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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon väkivaltaa ja 
häirintää koskevan Kansainvälisen 
työjärjestön vuoden 2019 yleissopimuksen 
(yleissopimus nro 190) ja väkivallan ja 
häirinnän poistamisesta vuonna 2019 
annetun suosituksen,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
erityisesti sen periaatteet 1, 2, 3 ja 20,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 
annetun komission tiedonannon ”Uusi 
osaamisohjelma Euroopalle: Vahvistetaan 

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2020 
annetun komission tiedonannon 
”Euroopan osaamisohjelma kestävän 
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yhdessä inhimillistä pääomaa, 
työllistettävyyttä ja kilpailukykyä” 
(COM(2016)0381),

kilpailukyvyn, sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja 
palautumiskyvyn tueksi” 
(COM(2020)0274 final),

Or. en

Tarkistus 4
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 
2017 julkaistun Euroopan tasa-
arvoinstituutin (EIGE) tutkimuksen 
”Gender and Digital Agenda”,

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 5
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 
2013 antamansa päätöslauselman 
sukupuolistereotypioiden poistamisesta 
EU:ssa2,

Poistetaan.

__________________
2 EUVL C 36, 29.1.2016, s. 18.

Or. es

Tarkistus 6
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 8. lokakuuta 2015 
antamansa päätöslauselman miesten ja 
naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 
liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/54/EY 
soveltamisesta,

Or. en

Tarkistus 7
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 
2016 antamansa päätöslauselman 
sukupuolten tasa-arvosta ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä 
digitaalisella aikakaudella4

Poistetaan.

__________________
4 EUVL6, 21.2.2018, s 44.

Or. es

Tarkistus 8
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 28 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon sisäasioiden 
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pääosaston syyskuussa 2018 julkaiseman 
tutkimuksen ”Cyber violence and hate 
speech online against women”1 a,
__________________
1 a Tutkimus – ”Cyber violence and hate 
speech online against women”, Euroopan 
parlamentti, sisäasioiden pääosasto, 
politiikkayksikkö C – Kansalaisten 
oikeudet sekä perussopimus-, työjärjestys- 
ja toimielinasiat, syyskuu 2018.

Or. en

Tarkistus 9
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että digitalisaatio 
on muuttanut perusteellisesti valtaosaa 
elämästämme tavalla, joka luo 
lukemattomia mahdollisuuksia mutta tuo 
mukanaan myös uusia haasteita; ottaa 
huomioon, että covid‑19-kriisi ja sen 
jälkivaikutukset johtavat todennäköisesti 
pysyviin muutoksiin eurooppalaisten 
elämässä, jossa digitalisaatiolla on 
merkittävä rooli;

A. ottaa huomioon, että digitalisaatio 
on muuttanut perusteellisesti valtaosaa 
elämästämme tavalla, joka luo 
lukemattomia mahdollisuuksia mutta tuo 
mukanaan myös uusia haasteita; ottaa 
huomioon, että covid‑19-kriisi ja sen 
jälkivaikutukset johtavat todennäköisesti 
pysyviin muutoksiin eurooppalaisten 
elämässä, jossa digitalisaatiolla on 
merkittävä rooli; ottaa huomioon, että 
alimpiin kansanluokkiin kuuluviin 
ihmisiin kohdistui kaksinkertainen paine, 
koska heillä ei ollut mahdollisuuksia 
digitalisaatioon, ja he olivat joutuneet 
vieläkin epävarmempaan tilanteeseen; 
katsoo, että ”etätyön” vaikutusta naisiin 
ja yleensäkin työntekijöihin on arvioitava 
erityisesti työajan, 
työehtosopimusneuvottelujen puutteen, 
eristyneisyyden, työn ja yksityiselämän 
erottamisen sekä psykologisen paineen 
osalta;

Or. en
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Tarkistus 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että digitalisaatio 
on muuttanut perusteellisesti valtaosaa 
elämästämme tavalla, joka luo 
lukemattomia mahdollisuuksia mutta tuo 
mukanaan myös uusia haasteita; ottaa 
huomioon, että covid‑19-kriisi ja sen 
jälkivaikutukset johtavat todennäköisesti 
pysyviin muutoksiin eurooppalaisten 
elämässä, jossa digitalisaatiolla on 
merkittävä rooli;

A. ottaa huomioon, että digitalisaatio 
on muuttanut perusteellisesti valtaosaa 
elämästämme tavalla, joka luo 
lukemattomia mahdollisuuksia mutta tuo 
mukanaan myös uusia haasteita; ottaa 
huomioon, että covid‑19-kriisi ja sen 
jälkivaikutukset johtavat todennäköisesti 
pysyviin muutoksiin eurooppalaisten 
elämässä, jossa digitalisaatiolla on 
merkittävä rooli; toteaa, että pandemian 
vuoksi yritykset ovat jo läpikäyneet 
merkittävän digitaalisen muutoksen;

Or. en

Tarkistus 11
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että naiset luottavat 
vähemmän digitaalisiin taitoihinsa, 
vaikka niitä tarvitaan elämässä ja työssä, 
nyt covid-19-sulkutoimien aikana 
enemmän kuin koskaan, kun kaikkien on 
luotettava internetiin voidakseen 
työskennellä, oppia tai jopa ostaa ruokaa;

Or. pl

Tarkistus 12
Terry Reintke
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan 
mukaan unioni pyrkii kaikissa toimissaan 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja 
naisten välillä sekä edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat 
muodostavat vakavan esteen naisten ja 
miesten tasa-arvolle, syventävät entisestään 
sukupuolten välistä kuilua digitaalialalla ja 
estävät naisten täysimääräisen 
osallistumisen käyttäjinä, innovoijina ja 
luovan työn tekijöinä;

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat 
muodostavat vakavan esteen naisten ja 
miesten tasa-arvolle, syventävät entisestään 
sukupuolten välistä kuilua digitaalialalla ja 
estävät naisten täysimääräisen 
osallistumisen käyttäjinä, innovoijina ja 
luovan työn tekijöinä; katsoo, että yleisissä 
stereotypioissa yhdistetään korkean tason 
älylliset kyvyt enemmän miehiin kuin 
naisiin ja että näihin stereotypioihin 
uskovat niinkin nuoret lapset kuin 6-
vuotiaat, erityisesti tytöt, ja toteaa, että 
tällaiset stereotypiat vaikuttavat lasten 
kiinnostuksen kohteisiin; toteaa, että tässä 
ikäryhmässä tytöt eivät 
todennäköisemmin usko itsensä ja 
sukupuolensa edustajien olevan riittävän 
älykkäitä ja he alkavat siksi välttää 
toimintoja, joiden sanotaan olevan 
tarkoitettu lapsille, joilla on korkeat 
älylliset kyvyt10 a;
__________________
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10 a 
https://science.sciencemag.org/content/35
5/6323/389

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat 
muodostavat vakavan esteen naisten ja 
miesten tasa-arvolle, syventävät entisestään 
sukupuolten välistä kuilua digitaalialalla ja 
estävät naisten täysimääräisen 
osallistumisen käyttäjinä, innovoijina ja 
luovan työn tekijöinä;

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat 
muodostavat vakavan esteen naisten ja 
miesten tasa-arvolle ja myötävaikuttavat 
osaltaan sukupuolenmukaiseen 
eriytymiseen koulutuksen ja työllisyyden 
alalla, mikä syventää entisestään 
sukupuolten välistä kuilua digitaalialalla ja 
estää naisten täysimääräisen osallistumisen 
käyttäjinä, innovoijina ja luovan työn 
tekijöinä;

Or. en

Tarkistus 15
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat 
muodostavat vakavan esteen naisten ja 
miesten tasa-arvolle, syventävät 
entisestään sukupuolten välistä kuilua 
digitaalialalla ja estävät naisten 
täysimääräisen osallistumisen käyttäjinä, 
innovoijina ja luovan työn tekijöinä;

B. katsoo, että digitaalialalla on 
sukupuolten välinen kuilu ja että on 
tarpeen mahdollistaa naisten 
täysimääräinen osallistuminen alalla 
käyttäjinä, innovoijina ja luovan työn 
tekijöinä;

Or. fr
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Tarkistus 16
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat 
muodostavat vakavan esteen naisten ja 
miesten tasa-arvolle, syventävät 
entisestään sukupuolten välistä kuilua 
digitaalialalla ja estävät naisten 
täysimääräisen osallistumisen käyttäjinä, 
innovoijina ja luovan työn tekijöinä;

B. katsoo, että ennakkoluulot ja 
stereotypiat eivät riitä estämään 
itsepintaisia ja kunnianhimoisia miehiä ja 
naisia saavuttamasta elämäntavoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 17
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat 
muodostavat vakavan esteen naisten ja 
miesten tasa-arvolle, syventävät 
entisestään sukupuolten välistä kuilua 
digitaalialalla ja estävät naisten 
täysimääräisen osallistumisen käyttäjinä, 
innovoijina ja luovan työn tekijöinä;

B. katsoo, että sukupuolistereotypiat 
muodostavat vakavan esteen sukupuolten 
tasa-arvolle, syventävät entisestään 
sukupuolten välistä kuilua digitaalialalla ja 
estävät naisten täysimääräisen 
osallistumisen käyttäjinä, innovoijina ja 
luovan työn tekijöinä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että viides 
kestävän kehityksen tavoite (SDG 5) on 
sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja 
naisten voimaannuttaminen ja että siihen 
liittyy teknologian käyttö ja internet;

