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Τροπολογία 1
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση 
αριθ. 190 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση 
του 2019 και τη Σύσταση της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και την 
παρενόχληση του 2019,

Or. en

Τροπολογία 2
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
ιδίως τις αρχές 1, 2, 3 και 20,

Or. en

Τροπολογία 3
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με 
τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για 

— έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για 
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την Ευρώπη» (COM(2016)0381), 
Συνεργασία για την ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού, της 
απασχολησιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας» (COM20160381),

βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» 
(COM(2020) 274 final),

Or. en

Τροπολογία 4
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE), της 26ης Ιανουαρίου 
2017, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και 
ψηφιακό θεματολόγιο»,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 5
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την 
εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν 
το φύλο στην ΕΕ2,

διαγράφεται

__________________
2 ΕΕ L 36 της 29.1.2016, σ. 18.

Or. es
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Τροπολογία 6
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για 
την εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης,

Or. en

Τροπολογία 7
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση 
των γυναικών στην ψηφιακή εποχή4,

διαγράφεται

__________________
4 ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 44.

Or. es

Τροπολογία 8
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο 
«Βία στον κυβερνοχώρο και ρητορική 
μίσους κατά των γυναικών στο 
Διαδίκτυο», που δημοσιεύθηκε από τη 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 
Πολιτικών τον Σεπτέμβριο του 20181a,
__________________
1a Μελέτη – «Βία στον κυβερνοχώρο και 
ρητορική μίσους κατά των γυναικών στο 
Διαδίκτυο», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 
Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Γ – 
Δικαιώματα των πολιτών και 
συνταγματικές υποθέσεις, Σεπτέμβριος 
2018

Or. en

Τροπολογία 9
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τις 
περισσότερες πτυχές της ζωής μας με 
τρόπους που δημιουργούν αναρίθμητες 
ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-
19 και οι συνέπειές της ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές στη ζωή 
στην Ευρώπη, όπου η ψηφιοποίηση θα 
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τις 
περισσότερες πτυχές της ζωής μας με 
τρόπους που δημιουργούν αναρίθμητες 
ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-
19 και οι συνέπειές της ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές στη ζωή 
στην Ευρώπη, όπου η ψηφιοποίηση θα 
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που 
προέρχονται από τις πιο λαϊκές τάξεις 
έχουν υποστεί διπλή πίεση λόγω της 
έλλειψης πρόσβασης στην ψηφιοποίηση 
και έχουν τεθεί σε ακόμη πιο επισφαλή 
κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντίκτυπος της «τηλεργασίας» στις 
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γυναίκες και τους εργαζομένους γενικά 
πρέπει να αξιολογηθεί ιδίως ως προς τις 
ώρες εργασίας, την έλλειψη συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απομόνωση, τον 
διαχωρισμό μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, την ψυχολογική πίεση·

Or. en

Τροπολογία 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τις 
περισσότερες πτυχές της ζωής μας με 
τρόπους που δημιουργούν αναρίθμητες 
ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-
19 και οι συνέπειές της ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές στη ζωή 
στην Ευρώπη, όπου η ψηφιοποίηση θα 
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τις 
περισσότερες πτυχές της ζωής μας με 
τρόπους που δημιουργούν αναρίθμητες 
ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-
19 και οι συνέπειές της ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές στη ζωή 
στην Ευρώπη, όπου η ψηφιοποίηση θα 
διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
πανδημίας, οι εταιρείες έχουν ήδη προβεί 
σε σημαντικό ψηφιακό μετασχηματισμό·

Or. en

Τροπολογία 11
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στις 
ψηφιακές τους δεξιότητες, ωστόσο κατά 
τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων 
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λόγω της πανδημίας COVID-19 
αποδείχθηκε ότι οι εν λόγω δεξιότητες 
είναι απαραίτητες στη ζωή και την 
εργασία, αφού πλέον όλοι βασίζονται στο 
διαδίκτυο για να εργαστούν, να μάθουν ή 
ακόμα και να αγοράσουν τρόφιμα·

Or. pl

Τροπολογία 12
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «σε 
όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει 
να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 
προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών»·

Or. en

Τροπολογία 13
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, διευρύνουν 
περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον ψηφιακό τομέα και εμποδίζουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών ως 
χρηστών, καινοτόμων και δημιουργών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, διευρύνουν 
περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον ψηφιακό τομέα και εμποδίζουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών ως 
χρηστών, καινοτόμων και δημιουργών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινά 
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στερεότυπα συνδέουν την πνευματική 
ικανότητα υψηλού επιπέδου περισσότερο 
με τους άνδρες παρά με τις γυναίκες και 
ότι αυτά τα στερεότυπα υποστηρίζονται 
από παιδιά ακόμα και ηλικίας έως 6 ετών 
και επηρεάζουν τα συμφέροντά τους, 
ιδίως των κοριτσιών. Σε αυτήν την 
ηλικιακή ομάδα, τα κορίτσια είναι 
λιγότερο πιθανό να πιστέψουν ότι τα ίδια 
και τα μέλη του φύλου τους είναι αρκετά 
έξυπνα και, επομένως, αρχίζουν να 
αποφεύγουν δραστηριότητες που 
θεωρούνται ότι είναι για παιδιά με υψηλή 
πνευματική ικανότητα10a·
__________________
10α 
https://science.sciencemag.org/content/35
5/6323/389

Or. en

Τροπολογία 14
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, διευρύνουν 
περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον ψηφιακό τομέα και εμποδίζουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών ως 
χρηστών, καινοτόμων και δημιουργών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, με 
αποτέλεσμα να συμβάλουν στον 
διαχωρισμό των φύλων στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση, να διευρύνουν 
περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον ψηφιακό τομέα και να εμποδίζουν 
την πλήρη συμμετοχή των γυναικών ως 
χρηστών, καινοτόμων και δημιουργών·

Or. en
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Τροπολογία 15
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, διευρύνουν 
περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον ψηφιακό τομέα και εμποδίζουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών ως 
χρηστών, καινοτόμων και δημιουργών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον 
ψηφιακό τομέα και ότι είναι αναγκαίο να 
διευκολυνθεί η πλήρης συμμετοχή των 
γυναικών ως χρηστών, καινοτόμων και 
δημιουργών·

Or. fr

Τροπολογία 16
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην εμπόδιο 
στην ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, διευρύνουν περαιτέρω το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον ψηφιακό τομέα 
και εμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των 
γυναικών ως χρηστών, καινοτόμων και 
δημιουργών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα δεν 
αποτελούν επαρκές εμπόδιο για να 
αποτρέψουν τους ισχυρογνώμονες, 
φιλόδοξους άνδρες και γυναίκες από την 
επίτευξη των στόχων ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 17
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, διευρύνουν 
περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον ψηφιακό τομέα και εμποδίζουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών ως 
χρηστών, καινοτόμων και δημιουργών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
συνιστούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότητα 
μεταξύ των φύλων διευρύνουν περαιτέρω 
το χάσμα μεταξύ των φύλων στον ψηφιακό 
τομέα και εμποδίζουν την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών ως χρηστών, 
καινοτόμων και δημιουργών·

Or. en

Τροπολογία 18
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στόχος 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 αναφέρεται στην 
ισότητα των φύλων και τη χειραγώγηση 
των γυναικών και περιλαμβάνει τη χρήση 
της τεχνολογίας και του Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 19
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα 
του FRA για τη βία κατά των γυναικών 
δείχνει ότι το 14 % των γυναικών έχουν 
υποστεί παρενόχληση στον κυβερνοχώρο 
από τα 15 τους χρόνια1β·
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__________________
1β Έρευνα του FRA - 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(20
18)604979_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 20
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 
ψηφιακό τομέα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης 
ισότητας των φύλων για το 2019 
αποκαλύπτει συνεχιζόμενες ανισότητες 
μεταξύ των φύλων στον ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 21
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να 
επιτευχθεί ισότητα μεταξύ των φύλων, τα 
κορίτσια και οι νέες γυναίκες χρειάζονται 
ίση πρόσβαση στην τεχνολογία και την 
ψηφιακή κατάρτιση και να είναι 
ασφαλείς στο Διαδίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία 
της Eurostat από το 2018 έδειξαν ότι 
περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα 
σπούδαζαν τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες 
αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό 
μειονότητα, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 
17 % του συνόλου των σπουδαστών ΤΠΕ 
στην ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία 
της Eurostat από το 2018 έδειξαν ότι 
περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα 
σπούδαζαν τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες 
αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό 
μειονότητα, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 
17 % του συνόλου των σπουδαστών ΤΠΕ 
στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
χάσμα αυτό οφείλεται ως επί το πλείστον 
στις διαφορετικές επιλογές των δύο 
φύλων όσον αφορά τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό τους, και ότι οι επιλογές 
αυτές δεν αποτελούν συνέπεια των 
στερεοτύπων αλλά των προσωπικών 
προτιμήσεων των γυναικών και των 
ανδρών·

Or. fr

Τροπολογία 23
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία 
της Eurostat από το 2018 έδειξαν ότι 
περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα 
σπούδαζαν τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι τα κορίτσια και οι 
γυναίκες αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό 
μειονότητα, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 
17 % του συνόλου των σπουδαστών ΤΠΕ 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία 
της Eurostat από το 2018 περιλαμβάνουν 
δεδομένα που δεν έχουν κοινωνικό και 
ψυχολογικό υπόβαθρο όσον αφορά τα 
άτομα που σπούδαζαν τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, 
διευκολύνοντας την ερμηνεία αυτών των 
δεδομένων με όποιον τρόπο θέλουμε αντί 
να τους δώσουμε μια πλήρη και σχετική 
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στην ΕΕ· εξήγηση·

Or. en

Τροπολογία 24
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρείται μείωση των γυναικών στην 
ανώτατη εκπαίδευση στον τομέα των 
ΤΠΕ σε σύγκριση με το 2011· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της 
διαρροής αγωγού είναι πιο έντονο στους 
τομείς STEM·

Or. en

Τροπολογία 25
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 8 
εκατομμυρίων ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ, οι 
γυναίκες αποτελούν το 17 %·

Or. en

Τροπολογία 26
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 73 % 
των αγοριών ηλικίας μεταξύ 15 και 16 
ετών χρησιμοποιούν άνετα ψηφιακές 
συσκευές με τις οποίες είναι λιγότερο 
εξοικειωμένα, σε σύγκριση με το 63 % 
των κοριτσιών στην ίδια ηλικιακή 
ομάδα11 ·

διαγράφεται

__________________
11 EIGE Δείκτης 6. Πηγή: Ενημερωτικό 
δελτίο του EIGE με τίτλο «Ισότητα των 
φύλων και ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 11 
Οκτωβρίου 2018.

Or. es

Τροπολογία 27
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 73 % 
των αγοριών ηλικίας μεταξύ 15 και 16 
ετών χρησιμοποιούν άνετα ψηφιακές 
συσκευές με τις οποίες είναι λιγότερο 
εξοικειωμένα, σε σύγκριση με το 63 % των 
κοριτσιών στην ίδια ηλικιακή ομάδα11·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 73 % 
των αγοριών ηλικίας μεταξύ 15 και 16 
ετών χρησιμοποιούν άνετα ψηφιακές 
συσκευές με τις οποίες είναι λιγότερο 
εξοικειωμένα, σε σύγκριση με το 63 % των 
κοριτσιών στην ίδια ηλικιακή ομάδα11, 
παρά το γεγονός ότι τα κορίτσια 
υπερτερούν έναντι των αγοριών στον 
ψηφιακό γραμματισμό·

__________________ __________________
11 EIGE Δείκτης 6. Πηγή: Ενημερωτικό 
δελτίο του EIGE με τίτλο «Ισότητα των 
φύλων και ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 11 
Οκτωβρίου 2018.

11 EIGE Δείκτης 6. Πηγή: Ενημερωτικό 
δελτίο του EIGE με τίτλο «Ισότητα των 
φύλων και ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 11 
Οκτωβρίου 2018.

Or. en
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Τροπολογία 28
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 73 % 
των αγοριών ηλικίας μεταξύ 15 και 16 
ετών χρησιμοποιούν άνετα ψηφιακές 
συσκευές με τις οποίες είναι λιγότερο 
εξοικειωμένα, σε σύγκριση με το 63 % των 
κοριτσιών στην ίδια ηλικιακή ομάδα11·

E.

λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται ότι το 
73% των αγοριών ηλικίας μεταξύ 15 και 
16 ετών χρησιμοποιούν άνετα συσκευές με 
τις οποίες είναι λιγότερο εξοικειωμένα, και 
ότι το 37 % των κοριτσιών στην ίδια 
ηλικιακή ομάδα μπορεί να νιώθουν το ίδιο 
για άλλο εξοπλισμό11·

__________________ __________________
11 EIGE Δείκτης 6. Πηγή: Ενημερωτικό 
δελτίο του EIGE με τίτλο «Ισότητα των 
φύλων και ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 11 
Οκτωβρίου 2018.

11 EIGE Δείκτης 6. Πηγή: Ενημερωτικό 
δελτίο του EIGE με τίτλο «Ισότητα των 
φύλων και ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 11 
Οκτωβρίου 2018.

Or. en

Τροπολογία 29
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ 
λίγα έφηβα κορίτσια στα κράτη μέλη της 
ΕΕ (λιγότερα από το 3 %) δηλώνουν ότι 
ενδιαφέρονται να εργαστούν ως 
επαγγελματίες ΤΠΕ στην ηλικία των 30 
ετών12·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ 
λίγα έφηβα κορίτσια στα κράτη μέλη της 
ΕΕ (λιγότερα από το 3 %) δηλώνουν ότι 
ενδιαφέρονται να εργαστούν ως 
επαγγελματίες ΤΠΕ στην ηλικία των 30 
ετών12· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δάσκαλοι και οι γονείς μπορεί να 
εμβαθύνουν τα στερεότυπα των φύλων 



AM\1214273EL.docx 17/106 PE658.725v01-00

EL

αποθαρρύνοντας τα κορίτσια να 
ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις 
ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη 
των συγκεκριμένων προσδοκιών για το 
φύλο σχετικά με τα επαγγέλματα και η 
προώθηση γυναικείων προτύπων στους 
τομείς STEM και στις ΤΠΕ μπορεί να 
ενθαρρύνει τα κορίτσια να σπουδάσουν 
ΤΠΕ·

__________________ __________________
12 Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο 
«Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που 
δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.

