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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât utilizarea întregului potențial al competențelor digitale ale femeilor poate avea o 
contribuție semnificativă la stimularea economiei europene, în special având în vedere 
că există aproximativ un milion de locuri de muncă vacante în Europa pentru experți 
digitali, că 70 % dintre întreprinderi amână investițiile din cauză că nu pot găsi persoane 
cu competențele digitale adecvate1 și că, în unele categorii de locuri de muncă, peste 
90 % dintre posturi necesită tipuri specifice de competențe digitale2;

1. reamintește că femeile sunt subreprezentate în sectorul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) și că există un decalaj digital între femei și bărbați în tehnologia 
digitală, lucru care dezavantajează femeile; reamintește, de asemenea, că femeile 
constituie 36 % dintre absolvenții din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), 30 % din forța de muncă din domeniul tehnologiei, inclusiv 22 % 
din domeniul IA, și 17 %3 dintre specialiștii în TIC din Europa, că impulsul preconizat 
pentru economia UE ar fi de 16 miliarde EUR4 pe an dacă femeile absolvente în 
domeniul tehnologiei nu ar fi împiedicate să acceadă la locuri de muncă în domeniile 
digitale în același ritm ca bărbații și că, pentru a combate stereotipurile de gen care 
influențează în mare măsură opțiunile de studiu și de carieră, precum și prejudecățile de 
gen în AI și în produse, care se manifestă în concepția, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de AI, promovarea egalității între sexe în cadrul pieței unice digitale va 
contribui la reducerea decalajului digital dintre femei și bărbați;

2. observă că 30 % dintre antreprenorii din UE sunt femei, dar că acestea primesc doar 
2 % din finanțarea nebancară disponibilă5, ceea ce le îngreunează participarea la 
economia digitală;

3. reamintește că în sectorul TIC, în consiliile de administrație ale întreprinderilor se 
înregistrează cel mai mare procent de bărbați și salută intenția Comisiei de a încuraja 
adoptarea propunerii din 2012 de directivă privind consolidarea echilibrului de gen în 
rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe 
(Directiva privind femeile în consiliile de administrație);

4. subliniază că, potrivit sondajului Agenției pentru Drepturi Fundamentale privind 
violența împotriva femeilor, s-a raportat un număr ridicat de cazuri de hărțuire sexuală 
în centrele de învățământ STIM, inclusiv în școli, universități și locuri de muncă, ceea 

1 Raportul Comisiei din 17 iunie 2020 privind impactul schimbărilor demografice (COM(2020)0241). 
2 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.
3 Comunicarea Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 
2020-2025” (COM(2020)0152).
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 
5 Fackelmann, S. and De Concini, A., Funding women entrepreneurs: How to empower growth, Innovation 
Finance Advisory for the European Commission and the European Investment Bank, 29 June 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0
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ce exclude și mai mult femeile din sector;

5. evidențiază că egalitatea de gen este un principiu de bază al Uniunii Europene și ar 
trebui să se reflecte în toate politicile UE; solicită recunoașterea rolului fundamental al 
femeilor în realizarea obiectivelor strategiei digitale europene, în concordanță cu 
obiectivele privind egalitatea între femei și bărbați; reamintește că participarea femeilor 
la economia digitală este esențială pentru modelarea unei societăți digitale prospere și 
pentru stimularea pieței interne digitale a UE; subliniază că este important să se asigure 
integrarea perspectivei de gen și să se elaboreze indicatori în educația digitală la toate 
nivelurile, în Strategia privind piața unică digitală și în industria IA și să se sensibilizeze 
femeile cu privire la formarea și posturile legate de economia digitală și la oportunitățile 
pe care acestea le reprezintă;

6. invită Comisia să continue să remedieze disparitatea dintre femei și bărbați printr-o 
abordare pe mai multe niveluri în sectorul TIC și să instituie politici pentru a evalua pe 
deplin cauzele și factorii ce se află la originea unor fenomene precum stereotipurile de 
gen, discriminarea sau crearea unor medii de lucru și de învățare adecvate, pentru a 
crește participarea femeilor la STIM și la IA și a promova măsuri la toate nivelurile de 
educație și de ocupare a forței de muncă în sectorul digital, îndeosebi prin crearea de 
programe de mentorat cu modele feminine încă de la o vârstă fragedă, prin sprijinirea 
învățării pe tot parcursul vieții, a formării și a programelor de stimulare a competențelor 
lor electronice, acordând o atenție deosebită femeilor vârstnice, prin facilitarea accesului 
la servicii, precum și a accesului la finanțarea cercetării, la infrastructuri și la telemuncă, 
în special în anumite zone rurale în care pandemia de COVID-19 a evidențiat lipsa 
accesului la internet, la tehnologii și la infrastructuri digitale; solicită să se țină cont de 
IA dintr-o perspectivă de gen atunci când se elaborează politici și legislație și, dacă este 
necesar, să se adapteze legislația actuală, inclusiv programele UE;