Or. en

Tarkistus 19
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
perusoikeusviraston tutkimus naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta osoittaa, että 
14 prosenttia naisista on kokenut 
verkkohäirintää 15-vuotiaasta alkaen1 b;
__________________
1 b FRA survey - 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(20
18)604979_EN.pdf

Or. en

Tarkistus 20
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että vuoden 2019 tasa-
arvoindeksi paljastaa, että miehet ja naiset 
ovat edelleen eriarvoisessa asemassa 
digitaalialalla;

C. toteaa, että vuoden 2019 tasa-
arvoindeksi paljastaa, että sukupuolten 
välinen eriarvoisuus on edelleen voimassa 
digitaalialalla;
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Or. en

Tarkistus 21
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että sukupuolten tasa-
arvon saavuttaminen edellyttää, että 
tytöillä ja nuorilla naisilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet käyttää teknologiaa, 
hyödyntää digitaalista koulutusta ja olla 
turvassa verkossa;

Or. en

Tarkistus 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Eurostatin 
tiedot vuodelta 2018 osoittivat, että noin 
1,3 miljoonaa ihmistä opiskeli tieto- ja 
viestintätekniikkaa Euroopan unionissa ja 
että tytöt ja naiset olivat suurelta osin 
vähemmistössä, sillä heidän osuutensa 
kaikista tieto- ja viestintätekniikan 
opiskelijoista EU:ssa oli vain 17 prosenttia;

D. ottaa huomioon, että Eurostatin 
tiedot vuodelta 2018 osoittivat, että noin 
1,3 miljoonaa ihmistä opiskeli tieto- ja 
viestintätekniikkaa Euroopan unionissa ja 
että tytöt ja naiset olivat suurelta osin 
vähemmistössä, sillä heidän osuutensa 
kaikista tieto- ja viestintätekniikan 
opiskelijoista EU:ssa oli vain 17 prosenttia; 
toteaa, että tämä eroavuus johtuu suurelta 
osin eroista naisten ja miesten 
uravalinnoissa, mikä ei johdu 
stereotypioista vaan pikemminkin naisten 
ja miesten henkilökohtaisiin valintoihin 
perustuvista erilaisista mieltymyksistä;

Or. fr



AM\1214273FI.docx 13/101 PE658.725v01-00

FI

Tarkistus 23
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Eurostatin 
tiedot vuodelta 2018 osoittivat, että noin 
1,3 miljoonaa ihmistä opiskeli tieto- ja 
viestintätekniikkaa Euroopan unionissa ja 
että tytöt ja naiset olivat suurelta osin 
vähemmistössä, sillä heidän osuutensa 
kaikista tieto- ja viestintätekniikan 
opiskelijoista EU:ssa oli vain 17 
prosenttia;

D. ottaa huomioon, että Eurostatin 
tiedoissa vuodelta 2018 esitetään lukuja, 
joista puuttuu sosiaalinen ja psykologinen 
konteksti tiedotuksen ja viestinnän 
tutkimuksen osalta, minkä vuoksi on 
helppoa tulkita näitä lukuja miten 
tahansa haluamme ennemminkin kuin 
antaa niille kattava ja merkityksellinen 
selitys;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikkaa korkeakouluissa 
opiskelevien naisten määrä on vähentynyt 
vuodesta 2011; ottaa huomioon, että 
uravuotoilmiö on pahempi STEM-
tieteiden alalla;

Or. en

Tarkistus 25
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että EU:n 
kahdeksasta miljoonasta tieto- ja 
viestintätekniikan asiantuntijasta naisten 
osuus on 17 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 26
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 15–16-
vuotiaista pojista 73 prosenttia tuntee 
olevansa mukavuusalueellaan käyttäessään 
digitaalisia laitteita, joita he eivät tunne 
kovin hyvin, mutta samanikäisistä tytöistä 
vain 63 prosenttia11;

Poistetaan.

__________________
11 EIGEn indikaattori 6. Lähde: EIGEn 
tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo ja 
digitalisaatio Euroopassa”, julkaistu 11. 
lokakuuta 2018.

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 15–16-
vuotiaista pojista 73 prosenttia tuntee 
olevansa mukavuusalueellaan käyttäessään 

E. ottaa huomioon, että 15–16-
vuotiaista pojista 73 prosenttia tuntee 
olevansa mukavuusalueellaan käyttäessään 
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digitaalisia laitteita, joita he eivät tunne 
kovin hyvin, mutta samanikäisistä tytöistä 
vain 63 prosenttia11;

digitaalisia laitteita, joita he eivät tunne 
kovin hyvin, mutta samanikäisistä tytöistä 
vain 63 prosenttia11; toteaa, että näin on 
huolimatta siitä, että tyttöjen digitaalinen 
lukutaito on parempi kuin poikien;

__________________ __________________
11 EIGEn indikaattori 6. Lähde: EIGEn 
tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo ja 
digitalisaatio Euroopan unionissa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

11 EIGEn indikaattori 6. Lähde: EIGEn 
tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo ja 
digitalisaatio Euroopan unionissa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

Or. en

Tarkistus 28
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 15–16-
vuotiaista pojista 73 prosenttia tuntee 
olevansa mukavuusalueellaan käyttäessään 
digitaalisia laitteita, joita he eivät tunne 
kovin hyvin, mutta samanikäisistä tytöistä 
vain 63 prosenttia11;

E. ottaa huomioon, että 15–16-
vuotiaista pojista 73 prosenttia tuntee 
olevansa mukavuusalueellaan käyttäessään 
digitaalisia laitteita, joita he eivät tunne 
kovin hyvin, mutta samanikäisistä tytöistä 
vain 63 prosenttia11;

toteaa, että vaikuttaa siltä, että 15–16-
vuotiaista pojista 73 prosenttia tuntee 
olevansa mukavuusalueellaan käyttäessään 
digitaalisia laitteita, joita he eivät tunne 
kovin hyvin, ja 37 prosenttia 
samanikäisistä tytöistä saattaisi tuntea 
samoin muista aiheista11;

__________________ __________________
11 EIGEn indikaattori 6. Lähde: EIGEn 
tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo ja 
digitalisaatio Euroopan unionissa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

11 EIGEn indikaattori 6. Lähde: EIGEn 
tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo ja 
digitalisaatio Euroopan unionissa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

Or. en
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Tarkistus 29
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
sukupuolistereotypiat vaikuttavat suuresti 
tutkittavien valintoihin; toteaa, että hyvin 
harvat teini-ikäiset tytöt (alle kolme 
prosenttia) EU:n jäsenvaltioissa ovat 
kiinnostuneita työskentelemään tieto- ja 
viestintätekniikan ammattilaisena 30-
vuotiaana12;

F. ottaa huomioon, että 
sukupuolistereotypiat vaikuttavat suuresti 
tutkittavien valintoihin; toteaa, että hyvin 
harvat teini-ikäiset tytöt (alle kolme 
prosenttia) EU:n jäsenvaltioissa ovat 
kiinnostuneita työskentelemään tieto- ja 
viestintätekniikan ammattilaisena 30-
vuotiaana12; katsoo, että opettajat ja 
vanhemmat voivat syventää 
sukupuolistereotypioita vaikuttamalla 
lannistavasti niin, etteivät tytöt pyri tieto- 
ja viestintätekniikan alan uralle; katsoo, 
että sukupuolikohtaisten odotusten 
poistaminen ammateista ja naisten 
roolimallien edistäminen STEM-tieteissä 
ja tieto- ja viestintätekniikassa voivat 
kannustaa tyttöjä opiskelemaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa;

__________________ __________________
12 EIGEn tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo 
ja digitalisaatio Euroopan unionissa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

12 EIGEn tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo 
ja digitalisaatio Euroopan unionissa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

Or. en

Tarkistus 30
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
sukupuolistereotypiat vaikuttavat suuresti 
tutkittavien valintoihin; toteaa, että hyvin 
harvat teini-ikäiset tytöt (alle kolme 
prosenttia) EU:n jäsenvaltioissa ovat 

F. ottaa huomioon, että sukupuoli 
vaikuttaa suuresti tutkittavien valintoihin; 
toteaa, että teini-ikäiset tytöt ovat yhä 
kiinnostuneempia työskentelemään tieto- 
ja viestintätekniikan parissa mutta että 
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kiinnostuneita työskentelemään tieto- ja 
viestintätekniikan ammattilaisena 30-
vuotiaana12;

heidän osallistumisasteensa ei välttämättä 
ole yhtä suuri, koska he ovat luonteeltaan 
erilaisia kuin miehet siltä osin, että perhe 
on sekin painopistealue heidän 
henkilökohtaisen kehityksensä kannalta;

__________________
12 EIGEn tietosivu ”Sukupuolten tasa-
arvo ja digitalisaatio Euroopassa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

Or. es

Tarkistus 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
sukupuolistereotypiat vaikuttavat suuresti 
tutkittavien valintoihin; toteaa, että hyvin 
harvat teini-ikäiset tytöt (alle kolme 
prosenttia) EU:n jäsenvaltioissa ovat 
kiinnostuneita työskentelemään tieto- ja 
viestintätekniikan ammattilaisena 30-
vuotiaana12;

F. toteaa, että hyvin harvat teini-
ikäiset tytöt (alle kolme prosenttia) EU:n 
jäsenvaltioissa ovat kiinnostuneita 
työskentelemään tieto- ja viestintätekniikan 
ammattilaisena 30-vuotiaana12;

__________________ __________________
12 EIGEn tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo 
ja digitalisaatio Euroopassa”, julkaistu 11. 
lokakuuta 2018.