12 Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο 
«Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που 
δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.

Or. en

Τροπολογία 30
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πολύ λίγα έφηβα κορίτσια στα κράτη μέλη 
της ΕΕ (λιγότερα από το 3 %) δηλώνουν 
ότι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως 
επαγγελματίες ΤΠΕ στην ηλικία των 30 
ετών12·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
των ατόμων· ότι τα έφηβα κορίτσια 
παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον να 
εργαστούν στις ΤΠΕ και ότι δεν 
χρειάζεται απαραίτητα να εμπλακούν 
στον ίδιο βαθμό για να ανταποκριθούν 
στην ιδιαίτερη φύση τους η οποία 
διαφοροποιείται από την ανδρική, και 
στο πλαίσιο της οποίας η δημιουργία 
οικογένειας έχει επίσης προτεραιότητα 
για την ολοκλήρωσή τους ως άτομα·

__________________ __________________
12 Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο 
«Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που 
δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.

Or. es
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Τροπολογία 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ 
λίγα έφηβα κορίτσια στα κράτη μέλη της 
ΕΕ (λιγότερα από το 3 %) δηλώνουν ότι 
ενδιαφέρονται να εργαστούν ως 
επαγγελματίες ΤΠΕ στην ηλικία των 30 
ετών12·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ λίγα 
έφηβα κορίτσια στα κράτη μέλη της ΕΕ 
(λιγότερα από το 3 %) δηλώνουν ότι 
ενδιαφέρονται να εργαστούν ως 
επαγγελματίες ΤΠΕ στην ηλικία των 30 
ετών12·

__________________ __________________
12 Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο 
«Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που 
δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.

12 Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο 
«Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που 
δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.

Or. fr

Τροπολογία 32
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στερεότυπα που αφορούν το φύλο 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ 
λίγα έφηβα κορίτσια στα κράτη μέλη της 
ΕΕ (λιγότερα από το 3 %) δηλώνουν ότι 
ενδιαφέρονται να εργαστούν ως 
επαγγελματίες ΤΠΕ στην ηλικία των 30 
ετών12·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαφορές που αφορούν το φύλο 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ 
λίγα έφηβα κορίτσια στα κράτη μέλη της 
ΕΕ (λιγότερα από το 3 %) δηλώνουν ότι 
ενδιαφέρονται να εργαστούν ως 
επαγγελματίες ΤΠΕ στην ηλικία των 30 
ετών12·

__________________ __________________
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12 Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο 
«Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που 
δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.

12 Ενημερωτικό δελτίο του EIGE με τίτλο 
«Ισότητα των φύλων και ψηφιοποίηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που 
δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018.

Or. en

Τροπολογία 33
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καταγράφονται υψηλά ποσοστά 
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης 
στους χώρους εκπαίδευσης STEM, 
συμπεριλαμβανομένων σχολείων, 
πανεπιστημίων και εργασιακών χώρων, 
που στρέφονται ιδίως κατά νεότερων 
γυναικών εκπαιδευόμενων και επισφαλών 
εργαζομένων, γεγονός το οποίο αποκλείει 
περαιτέρω τις γυναίκες από τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 34
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες στον τομέα της πληροφόρησης 
και της επικοινωνίας αμείβονται κατά 
19 % λιγότερο από τους άνδρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων συμβάλλει 
άμεσα στο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ 

διαγράφεται
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των φύλων13 ·
__________________
13 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/women-ict

Or. es

Τροπολογία 35
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στον τομέα της πληροφόρησης και της 
επικοινωνίας αμείβονται κατά 19 % 
λιγότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων συμβάλλει άμεσα στο 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων13·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
στον τομέα της πληροφόρησης και της 
επικοινωνίας, για λόγους που οφείλονται 
σε προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις 
όσον αφορά την επαγγελματική και 
προσωπική ζωή, αμείβονται κατά 19 % 
λιγότερο από τους άνδρες·

__________________
13 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/women-ict

Or. en

Τροπολογία 36
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
μισθολογικό επίπεδο πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην αρχή της ισότητας 
και της ισοτιμίας επί ίσοις όροις για 
γυναίκες και άνδρες, και ότι οι γυναίκες 
στον τομέα της πληροφορίας και της 
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επικοινωνίας αμείβονται κατά 19 % 
λιγότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των φύλων συμβάλλει άμεσα στο 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων·

Or. es

Τροπολογία 37
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλο τον 
κόσμο, οι γυναίκες ως δημογραφική 
ομάδα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
λιγότερο συχνά από ό,τι οι άνδρες, είτε 
για την εγκατάσταση λογισμικού είτε για 
τη χρήση διαδικτυακών ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, 
διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών ή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 38
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών που εργάζονται 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, 
ωστόσο τα αριθμητικά στοιχεία 
παραμένουν σημαντικά χαμηλά, με τις 
γυναίκες να αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από το 20 % των επαγγελματιών στον 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών που εργάζονται 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·
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τομέα της κυβερνοασφάλειας στην 
Ευρώπη·

Or. es

Τροπολογία 39
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών που εργάζονται 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, 
ωστόσο τα αριθμητικά στοιχεία 
παραμένουν σημαντικά χαμηλά, με τις 
γυναίκες να αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από το 20 % των επαγγελματιών στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας στην 
Ευρώπη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών που εργάζονται 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με τις 
γυναίκες να αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από το 20 % των επαγγελματιών στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας στην 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 40
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την έκθεση του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον κόσμο το 2018, 
μόνο το 22 % των επαγγελματιών στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης 
παγκοσμίως είναι γυναίκες, σε σύγκριση 
με το 78 % που είναι άνδρες· αυτό 
αντιστοιχεί σε χάσμα μεταξύ των φύλων 
σε ποσοστό 72 % που δεν έχει ακόμη 
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γεφυρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 41
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, 
για κάθε 100 δολάρια ΗΠΑ που 
επενδύθηκαν σε ευρωπαϊκές εταιρείες 
τεχνολογίας τα 92 δολάρια ΗΠΑ πήγαν σε 
ιδρυτικές ομάδες στις οποίες ήταν όλοι 
άνδρες13a·
__________________
13α 
https://2019.stateofeuropeantech.com/cha
pter/diversity-inclusion/article/state-di-
european-tech/

Or. en

Τροπολογία 42
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
εμποδίων, όπως τα στερεότυπα και οι 
ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντικός κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και ότι 
οι γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
εμποδίων, όπως τα στερεότυπα και οι 
ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντικός κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και ότι 
οι γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά 
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προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή 
μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες 
θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·

προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή 
μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες 
θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
χρήση και η δημιουργία λογισμικού 
μετατρέπονται σε βασικά πλεονεκτήματα 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ 
των φύλων στους σχεδιαστές και 
μηχανικούς λογισμικού είναι ανησυχητική 
όσον αφορά την πρόσληψη γυναικών, 
καθώς και τις πιθανές συνειδητές και 
ασυνείδητες διακρίσεις λόγω φύλου στις 
εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, στα 
βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια καθώς 
και σε άλλες εφαρμογές λόγω της 
έλλειψης πολυμορφίας στις θέσεις ΤΠΕ 
και μηχανικών και σχεδιαστών 
λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
εμποδίων, όπως τα στερεότυπα και οι 
ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντικός κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και ότι 
οι γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά 
προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή 
μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες 
θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
πρέπει να μπορούν να βρίσκουν τη θέση 
τους στον τομέα των ΤΠΕ και ότι οι 
γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά 
προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή 
μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες 
θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·
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Τροπολογία 44
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
εμποδίων, όπως τα στερεότυπα και οι 
ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντικός κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και ότι 
οι γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά 
προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή 
μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες 
θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
εμποδίων, όπως τα στερεότυπα μεταξύ 
των φύλων και οι ανδροκρατούμενοι 
χώροι εργασίας, οι οποίοι συχνά 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
ποικιλότητας φύλων και φυλετικής 
ποικιλομορφίας και μπορούν να 
οδηγήσουν σε τοξικές αντιλήψεις και 
πρακτικές, διακρίσεις και σεξουαλική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντικός κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και ότι 
οι γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά 
προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή 
μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες 
θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 45
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
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στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
εμποδίων, όπως τα στερεότυπα και οι 
ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντικός κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και 
ότι οι γυναίκες συχνά διαθέτουν 
υπερβολικά προσόντα για τις θέσεις που 
κατέχουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 
μια μικρή μειονότητα γυναικών κατέχουν 
ανώτερες θέσεις στον τομέα της 
μηχανικής λογισμικού·

στον τομέα των ΤΠΕ και ότι η κατάσταση 
θα οξυνθεί αν συνεχίσουν να 
θυματοποιούνται έναντι των ανδρών 
δημιουργώντας μια εικόνα εργασιακής 
ανασφάλειας και υποτίμησης που σε 
καμία περίπτωση δεν συμβάλλει στην 
αυτοεκτίμησή τους όσον αφορά την 
υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς τους, με 
την οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις 
ικανότητες και τη μοναδικότητά τους ως 
γυναίκες·

Or. es

Τροπολογία 46
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
εμποδίων, όπως τα στερεότυπα και οι 
ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντικός κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και ότι 
οι γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά 
προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή 
μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες 
θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
παραγόντων, όπως οι προτιμήσεις φύλου, 
οι προσωπικές επιλογές ή οι απρόβλεπτες 
περιστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει σημαντικός κάθετος και 
οριζόντιος διαχωρισμός στον τομέα των 
ΤΠΕ και ότι οι γυναίκες μπορεί να 
διαθέτουν υπερβολικά προσόντα για τις 
θέσεις που κατέχουν, ακόμη και κατ’ 
επιλογήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 
μια μικρή μειονότητα γυναικών κατέχουν 
ανώτερες θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 47
Terry Reintke
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους 
στον τομέα των ΤΠΕ λόγω διαφόρων 
εμποδίων, όπως τα στερεότυπα και οι 
ανδροκρατούμενοι χώροι εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
σημαντικός κάθετος και οριζόντιος 
διαχωρισμός στον τομέα των ΤΠΕ και ότι 
οι γυναίκες συχνά διαθέτουν υπερβολικά 
προσόντα για τις θέσεις που κατέχουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μικρή 
μειονότητα γυναικών κατέχουν ανώτερες 
θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
είναι πιο πιθανό να δυσκολευτούν να 
βρουν τη θέση τους στον τομέα των ΤΠΕ 
λόγω διαφόρων εμποδίων, όπως τα 
στερεότυπα και οι ανδροκρατούμενοι 
χώροι εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχει σημαντικός κάθετος και 
οριζόντιος διαχωρισμός στον τομέα των 
ΤΠΕ και ότι οι γυναίκες συχνά διαθέτουν 
υπερβολικά προσόντα για τις θέσεις που 
κατέχουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 
μια μικρή μειονότητα γυναικών κατέχουν 
ανώτερες θέσεις στον τομέα της μηχανικής 
λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 48
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 
γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία 
τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο 
γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω της 
κακής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, των οργανωτικών 
περιορισμών και του ανδροκρατούμενου 
περιβάλλοντος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 
γυναίκες εγκαταλείπουν την ανώτατη 
εκπαίδευση, τις ακαδημαϊκές ευκαιρίες 
και τη σταδιοδρομία τους στον τομέα των 
ΤΠΕ (φαινόμενο γνωστό ως «διαρροή»), 
κυρίως λόγω της κακής ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, των 
οργανωτικών περιορισμών και του 
ανδροκρατούμενου περιβάλλοντος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
απώλεια παραγωγικότητας για την 
ευρωπαϊκή οικονομία που προκαλείται 
από τις γυναίκες οι οποίες αφήνουν τις 
ψηφιακές θέσεις εργασίας τους να 
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καταστούν ανενεργές ανέρχεται σε 16,1 
δισεκατομμύρια ευρώ14a·
__________________
14a Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή (2018)

Or. en

Τροπολογία 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 
γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία 
τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο 
γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω της 
κακής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, των οργανωτικών 
περιορισμών και του ανδροκρατούμενου 
περιβάλλοντος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 
γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία 
τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο 
γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω της 
κακής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής — η οποία 
οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι η 
γονική αμοιβή δεν εφαρμόζεται σχεδόν 
ποτέ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή εφαρμόζεται κατά τρόπο 
υπερβολικά περιορισμένο—, των 
οργανωτικών περιορισμών και του 
ανδροκρατούμενου περιβάλλοντος·

Or. fr

Τροπολογία 50
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 
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γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία 
τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο 
γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω της 
κακής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, των οργανωτικών 
περιορισμών και του ανδροκρατούμενου 
περιβάλλοντος·

γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία 
τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο 
γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω των 
επιλογών (και ιδίως των 
προσανατολισμένων στην οικογένεια 
επιλογών), των προτεραιοτήτων και των 
προτιμήσεων όσον αφορά την 
επαγγελματική και προσωπική ζωή, των 
οργανωτικών περιορισμών, της πίεσης 
στην εργασία και/ή των απρόβλεπτων 
περιστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 51
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 
γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία 
τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο 
γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω της 
κακής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, των οργανωτικών 
περιορισμών και του ανδροκρατούμενου 
περιβάλλοντος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
γυναικών εργαζομένων και ότι το επίπεδο 
δέσμευσης σε αυτόν τον ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό τομέα σχετίζεται άμεσα με 
τη δυνατότητα συνδυασμού των 
προσωπικών και οικογενειακών 
προσδοκιών, οι οποίες είναι επίσης 
ιδιαίτερα ικανοποιητικές·

Or. es

Τροπολογία 52
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ 
είναι ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό 
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γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 
γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία 
τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο 
γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω της 
κακής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, των οργανωτικών 
περιορισμών και του ανδροκρατούμενου 
περιβάλλοντος·

γυναικών εργαζομένων και ότι πολλές 
γυναίκες εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία 
τους στον τομέα των ΤΠΕ (φαινόμενο 
γνωστό ως «διαρροή»), κυρίως λόγω της 
κακής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, των οργανωτικών 
περιορισμών.