7. invită Comisia și statele membre să creeze mai multe oportunități de finanțare pentru 
întreprinzătoare, astfel încât acestea să aibă șanse egale de a concura pe piața unică 
digitală, și solicită politici de mobilizare și susținere a potențialului de întreprinzător al 
femeilor, precum și extinderea Rețelei europene de investitori providențiali și a Rețelei 
europene de mentori pentru întreprinzătoare; invită Comisia să asigure punerea în 
aplicare deplină a declarației ministeriale de angajament privind „Femeile în sectorul 
digital”;

8. invită Comisia să sprijine statele membre pentru ca acestea să ia măsurile necesare 
pentru a asigura că femeile pot beneficia de oportunitățile oferite de telemuncă, 
permițându-le să lucreze de acasă și să ajungă la un echilibru real între responsabilitățile 
profesionale remunerate și responsabilitățile de îngrijire prin garantarea unei aplicări 
eficiente a Directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată6, pentru o 
repartizare mai echitabilă a responsabilităților de îngrijire în cadrul familiilor, precum și 
prin garantarea accesului femeilor la sistemele necesare de protecție socială și de 
îngrijire a copiilor; solicită o evaluare a impactului telemuncii, în special în ceea ce 
privește programul de lucru, izolarea socială, separarea dintre viața profesională și cea 
privată și presiunea psihologică;

6 Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului 
(JO L 188, 12.7.2019, p. 79).
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9. solicită ca, în legătură cu măsurile din domeniul ocupării forței de muncă, Consiliul să 
deblocheze și să adopte Directiva privind femeile în consiliile de administrație; 
îndeamnă statele membre să transpună și să pună în aplicare pe deplin Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea privată; invită Comisia și statele membre să 
reducă disparitatea dintre femei și bărbați din economia digitală prin măsuri specifice, 
inclusiv prin fonduri europene pentru finanțarea proiectelor conduse de femei în 
sectorul digital, prin promovarea unui număr minim de cercetătoare care participă la 
proiecte de TIC, cursuri de formare privind „prejudecățile de gen inconștiente” destinate 
departamentelor de resurse umane, pentru a promova o recrutare echilibrată între cele 
două sexe, adoptarea unor politici și/sau orientări în materie de achiziții publice privind 
achiziționarea de servicii de TIC de la furnizori care aplică un echilibru între femei și 
bărbați în componența întreprinderilor și a consiliilor de administrație și facilitarea 
distribuirii fondurilor europene companiilor care țin cont de criteriile echilibrului dintre 
femei și bărbați;

10. sprijină ferm inițiativele Comisiei Europene de sensibilizare cu privire la oportunitățile 
digitale, cum ar fi abordarea „No women, No panel (Nicio masă rotundă fără femei)”, 
Săptămâna UE a programării, „coalițiile pentru competențe și locuri de muncă în 
sectorul digital”, „Premiul UE pentru femeile inovatoare”, inițiativele 
#SaferInternet4EU din toată Europa, Noua agendă pentru competențe în Europa și 
perspectivele de învățare pe tot parcursul vieții;

11. consideră că IA poate contribui substanțial la depășirea discriminării bazate pe sex și la 
soluționarea problemelor cu care se confruntă femeile pentru a promova egalitatea între 
femei și bărbați, cu condiția să fie elaborat un cadru juridic și de etică adecvat, să fie 
eliminate prejudecățile conștientizate și neconștientizate, iar principiile egalității între 
femei și bărbați să fie respectate; subliniază lipsa de diversitate din cadrul echipelor de 
programatori și ingineri din sectorul IA, precum și importanța utilizării unor date 
defalcate pe sexe la dezvoltarea de produse, de standarde în materie de IA, de algoritmi 
și aplicații, invită Comisia și statele membre să se asigure că IA este dezvoltată într-un 
mod care respectă și promovează egalitatea; îi încurajează pe actorii pertinenți să 
depună eforturi pentru a preveni prejudecățile și stereotipurile de gen și culturale, să 
ofere sesiuni de formare angajatorilor, lucrătorilor și cadrelor didactice și să promoveze 
participarea femeilor împreună cu diverse echipe de actori societali cheie la conceperea, 
dezvoltarea și implementarea algoritmilor, învățarea automată, prelucrarea limbajului 
natural și aplicațiile de IA;