12 EIGEn tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo 
ja digitalisaatio Euroopassa”, julkaistu 11. 
lokakuuta 2018.

Or. fr

Tarkistus 32
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
sukupuolistereotypiat vaikuttavat suuresti 
tutkittavien valintoihin; toteaa, että hyvin 
harvat teini-ikäiset tytöt (alle kolme 
prosenttia) EU:n jäsenvaltioissa ovat 
kiinnostuneita työskentelemään tieto- ja 
viestintätekniikan ammattilaisena 30-
vuotiaana12;

F. ottaa huomioon, että sukupuolierot 
vaikuttavat suuresti tutkittavien valintoihin; 
toteaa, että hyvin harvat teini-ikäiset tytöt 
(alle kolme prosenttia) EU:n 
jäsenvaltioissa ovat kiinnostuneita 
työskentelemään tieto- ja viestintätekniikan 
ammattilaisena 30-vuotiaana12;

__________________ __________________
12 EIGEn tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo 
ja digitalisaatio Euroopan unionissa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

12 EIGEn tietosivu ”Sukupuolten tasa-arvo 
ja digitalisaatio Euroopan unionissa”, 
julkaistu 11. lokakuuta 2018.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että STEM-
tieteiden koulutuskeskuksissa, myös 
kouluissa, yliopistoissa ja työpaikoilla, 
esiintyy paljon seksuaalista häirintää, 
joka kohdistuu erityisesti nuorempiin 
naisharjoittelijoihin ja epävarmoissa 
työsuhteissa työskenteleviin, mikä sulkee 
naiset alan ulkopuolelle entistäkin 
enemmän;

Or. en

Tarkistus 34
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että tieto- ja 
viestintäalalla naiset ansaitsevat 19 
prosenttia vähemmän kuin miehet; toteaa, 
että sukupuolten väliset palkkaerot 
vaikuttavat suoraan sukupuolten välisiin 
eläke-eroihin13;

Poistetaan.

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

Or. es

Tarkistus 35
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että tieto- ja 
viestintäalalla naiset ansaitsevat 19 
prosenttia vähemmän kuin miehet; toteaa, 
että sukupuolten väliset palkkaerot 
vaikuttavat suoraan sukupuolten välisiin 
eläke-eroihin13;

G. ottaa huomioon, että tieto- ja 
viestintäalalla naiset ansaitsevat 19 
prosenttia vähemmän kuin miehet 
henkilökohtaisten valintojen ja työ- ja 
yksityiselämän mieltymysten vuoksi;

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

Or. en

Tarkistus 36
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että miesten ja 
naisten palkkatason on oltava 
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon 
periaatteen mukainen tasavertaisin 
edellytyksin ja että tieto- ja viestintäalalla 
naiset ansaitsevat 19 prosenttia 
vähemmän kuin miehet; toteaa, että 
sukupuolten väliset palkkaerot vaikuttavat 
suoraan sukupuolten välisiin eläke-
eroihin;

Or. es

Tarkistus 37
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että kaikkialla maailmassa 
naiset väestöryhmänä käyttävät internetiä 
miehiä harvemmin, oli kyse sitten 
ohjelmistojen asentamisesta tai 
internetradio- ja -televisiopalvelujen ja 
verkkopankki- tai -kauppapalvelujen 
käytöstä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 38
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että muutaman 
viime vuoden aikana kyberturvallisuuden 
alalla työskentelevien naisten määrä on 

I. ottaa huomioon, että muutaman 
viime vuoden aikana kyberturvallisuuden 
alalla työskentelevien naisten määrä on 
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kasvanut, mutta luvut ovat kuitenkin 
edelleen huomattavan alhaisia, ja että 
naisten osuus kyberturvallisuuden 
ammattilaisista Euroopassa on 
vähemmän kuin 20 prosenttia;

kasvanut;

Or. es

Tarkistus 39
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että muutaman 
viime vuoden aikana kyberturvallisuuden 
alalla työskentelevien naisten määrä on 
kasvanut, mutta luvut ovat kuitenkin 
edelleen huomattavan alhaisia, ja että 
naisten osuus kyberturvallisuuden 
ammattilaisista Euroopassa on vähemmän 
kuin 20 prosenttia;

I. ottaa huomioon, että muutaman 
viime vuoden aikana kyberturvallisuuden 
alalla työskentelevien naisten määrä on 
kasvanut ja että naisten osuus 
kyberturvallisuuden ammattilaisista 
Euroopassa on vähemmän kuin 20 
prosenttia;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että Maailman 
talousfoorumin vuoden 2018 Global 
Gender Gap -raportin mukaan vain 22 
prosenttia tekoälyn ammattilaisista 
maailmassa on naisia, kun taas miehiä on 
78 prosenttia; toteaa, että sukupuolten 
välinen ero on 72 prosenttia ja että se 
pitäisi vielä kuroa umpeen;
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että vuonna 2019 
jokaisesta 100 dollarista, jotka investoitiin 
eurooppalaisiin teknologiayrityksiin, 92 
dollaria meni ryhmiin, joissa kaikki 
perustajajäsenet olivat miehiä13 a;
__________________
13 a 
https://2019.stateofeuropeantech.com/cha
pter/diversity-inclusion/article/state-di-
european-tech/

Or. en

Tarkistus 42
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien esteiden kuten 
stereotypioiden ja miesvaltaisten 
työpaikkojen vuoksi; toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan alalla on huomattavaa 
vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä 
ja että naiset ovat usein ylikoulutettuja 
tehtäviinsä; ottaa huomioon, että vain pieni 
vähemmistö naisista toimii ohjelmistoalan 
ylemmissä tehtävissä;

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien esteiden kuten 
stereotypioiden ja miesvaltaisten 
työpaikkojen vuoksi; toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan alalla on huomattavaa 
vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä 
ja että naiset ovat usein ylikoulutettuja 
tehtäviinsä; ottaa huomioon, että vain pieni 
vähemmistö naisista toimii ohjelmistoalan 
ylemmissä tehtävissä; toteaa, että 
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ohjelmistojen käytöstä ja luomisesta on 
tulossa keskeinen tekijä digitaalisen 
muutoksen kannalta; katsoo, että 
sukupuolten välinen kuilu 
ohjelmistosuunnittelijoiden ja -
insinöörien osalta on huolestuttava 
naisten työllistymisen kannalta samoin 
kuin mahdollinen tietoinen ja 
tiedostamaton sukupuoleen perustuva 
syrjintä tekoälysovelluksissa, 
videopeleissä ja leluissa sekä muissa 
sovelluksissa, mikä johtuu 
monimuotoisuuden puutteesta tieto- ja 
viestintätekniikassa sekä 
ohjelmistotekniikassa ja 
ohjelmistokehittäjien työpaikoissa;

Or. en

Tarkistus 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien esteiden kuten 
stereotypioiden ja miesvaltaisten 
työpaikkojen vuoksi; toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan alalla on huomattavaa 
vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä 
ja että naiset ovat usein ylikoulutettuja 
tehtäviinsä; ottaa huomioon, että vain pieni 
vähemmistö naisista toimii ohjelmistoalan 
ylemmissä tehtävissä;

K. toteaa, että naisten on voitava 
löytää paikkansa tieto- ja viestintätekniikan 
alan työtehtävissä ja että naiset ovat usein 
ylikoulutettuja tehtäviinsä; ottaa huomioon, 
että vain pieni vähemmistö naisista toimii 
ohjelmistoalan ylemmissä tehtävissä;

Or. fr

Tarkistus 44
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani



PE658.725v01-00 24/101 AM\1214273FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien esteiden kuten 
stereotypioiden ja miesvaltaisten 
työpaikkojen vuoksi; toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan alalla on huomattavaa 
vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä 
ja että naiset ovat usein ylikoulutettuja 
tehtäviinsä; ottaa huomioon, että vain pieni 
vähemmistö naisista toimii ohjelmistoalan 
ylemmissä tehtävissä;

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien esteiden kuten 
sukupuolistereotypioiden ja sellaisten 
miesvaltaisten työpaikkojen vuoksi, joilta 
usein puuttuu sukupuolten ja rotujen 
moninaisuus ja joilla voi syntyä toksisia 
työpaikkakulttuureja ja -käytäntöjä, 
syrjintää ja seksuaalista häirintää; toteaa, 
että tieto- ja viestintätekniikan alalla on 
huomattavaa vertikaalista ja horisontaalista 
eriytymistä ja että naiset ovat usein 
ylikoulutettuja tehtäviinsä; ottaa huomioon, 
että vain pieni vähemmistö naisista toimii 
ohjelmistoalan ylemmissä tehtävissä;

Or. en

Tarkistus 45
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien esteiden kuten 
stereotypioiden ja miesvaltaisten 
työpaikkojen vuoksi; toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan alalla on huomattavaa 
vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä 
ja että naiset ovat usein ylikoulutettuja 
tehtäviinsä; ottaa huomioon, että vain 
pieni vähemmistö naisista toimii 
ohjelmistoalan ylemmissä tehtävissä;