Or. fr

Τροπολογία 53
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
της πληροφορικής έχει γνωρίσει σημαντική 
αύξηση των γυναικών στα διοικητικά 
συμβούλια, αλλά είναι και ο τομέας με το 
υψηλότερο ποσοστό διοικητικών 
συμβουλίων που αποτελούνται 
αποκλειστικά από άνδρες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
της πληροφορικής έχει γνωρίσει σημαντική 
αύξηση των γυναικών στα διοικητικά 
συμβούλια, αλλά είναι και ο τομέας με το 
υψηλότερο ποσοστό διοικητικών 
συμβουλίων που αποτελούνται 
αποκλειστικά από άνδρες και ότι δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί αδιακρίτως ένα 
σύστημα ποσοστώσεων που δεν 
ανταποκρίνεται στα προσόντα και τις 
απαιτήσεις που συνεπάγονται αυτές οι 
θέσεις·

Or. es

Τροπολογία 54
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή ικανότητα σημαίνει ικανότητα 
απόκτησης, επεξεργασίας και 
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επικοινωνίας ψηφιακών πληροφοριών και 
επηρεάζεται από το κοινωνικοπολιτιστικό 
και οικονομικό υπόβαθρο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες συνήθως 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από ό,τι 
οι άνδρες στη μη αμειβόμενη φροντίδα 
και τις οικιακές εργασίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό περιορίζει τον ελεύθερο 
χρόνο τους, τον χρόνο σε αμειβόμενη 
εργασία ή τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες στη 
χρήση του Διαδικτύου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι δράσεις που αποσκοπούν 
στην ευαισθητοποίηση, στην 
αμφισβήτηση των στερεοτύπων και των 
κανόνων των φύλων και στην καλύτερη 
αναδιανομή της μη αμειβόμενης 
φροντίδας των παιδιών και των οικιακών 
εργασιών θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών σε (ψηφιακές) 
αγορές εργασίας και σε κατάρτιση καθώς 
και τη βελτίωση των ψηφιακών 
ικανοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 55
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
οριακό μόνο ποσοστό επιχειρηματικών 
κεφαλαίων, επιχειρηματικών «αγγέλων» 
και επενδυτών είναι γυναίκες· δεδομένου 
ότι τα κορίτσια τείνουν να 
παρακολουθούν λιγότερα μαθήματα ΤΠΕ 
και STEM από το δημοτικό έως τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο, και οι γυναίκες εργάζονται 
σε σημαντικά χαμηλότερο αριθμό εντός 
αυτών των τομέων στην αγορά εργασίας 
καθώς και ως ιδρυτές και ιδιοκτήτες 
ιδιωτικών εταιρειών και νεοσύστατων 
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επιχειρήσεων, αυτό το χαμηλότερο 
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην 
τεχνολογία έχει άμεση επίδραση σε όλες 
τις κοινωνικές εξελίξεις και δημιουργεί 
μεροληπτική στάση απέναντι στην 
καινοτομία σχετικά με το είδος των νέων 
καινοτομιών και τεχνολογιών που 
τίθενται σε κυκλοφορία·

Or. en

Τροπολογία 56
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και οι άνδρες διαφέρουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται και ότι έχουν 
αποκλίνουσες προτιμήσεις· συνεπώς, 
είναι λογικό να επιλέγουν διαφορετικό 
επαγγελματικό προσανατολισμό· οι 
περισσότεροι άνδρες επιλέγουν μια 
σταδιοδρομία στον τομέα των ΤΠΕ, ενώ 
στους τομείς της φιλοσοφίας, των 
γλωσσών, των οικονομικών και 
κοινωνικών επιστημών ή στον 
παραϊατρικό τομέα οι άνδρες 
υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό (με 
τις γυναίκες να αποτελούν το 85 %)· τα 
στοιχεία αυτά είναι ως επί το πλείστον 
αποτέλεσμα της ελευθερίας επιλογής των 
ατόμων.

Or. fr

Τροπολογία 57
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια σε αγροτικές και 
δυσπρόσιτες περιοχές έχουν ακόμη πιο 
περιορισμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
και στις ψηφιακές τεχνολογίες και 
αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερα 
εμπόδια για την πλήρη αξιοποίηση του 
ψηφιακού δυναμικού της σύγχρονης 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 58
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν 
εισέλθουν περισσότερες γυναίκες στην 
ψηφιακή αγορά, ο τομέας θα επωφεληθεί 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν αριθμό 
ανεκμετάλλευτων ταλέντων και 
διαφορετικών προοπτικών το οποίο θα 
οδηγήσει σε ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 
ύψους 16 δισεκατομμύρια ευρώ για την 
ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 59
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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ψηφιακή ένταξη συνεπάγεται τη 
δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των 
ΤΠΕ από όλα τα άτομα και τις 
κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη πρόσβασης, προσιτών τιμών και 
εκπαίδευσης, καθώς και οι προσδοκίες 
που σχετίζονται με το φύλο και τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα, η 
μειωμένη εκπαιδευτική συμμετοχή σε 
STEM και ΤΠΕ, η περιορισμένη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και η μικρότερη 
δραστηριότητα σε κοινωνικές 
πλατφόρμες λόγω της βίας στον 
κυβερνοχώρο έναντι κοριτσιών και 
γυναικών τις αποκλείει από την ψηφιακή 
ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διάσταση της ψηφιακής ένταξης των 
φύλων πρέπει να αποτελεί μέρος όλων 
των πρωτοβουλιών και των επενδύσεων 
της ΕΕ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και 
την ψηφιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και οι άνδρες είναι διαφορετικοί 
και αλληλοσυμπληρώνονται ενώ έχουν 
συχνά αποκλίνουσες προτιμήσεις και ότι 
η αναζήτηση της απόλυτης ισότητας 
στους τομείς σπουδών ή στα επαγγέλματα 
θα ήταν αντιπαραγωγική.

Or. fr

Τροπολογία 61
Silvia Modig
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή οικονομική ένταξη σημαίνει 
ψηφιακή πρόσβαση και χρήση επίσημων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 
παρέχονται υπεύθυνα σε προσιτές τιμές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι και τα 
πρότυπα που μπορούν να υπονομεύσουν 
το δικαίωμα της γυναίκας να συμμετέχει 
στην αγορά εργασίας, να ελέγχει 
περιουσιακά στοιχεία, να δημιουργούν 
και να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια για 
την ανάπτυξη επίσημων επιχειρήσεων και 
να λαμβάνουν τις δικές τους οικονομικές 
αποφάσεις αποτελούν βασικούς λόγους 
για τον οικονομικό αποκλεισμό των 
γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
περίπου ένα δισεκατομμύριο γυναίκες 
εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε 
επίσημες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε 
έγγραφα ταυτότητας, κινητά τηλέφωνα, 
ψηφιακές δεξιότητες και οικονομική 
δυνατότητα, καθώς και λόγω 
ακατάλληλων προϊόντων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση και 
χρήση υπεύθυνων ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί 
να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
οικονομικής ισχύος και της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 62
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ικανότητα των γυναικών να έχουν 
πρόσβαση και να χρησιμοποιούν 
ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζεται από 
παράγοντες που σχετίζονται με την 
αγορά, όπως επενδύσεις, κανονισμοί και 
ανταγωνισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ιδίως στις αγροτικές περιοχές, οι 
επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές είναι 
λιγότερο αποδοτικές από οικονομική 
άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στις αγροτικές περιοχές 
εργάζονται συνήθως στον τομέα της 
γεωργίας, συχνά χωρίς να αμείβονται και 
σε πιο επισφαλείς και μικρότερης 
διάρκειας θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό οδηγεί σε μια 
υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής όσον 
αφορά την τεχνολογία και δυσχεραίνει 
την προσβασιμότητα στις ψηφιακές 
τεχνολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσβασιμότητα στις ψηφιακές 
υπηρεσίες και η ασφαλής πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σύνδεσης στο Διαδίκτυο είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την ψηφιακή 
ισότητα μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 63
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρενόχληση στον κυβερνοχώρο 
εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή 
ανησυχία όσον αφορά την ανάπτυξη 
εφαρμογών λογισμικού στην εκπαίδευση, 
και ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης της 
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COVID19, πάρα πολλοί άνθρωποι 
υπήρξαν θύματα νέων μορφών 
διαδικτυακής σεξουαλικής και 
ψυχολογικής παρενόχλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παρενοχλήσεων σε διαδικτυακές 
διασκέψεις (zoom-bombing), της 
παρενοχλητικής παρακολούθησης ή των 
διαδικτυακών απειλών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μεγάλο τμήμα των χώρων 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δεν 
εφάρμοσαν κανένα μέτρο για την 
αντιμετώπιση αυτών των νέων μορφών 
σεξουαλικής και ψυχολογικής 
παρενόχλησης·

Or. en

Τροπολογία 64
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντικειμενοποίηση, η υπερβολική 
σεξουαλικοποίηση και η εκμετάλλευση 
των γυναικών στο Διαδίκτυο, ιδίως μέσω 
της διαδικτυακής πορνογραφίας, έχουν 
καταστροφικές συνέπειες για τη 
διαμόρφωση της σεξουαλικότητας και 
την ισότητα των φύλων εν γένει·

Or. en

Τροπολογία 65
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το 
σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και 
σε όλες τις άλλες πολιτικές ψηφιοποίησης·

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το 
σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και 
σε όλες τις άλλες πολιτικές ψηφιοποίησης 
με συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 66
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το 
σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και 
σε όλες τις άλλες πολιτικές ψηφιοποίησης·

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην ψηφιακή 
οικονομία και κοινωνία, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το 
σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και 
σε όλες τις άλλες πολιτικές και 
πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες και την 
εκπαίδευση στον τομέα της 
ψηφιοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία 67
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το 
σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και 
σε όλες τις άλλες πολιτικές ψηφιοποίησης·

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το 
σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
όσο το δυνατόν περισσότερο σε πλήρες 
πλαίσιο, στην ευρωπαϊκή ψηφιακή 
στρατηγική και σε όλες τις άλλες πολιτικές 
ψηφιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 68
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το 
σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και 
σε όλες τις άλλες πολιτικές ψηφιοποίησης·

1. λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το 
σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και 
σε όλες τις άλλες πολιτικές ψηφιοποίησης·

Or. fr
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Τροπολογία 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να αντιμετωπίζει 
το σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον 
τομέα των ΤΠΕ στο ψηφιακό θεματολόγιο, 
στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και 
σε όλες τις άλλες πολιτικές ψηφιοποίησης·

1. επικροτεί τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει τη δράση της υπέρ 
της ένταξης των γυναικών που το 
επιθυμούν στον τομέα των ΤΠΕ στο 
ψηφιακό θεματολόγιο, στην ευρωπαϊκή 
ψηφιακή στρατηγική και σε όλες τις άλλες 
πολιτικές ψηφιοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 70
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ευθυγραμμίσουν τα μέτρα για την 
προώθηση της ψηφιακής μετάβασης με 
τους στόχους της Ένωσης για την 
ισότητα των φύλων· τονίζει ότι η 
ψηφιακή μετάβαση δεν πρέπει να αφήσει 
κανέναν πίσω και ζητεί μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την 
πρόσβαση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων καθώς και για την 
εξασφάλιση δίκαιων και αξιοπρεπών 
συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 71
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει τον σημαντικό αντίκτυπο 
της αύξησης της συμμετοχής των 
γυναικών στον ψηφιακό τομέα και της 
καταπολέμησης των ανισοτήτων, των 
στερεοτύπων και των διακρίσεων μεταξύ 
των φύλων που αναπαράγονται μέσω του 
σχεδιασμού και της χρήσης της 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 72
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
των φύλων κατά τη διαπραγμάτευση των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) και των κονδυλίων και δανείων στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, και να 
αυξήσει την ενημέρωση των γυναικών 
σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
των φύλων κατά τη διαπραγμάτευση των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) και των κονδυλίων και δανείων στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου 
στον προϋπολογισμό όλων των ταμείων 
και προγραμμάτων με μετρήσιμους 
δείκτες και σε διαβούλευση με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των 
γυναικών και τις οργανώσεις των 
γυναικών και να αυξήσει την ενημέρωση 
σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 73
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
των φύλων κατά τη διαπραγμάτευση των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) και των κονδυλίων και δανείων στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, και να 
αυξήσει την ενημέρωση των γυναικών 
σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
των φύλων κατά τη διαπραγμάτευση των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) και των κονδυλίων και δανείων στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, και να 
αυξήσει την ενημέρωση των γυναικών 
σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς· 
τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό και η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να αποτελούν μέρος των 
πολιτικών που στηρίζουν την ανάπτυξη 
των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 74
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
των φύλων κατά τη διαπραγμάτευση των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) και των κονδυλίων και δανείων στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, και να 
αυξήσει την ενημέρωση των γυναικών 
σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
των φύλων, αυτή την αναγκαία επιδίωξη 
της ίσης πρόσβασης ανδρών και 
γυναικών, κατά τη διαπραγμάτευση των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) και των κονδυλίων και δανείων στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, και να 
αυξήσει την ενημέρωση των γυναικών 
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σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς·