12. invită Comisia să propună un cadru de reglementare pentru a combate prejudecățile, 
discriminarea nejustificată și inegalitățile inerente sistemelor de IA cu grad ridicat de 
risc, inclusiv sistemele biometrice; recomandă creșterea diversității printr-o abordare 
intersecțională și un echilibru între femei și bărbați în rândul proiectanților de IA și 
asigurarea unei formări suficiente și de calitate în ceea ce privește transparența, 
discriminarea, stereotipurile de gen, originea rasială și etnică și prejudecățile culturale 
proiectanților de IA;

13. își exprimă îngrijorarea că disparitatea dintre femei și bărbați în ceea ce privește 
competențele digitale poate fi în dezavantajul femeilor pe piețele digitale emergente; 
subliniază importanța capacitării consumatorilor, în special a femeilor, prin transmiterea 
competențelor TIC de bază și lansarea unor campanii de sensibilizare care să le permită 
să profite pe deplin de beneficiile pieței unice digitale;
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14. evidențiază că prejudecățile structurale de gen care există în mediul universitar, în 
cercetare și în întreprinderile din sectoarele digitale încetinește evoluția carierei femeilor 
și le reduc perspectivele de carieră, ceea ce duce la o subreprezentare a femeilor în 
economia digitală; invită Comisia să se asigure că astfel de prejudecăți sunt combătute, 
în cea mai mare măsură posibilă, în timpul procedurilor de finanțare, de depunere a 
cererilor și de luare a deciziilor, prin felul în care sunt concepute acestea, și invită, de 
asemenea, Comisia să aloce mai multe fonduri pentru a le sprijini pe cadrele 
universitare, pe cercetătoare și pe întreprinzătoare;

15. evidențiază că, pentru procesul de inovare în domenii de TIC de vârf, cum ar fi IA sau 
securitatea cibernetică, un nivel ridicat de competențe STIM este vital și că acesta va fi, 
prin urmare, din ce în ce mai important pentru competitivitatea viitoare a Uniunii 
Europene pe piețele mondiale;

16. solicită să se acorde o atenție deosebită nevoilor femeilor și fetelor ca ținte ale hărțuirii 
și a creșterii criminalității informatice și a violenței online în lumea digitală, care, în 
consecință, descurajează, de asemenea, femeile, fetele și minoritățile să participe în mod 
egal pe piețele digitale și solicită ca propunerea Comisiei referitoare la actul legislativ 
privind serviciile digitale (COM (2020) 0825) să abordeze aceste probleme; solicită să 
se organizeze campanii de sensibilizare și educare destinate femeilor cu privire la 
modalitățile de a se proteja în mediul online pentru a combate violența de gen și 
stereotipurile de gen; îndeamnă Comisia și statele membre să dezvolte instrumente de 
formare adresate sectorului serviciilor digitale și al dezvoltării IA, să recunoască dreptul 
lucrătorilor de a se deconecta și să colaboreze îndeaproape cu organizațiile societății 
civile pentru drepturile femeilor și să le implice pentru a răspunde mai bine 
preocupărilor din viața de zi cu zi a femeilor și fetelor și pentru a le atenua, atunci când 
elaborează și pun în aplicare politici privind consumatorii și politici publice în materie 
de tehnologie, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, precum femeile și 
fetele ce aparțin minorităților;

17. invită Comisia să exploateze și să direcționeze mai bine Agenda digitală și Strategia 
privind piața unică digitală pentru a aborda disparitățile de gen importante din sectorul 
TIC și a promova integrarea deplină a femeilor în acest sector, în special în ceea ce 
privește profesiile tehnice și din domeniul telecomunicațiilor, precum și să promoveze 
instruirea și formarea profesională a femeilor și fetelor în domeniul TIC și în alte 
domenii STIM;

18. consideră că, pentru a se ajunge la egalitatea între femei și bărbați în dezvoltarea, 
producerea, comercializarea și utilizarea serviciilor digitale și ale produselor de consum, 
ale aplicațiilor și platformelor online de IA, este esențial să se dezvolte un program 
cuprinzător de instruire în școli și la locul de muncă pentru a recunoaște și a elimina 
prejudecățile de gen în propriul comportament și pe plan profesional;

19. invită Comisia și statele membre să recunoască faptul că întreprinzătoarele fac obiectul 
hărțuirii online și să ia măsuri pentru a soluționa această problemă.
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