K. ottaa huomioon, että naiset 
joutuvat kamppailemaan löytääkseen 
paikkansa tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä ja että tämä ongelma 
pahenee, jos naisia edelleen kohdellaan 
epäoikeudenmukaisesti miehiin 
verrattuna, mikä antaa kuvan siitä, että 
heitä aliarvostetaan ja että he ovat 
epävarmoissa tilanteissa, mikä ei millään 
tavalla lisää heidän itseluottamustaan 
ihmisarvonsa säilyttämisessä ja 
luontaisten ja ainutlaatuisten 
ominaisuuksiensa vahvistamisessa 
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naisina;

Or. es

Tarkistus 46
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien esteiden kuten 
stereotypioiden ja miesvaltaisten 
työpaikkojen vuoksi; toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan alalla on huomattavaa 
vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä 
ja että naiset ovat usein ylikoulutettuja 
tehtäviinsä; ottaa huomioon, että vain pieni 
vähemmistö naisista toimii ohjelmistoalan 
ylemmissä tehtävissä;

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien tekijöiden kuten 
sukupuolten eri mieltymysten, 
henkilökohtaisten valintojen tai 
ennennäkemättömien olosuhteiden 
vuoksi; toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan alalla on huomattavaa 
vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä 
ja että naiset voivat huomata olevansa 
ylikoulutettuja tehtäviinsä, myös oman 
valintansa vuoksi; ottaa huomioon, että 
vain pieni vähemmistö naisista toimii 
ohjelmistoalan ylemmissä tehtävissä;

Or. en

Tarkistus 47
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että naiset joutuvat 
kamppailemaan löytääkseen paikkansa 
tieto- ja viestintätekniikan alan 
työtehtävissä monien esteiden kuten 
stereotypioiden ja miesvaltaisten 
työpaikkojen vuoksi; toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikan alalla on huomattavaa 

K. toteaa, että naiset joutuvat 
todennäköisemmin kamppailemaan 
löytääkseen paikkansa tieto- ja 
viestintätekniikan alan työtehtävissä 
monien esteiden kuten stereotypioiden ja 
miesvaltaisten työpaikkojen vuoksi; toteaa, 
että tieto- ja viestintätekniikan alalla on 
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vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä 
ja että naiset ovat usein ylikoulutettuja 
tehtäviinsä; ottaa huomioon, että vain pieni 
vähemmistö naisista toimii ohjelmistoalan 
ylemmissä tehtävissä;

huomattavaa vertikaalista ja horisontaalista 
eriytymistä ja että naiset ovat usein 
ylikoulutettuja tehtäviinsä; ottaa huomioon, 
että vain pieni vähemmistö naisista toimii 
ohjelmistoalan ylemmissä tehtävissä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja 
viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa 
työ- ja yksityiselämän huonosta 
tasapainosta, organisatorisista rajoitteista ja 
miesvaltaisesta ympäristöstä;

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu 
korkeamman tason koulutuksestaan, 
akateemisista mahdollisuuksistaan ja 
urastaan tieto- ja viestintätekniikan alalla 
(niin sanottu uravuotoilmiö), mikä johtuu 
pääasiassa työ- ja yksityiselämän huonosta 
tasapainosta, organisatorisista rajoitteista ja 
miesvaltaisesta ympäristöstä; ottaa 
huomioon, että Euroopan talouden 
vuotuinen tuottavuuden menetys, joka 
johtuu siitä, että naiset jättävät 
digitaalialan työpaikkansa ja siirtyvät 
työmarkkinoiden ulkopuolelle, on 16,1 
miljardia euroa14 a;
__________________
14 a Women in the digital age (2018).

Or. en

Tarkistus 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja 
viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa 
työ- ja yksityiselämän huonosta 
tasapainosta, organisatorisista rajoitteista ja 
miesvaltaisesta ympäristöstä;

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja 
viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa 
työ- ja yksityiselämän huonosta 
tasapainosta, mikä puolestaan johtuu siitä, 
että Euroopan unionin jäsenvaltioissa ei 
käytännössä koskaan sovelleta 
vanhempainpalkkaa tai sitä sovelletaan 
liian rajallisesti, sekä organisatorisista 
rajoitteista ja miesvaltaisesta ympäristöstä;

Or. fr

Tarkistus 50
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja 
viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa 
työ- ja yksityiselämän huonosta 
tasapainosta, organisatorisista rajoitteista 
ja miesvaltaisesta ympäristöstä;

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja 
viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa 
työ- ja yksityiselämän valinnoista (etenkin 
perheeseen liittyvistä valinnoista), 
painopisteistä ja mieltymyksistä, 
organisatorisista rajoitteista ja työpaineista 
ja/tai ennennäkemättömistä olosuhteista;

Or. en

Tarkistus 51
Margarita de la Pisa Carrión
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja 
viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa 
työ- ja yksityiselämän huonosta 
tasapainosta, organisatorisista rajoitteista 
ja miesvaltaisesta ympäristöstä;

L. ottaa huomioon, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on 
pieni, ja toteaa, että sitoutumisen taso 
näin voimakkaasti kilpaillulla alalla liittyy 
suoraan mahdollisuuteen sovittaa yhteen 
henkilökohtaiset ja perheeseen liittyvät 
odotukset, jotka myös ovat erittäin 
tyydyttävät;

Or. es

Tarkistus 52
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja 
viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa 
työ- ja yksityiselämän huonosta 
tasapainosta, organisatorisista rajoitteista ja 
miesvaltaisesta ympäristöstä;

L. toteaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka on ala, jolla 
naispuolisten työntekijöiden osuus on pieni 
ja jolla suuri osa naisista luopuu tieto- ja 
viestintätekniikkaurastaan (niin sanottu 
uravuotoilmiö), mikä johtuu pääasiassa 
työ- ja yksityiselämän huonosta 
tasapainosta ja organisatorisista rajoitteista;

Or. fr

Tarkistus 53
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että tietotekniikka-
alalla johtokuntien naisjäsenten määrä on 
kasvanut merkittävästi, mutta se on myös 
ala, jolla on suurin prosenttiosuus 
kokonaan miespuolisista johtokunnista;

M. ottaa huomioon, että tietotekniikka-
alalla johtokuntien naisjäsenten määrä on 
kasvanut merkittävästi, mutta se on myös 
ala, jolla on suurin prosenttiosuus 
kokonaan miespuolisista johtokunnista, ja 
toteaa, että kiintiöjärjestelmiä, jotka eivät 
vastaa asianomaisten työtehtävien 
ansioita ja vaatimuksia, ei voida soveltaa 
valikoimatta;

Or. es

Tarkistus 54
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. toteaa, että digitaaliset taidot 
merkitsevät kykyä hankkia, käsitellä ja 
välittää digitaalista tietoa ja että niihin 
vaikuttaa sosiokulttuurinen ja 
taloudellinen tausta; toteaa, että naiset 
käyttävät miehiä enemmän aikaa 
palkattomaan hoiva- ja kotitaloustyöhön; 
toteaa, että tämä rajoittaa heidän vapaa-
aikaansa, palkkatyöhön käyttämäänsä 
aikaa tai mahdollisuutta hankkia 
digitaalisia taitoja ja osaamista internetin 
käytössä; katsoo, että toimet, joilla 
pyritään lisäämään tietoisuutta, 
kyseenalaistamaan 
sukupuolistereotypioita ja -normeja ja 
jakamaan palkattomat lastenhoito- ja 
kotityöt paremmin uudelleen, 
mahdollistaisivat naisten laajemman 
osallistumisen (digitaalisille) 
työmarkkinoille ja koulutukseen sekä 
parempien digitaalisten taitojen 
hankkimisen;

Or. en
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Tarkistus 55
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. toteaa, että vain hyvin pieni 
prosenttiosuus pääomasijoittajista, 
bisnesenkeleistä ja sijoittajista on naisia; 
toteaa, että koska tytöillä on taipumus 
opiskella vähemmän tieto- ja 
viestintätekniikkaa ja STEM-tieteitä 
alakoulusta aina keskiasteen koulutuksen 
kautta yliopistoon asti, naisia työskentelee 
näillä aloilla huomattavasti vähemmän ja 
he ovat huomattavasti harvemmin 
yksityisten yritysten ja startup-yritysten 
perustajina ja omistajina, ja tämä naisten 
pienempi prosenttiosuus teknologiassa 
vaikuttaa suoraan kaikkeen 
yhteiskunnalliseen kehitykseen ja luo 
innovointia koskevia vääristymiä siltä 
osin, minkälaisia uusia innovaatioita ja 
teknologiaa levitetään kuluttajille;

Or. en

Tarkistus 56
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. toteaa, että miehet ja naiset ovat 
erilaisia ja toisiaan täydentäviä ja että 
heillä on erilaisia mieltymyksiä; katsoo, 
että on ymmärrettävää, että heillä on 
erilaisia uravalintoja; toteaa, että 
esimerkiksi suurin osa miehistä keskittyy 
tieto- ja viestintätekniikkaan, kun taas 
filosofiassa, kielissä, taloustieteissä ja 
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yhteiskuntatieteissä tai avustavan 
hoitohenkilöstön ammateissa miehet ovat 
suurelta osin aliedustettuina (85 
prosenttia naisia); katsoo, että nämä luvut 
selittyvät laajalti yksilöiden 
valinnanvapaudella;