Or. es

Τροπολογία 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν κατάλληλη 
χρηματοδότηση σε προγράμματα που 
έχουν ως στόχο να προσελκύσουν 
περισσότερα κορίτσια και γυναίκες ώστε 
να σπουδάσουν και να εργαστούν στους 
τομείς STEM· προτρέπει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
επιχειρηματικά προγράμματα που 
παρέχουν χρηματοδότηση σε γυναίκες και 
κορίτσια που αναλαμβάνουν έργα 
τεχνολογίας ή ιδρύουν νέες εταιρείες· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προβούν σε θετικές διακρίσεις 
υπέρ των εταιρειών που είναι 
ισορροπημένες ως προς το φύλο όσον 
αφορά την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
κονδύλια·

Or. en

Τροπολογία 76
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αγοράζουν υπηρεσίες ΤΠΕ 
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από παρόχους που προωθούν την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις 
επιχειρήσεις τους και τα συμβούλιά τους·

Or. en

Τροπολογία 77
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την πλήρη εφαρμογή της υπουργικής 
δήλωσης δέσμευσης για τις γυναίκες στην 
ψηφιακή εποχή·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή της υπουργικής δήλωσης 
δέσμευσης για τις γυναίκες στην ψηφιακή 
εποχή· καλεί την Επιτροπή να να 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
διατομεακών εθνικών σχεδίων των 
κρατών μελών για τις γυναίκες στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 78
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες με 
αναπηρία, οι γυναίκες που είναι μέλη 
ιστορικά περιθωριοποιημένων ομάδων, οι 
γυναίκες από χαμηλότερα 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι γυναίκες στις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστριες έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες και ζητήματα σχετικά 
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με την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες 
και συναφείς υποδομές· τονίζει τη 
σημασία της εφαρμογής διατομεακής 
προσέγγισης σε όλες τις πρωτοβουλίες 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
όσον αφορά την αύξηση της πρόσβασης 
των γυναικών και της χρήσης από αυτές 
ψηφιακών υπηρεσιών και εκπαίδευσης 
καθώς και της απασχόλησης των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία και 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 79
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση 
της συμμετοχής των γυναικών στους 
τομείς που σχετίζονται με τις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά (STEM), την τεχνητή 
νοημοσύνη και τον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας, ζητεί δε την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων 
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς 
και στην απασχόληση στον ψηφιακό 
τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 80
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν την ψηφιακή 
ικανότητα, την ψηφιακή ένταξη και την 
ψηφιακή οικονομική ένταξη των 
κοριτσιών και των γυναικών μέσω του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής 
ψηφιακών στρατηγικών που αποσκοπούν 
ενεργά στη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην 
εκπαίδευση, την εργασία, την πρόσβαση 
και την υιοθέτηση, και στη βελτίωση της 
οικονομικής προσιτότητας των 
ψηφιακών τεχνολογιών και της 
επιγραμμικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 81
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στην ψηφιακή 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωσχολικής, 
της άτυπης και της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και για το 
διδακτικό προσωπικό· ζητεί ειδικές 
στρατηγικές για διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές 
επιλογές και οι προτιμήσεις των 
κοριτσιών στην ψηφιακή εκπαίδευση σε 
όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της 
εξωσχολικής, της άτυπης και της μη 
τυπικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και 
για το διδακτικό προσωπικό· ζητεί ειδικές 
στρατηγικές για διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 82
Margarita de la Pisa Carrión
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στην ψηφιακή 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωσχολικής, 
της άτυπης και της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και για το 
διδακτικό προσωπικό· ζητεί ειδικές 
στρατηγικές για διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί η ψηφιακή εκπαίδευση σε 
όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της 
εξωσχολικής, της άτυπης και της μη 
τυπικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και 
για το διδακτικό προσωπικό· ζητεί ειδικές 
στρατηγικές για διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες·

Or. es

Τροπολογία 83
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στην ψηφιακή 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωσχολικής, 
της άτυπης και της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και για το 
διδακτικό προσωπικό· ζητεί ειδικές 
στρατηγικές για διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση των 
γυναικών και των ανδρών στην ψηφιακή 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωσχολικής, 
της άτυπης και της μη τυπικής 
εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και για το 
διδακτικό προσωπικό· ζητεί ειδικές 
στρατηγικές για διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες·

Or. fr

Τροπολογία 84
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)



PE658.725v01-00 48/106 AM\1214273EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν την εκπαίδευση ΤΠΕ 
προσβάσιμη στις γυναίκες από όλα τα 
κοινωνικά υπόβαθρα, προσαρμόζοντας 
τις μεθόδους διδασκαλίας, τα ωράρια και 
τα δίδακτρα στους διάφορους 
παράγοντες που καθορίζουν την 
πρόσβαση των γυναικών στην 
εκπαίδευση, όπως η μητρότητα, το 
μεταναστευτικό καθεστώς και οι γυναίκες 
στη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 85
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τους εκδότες βιβλίων να 
αντιστρέψουν το φαινόμενο Matilda 
Effect μέσω της αναγνώρισης του έργου 
των γυναικών που οικειοποιήθηκε από 
τους άνδρες, έτσι ώστε τα κορίτσια να μη 
βλέπουν μόνο αρσενικά ονόματα σε 
επιστημονικά βιβλία και να έχουν 
γυναικεία πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 86
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
και να συνεργαστούν για την εξεύρεση 
λύσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για την καλύτερη ένταξη των 
κοριτσιών στην ψηφιακή εκπαίδευση από 
πολύ νεαρή ηλικία· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν, να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις που 
προωθούνται από τον ΟΗΕ και τα 
όργανά του·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να μοιραστούν τις βέλτιστες 
πρακτικές για την ισότητα ευκαιριών των 
κοριτσιών στην ψηφιακή εκπαίδευση από 
πολύ νεαρή ηλικία·

Or. en

Τροπολογία 87
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
και να συνεργαστούν για την εξεύρεση 
λύσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για την καλύτερη ένταξη των 
κοριτσιών στην ψηφιακή εκπαίδευση από 
πολύ νεαρή ηλικία· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν, να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις που 
προωθούνται από τον ΟΗΕ και τα όργανά 
του·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, τους προγραμματιστές, τις 
επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια να 
αντιμετωπίσουν το χάσμα μεταξύ των 
φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και να 
συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων 
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
για την καλύτερη ένταξη των κοριτσιών σε 
μαθήματα σχετικά με την ψηφιακή 
εκπαίδευση ήδη από νεαρή ηλικία· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, 
να στηρίξουν και να υλοποιήσουν τις 
δράσεις που προωθούνται από τον ΟΗΕ 
και τα όργανά του·

Or. en
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Τροπολογία 88
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
και να συνεργαστούν για την εξεύρεση 
λύσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για την καλύτερη ένταξη των 
κοριτσιών στην ψηφιακή εκπαίδευση από 
πολύ νεαρή ηλικία· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν, να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις που 
προωθούνται από τον ΟΗΕ και τα 
όργανά του·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις 
διαφορές που αφορούν το χάσμα μεταξύ 
των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και να 
συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων 
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
για την καλύτερη ένταξη των κοριτσιών 
στην ψηφιακή εκπαίδευση από νεαρή 
ηλικία με ιδιαίτερη έμφαση στη 
διαφορετική περίοδο ωρίμανσης του κάθε 
φύλου·

Or. es

Τροπολογία 89
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει ενδελεχώς το ζήτημα του 
χαμηλού αριθμού γυναικών που 
συμμετέχουν σε σπουδές και 
σταδιοδρομίες ΤΠΕ, μεταξύ άλλων και 
στο επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για 
την ψηφιακή εκπαίδευση· καλεί τους 
εκπαιδευτικούς φορείς να ενθαρρύνουν τα 
κορίτσια να ασχοληθούν με τα 
μαθηματικά, τον προγραμματισμό, τα 
μαθήματα ΤΠΕ και τα επιστημονικά 
μαθήματα στα σχολεία·

6. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει ενδελεχώς το ζήτημα του 
χαμηλού αριθμού γυναικών που 
συμμετέχουν σε σπουδές και 
σταδιοδρομίες ΤΠΕ, και να λάβει 
περισσότερο υπόψη τη διάσταση του 
φύλου στο πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη» και στο επικαιροποιημένο 
σχέδιο δράσης για την ψηφιακή 
εκπαίδευση· καλεί τους εκπαιδευτικούς 
φορείς να συμπεριλάβουν ένα στοιχείο 
ισότητας των φύλων σε όλα τα 
προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό 
υλικό και τις διδακτικές πρακτικές που 
σχετίζονται με το STEM και τις ΤΠΕ, 
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από νεαρή ηλικία, για να ενθαρρύνουν τα 
κορίτσια να ασχοληθούν με και να 
συνεχίσουν να μελετούν τα μαθηματικά, 
τον προγραμματισμό, τα μαθήματα ΤΠΕ 
και τα επιστημονικά μαθήματα στα 
σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 90
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει ενδελεχώς το ζήτημα του 
χαμηλού αριθμού γυναικών που 
συμμετέχουν σε σπουδές και 
σταδιοδρομίες ΤΠΕ, μεταξύ άλλων και στο 
επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση· καλεί τους 
εκπαιδευτικούς φορείς να ενθαρρύνουν τα 
κορίτσια να ασχοληθούν με τα 
μαθηματικά, τον προγραμματισμό, τα 
μαθήματα ΤΠΕ και τα επιστημονικά 
μαθήματα στα σχολεία·

6. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει ενδελεχώς το ζήτημα του 
χαμηλού αριθμού γυναικών που 
συμμετέχουν σε σπουδές και 
σταδιοδρομίες ΤΠΕ, μεταξύ άλλων και στο 
επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση, καθώς και το 
ζήτημα της προσβασιμότητας σε ακριβό 
ψηφιακό εξοπλισμό το οποίο έχει 
περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο στα 
κορίτσια και στις γυναίκες που 
προέρχονται από οικογένειες με 
χαμηλότερο εισόδημα· καλεί τους 
εκπαιδευτικούς φορείς να ενθαρρύνουν τα 
κορίτσια να ασχοληθούν με τα 
μαθηματικά, τον προγραμματισμό, τα 
μαθήματα ΤΠΕ και τα επιστημονικά 
μαθήματα στα σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει ενδελεχώς το ζήτημα του 
χαμηλού αριθμού γυναικών που 
συμμετέχουν σε σπουδές και 
σταδιοδρομίες ΤΠΕ, μεταξύ άλλων και 
στο επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για 
την ψηφιακή εκπαίδευση· καλεί τους 
εκπαιδευτικούς φορείς να ενθαρρύνουν τα 
κορίτσια να ασχοληθούν με τα 
μαθηματικά, τον προγραμματισμό, τα 
μαθήματα ΤΠΕ και τα επιστημονικά 
μαθήματα στα σχολεία·

6. καλεί τους εκπαιδευτικούς φορείς 
να ενθαρρύνουν τα κορίτσια να 
ασχοληθούν με τα μαθηματικά, τον 
προγραμματισμό, τα μαθήματα ΤΠΕ και τα 
επιστημονικά μαθήματα στα σχολεία· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ελευθερία 
άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος 
πρέπει να στηρίζεται στην ελευθερία 
επιλογής των γυναικών, και ότι κάθε 
πολιτική υποχρεωτικής επίτευξης 
ισότητας αποτελεί εμπόδιο, δημιουργεί 
αδικίες και παραβιάζει την ατομική 
ελευθερία·

Or. fr

Τροπολογία 92
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών για την 
αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό 
εκπαιδευτικών προτύπων ΤΠΕ που 
διαιωνίζουν τα στερεότυπα του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 93
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
η γυναικεία αυτοαποτελεσματικότητα 
στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM) και οι ΤΠΕ να 
καταστούν αναπόσπαστο μέρος της 
γυναικείας ταυτότητας στην προσχολική 
και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
εγκαταλείποντας τα επιβλαβή στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο για κορίτσια και 
αγόρια·

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
οι γυναίκες και τα κορίτσια να μπορούν 
να συνδημιουργήσουν το μέλλον τους 
στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM) και οι ΤΠΕ να 
καταστούν αναπόσπαστο μέρος του 
προγράμματος στην προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
εγκαταλείποντας τα επιβλαβή στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο για κορίτσια και 
αγόρια·

Or. en

Τροπολογία 94
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
η γυναικεία αυτοαποτελεσματικότητα 
στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM) και οι ΤΠΕ να 
καταστούν αναπόσπαστο μέρος της 
γυναικείας ταυτότητας στην προσχολική 
και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
εγκαταλείποντας τα επιβλαβή στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο για κορίτσια και 
αγόρια·

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
η γυναικεία αυτοαποτελεσματικότητα 
στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM) και οι ΤΠΕ να 
καταστούν αναπόσπαστο μέρος της 
γυναικείας ταυτότητας στην προσχολική 
και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
εγκαταλείποντας τις προοπτικές και τις 
προκαταλήψεις για το φύλο που είναι 
τόσο επιβλαβείς για κορίτσια και αγόρια·

Or. es

Τροπολογία 95
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
η γυναικεία αυτοαποτελεσματικότητα 
στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM) και οι ΤΠΕ να 
καταστούν αναπόσπαστο μέρος της 
γυναικείας ταυτότητας στην προσχολική 
και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
εγκαταλείποντας τα επιβλαβή στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο για κορίτσια και 
αγόρια·

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
η αυτοαποτελεσματικότητα στους τομείς 
των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, 
της μηχανικής και των μαθηματικών 
(STEM) και οι ΤΠΕ να καταστούν 
αναπόσπαστο μέρος της γυναικείας 
ταυτότητας στην προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
εγκαταλείποντας τα επιβλαβή στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο για κορίτσια και 
αγόρια·

