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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του πλήρους δυναμικού των ψηφιακών δεξιοτήτων 
των γυναικών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
ιδίως επειδή υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη 
για ειδικούς στον ψηφιακό τομέα, ότι το 70 % των εταιρειών καθυστερούν τις 
επενδύσεις διότι αδυνατούν να βρουν άτομα με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες1 
και ότι σε ορισμένες κατηγορίες θέσεων εργασίας, πάνω από το 90 % των θέσεων 
εργασίας απαιτούν συγκεκριμένα είδη ψηφιακών δεξιοτήτων2·

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον τομέα των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ότι υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ των 
φύλων στην ψηφιακή τεχνολογία, γεγονός που θέτει τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση· 
υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 36 % των αποφοίτων στους 
τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM), το 30 % του εργατικού δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένου του 22 % στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και το 17 %3 
των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη, ότι η προβλεπόμενη ώθηση στην 
οικονομία της ΕΕ θα ανερχόταν σε 16 δισεκατομμύρια EUR4 ετησίως, εάν οι γυναίκες 
πτυχιούχοι σε τεχνολογικούς τομείς δεν εμποδίζονταν να εξασφαλίσουν θέσεις 
εργασίας σε ψηφιακούς τομείς σε αντίστοιχο βαθμό με τους άνδρες, και ότι, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έμφυλα στερεότυπα που επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις επιλογές όσον αφορά τις σπουδές και τη σταδιοδρομία και οι προκαταλήψεις 
λόγω φύλου στην τεχνητή νοημοσύνη και τα συναφή προϊόντα, οι οποίες 
διαπιστώνονται στον σχεδιασμό, στα δεδομένα που καταχωρίζονται και στη χρήση των 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η προώθηση της ισότητας των φύλων στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά θα συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των 
φύλων·

2. σημειώνει το γεγονός ότι το 30 % των επιχειρηματιών στην ΕΕ είναι γυναίκες, αλλά ότι 
αυτές λαμβάνουν μόλις το 2 % της μη τραπεζικής χρηματοδότησης που διατίθεται5, 
γεγονός που καθιστά δυσχερέστερη για αυτές τη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία·

3. υπενθυμίζει ότι ο κλάδος των ΤΠΕ είναι αυτός με το υψηλότερο ποσοστό εταιρικών 
διοικητικών συμβουλίων που αποτελούνται αποκλειστικά από άντρες και χαιρετίζει την 

1 Έκθεση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τον αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής 
(COM(2020)0241). 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2020 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων για 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (COM(2020)0274).
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152).
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 
5 Fackelmann, S. και De Concini, A., Funding women entrepreneurs: How to empower growth (Χρηματοδότηση 
γυναικών επιχειρηματιών: Πώς να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης), InnovFin – Συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 29 Ιουνίου 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0
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πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει την έγκριση της πρότασης οδηγίας του 2012 
σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
(οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια)·

4. τονίζει ότι η έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών καταδεικνύει ότι έχουν αναφερθεί υψηλά ποσοστά σεξουαλικής 
παρενόχλησης σε εκπαιδευτικούς χώρους των τομέων των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, μεταξύ άλλων σε σχολεία, 
πανεπιστήμια και χώρους εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω αποκλεισμό των 
γυναικών από τον τομέα·

5. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· ζητεί να αναγνωριστεί ο 
θεμελιώδης ρόλος των γυναικών στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
στρατηγικής σύμφωνα με τους στόχους της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας ακμάζουσας ψηφιακής κοινωνίας και για την τόνωση της ψηφιακής 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της ανάπτυξης δεικτών στην ψηφιακή 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά και στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην ενημέρωση των γυναικών όσον 
αφορά την κατάρτιση και τις θέσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία και τις 
ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν·

6. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων μέσω 
πολυεπίπεδης προσέγγισης στον τομέα των ΤΠΕ και να θεσπίσει πολιτικές για την 
πλήρη αξιολόγηση των αιτίων και των παραγόντων που κρύβονται πίσω από φαινόμενα 
όπως τα έμφυλα στερεότυπα, οι διακρίσεις ή η δημιουργία κατάλληλων εργασιακών και 
μαθησιακών περιβαλλόντων, να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς των 
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθηματικών και της 
τεχνητής νοημοσύνης, και να υποστηρίξει μέτρα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και 
απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα, ιδίως μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων 
καθοδήγησης από νεαρή ηλικία με γυναίκες ως πρότυπα, μέσω της στήριξης της διά 
βίου μάθησης, της κατάρτισης και των προγραμμάτων για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικιωμένες γυναίκες, μέσω 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες, καθώς και της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για έρευνες, σε εγκαταστάσεις και σε τηλεργασία, ιδίως σε ορισμένες 
αγροτικές περιοχές όπου η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει την έλλειψη πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, στις ψηφιακές τεχνολογίες και στις υποδομές· ζητεί να λαμβάνεται 
υπόψη η τεχνητή νοημοσύνη υπό το πρίσμα του φύλου κατά την ανάπτυξη πολιτικών 
και νομοθεσίας, και, εφόσον είναι απαραίτητο, να προσαρμόζεται η υφιστάμενη 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων της ΕΕ·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για 
τις γυναίκες επιχειρηματίες, ώστε αυτές να έχουν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά, για πολιτικές που αξιοποιούν και στηρίζουν το επιχειρηματικό 
δυναμικό των γυναικών και για την επέκταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Επιχειρηματικών Αγγέλων και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καθοδήγησης για Γυναίκες 
Επιχειρηματίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της 
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υπουργικής δήλωσης δέσμευσης για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή·

8. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες τις 
οποίες μπορεί να προσφέρει η τηλεργασία μέσω της δυνατότητας που τους παρέχει να 
εργάζονται από το σπίτι και να επιτύχουν αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των 
αμειβόμενων επαγγελματικών ευθυνών και των ευθυνών φροντίδας, διασφαλίζοντας 
την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής6, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο ισότιμη κατανομή των 
ευθυνών φροντίδας στις οικογένειες, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες έχουν 
πρόσβαση στο απαραίτητο σύστημα κοινωνικής προστασίας και φροντίδας των 
παιδιών· ζητεί να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της τηλεργασίας, ιδίως όσον αφορά τις 
ώρες εργασίας, την κοινωνική απομόνωση, τον διαχωρισμό μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, και την ψυχολογική πίεση·

9. ζητεί από το Συμβούλιο, όσον αφορά τα μέτρα στην απασχόληση, να αποδεσμεύσει και 
να υιοθετήσει την οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν την 
οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν το χάσμα μεταξύ των φύλων στην ψηφιακή 
οικονομία μέσω στοχευμένων μέτρων, όπως τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη 
χρηματοδότηση έργων υπό την επίβλεψη γυναικών στον ψηφιακό τομέα, η προώθηση 
ενός ελάχιστου αριθμού ερευνητριών που συμμετέχουν σε έργα ΤΠΕ, οι κύκλοι 
κατάρτισης για τμήματα ανθρώπινου δυναμικού με θέμα τις «ασυνείδητες 
προκαταλήψεις που σχετίζονται με το φύλο» με σκοπό την προώθηση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στις προσλήψεις, η υιοθέτηση πολιτικών δημοσίων 
συμβάσεων και/ή κατευθυντήριων γραμμών για την αγορά υπηρεσιών ΤΠΕ από 
παρόχους που εφαρμόζουν ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη σύνθεση των 
εταιρειών και των διοικητικών συμβουλίων τους, και η διευκόλυνση της κατανομής 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε εταιρείες που λαμβάνουν υπόψη κριτήρια ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων·

10. υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ψηφιακές ευκαιρίες, όπως η προσέγγιση «no women, 
no panel» (κανένα πάνελ χωρίς γυναίκα), η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, 
οι συμμαχίες ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, το βραβείο καινοτόμων 
γυναικών της ΕΕ, οι πρωτοβουλίες #SaferInternet4EU σε όλη την Ευρώπη, το νέο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και οι προοπτικές διά βίου μάθησης·

11. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην άρση των 
έμφυλων διακρίσεων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων τις οποίες 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί κατάλληλο νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας των φύλων· τονίζει την έλλειψη πολυμορφίας στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης στο πλαίσιο ομάδων προγραμματιστών και μηχανικών, καθώς και τη 
σημασία της χρήσης ξεχωριστών δεδομένων για κάθε φύλο κατά την ανάπτυξη 

6 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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προϊόντων, προτύπων τεχνητής νοημοσύνης, αλγορίθμων και εφαρμογών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται 
κατά τρόπο που σέβεται και προάγει την ισότητα· ενθαρρύνει τους σχετικούς 
παράγοντες να εργαστούν για την πρόληψη των έμφυλων και πολιτισμικών 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων, να παράσχουν κατάρτιση για εργοδότες, 
εργαζομένους και εκπαιδευτικούς, και να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών 
μαζί με διάφορες ομάδες βασικών κοινωνικών παραγόντων στον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή αλγορίθμων, τη μηχανική μάθηση, την επεξεργασία 
φυσικής γλώσσας και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης·

12. καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο να αντιμετωπίζει τις 
προκαταλήψεις, τις αδικαιολόγητες διακρίσεις και τις ανισότητες που είναι εγγενείς στα 
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομετρικών συστημάτων· ζητεί μεγαλύτερη πολυμορφία μέσω διατομεακής 
προσέγγισης και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων ανάμεσα στους σχεδιαστές της 
τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και επαρκή και ποιοτική κατάρτιση για τους σχεδιαστές 
της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τη διαφάνεια, τις διακρίσεις, τα έμφυλα 
στερεότυπα, όπως και τις φυλετικές, τις εθνοτικές και τις πολιτισμικές προκαταλήψεις·

13. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στις ψηφιακές 
δεξιότητες θέτει τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση στις αναδυόμενες ψηφιακές αγορές· 
τονίζει τη σημασία του να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές, ιδίως οι γυναίκες, μέσω της 
διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και της δρομολόγησης εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

14. τονίζει ότι οι διαρθρωτικές προκαταλήψεις λόγω φύλου που υπάρχουν στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα, στην έρευνα, καθώς και στις επιχειρήσεις στους ψηφιακούς 
τομείς επιβραδύνουν την πρόοδο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τις γυναίκες, 
μειώνουν τις ευκαιρίες καριέρας και έχουν ως αποτέλεσμα την υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τέτοιες 
προκαταλήψεις αντιμετωπίζονται, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών χρηματοδότησης, αιτήσεων και λήψης αποφάσεων μέσω του 
σχεδιασμού τους, και καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να διανείμει περισσότερη 
χρηματοδότηση για την υποστήριξη των γυναικών ακαδημαϊκών, ερευνητριών και 
επιχειρηματιών·

15. επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστήμων, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών έχει ζωτική σημασία για τη 
διαδικασία καινοτομίας σε τομείς αιχμής των ΤΠΕ, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή η 
κυβερνοασφάλεια, και, ως εκ τούτου, θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για 
το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες αγορές·

16. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών ως 
στόχων παρενόχλησης και στην αύξηση του κυβερνοεγκλήματος και της διαδικτυακής 
βίας κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο, που, κατά συνέπεια, εμποδίζει τη χωρίς 
αποκλεισμούς συμμετοχή των γυναικών, των κοριτσιών και των μειονοτήτων στις 
ψηφιακές αγορές, και ζητεί η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες (COM(2020)0825) να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά· ζητεί 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των γυναικών σχετικά με τον τρόπο 
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προστασίας τους στο διαδίκτυο, ώστε να καταπολεμηθούν η έμφυλη βία και τα έμφυλα 
στερεότυπα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εργαλεία 
κατάρτισης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, να 
αναγνωρίσουν το δικαίωμα των εργαζομένων στην αποσύνδεση και να συνεργαστούν 
στενά με τις γυναικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα και να μετριάσουν τις 
ανησυχίες που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των γυναικών και των κοριτσιών κατά 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
τεχνολογίες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες και τα 
κορίτσια από μειονότητες·

17. ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει και να στοχοθετήσει καλύτερα το ψηφιακό 
θεματολόγιο και τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά με σκοπό την 
αντιμετώπιση του σοβαρού χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και την 
προώθηση της πλήρους ένταξης των γυναικών στον τομέα αυτόν, ιδίως σε σχέση με 
τεχνικά και τηλεπικοινωνιακά επαγγέλματα, και να ενισχύσει την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα των ΤΠΕ και άλλων 
επιστημονικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών και μαθηματικών κλάδων·

18. θεωρεί ουσιώδη για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην ανάπτυξη, την 
παραγωγή, την εμπορία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και καταναλωτικών 
προϊόντων, εφαρμογών και επιγραμμικών πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης τη 
δημιουργία ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στα σχολεία και στους χώρους εργασίας, και 
την αναγνώριση και εξάλειψη των προκαταλήψεων λόγω φύλου στη σχετική 
συμπεριφορά και εργασία·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη διαδικτυακή παρενόχληση 
σε βάρος γυναικών που τηρούν ατομικές επιχειρήσεις και να αναλάβουν δράση για την 
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.
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