Or. fr

Tarkistus 57
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. ottaa huomioon, että maaseudulla 
ja vaikeasti tavoitettavilla alueilla naisten 
ja tyttöjen mahdollisuudet käyttää 
internetiä ja digitaaliteknologiaa ovat 
vieläkin rajallisemmat ja että he 
kohtaavat huomattavasti suurempia 
esteitä nykyteknologian digitaalisen 
potentiaalin täysimääräiselle 
hyödyntämiselle;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. katsoo, että jos digitaalisille 
työmarkkinoille tulisi enemmän naisia, 
ala hyötyisi valtavasti käyttämättömästä 
osaamisvarannosta ja erilaisista 
näkökulmista, mikä voisi lisätä Euroopan 
talouden BKT:tä vuosittain 16 miljardilla 
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eurolla;

Or. en

Tarkistus 59
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M b. toteaa, että digitaalinen osallisuus 
tarkoittaa, että tieto- ja viestintätekniikka 
on kaikkien yksilöiden ja yhteisöjen 
saatavilla ja käytettävissä; katsoo, että 
saatavuuden, kohtuuhintaisuuden ja 
koulutuksen puute sekä sukupuoleen 
liittyvät odotukset ja sosiokulttuuriset 
normit, vähäinen osallistuminen 
koulutukseen STEM-tieteissä ja tieto- ja 
viestintätekniikassa, digitaalisten 
välineiden rajallinen käyttö ja vähäisempi 
aktiivisuus sosiaalisilla alustoilla tyttöihin 
ja naisiin kohdistuvan verkkoväkivallan 
vuoksi jättävät heidät digitaalisen 
osallisuuden ulkopuolelle; katsoo, että 
sukupuolten digitaalisen osallisuuden 
ulottuvuuden on oltava osa kaikkia tieto- 
ja viestintätekniikkaan ja digitalisaatioon 
liittyviä EU:n aloitteita ja investointeja;

Or. en

Tarkistus 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M b. toteaa, että naiset ja miehet ovat 
erilaisia ja toisiaan täydentäviä, että heillä 
on usein erilaisia mieltymyksiä ja että 
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tiukkaan yhdenvertaisuuteen pyrkiminen 
opiskelu- tai ammattialoilla olisi 
haitallista;

Or. fr

Tarkistus 61
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M c. katsoo, että digitaalinen 
taloudellinen osallisuus tarkoittaa 
sellaisten virallisten rahoituspalvelujen 
digitaalista saatavuutta ja käyttöä, jotka 
soveltuvat tarpeisiin ja joita tarjotaan 
vastuullisesti kohtuullisin kustannuksin; 
katsoo, että lait ja normit, jotka voivat 
heikentää naisten oikeutta osallistua 
työelämään, valvoa omaisuutta, perustaa 
virallisia yrityksiä ja saada rahoitusta 
niiden kasvuun sekä tehdä omia 
taloudellisia päätöksiä, ovat naisten 
taloudellisen syrjäytymisen pääasiallisia 
syitä; ottaa huomioon, että noin 
miljardilla naisella ei edelleenkään ole 
virallisia rahoituspalveluja, mikä johtuu 
henkilöasiakirjojen, matkapuhelinten, 
digitaalisten taitojen ja taloudellisten 
valmiuksien puutteesta sekä 
sopimattomista tuotteista; katsoo, että 
vastuullisten digitaalisten 
rahoituspalvelujen parempi saatavuus ja 
käyttö voivat auttaa lisäämään naisten 
taloudellista valtaa ja taloudellista 
riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 62
Silvia Modig
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M d. ottaa huomioon, että naisten 
mahdollisuuteen osallistua 
digitaaliteknologioihin ja käyttää niitä 
vaikuttavat markkinoihin liittyvät tekijät, 
kuten investoinnit, sääntely ja kilpailu; 
toteaa, että erityisesti maaseutualueilla 
investoinnit digitaaliseen 
infrastruktuuriin ovat vähemmän 
kannattavia taloudellisesti; toteaa, että 
erityisesti kehitysmaissa maaseudulla 
naiset ja tytöt työskentelevät yleensä 
maataloudessa ja että heidän työnsä on 
usein palkatonta ja heidän työpaikkansa 
ovat lyhytaikaisempia ja epävarmempia; 
katsoo, että tämä johtaa elämiseen 
teknologiaköyhissä ympäristöissä ja 
vaikeuksiin digitaaliteknologian 
saatavuudessa; katsoo, että digitaalisten 
palvelujen saatavuus ja turvallinen 
internetyhteys ovat olennaisen tärkeitä 
sukupuolten välisen digitaalisen tasa-
arvon kannalta;

Or. en

Tarkistus 63
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M e. toteaa, että verkkohäirintä on 
edelleen merkittävä huolenaihe 
koulutuksessa käytettävien 
ohjelmistosovellusten kehittämisessä, ja 
katsoo, että merkittävä määrä ihmisiä on 
covid-19-pandemian aikana joutunut 
uudenlaisten verkossa tapahtuvien 
seksuaalisten ja psykologisten 
häirintämuotojen uhriksi, mukaan lukien 
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videokonferenssien aikainen häirintä, 
vainoaminen tai verkossa uhkailu; toteaa, 
että suurin osa työpaikoista, mukaan 
lukien EU:n toimielimet, ei toteuttanut 
minkäänlaisia toimenpiteitä puuttuakseen 
näihin uudenlaisiin seksuaalisiin ja 
psykologisiin häirintämuotoihin;

Or. en

Tarkistus 64
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M f kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M f. katsoo, että naisten 
esineellistämisellä, yliseksualisoinnilla ja 
hyväksikäytöllä verkossa erityisesti 
internetpornografian avulla on tuhoisa 
vaikutus seksuaalisuuden rakentumiseen 
ja sukupuolten tasa-arvoon yleensä;

Or. en

Tarkistus 65
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten 
osallistumista tietoyhteiskunnassa; 
kehottaa komissiota jatkamaan syvän 
sukupuolten välisen kuilun kaventamista 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
digitaalistrategiassa, Euroopan 
digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten 
osallistumista tietoyhteiskunnassa; 
kehottaa komissiota jatkamaan syvän 
sukupuolten välisen kuilun kaventamista 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
digitaalistrategiassa, Euroopan 
digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 
digitalisaatiopolitiikoissa ja ottamaan 
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digitalisaatiopolitiikoissa; käyttöön konkreettisia toimia, joilla 
pyritään erityisesti lisäämään naisten ja 
tyttöjen osallistumista alalla;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten 
osallistumista tietoyhteiskunnassa; 
kehottaa komissiota jatkamaan syvän 
sukupuolten välisen kuilun kaventamista 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
digitaalistrategiassa, Euroopan 
digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 
digitalisaatiopolitiikoissa;

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten 
osallistumista digitaalitaloudessa ja -
yhteiskunnassa; kehottaa komissiota 
jatkamaan syvän sukupuolten välisen 
kuilun kaventamista tieto- ja 
viestintätekniikan alalla 
digitaalistrategiassa, Euroopan 
digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 
digitalisaatio-osaamis- ja 
koulutuspolitiikoissa ja -aloitteissa;

Or. en

Tarkistus 67
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten 
osallistumista tietoyhteiskunnassa; 
kehottaa komissiota jatkamaan syvän 
sukupuolten välisen kuilun kaventamista 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten 
osallistumista tietoyhteiskunnassa; 
kehottaa komissiota jatkamaan syvän 
sukupuolten välisen kuilun kaventamista 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
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digitaalistrategiassa, Euroopan 
digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 
digitalisaatiopolitiikoissa;

digitaalistrategiassa – mahdollisimman 
paljon täydellisessä viitekehyksessä – 
Euroopan digitaalistrategiassa ja kaikissa 
muissa digitalisaatiopolitiikoissa;

Or. en

Tarkistus 68
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
sukupuolten tasa-arvostrategiaan 2020–
2025 sisältyviin komission sitoumuksiin 
lisätä naisten osallistumista 
tietoyhteiskunnassa; kehottaa komissiota 
jatkamaan syvän sukupuolten välisen 
kuilun kaventamista tieto- ja 
viestintätekniikan alalla 
digitaalistrategiassa, Euroopan 
digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 
digitalisaatiopolitiikoissa;

1. panee merkille sukupuolten tasa-
arvostrategiaan 2020–2025 sisältyvät 
komission sitoumukset lisätä naisten 
osallistumista tietoyhteiskunnassa; 
kehottaa komissiota jatkamaan syvän 
sukupuolten välisen kuilun kaventamista 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
digitaalistrategiassa, Euroopan 
digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 
digitalisaatiopolitiikoissa;

Or. fr

Tarkistus 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten 
osallistumista tietoyhteiskunnassa; 
kehottaa komissiota jatkamaan syvän 
sukupuolten välisen kuilun kaventamista 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
digitaalistrategiassa, Euroopan 

1. suhtautuu myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvostrategiaan 2020–2025 sisältyviin 
komission sitoumuksiin lisätä naisten 
osallistumista tietoyhteiskunnassa; 
kehottaa komissiota edistämään 
osallistumista haluavien naisten 
mukanaoloa tieto- ja viestintätekniikan 
alalla digitaalistrategiassa, Euroopan 
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digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 
digitalisaatiopolitiikoissa;

digitaalistrategiassa ja kaikissa muissa 
digitalisaatiopolitiikoissa;