Or. en

Τροπολογία 96
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
η γυναικεία αυτοαποτελεσματικότητα 
στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM) και οι ΤΠΕ να 
καταστούν αναπόσπαστο μέρος της 
γυναικείας ταυτότητας στην προσχολική 
και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
εγκαταλείποντας τα επιβλαβή στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο για κορίτσια και 
αγόρια·

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
η ευαισθητοποίηση των κοριτσιών στους 
τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM) και των ΤΠΕ στην 
προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
ώστε να μπορούν τα κορίτσια να 
επιλέγουν τον προσανατολισμό τους με 
πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων που 
προσφέρονται σε αυτά καθώς και στα 
αγόρια·

Or. fr

Τροπολογία 97
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν προγράμματα 
καθοδήγησης με γυναικεία πρότυπα στις 
ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν προγράμματα 
καθοδήγησης με γυναικεία πρότυπα στις 
ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε 
σπουδαστές και γονείς για την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου 
σχετικά με το τι συνιστά ανδρικό ή 
γυναικείο μάθημα ή θέση εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 98
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν προγράμματα 
καθοδήγησης με γυναικεία πρότυπα στις 
ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν προγράμματα 
καθοδήγησης με γυναικεία πρότυπα στις 
ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης που απευθύνονται 
τόσο στους σπουδαστές όσο και στους 
γονείς τους για την καταπολέμηση των 
στερεοτύπων φύλου στις σχολικές 
εργασίες και στις θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 99
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν προγράμματα 
καθοδήγησης με γυναικεία πρότυπα στις 
ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν προγράμματα 
καθοδήγησης όπου είναι δυνατόν με 
γυναικεία πρότυπα στις ΤΠΕ σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο το 
μέτρο αυτό να δημιουργεί διακρίσεις 
κατά την πρόσληψη·

Or. fr

Τροπολογία 100
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη την παράμετρο 
του φύλου στην ανάπτυξη πολιτικών 
ψηφιακής εκπαίδευσης, καθώς και να 
διασφαλίσουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και 
οι γυναίκες φοιτητές είναι εξίσου 
κατάλληλοι για να αναλάβουν τα 
καθήκοντα και τους ρόλους των 
μελλοντικών επαγγελμάτων σε μια 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, όπως 
επίσης ότι έχουν ίσες ευκαιρίες που θα 
τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας στο μέλλον·

Or. pl

Τροπολογία 101
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών· ; υπογραμμίζει ότι η 
σύσταση του Συμβουλίου για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και το επικαιροποιημένο θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη πρέπει να 
μεριμνήσουν για την ενσωμάτωση της 
προοπτικής του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 102
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση και 
να προσαρμόσουν τις ευκαιρίες 
προκειμένου να διευκολύνουν την 
επαγγελματική μετάβαση των γυναικών 
σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις 
ΤΠΕ, στηρίζοντας παράλληλα την 
κατάρτιση και τα προγράμματα για την 
ενίσχυση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 
των κοριτσιών και των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 103
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
όπως επίσης την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και την 
αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού 
όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 
των ηλικιωμένων·

Or. pl

Τροπολογία 104
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών που εκφράζουν 
ειλικρινές ενδιαφέρον για αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 105
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 



AM\1214273EL.docx 59/106 PE658.725v01-00

EL

προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών·

προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
επανεκπαίδευση των κοριτσιών και των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 106
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των κοριτσιών 
και των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 107
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
των διαρροών·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 108
Annika Bruna, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
των διαρροών·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα 
που επιτρέπουν στις γυναίκες να 
συνδυάζουν την επαγγελματική με την 
προσωπική και οικογενειακή ζωή στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας·

Or. fr

Τροπολογία 109
Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου των 
διαρροών·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα 
για την ενθάρρυνση της διατήρησης 
θέσεων εργασίας σε βασικούς 
οικονομικούς τομείς·

Or. pl

Τροπολογία 110
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές και μέτρα 
για την αντιμετώπιση των υψηλών 
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης 
σε εκπαιδευτικούς χώρους STEM και σε 
σχολεία ·
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Or. en

Τροπολογία 111
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί η ισότητα των φύλων να 
καταστεί συνεκτικό και διαρθρωτικό μέρος 
της μελλοντικής στρατηγικής και των 
πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία·

11. ζητεί η προώθηση των ίσων 
ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
φύλων, να καταστεί συνεκτικό και 
διαρθρωτικό μέρος της μελλοντικής 
στρατηγικής και των πολιτικών της ΕΕ για 
τη νεολαία·

Or. fr

Τροπολογία 112
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί η ισότητα των φύλων να 
καταστεί συνεκτικό και διαρθρωτικό μέρος 
της μελλοντικής στρατηγικής και των 
πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία·

11. ζητεί η ισότητα της 
διαφορετικότητας των φύλων να καταστεί 
συνεκτικό και διαρθρωτικό μέρος της 
μελλοντικής στρατηγικής και των 
πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία·

Or. es

Τροπολογία 113
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, η οποία 
θα περιλαμβάνει την καταπολέμηση της 
κυβερνοβίας, της διαδικτυακής 
σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και 
της αντικειμενοποίησης στο Διαδίκτυο, 
της υπερβολικής σεξουαλικοποίησης και 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 114
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις τάσεις στον ψηφιακό 
τομέα προκειμένου να προσαρμόσουν τα 
μέτρα τους για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εάν 
χρειαστεί·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις τάσεις στον ψηφιακό 
τομέα προκειμένου να προσαρμόσουν τα 
μέτρα τους για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εάν 
χρειαστεί· ζητεί την άμεση διεξαγωγή 
διαλόγου στο πλαίσιο του οποίου θα 
εξεταστεί η εφαρμογή των κατάλληλων 
εργαλείων, όπως η γονική αμοιβή·

Or. fr

Τροπολογία 115
Terry Reintke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις τάσεις στον ψηφιακό 
τομέα προκειμένου να προσαρμόσουν τα 
μέτρα τους για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εάν 
χρειαστεί·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικάγια να διασφαλιστεί ότι 
και οι δύο γονείς μπορούν να 
επωφεληθούν από την αμειβόμενη 
πατρότητα, τη γονική άδεια και την άδεια 
φροντίδας σε αυτόν τον τομέα· καλεί τα 
κράτη μέλη να παρακολουθούν τις τάσεις 
στον ψηφιακό τομέα προκειμένου να 
προσαρμόσουν τα μέτρα τους για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, σύμφωνα με την αρχή 
της ισότητας των αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις τάσεις στον ψηφιακό 
τομέα προκειμένου να προσαρμόσουν τα 
μέτρα τους για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εάν 
χρειαστεί·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να θεωρήσουν τις ΤΠΕ ως μέσο 
προώθησης της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
και να παρακολουθούν τις τάσεις στον 
ψηφιακό τομέα προκειμένου να 
προσαρμόσουν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα 
για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
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και προσωπικής ζωής, εάν χρειαστεί·

Or. en

Τροπολογία 117
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις τάσεις στον ψηφιακό 
τομέα προκειμένου να προσαρμόσουν τα 
μέτρα τους για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εάν 
χρειαστεί·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις τάσεις στην 
ψηφιοποίηση του κόσμου της εργασίας, 
ιδίωςστον ψηφιακό τομέα προκειμένου να 
προσαρμόσουν τα μέτρα τους για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, εάν χρειαστεί·

Or. en

Τροπολογία 118
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις τάσεις στον ψηφιακό 
τομέα προκειμένου να προσαρμόσουν τα 
μέτρα τους για την ισορροπία μεταξύ 

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν 
την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και 
καλεί την Επιτροπή να την παρακολουθεί 
αποτελεσματικά· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν τις τάσεις στον ψηφιακό 
τομέα με στενή παρακολούθηση των 
προσωπικών επιλογών και προτιμήσεων, 
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επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εάν 
χρειαστεί·

προκειμένου να προσαρμόσουν τα μέτρα 
τους για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εάν 
χρειαστεί·

Or. en

Τροπολογία 119
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν και να ενισχύσουν τα 
συστήματά τους με στόχο την ισότιμη 
κατανομή των ευθυνών φροντίδας, τα 
οποία μπορεί να εμποδίζουν τις γυναίκες 
να συμβαδίσουν με την εκπαίδευση ΤΠΕ 
και να εισέλθουν σε ψηφιακούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 120
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων έχει ανεπανόρθωτα 
αρνητικό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό 
χάσμα για τις γυναίκες στον ψηφιακό 
τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει έως τα τέλη του 2020 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 

13. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων έχει ανεπανόρθωτα 
αρνητικό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό 
χάσμα για τις γυναίκες στον ψηφιακό 
τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει έως τα τέλη του 2020 μέτρα 
για ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
όσον αφορά τη διαφάνεια των αμοιβών, με 
τον κατάλληλο συντονισμό των βέλτιστων 
πρακτικών που εφαρμόζονται στα κράτη 
μέλη, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως 
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διαφορές μεταξύ των φύλων· υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
Ευρώπης και τα διάφορα μοντέλα της 
αγοράς εργασίας που υπάρχουν στην ΕΕ·

Or. sv

Τροπολογία 121
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων έχει ανεπανόρθωτα 
αρνητικό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό 
χάσμα για τις γυναίκες στον ψηφιακό 
τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει έως τα τέλη του 2020 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

13. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων για όμοια εργασία και 
όμοιες δεξιότητες έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στο συνταξιοδοτικό χάσμα για τις γυναίκες 
στον ψηφιακό τομέα· λαμβάνει υπό 
σημείωση τη δέσμευση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει έως τα τέλη του 2020 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων· ζητεί ο χρόνος που αναλώνεται 
στην εκπαίδευση των ανηλίκων να 
αξιολογείται καλύτερα κατά τον 
υπολογισμό των συντάξεων·

Or. fr

Τροπολογία 122
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων έχει ανεπανόρθωτα 
αρνητικό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό 
χάσμα για τις γυναίκες στον ψηφιακό 

13. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων έχει ανεπανόρθωτα 
αρνητικό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό 
χάσμα για τις γυναίκες στον ψηφιακό 
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τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει έως τα τέλη του 2020 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

τομέα, καθώς και στην επιλεξιμότητα για 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, όπως η 
νόμιμη άδεια μετ’ αποδοχών· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της 
Επιτροπής να παρουσιάσει έως τα τέλη του 
2020 δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια 
των αμοιβών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων και η 
φτώχεια στην τρίτη ηλικία·

Or. en

Τροπολογία 123
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων έχει ανεπανόρθωτα 
αρνητικό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό 
χάσμα για τις γυναίκες στον ψηφιακό 
τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Επιτροπής να 
παρουσιάσει έως τα τέλη του 2020 
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των 
αμοιβών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μισθολογικές και 
συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των 
φύλων·

13. τονίζει ότι το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων έχει ανεπανόρθωτα 
αρνητικό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό 
χάσμα για τις γυναίκες μεταξύ άλλων και 
στον ψηφιακό τομέα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δέσμευση της 
Επιτροπής να παρουσιάσει έως τα τέλη του 
2020 δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια 
των αμοιβών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
μισθολογικές και συνταξιοδοτικές 
διαφορές μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 124
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις 
τηλεργασίας επιτρέπουν την εργασία από 
το σπίτι και έχουν τη δυνατότητα να 
οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής· επισημαίνει, ωστόσο, τον κίνδυνο 
διεύρυνσης του μισθολογικού χάσματος 
σε περίπτωση που δεν ρυθμιστεί 
κατάλληλα η τηλεργασία και αναληφθεί 
κατά βάση από τις γυναίκες· ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει αυτήν την 
κατάσταση και να προτείνει σχετικές 
λύσεις σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την ισότητα των 
φύλων στις επιχειρήσεις στους τομείς των 
ΤΠΕ και στους συναφείς τομείς και στην 
ψηφιακή οικονομία και να υιοθετήσουν 
οριζόντιες πολιτικές για τη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων στην 
ψηφιακή οικονομία·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 126
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την ισότητα των 
φύλων στις επιχειρήσεις στους τομείς των 
ΤΠΕ και στους συναφείς τομείς και στην 
ψηφιακή οικονομία και να υιοθετήσουν 
οριζόντιες πολιτικές για τη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων στην 
ψηφιακή οικονομία·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την ισότητα των 
φύλων στις επιχειρήσεις στους τομείς των 
ΤΠΕ και στους συναφείς τομείς και στην 
ψηφιακή οικονομία και να υιοθετήσουν 
οριζόντιες πολιτικές για τη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων στην 
ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πολιτικές/κατευθυντήριες γραμμές 
δημοσίων συμβάσεων με θετικές 
διακρίσεις υπέρ των εταιρειών που 
προσλαμβάνουν γυναίκες και κορίτσια για 
θέσεις εργασίας STEM· ζητεί από την 
Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ένα ελάχιστο όριο όσον 
αφορά των αριθμό γυναικών ερευνητριών 
που συμμετέχουν σε έργα ΤΠΕ· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παροτρύνουν τις εταιρείες ΤΠΕ, 
δημόσιες και ιδιωτικές, να εκπαιδεύουν 
τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων τους στις 
«ασυνείδητες διακρίσεις λόγω φύλου», 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ισορροπία των φύλων όταν προβαίνουν σε 
προσλήψεις·

