că statele membre 
joacă un rol esențial în asigurarea 
educației publice, astfel încât să se 
consolideze egalitatea de gen, să se 
asigure competențele digitale necesare 
pentru toți și să se combată stereotipurile 
de gen pentru fete și băieți, în special în 
domeniul TIC;

Or. [en]
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Amendamentul 22

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. subliniază că integrarea 
dimensiunii de gen în buget și abordarea 
integratoare a egalității de gen trebuie să 
facă parte din orice politică, inclusiv 
politicile privind educația digitală;

Or. [en]