Or. fr

Tarkistus 70
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita mukauttamaan 
digitaaliseen muutokseen tähtäävät 
toimenpiteet sukupuolten tasa-arvoa 
koskeviin unionin tavoitteisiin; korostaa, 
että digitaalinen muutos ei saisi jättää 
ketään sen ulkopuolelle, ja pyytää 
toteuttamaan toimia, joilla torjutaan 
naisten työmarkkinoille pääsyyn liittyvää 
syrjintää ja sukupuolten välisiä 
palkkaeroja ja varmistetaan 
oikeudenmukaiset ja ihmisarvoiset työolot 
naisille digitaalialalla;

Or. en

Tarkistus 71
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että on tärkeää lisätä 
naisten osallistumista digitaalialalla ja 
torjua myös sukupuolten eriarvoisuutta, 
stereotypioita ja syrjintää, jotka toistuvat 
teknologian suunnittelun ja käytön 
kautta;

Or. en
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Tarkistus 72
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
asianmukaisesti huomioon neuvoteltaessa 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
ohjelmista ja elpymissuunnitelman 
mukaisista varoista ja lainoista sekä 
lisäämään naisten tietoisuutta näistä 
mekanismeista;

2. kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
asianmukaisesti huomioon neuvoteltaessa 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
ohjelmista ja elpymissuunnitelman 
mukaisista varoista ja lainoista, 
soveltamaan sukupuolitietoista 
budjetointia kaikkiin rahastoihin ja 
ohjelmiin, joihin voidaan soveltaa 
mitattavissa olevia indikaattoreita, ja 
kuulemalla kansalaisjärjestöjä, erityisesti 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä ja 
naisjärjestöjä, sekä lisäämään tietoisuutta 
näistä mekanismeista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
asianmukaisesti huomioon neuvoteltaessa 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
ohjelmista ja elpymissuunnitelman 
mukaisista varoista ja lainoista sekä 
lisäämään naisten tietoisuutta näistä 
mekanismeista;

2. kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
asianmukaisesti huomioon neuvoteltaessa 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
ohjelmista ja elpymissuunnitelman 
mukaisista varoista ja lainoista sekä 
lisäämään naisten tietoisuutta näistä 
mekanismeista; korostaa, että 
sukupuolitietoisen budjetoinnin ja 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen olisi oltava osa tieto- 
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ja viestintätekniikan kehittämistä tukevia 
politiikkoja;

Or. en

Tarkistus 74
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
asianmukaisesti huomioon neuvoteltaessa 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
ohjelmista ja elpymissuunnitelman 
mukaisista varoista ja lainoista sekä 
lisäämään naisten tietoisuutta näistä 
mekanismeista;

2. kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun ja 
tarpeen varmistaa miehille ja naisille 
yhtäläiset mahdollisuudet asianmukaisesti 
huomioon neuvoteltaessa seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmista 
ja elpymissuunnitelman mukaisista varoista 
ja lainoista sekä lisäämään naisten 
tietoisuutta näistä mekanismeista;

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita antamaan asianmukaista 
rahoitusta ohjelmille, joiden 
tarkoituksena on houkutella lisää tyttöjä 
ja naisia opiskelemaan ja 
työskentelemään STEM-tieteiden aloilla; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
perustamaan yrittäjyysohjelmia, joilla 
tarjotaan rahoitusta naisille ja tytöille, 
jotka perustavat teknologiahankkeita tai 
uusia yrityksiä; pyytää komissiota ja 
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jäsenvaltioita harjoittamaan positiivista 
syrjintää yrityksiin, joiden 
sukupuolijakauma on tasapainoinen 
unionin rahoituksen saantiin nähden;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ostamaan tieto- 
viestintätekniikan palveluja sellaisilta 
palveluntarjoajilta, jotka soveltavat 
sukupuolten tasapuolista edustusta 
yrityksissään ja hallituksissaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota varmistamaan 
naisia ja digitalisaatiota koskevan 
ministeritason julistuksen täysimääräisen 
täytäntöönpanon;

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan naisia ja 
digitalisaatiota koskevan ministeritason 
julistuksen täysimääräisen 
täytäntöönpanon; kehottaa komissiota 
seuraamaan jäsenvaltioiden monialaisten, 
naisia ja digitaalisaatiota koskevien 
kansallisten suunnitelmien 
täytäntöönpanoa;

Or. en



PE658.725v01-00 42/101 AM\1214273FI.docx

FI

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

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa, että vammaisilla 
naisilla, perinteisesti syrjittyihin ryhmiin 
kuuluvilla naisilla, heikommista 
sosioekonomisista taustoista tulevilla 
naisilla, ikääntyneillä naisilla, 
maaseutualueiden naisilla sekä pakolais- 
ja maahanmuuttajanaisilla on erityisiä 
tarpeita ja ongelmia, jotka liittyvät 
digitaalisten palvelujen ja niihin liittyvän 
infrastruktuurin saatavuuteen; korostaa, 
että on tärkeää soveltaa moniperusteista 
lähestymistapaa kaikkiin sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskeviin 
aloitteisiin, jotka koskevat naisten pääsyn 
lisäämistä digitaalisiin palveluihin ja 
niiden käytön lisäämistä sekä koulutusta 
ja työllisyyttä digitaalitaloudessa ja -
yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 79
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään poliittisia 
strategioita, joilla pyritään lisäämään 
naisten osallistumista luonnontieteisiin, 
teknologiaan, insinööritieteisiin ja 
matematiikkaan (STEM-tieteet), 
tekoälyyn sekä tutkimukseen ja 
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innovointiin liittyvillä aloilla, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun 
kaventamiseksi digitaalialalla kaikilla 
koulutuksen ja työllisyyden tasoilla;

Or. pl

Tarkistus 80
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään tyttöjen ja 
naisten digitaalisia taitoja, digitaalista 
osallisuutta ja digitaalista taloudellista 
osallisuutta suunnittelemalla ja 
panemalla täytäntöön digitaalisia 
strategioita, joilla pyritään aktiivisesti 
kaventamaan sukupuolten välisiä 
digitaalisia eroja koulutuksessa, 
työelämässä, digitaalitekniikan 
saatavuudessa ja käyttöönotossa sekä 
parantamaan digitaaliteknologian 
kohtuuhintaisuutta ja 
verkkoturvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 81
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen digitaalisessa 
koulutuksessa kaikilla tasoilla, myös 

4. korostaa, että on tärkeää ottaa 
tyttöjen henkilökohtaiset valinnat ja 
mieltymykset huomioon edettäessä 
digitaalisessa koulutuksessa kaikilla 
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opetussuunnitelman ulkopuolisessa ja 
epävirallisessa koulutuksessa sekä 
arkioppimisessa, ja myös 
opetushenkilöstön osalta; kehottaa 
laatimaan erityisiä strategioita eri 
ikäryhmille;

tasoilla, myös opetussuunnitelman 
ulkopuolisessa ja epävirallisessa 
koulutuksessa sekä arkioppimisessa, ja 
myös opetushenkilöstön osalta; kehottaa 
laatimaan erityisiä strategioita eri 
ikäryhmille;

Or. en

Tarkistus 82
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen digitaalisessa 
koulutuksessa kaikilla tasoilla, myös 
opetussuunnitelman ulkopuolisessa ja 
epävirallisessa koulutuksessa sekä 
arkioppimisessa, ja myös 
opetushenkilöstön osalta; kehottaa 
laatimaan erityisiä strategioita eri 
ikäryhmille;

4. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
digitaalinen koulutus kaikilla tasoilla, 
myös opetussuunnitelman ulkopuolisessa 
ja epävirallisessa koulutuksessa sekä 
arkioppimisessa, ja myös 
opetushenkilöstön osalta; kehottaa 
laatimaan erityisiä strategioita eri 
ikäryhmille;

Or. es

Tarkistus 83
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen digitaalisessa 
koulutuksessa kaikilla tasoilla, myös 
opetussuunnitelman ulkopuolisessa ja 
epävirallisessa koulutuksessa sekä 
arkioppimisessa, ja myös 

4. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
yhtäläiset mahdollisuudet miehille ja 
naisille digitaalisessa koulutuksessa 
kaikilla tasoilla, myös opetussuunnitelman 
ulkopuolisessa ja epävirallisessa 
koulutuksessa sekä arkioppimisessa, ja 
myös opetushenkilöstön osalta; kehottaa 
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opetushenkilöstön osalta; kehottaa 
laatimaan erityisiä strategioita eri 
ikäryhmille;

laatimaan erityisiä strategioita eri 
ikäryhmille;

Or. fr

Tarkistus 84
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
tieto- ja viestintätekniikkakoulutuksen 
naisten ulottuville taustasta riippumatta 
mukauttamalla opetusmenetelmiä, -
aikatauluja ja -maksuja eri tekijöihin, 
jotka vaikuttavat naisten 
mahdollisuuksiin saada koulutusta, kuten 
äitiyteen, maahanmuuttaja-asemaan ja 
köyhyydessä eläviin naisiin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa kirjankustantajia 
kääntämään ”Matilda Effect” -ilmiön 
suunnan siten, että naisille palautetaan 
kunnia työstään, joka on laitettu miesten 
nimiin, niin että tytöt eivät näe ainoastaan 
miesnimiä luonnontieteellisissä kirjoissa 
ja että heillä on naispuolisia roolimalleja;