Or. en

Τροπολογία 127
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την ισότητα των 
φύλων στις επιχειρήσεις στους τομείς των 
ΤΠΕ και στους συναφείς τομείς και στην 
ψηφιακή οικονομία και να υιοθετήσουν 
οριζόντιες πολιτικές για τη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων στην 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την ισότητα των 
φύλων στις επιχειρήσεις στους τομείς των 
ΤΠΕ και στους συναφείς τομείς και στην 
ψηφιακή οικονομία και να υιοθετήσουν 
οριζόντιες πολιτικές για τη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων στην 
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ψηφιακή οικονομία· ψηφιακή οικονομία και, σε περίπτωση 
που υφίστανται ήδη, να αναγνωρίζεται 
πάντα η αξία της διαφορετικότητας των 
φύλων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 128
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την ισότητα των 
φύλων στις επιχειρήσεις στους τομείς των 
ΤΠΕ και στους συναφείς τομείς και στην 
ψηφιακή οικονομία και να υιοθετήσουν 
οριζόντιες πολιτικές για τη μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων στην 
ψηφιακή οικονομία·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν οριζόντιες πολιτικές 
για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των 
φύλων στην ψηφιακή οικονομία· πιστεύει 
ότι οι εταιρείες στον τομέα των ΤΠΕ και 
των συναφών κλάδων και στην ψηφιακή 
οικονομία θα πρέπει να υιοθετήσουν 
σχέδια και πρωτόκολλα για την ισότητα 
των φύλων ώστε να βελτιώσουν και να 
παρακολουθούν τις επιδόσεις τους όσον 
αφορά τη συμμετοχή των γυναικών, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο διαχείρισης και 
ηγεσίας καθώς και στα προγράμματα 
παροχής συμβουλών·

Or. en

Τροπολογία 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και 
τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και 
τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό 
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ποσοστό εγκατάλειψης της ψηφιακής 
σταδιοδρομίας των γυναικών και να 
αναπτύξουν μηχανισμούς και 
προγράμματα για την ενσωμάτωση των 
γυναικών και των κοριτσιών στις 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα·

ποσοστό εγκατάλειψης της ψηφιακής 
σταδιοδρομίας των γυναικών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναλύσουν την επίδραση που έχει η 
έλλειψη ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στις 
ικανότητες των γυναικών να 
συμμετάσχουν στην αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων που απαιτείται για να 
διατηρηθεί το απαιτούμενο επίπεδο 
δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μηχανισμούς και 
προγράμματα για την ενσωμάτωση των 
γυναικών και των κοριτσιών στις 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 130
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και 
τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό 
ποσοστό εγκατάλειψης της ψηφιακής 
σταδιοδρομίας των γυναικών και να 
αναπτύξουν μηχανισμούς και 
προγράμματα για την ενσωμάτωση των 
γυναικών και των κοριτσιών στις 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και 
τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό 
ποσοστό εγκατάλειψης της ψηφιακής 
σταδιοδρομίας των γυναικών και, 
σεβόμενοι την ελεύθερη επιλογή της 
δυνατότητας ολοκλήρωσης σε άλλους 
τομείς όπως η δημιουργία οικογένειας, να 
αναπτύξουν μηχανισμούς και 
προγράμματα για την ενσωμάτωση των 
γυναικών και των κοριτσιών στις 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα·

Or. es
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Τροπολογία 131
Christine Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και 
τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό 
ποσοστό εγκατάλειψης της ψηφιακής 
σταδιοδρομίας των γυναικών και να 
αναπτύξουν μηχανισμούς και 
προγράμματα για την ενσωμάτωση των 
γυναικών και των κοριτσιών στις 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως και 
συγκυριακά τα κοινωνικά, προσωπικά και 
ψυχολογικά αίτια και τους παράγοντες που 
οδηγούν σε υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης 
της ψηφιακής σταδιοδρομίας των γυναικών 
και να αναπτύξουν μηχανισμούς και 
προγράμματα για την ενσωμάτωση των 
γυναικών και των κοριτσιών στις 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 132
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και 
τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό 
ποσοστό εγκατάλειψης της ψηφιακής 
σταδιοδρομίας των γυναικών και να 
αναπτύξουν μηχανισμούς και 
προγράμματα για την ενσωμάτωση των 
γυναικών και των κοριτσιών στις 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και 
τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό 
ποσοστό εγκατάλειψης της ψηφιακής 
σταδιοδρομίας των γυναικών και να 
αναπτύξουν μηχανισμούς και 
προγράμματα για την ενσωμάτωση των 
γυναικών και των κοριτσιών στις 
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα, 
ανεξάρτητα από το νόμιμο καθεστώς 
μετανάστευσής τους·

Or. en
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Τροπολογία 133
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές που 
διευκολύνουν την πρόσβαση των 
αυτοαπασχολούμενων στα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας, ιδίως των 
γυναικών επιχειρηματιών στις ΤΠΕ και 
στον ψηφιακό τομέα, και τονίζει σχετικά 
την ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε 
επαρκή άδεια μητρότητας και οικονομικά 
προσιτή παιδική μέριμνα·

Or. en

Τροπολογία 134
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες και να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στα υφιστάμενα κονδύλια ώστε 
να έχουν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες και να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στα υφιστάμενα κονδύλια ώστε 
να έχουν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και 
την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην 
καινοτομία, την περισσότερο ισόρροπη 
σύνθεση των φύλων στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κεφαλαίου και των 
δημόσιων οργανισμών στήριξης για την 
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ιδιωτική Ε&Α, καθώς και βραβεία 
σχεδιασμού και προγράμματα παροχής 
κινήτρων για εταιρείες και οργανισμούς 
που εφαρμόζουν ενεργά ουδέτερες 
πολιτικές για το φύλο σε συνδυασμό με 
μετρήσιμους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 135
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες και να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στα υφιστάμενα κονδύλια ώστε 
να έχουν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες και τις ψηφιακές 
νεοσύστατες επιχειρήσεις με επικεφαλής 
γυναίκες και να βελτιώσουν την 
προσβασιμότητα στα υφιστάμενα 
κονδύλια ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες 
ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 136
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
χρηματοδότηση της έρευνας για θέματα 
φύλου στις ΤΠΕ·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 137
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
χρηματοδότηση της έρευνας για θέματα 
φύλου στις ΤΠΕ·

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
χρηματοδότηση της έρευνας για θέματα 
φύλου στις ΤΠΕ και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να επανεκκινήσουν τη διαδικασία 
εξέτασης της οδηγίας για την ίση 
εκπροσώπηση των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια· υπενθυμίζει 
επειγόντως την ευθύνη της Επιτροπής για 
τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην υπέρβαση του αδιεξόδου 
στο Συμβούλιο όσον αφορά τη νομοθεσία 
της ΕΕ για διαφάνεια και μεγαλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των δυο φύλων κατά 
την πρόσληψη σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 138
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
χρηματοδότηση της έρευνας για θέματα 
φύλου στις ΤΠΕ·

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
χρηματοδότηση της έρευνας για θέματα 
φύλου στις ΤΠΕ και τις συνέπειες της 
ψηφιοποίησης στις προοπτικές 
απασχόλησης των γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 139
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να υπάρχουν περισσότερα 
γυναικεία πρότυπα και να αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών σε ηγετικές θέσεις 
στον τομέα των ΤΠΕ·

18. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να παρέχεται ισότιμη 
πρόσβαση στα κορίτσια και στα αγόρια 
στη διδασκαλία των μαθηματικών και 
των επιστημονικών μαθημάτων ώστε να 
μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα και 
ευσυνείδητα τον προσανατολισμό τους. Η 
πρόσβαση των ατόμων σε ηγετικές θέσεις 
στον τομέα των ΤΠΕ πρέπει να εξαρτάται 
μόνο από κριτήρια δεξιότητας και 
αξιοκρατίας·

Or. fr

Τροπολογία 140
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να υπάρχουν περισσότερα 
γυναικεία πρότυπα και να αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών σε ηγετικές θέσεις 
στον τομέα των ΤΠΕ·

18. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να υπάρχουν περισσότερα 
γυναικεία πρότυπα και να αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών σε ηγετικές θέσεις 
στον τομέα των ΤΠΕ· τονίζει την ανάγκη 
για τις εταιρείες ΤΠΕ να υιοθετήσουν 
πρακτικές ανθρώπινων πόρων που 
προωθούν την πολυμορφία, όπως η 
ισορροπία μεταξύ των φύλων στις θέσεις 
μεσαίας και ανώτερης διοίκησης, καθώς 
και στα διοικητικά συμβούλια·

Or. en
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Τροπολογία 141
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αναγνωριστεί και να 
εξαλειφθεί η μεροληπτική στάση 
απέναντι στην καινοτομία στον τομέα 
των ΤΠΕ, όπου οι σχεδιαστές και 
προγραμματιστές υπηρεσιών, λογισμικού 
και εφαρμογών χρηστών είναι κυρίως 
άνδρες ενώ οι χρήστες είναι κυρίως 
γυναίκες, για παράδειγμα στον τομέα της 
ηλεκτρονικής υγείας· θεωρεί ότι είναι 
υπαρκτός ο κίνδυνος αυτών που 
χρειάζονται περισσότερο τις νέες 
τεχνολογίες και καινοτομίες να είναι οι 
πλέον περιθωριοποιημένοι·

Or. en

Τροπολογία 142
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν τα πρότυπα της 
σύμβασης της ΔΟΕ για τη βία και την 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας, σε 
αναγνώριση του γεγονότος ότι τα 
ποσοστά σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
επαγγελματικό τομέα των ΤΠΕ 
εξακολουθούν να είναι από τα υψηλότερα 
σε σχέση με κάθε άλλο επάγγελμα·

Or. en
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Τροπολογία 143
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 
του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων και των μέσων ενημέρωσης στην 
ανάπτυξη στερεοτύπων που αφορούν το 
φύλο και στην προώθηση κανονιστικών 
και πολιτιστικών φραγμών·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 144
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 
του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων και των μέσων ενημέρωσης στην 
ανάπτυξη στερεοτύπων που αφορούν το 
φύλο και στην προώθηση κανονιστικών 
και πολιτιστικών φραγμών·

19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 
του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων και των μέσων ενημέρωσης στην 
ανάπτυξη στερεοτύπων που αφορούν το 
φύλο και στην προώθηση κανονιστικών 
και πολιτιστικών φραγμών, που 
αναπαράγονται μέσω της γλώσσας και 
των εικόνων που διαδίδονται·

Or. en

Τροπολογία 145
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 
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του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων και των μέσων ενημέρωσης στην 
ανάπτυξη στερεοτύπων που αφορούν το 
φύλο και στην προώθηση κανονιστικών 
και πολιτιστικών φραγμών·

του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων και των μέσων ενημέρωσης στην 
ανάπτυξη και εντατικοποίηση 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και 
στην προώθηση κανονιστικών και 
πολιτιστικών φραγμών·

Or. en

Τροπολογία 146
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 
του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων και των μέσων ενημέρωσης στην 
ανάπτυξη στερεοτύπων που αφορούν το 
φύλο και στην προώθηση κανονιστικών 
και πολιτιστικών φραγμών·

19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 
του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων και των μέσων ενημέρωσης στην 
αποπροσανατολιστική ανάπτυξη της 
διάστασης του φύλου και στην προώθηση 
κανονιστικών και πολιτιστικών φραγμών·

Or. es

Τροπολογία 147
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 
του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων και των μέσων ενημέρωσης στην 
ανάπτυξη στερεοτύπων που αφορούν το 
φύλο και στην προώθηση κανονιστικών 
και πολιτιστικών φραγμών·

19. τονίζει τον αντίκτυπο των τομέων 
του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων, της διαφήμισης και των μέσων 
ενημέρωσης στην ανάπτυξη στερεοτύπων 
που αφορούν το φύλο και στην προώθηση 
κανονιστικών και πολιτιστικών φραγμών·

Or. en
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Τροπολογία 148
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο 
και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να 
προβάλλουν γυναίκες σε επαγγέλματα 
στους τομείς STEM και επαγγέλματα 
συναφή με τις ΤΠΕ·

20. καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο 
και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να 
προβάλλουν γυναίκες σε επαγγέλματα 
στους τομείς STEM και επαγγέλματα 
συναφή με τις ΤΠΕ· καλεί τον κλάδο των 
μέσων ενημέρωσης να συμπεριλαμβάνουν 
τις γυναίκες σε ομάδες συζητήσεων, 
άρθρα εφημερίδων και άλλους χώρους 
όπου διαμορφώνεται η κοινή γνώμη και ο 
διάλογος για τεχνολογικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 149
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο 
και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να 
προβάλλουν γυναίκες σε επαγγέλματα 
στους τομείς STEM και επαγγέλματα 
συναφή με τις ΤΠΕ·

20. καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο 
και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να 
προβάλλουν γυναίκες σε επαγγέλματα 
στους τομείς STEM και επαγγέλματα 
συναφή με τις ΤΠΕ, χωρίς να 
δημιουργηθούν νέα στερεότυπα μέσω της 
προβολής μιας διαστρεβλωμένης εικόνας 
της πραγματικότητας και των επιλογών 
των δύο φύλων όσον αφορά τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό τους·

Or. fr

Τροπολογία 150
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
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Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο 
και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να 
προβάλλουν γυναίκες σε επαγγέλματα 
στους τομείς STEM και επαγγέλματα 
συναφή με τις ΤΠΕ·

20. καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο 
και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να 
προβάλλουν γυναίκες σε επαγγέλματα 
στους τομείς STEM και επαγγέλματα 
συναφή με τις ΤΠΕ, με σκοπό την 
προβολή της ποικιλομορφίας και των 
ευκαιριών που παρουσιάζονται στους 
τομείς STEM και στις ΤΠΕ· καλεί τα 
ανδρικά πρότυπα να υψώσουν τη φωνή 
τους υπέρ της ισότητας των φύλων στην 
ψηφιακή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 151
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο 
και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να 
προβάλλουν γυναίκες σε επαγγέλματα 
στους τομείς STEM και επαγγέλματα 
συναφή με τις ΤΠΕ·