Or. en
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Tarkistus 86
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan sukupuolten 
väliseen kuiluun tieto- ja 
viestintätekniikan alalla ja tekemään 
yhteistyötä sellaisten ratkaisujen 
löytämiseksi ja parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi, jotka koskevat tyttöjen 
parempaa osallistamista digitaaliseen 
koulutukseen hyvin nuoresta iästä alkaen; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
kehittämään, tukemaan ja panemaan 
täytäntöön YK:n ja sen elinten edistämiä 
toimia;

5. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita jakamaan parhaita 
käytäntöjä tyttöjen oikeudenmukaisista 
mahdollisuuksista digitaalisessa 
koulutuksessa hyvin nuoresta iästä alkaen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan sukupuolten 
väliseen kuiluun tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja tekemään yhteistyötä sellaisten 
ratkaisujen löytämiseksi ja parhaiden 
käytäntöjen jakamiseksi, jotka koskevat 
tyttöjen parempaa osallistamista 
digitaaliseen koulutukseen hyvin nuoresta 
iästä alkaen; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita kehittämään, tukemaan ja 
panemaan täytäntöön YK:n ja sen elinten 
edistämiä toimia;

5. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita, kehittäjiä, yrityksiä ja 
yliopistoja puuttumaan sukupuolten 
väliseen kuiluun tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja tekemään yhteistyötä sellaisten 
ratkaisujen löytämiseksi ja parhaiden 
käytäntöjen jakamiseksi, jotka koskevat 
tyttöjen parempaa osallistamista 
digitaaliseen koulutukseen nuoresta iästä 
alkaen; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
kehittämään, tukemaan ja panemaan 
täytäntöön YK:n ja sen elinten edistämiä 
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toimia;

Or. en

Tarkistus 88
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan sukupuolten 
väliseen kuiluun tieto- ja 
viestintätekniikan alalla ja tekemään 
yhteistyötä sellaisten ratkaisujen 
löytämiseksi ja parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi, jotka koskevat tyttöjen 
parempaa osallistamista digitaaliseen 
koulutukseen hyvin nuoresta iästä alkaen; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
kehittämään, tukemaan ja panemaan 
täytäntöön YK:n ja sen elinten edistämiä 
toimia;

5. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan sukupuolten 
välisen kuilun eroihin tieto- ja 
viestintätekniikan alalla ja tekemään 
yhteistyötä sellaisten ratkaisujen 
löytämiseksi ja parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi, jotka koskevat tyttöjen 
parempaa osallistamista digitaaliseen 
koulutukseen nuoresta iästä alkaen, 
kiinnittäen huomiota heidän 
sukupuolelleen ominaiseen 
kypsyysvaiheeseen;

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota puuttumaan 
perusteellisesti tieto- ja viestintätekniikan 
alaa opiskelevien ja alalla työskentelevien 
naisten vähäiseen määrään myös 
päivitetyssä digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmassa; kehottaa 
oppilaitoksia kannustamaan tyttöjä 
opiskelemaan koulussa matematiikkaa, 

6. kehottaa komissiota puuttumaan 
perusteellisesti tieto- ja viestintätekniikan 
alaa opiskelevien ja alalla työskentelevien 
naisten vähäiseen määrään ja 
varmistamaan vahvan 
sukupuolinäkökulman Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelmassa ja päivitetyssä 
digitaalisen koulutuksen 
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koodausta, tieto- ja viestintätekniikkaa ja 
luonnontieteitä;

toimintasuunnitelmassa; kehottaa 
oppilaitoksia sisällyttämään 
sukupuolinäkökulman kaikkiin STEM-
tieteisiin ja tieto- ja viestintätekniikkaan 
liittyviin opetussuunnitelmiin, 
oppimateriaaleihin ja opetuskäytäntöihin 
jo varhaisesta iästä alkaen, jotta 
kannustetaan tyttöjä opiskelemaan ja 
jatkamaan matematiikkaa, koodausta, 
tieto- ja viestintätekniikkaa ja 
luonnontieteitä kouluissa;

Or. en

Tarkistus 90
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota puuttumaan 
perusteellisesti tieto- ja viestintätekniikan 
alaa opiskelevien ja alalla työskentelevien 
naisten vähäiseen määrään myös 
päivitetyssä digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmassa; kehottaa 
oppilaitoksia kannustamaan tyttöjä 
opiskelemaan koulussa matematiikkaa, 
koodausta, tieto- ja viestintätekniikkaa ja 
luonnontieteitä;

6. kehottaa komissiota puuttumaan 
perusteellisesti tieto- ja viestintätekniikan 
alaa opiskelevien ja alalla työskentelevien 
naisten vähäiseen määrään myös 
päivitetyssä digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmassa, mukaan lukien 
kalliiden digitaalisten laitteiden 
saatavuus, mikä aiheuttaa lisähaittaa 
pienituloisten perheiden tytöille ja 
naisille; kehottaa oppilaitoksia 
kannustamaan tyttöjä opiskelemaan 
koulussa matematiikkaa, koodausta, tieto- 
ja viestintätekniikkaa ja luonnontieteitä;

Or. en

Tarkistus 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota puuttumaan 
perusteellisesti tieto- ja viestintätekniikan 
alaa opiskelevien ja alalla työskentelevien 
naisten vähäiseen määrään myös 
päivitetyssä digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmassa; kehottaa 
oppilaitoksia kannustamaan tyttöjä 
opiskelemaan koulussa matematiikkaa, 
koodausta, tieto- ja viestintätekniikkaa ja 
luonnontieteitä;

6. kehottaa oppilaitoksia 
kannustamaan tyttöjä opiskelemaan 
koulussa matematiikkaa, koodausta, tieto- 
ja viestintätekniikkaa ja luonnontieteitä; 
muistuttaa kuitenkin, että vapaus 
harjoittaa ammattia, olipa se mikä 
tahansa, perustuu naisten vapaaseen 
valintaan ja että mikä tahansa pakollinen 
yhdenvertaisuuspolitiikka on näin ollen 
este, joka aiheuttaa 
epäoikeudenmukaisuutta ja heikentää 
yksilönvapautta;

Or. fr

Tarkistus 92
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä 
oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa sukupuolistereotypioita 
ylläpitävien tieto- ja viestintätekniikan 
koulutusmuotojen arvioimiseksi ja 
uudistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 93
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että naisten luottamisesta 7. korostaa, kuinka tärkeää on, että 
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omiin kykyihinsä luonnontieteissä, 
teknologiassa, insinööritieteissä ja 
matematiikassa (niin sanotut STEM-tieteet) 
sekä tieto- ja viestintätekniikassa on 
tultava olennainen osa tyttöjen identiteettiä 
esikoulussa ja alemman perusasteen 
koulutuksessa ja että on luovuttava 
haitallisista tyttöjen ja poikien 
sukupuolistereotypioista;

naiset ja tytöt ottavat tulevaisuutensa 
myös omiin käsiinsä luonnontieteissä, 
teknologiassa, insinööritieteissä ja 
matematiikassa (niin sanotut STEM-tieteet) 
sekä tieto- ja viestintätekniikassa ja että 
niistä tulee olennainen osa opetusta 
esikoulussa ja alemman perusasteen 
koulutuksessa ja että on luovuttava 
haitallisista tyttöjen ja poikien 
sukupuolistereotypioista;

Or. en

Tarkistus 94
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että naisten luottamisesta 
omiin kykyihinsä luonnontieteissä, 
teknologiassa, insinööritieteissä ja 
matematiikassa (niin sanotut STEM-tieteet) 
sekä tieto- ja viestintätekniikassa on tultava 
olennainen osa tyttöjen identiteettiä 
esikoulussa ja alemman perusasteen 
koulutuksessa ja että on luovuttava 
haitallisista tyttöjen ja poikien 
sukupuolistereotypioista;

7. korostaa, että naisten luottamisesta 
omiin kykyihinsä luonnontieteissä, 
teknologiassa, insinööritieteissä ja 
matematiikassa (niin sanotut STEM-tieteet) 
sekä tieto- ja viestintätekniikassa on tultava 
olennainen osa tyttöjen identiteettiä 
esikoulussa ja alemman perusasteen 
koulutuksessa ja että on luovuttava 
sukupuolinäkökulmasta ja sukupuoleen 
liittyvistä ennakkoluuloista, jotka ovat 
kovin haitallisia tytöille ja pojille;

Or. es

Tarkistus 95
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että naisten luottamisesta 
omiin kykyihinsä luonnontieteissä, 

7. korostaa, että luottamisesta omiin 
kykyihinsä luonnontieteissä, teknologiassa, 
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teknologiassa, insinööritieteissä ja 
matematiikassa (niin sanotut STEM-tieteet) 
sekä tieto- ja viestintätekniikassa on tultava 
olennainen osa tyttöjen identiteettiä 
esikoulussa ja alemman perusasteen 
koulutuksessa ja että on luovuttava 
haitallisista tyttöjen ja poikien 
sukupuolistereotypioista;

insinööritieteissä ja matematiikassa (niin 
sanotut STEM-tieteet) sekä tieto- ja 
viestintätekniikassa on tultava olennainen 
osa tyttöjen identiteettiä esikoulussa ja 
alemman perusasteen koulutuksessa ja että 
on luovuttava haitallisista tyttöjen ja 
poikien sukupuolistereotypioista;