20. καλεί τον οπτικοακουστικό κλάδο 
και τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να 
προβάλλουν, ολοένα και περισσότερο, 
γυναίκες και κορίτσια, ιδιαίτερα γυναίκες 
και κορίτσια που αντιμετωπίζουν 
διατομεακές διακρίσεις, σε επαγγέλματα 
στους τομείς STEM και επαγγέλματα 
συναφή με τις ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και 
ασυνείδητες προκαταλήψεις που εισάγουν 
διακρίσεις λόγω φύλου από τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης, τα βιντεοπαιχνίδια 
και τα παιχνίδια που υποβαθμίζουν τον 
ρόλο των γυναικών και οδηγούν σε 
μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 153
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις που εισάγουν διακρίσεις 
λόγω φύλου από τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης, τα βιντεοπαιχνίδια και τα 
παιχνίδια που υποβαθμίζουν τον ρόλο των 
γυναικών και οδηγούν σε μειωμένη 
συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της 
ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής 
νοημοσύνης και των ΤΠΕ·

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις που εισάγουν διακρίσεις 
λόγω φύλου από τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης, τα βιντεοπαιχνίδια και τα 
παιχνίδια που υποβαθμίζουν τον ρόλο των 
γυναικών και οδηγούν σε μειωμένη 
συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της 
ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής 
νοημοσύνης και των ΤΠΕ· πρέπει να 
λάβουμε υπόψη, κατά την ανάπτυξη 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ότι η 
τεχνητή νοημοσύνη αντικατοπτρίζει τον 
δημιουργό της και επί του παρόντος οι 
προγραμματιστές είναι ως επί το πλείστον 
άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 154
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
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Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις που εισάγουν διακρίσεις 
λόγω φύλου από τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης, τα βιντεοπαιχνίδια και τα 
παιχνίδια που υποβαθμίζουν τον ρόλο των 
γυναικών και οδηγούν σε μειωμένη 
συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της 
ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής 
νοημοσύνης και των ΤΠΕ·

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις που εισάγουν διακρίσεις 
λόγω φύλου από τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης, τα βιντεοπαιχνίδια και τα 
παιχνίδια που διαιωνίζουν τις επιβλαβείς 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για τα 
φύλα και υποβαθμίζουν τον ρόλο των 
γυναικών και οδηγούν σε μειωμένη 
συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της 
ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής 
νοημοσύνης και των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 155
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις που εισάγουν διακρίσεις 
λόγω φύλου από τις εφαρμογές  τεχνητής 
νοημοσύνης, τα βιντεοπαιχνίδια και τα 
παιχνίδια που υποβαθμίζουν τον ρόλο των 
γυναικών και οδηγούν σε μειωμένη 
συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της 
ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής 
νοημοσύνης και των ΤΠΕ·

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις που εισάγουν διακρίσεις 
λόγω φύλου από τους αλγόριθμους, τις 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα 
βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια που 
υποβαθμίζουν τον ρόλο των γυναικών και 
οδηγούν σε μειωμένη συμμετοχή των 
γυναικών στους τομείς της ψηφιακής 
τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και 
των ΤΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία 156
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και 
ασυνείδητες προκαταλήψεις που εισάγουν 
διακρίσεις λόγω φύλου από τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης, τα βιντεοπαιχνίδια 
και τα παιχνίδια που υποβαθμίζουν τον 
ρόλο των γυναικών και οδηγούν σε 
μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ·

21. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν κάθε είδους διακρίσεις 
μεταξύ ανδρών και γυναικών από τις 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα 
βιντεοπαιχνίδια και τα παιχνίδια που 
υποβαθμίζουν τον ρόλο των γυναικών και 
οδηγούν σε μειωμένη συμμετοχή των 
γυναικών στους τομείς της ψηφιακής 
τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και 
των ΤΠΕ·

Or. es

Τροπολογία 157
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 
αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα των 
γυναικών να συμμετέχουν σε εκλογικές 
διαδικασίες, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
έρευνες και συζητήσεις, καθώς και να 
υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
κατά την εκπόνηση πρωτοβουλιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· 
υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης του Διαδικτύου για εκστρατείες, 
φόρουμ και την ενίσχυση της προβολής 
των γυναικείων προτύπων·

22. τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 
αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα των 
γυναικών να συμμετέχουν σε εκλογικές 
διαδικασίες, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
έρευνες και συζητήσεις, καθώς και να 
υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τον πλούτο της 
συμπληρωματικότητας της 
διαφορετικότητας των φύλων κατά την 
εκπόνηση πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης· υπογραμμίζει την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης του 
Διαδικτύου για εκστρατείες, φόρουμ και 
την ενίσχυση της προβολής των 
γυναικείων προτύπων·

Or. es
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Τροπολογία 158
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 
αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα των 
γυναικών να συμμετέχουν σε εκλογικές 
διαδικασίες, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
έρευνες και συζητήσεις, καθώς και να 
υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
κατά την εκπόνηση πρωτοβουλιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· 
υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης του Διαδικτύου για εκστρατείες, 
φόρουμ και την ενίσχυση της προβολής 
των γυναικείων προτύπων·

22. τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 
αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα των 
γυναικών να συμμετέχουν σε εκλογικές 
διαδικασίες, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
έρευνες και συζητήσεις, καθώς και να 
οργανώνονται πολιτικά και να 
υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
κατά την εκπόνηση πρωτοβουλιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· 
υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης του Διαδικτύου για εκστρατείες, 
φόρουμ και την ενίσχυση της προβολής 
των γυναικείων προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 159
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 
αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα των 
γυναικών να συμμετέχουν σε εκλογικές 
διαδικασίες, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
έρευνες και συζητήσεις, καθώς και να 
υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου 
κατά την εκπόνηση πρωτοβουλιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· 

22. τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 
αυξήσουν σημαντικά την ικανότητα των 
γυναικών να συμμετέχουν σε εκλογικές 
διαδικασίες, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
έρευνες και συζητήσεις, καθώς και να 
οργανώνονται και να μάχονται για τα 
δικαιώματα των γυναικών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την 
εκπόνηση πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής 



PE658.725v01-00 86/106 AM\1214273EL.docx

EL

υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης του Διαδικτύου για εκστρατείες, 
φόρουμ και την ενίσχυση της προβολής 
των γυναικείων προτύπων·

διακυβέρνησης· υπογραμμίζει την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης του 
Διαδικτύου για εκστρατείες, φόρουμ και 
την ενίσχυση της προβολής των 
γυναικείων προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 160
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
τις ψηφιακές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και να τις στηρίξουν και να 
ενθαρρύνουν τις οργανώσεις αυτές να 
συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση του 
Διαδικτύου·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
τις ψηφιακές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και να τις στηρίξουν και να 
ενθαρρύνουν τις οργανώσεις αυτές να 
συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση του 
Διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν επίσης 
στενά με τις οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών, προκειμένου 
να ανταποκριθούν καλύτερα και να 
μετριάσουν τις ανησυχίες που υπάρχουν 
στην καθημερινή ζωή των γυναικών και 
των κοριτσιών όσον αφορά τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων 
πολιτικών τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 161
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
τις ψηφιακές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και να τις στηρίξουν και να 
ενθαρρύνουν τις οργανώσεις αυτές να 
συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση του 
Διαδικτύου·

μέλη να συνεργαστούν εποικοδομητικά με 
τις ψηφιακές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και να τις στηρίξουν, σε 
συνεργασία με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, και να 
ενθαρρύνουν τις οργανώσεις αυτές να 
συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση του 
Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 162
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει τη σημασία του ψηφιακού 
γραμματισμού και του γραμματισμού στα 
μέσα επικοινωνίας καθώς και της 
υγιεινής και της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, ιδίως στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης συντηρητικών και 
πατριαρχικών εκστρατειών 
παραπληροφόρησης όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 163
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διοργανώσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
προκειμένου να αναδειχθεί ο αντίκτυπος 

24. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διοργανώσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
προκειμένου να αναδειχθεί ο αντίκτυπος 
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της επάρκειας στις ΤΠΕ στην οικονομική 
χειραφέτηση των γυναικών·

της επάρκειας στις ΤΠΕ στην οικονομική 
χειραφέτηση των ανδρών όπως και των 
γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 164
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. τονίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στην ψηφιοποίηση και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή γυναικών, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και εμπειρογνωμόνων, μέσω της 
ανάθεσης ενεργών και υποστηρικτικών 
ρόλων στην ανάπτυξη και την εφαρμογή 
υφιστάμενων και μελλοντικών 
κυβερνητικών προγραμμάτων για την 
ψηφιοποίηση και στον επανασχεδιασμό 
υφιστάμενων κυβερνητικών 
προγραμμάτων για την προώθηση της 
οικονομικής και ψηφιακής ένταξης των 
γυναικών· ενθαρρύνει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να παράσχουν κατά 
παραγγελία κατάρτιση στις ΤΠΕ για τις 
οργανώσεις για τα δικαιώματα των 
γυναικών, ιδίως για τις γυναίκες με 
μικρότερη πρόσβαση σε ψηφιακά 
εργαλεία, όπως οι μετανάστριες και οι 
γυναίκες που ζουν στη φτώχεια, με σκοπό 
τη βελτίωση της εικόνας τους και των 
διαδικτυακών οργανωτικών δεξιοτήτων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 165
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Christine Schneider
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διαδραματίζουν πιο 
κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη, την κατασκευή και τη 
συντήρηση έξυπνων πόλεων ή έξυπνων 
χωριών·

Or. en

Τροπολογία 166
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. ενθαρρύνει τις εταιρείες να 
αναλάβουν την εταιρική τους ευθύνη και 
να λάβουν υπόψη την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις στρατηγικές 
τους για την παραγωγή, τον σχεδιασμό 
και την εμπορία των προϊόντων και 
εφαρμογών τους καθώς και να 
μεριμνήσουν για την πρόληψη 
ενδεχόμενων συνειδητών και 
ασυνείδητων διακρίσεων λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 167
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για 25. λαμβάνει υπόψη τη δημιουργία του 
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τη δημιουργία του πίνακα αποτελεσμάτων 
για τις γυναίκες στον ψηφιακό τομέα ως 
αναπόσπαστου μέρους του δείκτη 
ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας 
(DESI), καθώς και για τους τέσσερις νέους 
δείκτες που πρότεινε το EIGE στην έκθεσή 
του, του 2018, με τίτλο «Ισότητα των 
φύλων και νεολαία: ευκαιρίες και κίνδυνοι 
της ψηφιοποίησης»·

πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες 
στον ψηφιακό τομέα ως αναπόσπαστου 
μέρους του δείκτη ψηφιακής οικονομίας 
και κοινωνίας (DESI), καθώς και για τους 
τέσσερις νέους δείκτες που πρότεινε το 
EIGE στην έκθεσή του, του 2018, με τίτλο 
«Ισότητα των φύλων και νεολαία: 
ευκαιρίες και κίνδυνοι της ψηφιοποίησης»·

Or. fr

Τροπολογία 168
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, καθώς και τις επιχειρήσεις, να 
συλλέξουν δεδομένα ανά φύλο και ηλικία 
σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 169
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, καθώς και τις επιχειρήσεις, να 
συλλέξουν δεδομένα ανά φύλο και ηλικία 
σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, καθώς και τις επιχειρήσεις, να 
συλλέξουν δεδομένα ανά φύλο και ηλικία 
σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, και να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες για την 
περαιτέρω κατανόηση και αντιμετώπιση 
των βαθύτερων αιτίων του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των φύλων·

Or. en
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Τροπολογία 170
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, καθώς και τις επιχειρήσεις, να 
συλλέξουν δεδομένα ανά φύλο και ηλικία 
σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, καθώς και τις πλατφόρμες και τις 
επιχειρήσεις, να συλλέξουν συγκρίσιμα 
δεδομένα που αφορούν το φύλο καθώς 
και δεδομένα ανά φύλο και ηλικία σχετικά 
με τη χρήση των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 171
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εναρμονίσουν τα πρότυπα συλλογής 
δεδομένων προκειμένου να διευκολυνθεί 
η σύγκριση και η ανταλλαγή δεδομένων 
και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής·

Or. en

Τροπολογία 172
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τις εταιρείες ΤΠΕ 
να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά 
με την ποικιλομορφία και το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων στις εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 173
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συλλέγουν και να 
χρησιμοποιούν ήδη υφιστάμενα 
αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο για την 
προώθηση της περαιτέρω έρευνας 
σχετικά με την αλληλεπίδραση των 
διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι 
εμποδίζουν την ψηφιακή ένταξη των 
γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 174
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κυβερνοασφάλεια Κυβερνοασφάλεια και διαδικτυακή βία 
που συνδέεται με το φύλο

Or. en
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Τροπολογία 175
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κυβερνοασφάλεια Δικαιώματα και ασφάλεια των γυναικών 
στο Διαδίκτυο

Or. en

Τροπολογία 176
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κυβερνοασφάλεια Κυβερνοβία

Or. en

Τροπολογία 177
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία 
την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων 
και των πράξεων παρενόχλησης και βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τους 
ενεχόμενους κινδύνους και να ληφθούν 
μέτρα για την εκπαίδευση των γυναικών 

27. αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία 
την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων 
και των πράξεων παρενόχλησης και βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τους 
ενεχόμενους κινδύνους και να ληφθούν 
μέτρα για την εκπαίδευση των γυναικών 
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όσον αφορά τον τρόπο προστασίας τους 
στο Διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξουσιοδοτήσουν τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα·

όσον αφορά τον τρόπο προστασίας τους 
στο Διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να ζητήσουν βοήθεια σε 
περίπτωση περιστατικού· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν εκστρατείες για την 
προειδοποίηση των πιθανών δραστών 
παρενόχλησης ή επιτιθέμενων σχετικά με 
την ενεργό επαγρύπνηση και την 
προσπάθεια να τους σταματήσουν, καθώς 
και σχετικά με τις νομικές και κοινωνικές 
συνέπειες των εν λόγω πράξεων· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και να ληφθούν μέτρα 
για την εκπαίδευση των σπουδαστών 
σχετικά με την κοινωνική επικοινωνία με 
σεβασμό στο Διαδίκτυο και στις 
κοινωνικές πλατφόρμες, ιδίως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης· καλεί τα κράτη 
μέλη να εξουσιοδοτήσουν τις υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα·

Or. en

Τροπολογία 178
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία 
την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων 
και των πράξεων παρενόχλησης και βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τους 
ενεχόμενους κινδύνους και να ληφθούν 
μέτρα για την εκπαίδευση των γυναικών 
όσον αφορά τον τρόπο προστασίας τους 
στο Διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξουσιοδοτήσουν τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα·

27. αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία 
την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων 
και των πράξεων εκφοβισμού, ηθικής 
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, 
επίθεσης μέσω δημοσίευσης προσωπικών 
δεδομένων, παρενόχλησης και βίας κατά 
των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο· ζητεί 
να πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των 
γυναικών όσον αφορά την ασφάλεια των 
λογαριασμών και των επικοινωνιών τους 
ώστε να προστατεύονται στο Διαδίκτυο 
και να εξασφαλίζεται συνεχώς η 
ελευθερία έκφρασης και η ουσιαστική 
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συμμετοχής τους στον δημόσιο διάλογο, 
και ζητεί παράλληλα οι εταιρείες και οι 
προγραμματιστές να αντιμετωπίσουν τη 
βία και την κακοποίηση στις υποδομές 
τους μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών 
υποβολής εκθέσεων και αναστολής· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξουσιοδοτήσουν τους 
οργανισμούς επιβολής του νόμου να 
ερευνούν αποτελεσματικά και να διώκουν 
κακόβουλους επιτιθέμενους και να 
υποστηρίζουν τα θύματα παρενόχλησης 
και βίας στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 179
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία 
την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων 
και των πράξεων παρενόχλησης και βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τους 
ενεχόμενους κινδύνους και να ληφθούν 
μέτρα για την εκπαίδευση των γυναικών 
όσον αφορά τον τρόπο προστασίας τους 
στο Διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξουσιοδοτήσουν τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα·

27. αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία 
την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων 
και των πράξεων παρενόχλησης και βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τους 
ενεχόμενους κινδύνους και να ληφθούν 
μέτρα για την εκπαίδευση των γυναικών 
όσον αφορά τον τρόπο προστασίας τους 
στο Διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξουσιοδοτήσουν τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
αυστηρότερες ποινές για την καταστολή 
αυτών των παραβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 180
Terry Reintke
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία 
την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων 
και των πράξεων παρενόχλησης και βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο· 
ζητεί να πραγματοποιηθούν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τους 
ενεχόμενους κινδύνους και να ληφθούν 
μέτρα για την εκπαίδευση των γυναικών 
όσον αφορά τον τρόπο προστασίας τους 
στο Διαδίκτυο· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξουσιοδοτήσουν τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα ψηφιακά εγκλήματα·

27. αναγνωρίζει με μεγάλη ανησυχία 
την αύξηση των ψηφιακών εγκλημάτων 
και των πράξεων παρενόχλησης και βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμομε 
βάση τον μισογυνισμό, τον ρατσισμό και 
τη φοβία για τα άτομα ΛΟΑΔΜ· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξουσιοδοτήσουν τις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 
ψηφιακά εγκλήματα· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν εκστρατείες και να 
χορηγηθούν πόροι για την προστασία των 
γυναικών στο Διαδίκτυο· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν εκστρατείες για την 
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
και των στερεοτύπων φύλου με σκοπό την 
εκπαίδευση των ανδρών σχετικά με τον 
τρόπο που πρέπει να φέρονται στις 
γυναίκες στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 181
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν 
και να παρουσιάσουν συγκεντρωτικά 
δεδομένα ανά φύλο όσον αφορά την 
έμφυλη βία στο Διαδίκτυο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή 
έρευνας για την έμφυλη βία, και ζητεί η εν 
λόγω έρευνα να διερευνήσει διάφορες 
μορφές έμφυλης βίας στο Διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
της αυτολογοκρισίας και του ψηφιακού 
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αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 182
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί τα θεσμικά όργανα, τους 
οργανισμούς και τους φορείς της ΕΕ, 
καθώς και τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου, να συνεργαστούν και 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τον 
συντονισμό των δράσεών τους για την 
καταπολέμηση της χρήσης των ΤΠΕ για τη 
διάπραξη εγκλημάτων· καλεί τα κράτη 
μέλη να επανεξετάσουν το ποινικό δίκαιό 
τους ώστε να διασφαλίσουν τον 
προσδιορισμό και την αναγνώριση των 
νέων μορφών ψηφιακής βίας·

28. καλεί τα θεσμικά όργανα, τους 
οργανισμούς και τους φορείς της ΕΕ, 
καθώς και τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου, να συνεργαστούν και 
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τον 
συντονισμό των δράσεών τους για την 
καταπολέμηση της χρήσης των ΤΠΕ για τη 
διάπραξη εγκλημάτων, ειδικότερα τη 
διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση 
και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση· καλεί τα κράτη 
μέλη να επανεξετάσουν το ποινικό δίκαιό 
τους ώστε να διασφαλίσουν τον 
προσδιορισμό και την ποινικοποίηση των 
νέων μορφών ψηφιακής βίας·

Or. en

Τροπολογία 183
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι κατά τα τελευταία έτη μεγάλο 
τμήμα των χώρων εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, δεν εφάρμοσαν κανένα 
μέτρο για την αντιμετώπιση των νέων 
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μορφών παρενόχλησης· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και όλους τους άλλους 
χώρους εργασίας να προβούν σε άμεσες 
προσαρμογές των μέτρων ανθρωπίνων 
πόρων για την αντιμετώπιση παλαιών και 
νέων μορφών διαδικτυακής 
παρενόχλησης, μεταξύ άλλων με τη 
διενέργεια εκτενούς έρευνας για τις 
συνθήκες εργασίας κατά την περίοδο 
αυτή, την παροχή υποχρεωτικών 
μαθημάτων κατάρτισης για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και την πρόβλεψη αριθμού 
κλήσης έκτακτης ανάγκης για τα θύματα 
όλων των μορφών παρενόχλησης·

Or. en

Τροπολογία 184
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο και της ρητορικής μίσους 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο·

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο και της ρητορικής μίσους 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο, καθώς 
και για τη διευκόλυνση των διαύλων 
υποβολής εκθέσεων και τη στήριξη των 
κρατών μελών στην ανάπτυξη εργαλείων 
κατάρτισης για την αστυνομία, το 
δικαστικό σύστημα και τον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών· επισημαίνει το ζήτημα του 
κυβερνοεκφοβισμού και της 
παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο 
(φαινόμενο γνωστό και ως διαδικτυακός 
εκφοβισμός) μεταξύ εφήβων·

Or. en
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Τροπολογία 185
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. Ζητεί περαιτέρω νομικά 
δεσμευτικά μέτρα και μια οδηγία για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένης 
της βίας στον κυβερνοχώρο και της 
ρητορικής μίσους κατά των γυναικών στο 
Διαδίκτυο·

29. ζητεί μια οδηγία-πλαίσιο για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένης 
της βίας στον κυβερνοχώρο και της 
ρητορικής μίσους κατά των γυναικών στο 
Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η επικείμενη πρόταση για 
τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και 
το νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 
διαδικτυακών πλατφορμών θα 
περιλαμβάνει τις ευθύνες των 
επιγραμμικών πλατφορμών όσον αφορά 
την ομιλία μίσους από τον χρήστη και 
άλλα επιβλαβή, καταχρηστικά και 
σεξιστικά περιεχόμενα για την προστασία 
της ασφάλειας των γυναικών στο 
Διαδίκτυο και τη βελτίωση της 
λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 186
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο και της ρητορικής μίσους 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο·

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο και της ρητορικής μίσους 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει 
εναρμονισμένους νομικούς ορισμούς για 
τη βία στον κυβερνοχώρο, με γνώμονα 



PE658.725v01-00 100/106 AM\1214273EL.docx

EL

μια διατομεακή προοπτική· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών στην 
ανάπτυξη ενός νέου κώδικα δεοντολογίας 
για τις διαδικτυακές πλατφόρμες για την 
καταπολέμηση της διαδικτυακής βίας με 
βάση το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 187
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο και της ρητορικής μίσους 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο·

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο και της ρητορικής μίσους 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο· ζητεί 
να απαγορευθεί η διάδοση στο Διαδίκτυο 
ιδεολογιών που τοποθετούν τις γυναίκες 
σε σημαντικά υποδεέστερη θέση, όπως 
αυτές που υποστηρίζονται από το 
ριζοσπαστικό Ισλάμ·

Or. fr

Τροπολογία 188
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
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κυβερνοχώρο και της ρητορικής μίσους 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο·

κυβερνοχώρο που συχνά κατευθύνεται 
προς τις γυναίκες, όπως ακτιβίστριες, 
πολιτικούς και άλλα δημόσια πρόσωπα, 
σε μια προσπάθεια να τους επιβάλει τη 
σιωπή, και της ρητορικής μίσους κατά των 
γυναικών στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 189
Annika Bruna, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο και της ρητορικής μίσους 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο·

29. ζητεί περαιτέρω νομικά δεσμευτικά 
μέτρα και μια οδηγία για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας με βάση το 
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο και της βίαιης ρητορικής 
κατά των γυναικών στο Διαδίκτυο·

Or. fr

Τροπολογία 190
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί τις εθνικές δημόσιες 
διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα 
για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών 
εκστρατειών θετικών προτύπων που θα 
ενθαρρύνουν τις νέες γυναίκες 
επαγγελματίες να στραφούν σε 
επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, κάτι το οποίο θα 
μειώσει σημαντικά το χάσμα δεξιοτήτων, 
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θα τονώσει την οικονομία και θα 
βελτιώσει τη συνολική ανθεκτικότητα του 
κλάδου της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 191
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν 
και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση 
τη Σύμβαση αριθ. 190 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και την 
παρενόχληση του 2019, η οποία 
εφαρμόζεται μεταξύ άλλων στις σχετικές 
με την εργασία επικοινωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών 
που καθίστανται δυνατές από τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 192
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. προτρέπει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης που θα συμβάλουν 
στην πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κυβερνοβίας, της διαδικτυακής 



AM\1214273EL.docx 103/106 PE658.725v01-00

EL

σεξουαλικής παρενόχλησης, της 
εκμετάλλευσης των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και στην εκπαίδευση 
του κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 193
Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. λαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και σε όλες τις 
επικείμενες προτάσεις που σχετίζονται με 
τον ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 194
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αναδυόμενοι τομείς

Or. en

Τροπολογία 195
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ρυθμιστικές προσπάθειες προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
σέβεται τις αρχές και τις αξίες της 
ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 196
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. τονίζει την ανάγκη εμβάθυνσης 
της κατανόησης, μέσω μιας ευαίσθητης 
ως προς το φύλο οπτικής, των 
αναδυόμενων πεδίων, όπως η 
αλγοριθμική λήψη αποφάσεων, η 
τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών 
(blockchain), το κρυπτονόμισμα και η 
παρακολούθηση δεδομένων, καθώς και 
την ανάγκη χάραξης στρατηγικών για την 
αντιμετώπισή τους·

Or. en

Τροπολογία 197
Silvia Modig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά 
με τη δυνατότητα αύξησης του ψηφιακού 

30. εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά 
με τη δυνατότητα αύξησης του ψηφιακού 
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χάσματος μεταξύ των φύλων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
τρέχουσας κρίσης· τονίζει τη σημασία της 
ψηφιακής επάρκειας ως μέσου για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων στις 
αναπτυξιακές στρατηγικές·

χάσματος μεταξύ των φύλων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και περιοχές στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης· τονίζει τη 
σημασία της ψηφιακής επάρκειας, της 
ψηφιακής προσβασιμότητας και της 
ψηφιακής οικονομικής προσιτότητας ως 
μέσων για την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων στις αναπτυξιακές στρατηγικές·

Or. en

Τροπολογία 198
Margarita de la Pisa Carrión

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά 
με τη δυνατότητα αύξησης του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των φύλων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
τρέχουσας κρίσης· τονίζει τη σημασία της 
ψηφιακής επάρκειας ως μέσου για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων στις 
αναπτυξιακές στρατηγικές·

30. εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά 
με τη δυνατότητα αύξησης του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των φύλων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
τρέχουσας κρίσης· τονίζει τη σημασία της 
ψηφιακής επάρκειας ως μέσου για την 
επίτευξη προαγωγής της ισότητας ως προς 
την αξιοπρέπεια μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στις αναπτυξιακές στρατηγικές·

Or. es

Τροπολογία 199
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά 
με τη δυνατότητα αύξησης του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των φύλων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
τρέχουσας κρίσης· τονίζει τη σημασία της 

30. εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά 
με τη δυνατότητα αύξησης του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των φύλων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της 
τρέχουσας κρίσης· τονίζει τη σημασία της 
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ψηφιακής επάρκειας ως μέσου για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων στις 
αναπτυξιακές στρατηγικές·

προώθησης της ψηφιακής επάρκειας των 
γυναικών και των κοριτσιών ως μέσου για 
την επίτευξη της ισότητας των φύλων στις 
αναπτυξιακές στρατηγικές·

Or. en

Τροπολογία 200
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. τονίζει την ανάγκη να 
διοχετευθούν κονδύλια ανάπτυξης για την 
προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης 
των κοριτσιών και των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 201
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για 
τη χρηματοδότηση έργων υπό την 
καθοδήγηση γυναικών στον ψηφιακό 
τομέα, και ιδίως των έργων που έχουν 
κοινωνικό αντίκτυπο·

Or. en