Or. en

Tarkistus 96
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että naisten luottamisesta 
omiin kykyihinsä luonnontieteissä, 
teknologiassa, insinööritieteissä ja 
matematiikassa (niin sanotut STEM-
tieteet) sekä tieto- ja viestintätekniikassa 
on tultava olennainen osa tyttöjen 
identiteettiä esikoulussa ja alemman 
perusasteen koulutuksessa ja että on 
luovuttava haitallisista tyttöjen ja poikien 
sukupuolistereotypioista;

7. korostaa, että on tärkeää lisätä 
tyttöjen tietoisuutta luonnontieteistä, 
teknologiasta, insinööritieteistä ja 
matematiikasta (niin sanotut STEM-
tieteet) sekä tieto- ja viestintätekniikasta 
esikoulussa ja alemman perusasteen 
koulutuksessa, jotta he voivat tehdä 
uravalintansa täysin tietoisina 
mahdollisuuksista, joita heillä on yhtä 
lailla kuin pojilla;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kaikilla 
koulutustasoilla mentorointijärjestelmiä, 
joissa esitetään naispuolisia roolimalleja 

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kaikilla 
koulutustasoilla mentorointijärjestelmiä, 
joissa esitetään naispuolisia roolimalleja 
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tieto- ja viestintätekniikan alalla; tieto- ja viestintätekniikan alalla; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
opiskelijoille ja vanhemmille suunnattuja 
valistuskampanjoita, joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita siitä, mitä 
maskuliiniset tai feminiiniset aineet tai 
työpaikat ovat;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kaikilla 
koulutustasoilla mentorointijärjestelmiä, 
joissa esitetään naispuolisia roolimalleja 
tieto- ja viestintätekniikan alalla;

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kaikilla 
koulutustasoilla mentorointijärjestelmiä, 
joissa esitetään naispuolisia roolimalleja 
tieto- ja viestintätekniikan alalla; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
opiskelijoille ja vanhemmille suunnattuja 
valistuskampanjoita, joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita kouluhankkeissa 
ja työpaikoilla;

Or. en

Tarkistus 99
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kaikilla 
koulutustasoilla mentorointijärjestelmiä, 
joissa esitetään naispuolisia roolimalleja 

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kaikilla 
koulutustasoilla mentorointijärjestelmiä, 
joissa esitetään naispuolisia roolimalleja 
tieto- ja viestintätekniikan alalla, aina kun 
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tieto- ja viestintätekniikan alalla; se on mahdollista ja edellyttäen, että 
kyseessä ei ole työsyrjintä;

Or. fr

Tarkistus 100
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan 
sukupuolinäkökulman huomioon 
digitaalista koulutusta koskevan politiikan 
kehittämisessä ja varmistamaan, että sekä 
mies- että naisopiskelijat ovat yhtä päteviä 
hoitamaan tulevien ammattien tehtäviä ja 
rooleja muuttuvilla työmarkkinoilla ja 
että heillä on yhtäläiset mahdollisuudet 
vastata globaalin kilpailukyvyn 
haasteisiin tulevaisuudessa;

Or. pl

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

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi;

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi; 
korostaa, että neuvoston suosituksessa 
ammatillisesta koulutuksesta ja 
päivitetyssä osaamisohjelmassa 
Euroopalle on varmistettava 
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sukupuolinäkökulma;

Or. en

Tarkistus 102
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi;

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista ja mukauttamaan 
mahdollisuuksia, jotta helpotetaan 
naisten ammatinvaihtoa tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyviin työtehtäviin 
samoin kuin koulutusta ja suunnitelmia 
tyttöjen ja naisten tietoteknisten taitojen 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 103
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi;

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia kaikkien yhteiskunnan 
haavoittuvien ryhmien, myös naisten ja 
ikääntyneiden, tietoteknisten taitojen 
parantamiseksi ja heidän digitaalisen 
syrjäytymisensä estämiseksi;

Or. pl
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Tarkistus 104
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi;

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia niiden tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi, jotka 
ilmaisevat aidon kiinnostuksensa tätä 
aihetta kohtaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi;

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi sekä 
niiden päivittämiseksi tai uudelleen 
hankkimiseksi;

Or. en

Tarkistus 106
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi;

9. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan elinikäistä 
oppimista samoin kuin koulutusta ja 
suunnitelmia erityisesti tyttöjen ja naisten 
tietoteknisten taitojen parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 107
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään politiikkoja ja 
toimenpiteitä niin sanotun 
uravuotoilmiön tukkimiseksi;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 108
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään politiikkoja ja 
toimenpiteitä niin sanotun uravuotoilmiön 
tukkimiseksi;

10. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään politiikkoja ja 
toimenpiteitä, jotta naiset voivat sovittaa 
yhteen digitaalialan työn sekä yksityis- ja 
perhe-elämän;

Or. fr
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Tarkistus 109
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään politiikkoja ja 
toimenpiteitä niin sanotun uravuotoilmiön 
tukkimiseksi;

10. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään politiikkoja ja 
toimenpiteitä työpaikkojen säilyttämiseksi 
talouden keskeisillä aloilla;

Or. pl

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

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään politiikkoja ja 
toimenpiteitä STEM-tieteiden 
koulutuspaikoilla ja kouluissa tapahtuvan 
seksuaalisen häirinnän suuren määrän 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 111
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa tekemään sukupuolten 
tasa-arvosta johdonmukaisen ja 
rakenteellisen osan EU:n tulevaa 
nuorisostrategiaa ja -politiikkaa;

11. kehottaa edistämään naisten ja 
miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ilman 
minkäänlaista syrjivää menettelyä, jotta 
niistä tulisi johdonmukainen ja 
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rakenteellinen osa EU:n tulevaa 
nuorisostrategiaa ja -politiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 112
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa tekemään sukupuolten 
tasa-arvosta johdonmukaisen ja 
rakenteellisen osan EU:n tulevaa 
nuorisostrategiaa ja -politiikkaa;

11. kehottaa tekemään tasa-arvosta 
johdonmukaisen ja rakenteellisen osan 
EU:n tulevaa nuorisostrategiaa ja -
politiikkaa sukupuolierot huomioon 
ottaen;

Or. es

Tarkistus 113
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamisen kannalta tärkeänä, että 
kehitetään kattava seksuaali- ja 
ihmissuhdekoulutus, johon sisältyy 
taistelu naisiin kohdistuvaa 
verkkoväkivaltaa sekä verkossa 
tapahtuvaa seksuaalista häirintää, 
esineellistämistä, yliseksualisointia ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan;

Or. en

Tarkistus 114
Annika Bruna, Virginie Joron
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkkailemaan 
digitaalialan suuntauksia, jotta ne voivat 
tarvittaessa mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään;

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkkailemaan 
digitaalialan suuntauksia, jotta ne voivat 
tarvittaessa mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään; kehottaa siksi 
aloittamaan välittömästi keskustelun 
asianmukaisimpien 
täytäntöönpanovälineiden, kuten 
vanhempainpalkan, harkitsemisesta;

Or. fr

Tarkistus 115
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkkailemaan 
digitaalialan suuntauksia, jotta ne voivat 
tarvittaessa mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään;

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti sen 
varmistamiseksi, että molemmat 
vanhemmat voivat saada tällä alalla 
palkallista isyys-, vanhempain- ja 
omaishoitovapaata; kehottaa jäsenvaltioita 
seuraamaan digitaalialan suuntauksia, 
jotta ne voivat mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään tasavertaisia tulonsaajia 
ja tasavertaisia huoltajia koskevan 
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periaatteen mukaan;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkkailemaan 
digitaalialan suuntauksia, jotta ne voivat 
tarvittaessa mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään;

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
kannustaa jäsenvaltioita pitämään tieto- ja 
viestintätekniikkaa keinona edistää työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista ja 
tarkkailemaan digitaalialan suuntauksia, 
jotta ne voivat tarvittaessa mukauttaa 
nykyisiä työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
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kehottaa jäsenvaltioita tarkkailemaan 
digitaalialan suuntauksia, jotta ne voivat 
tarvittaessa mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään;

kehottaa jäsenvaltioita tarkkailemaan 
työelämän digitalisaation suuntauksia, 
erityisesti digitaalialaa, jotta ne voivat 
tarvittaessa mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään;

Or. en

Tarkistus 118
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkkailemaan 
digitaalialan suuntauksia, jotta ne voivat 
tarvittaessa mukauttaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään;

12. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallisia lainsäädäntöjään ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
kehottaa jäsenvaltioita tarkkailemaan 
digitaalialan suuntauksia keskittyen 
henkilökohtaisiin valintoihin ja 
mieltymyksiin, jotta ne voivat tarvittaessa 
mukauttaa työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevia 
toimenpiteitään;

Or. en

Tarkistus 119
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
ja vahvistamaan järjestelmiään, joilla 
pyritään hoitovelvoitteiden tasapuoliseen 
jakautumiseen, sillä ne voivat estää naisia 
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pysymästä tieto- ja 
viestintätekniikkakoulutuksen tahdissa ja 
työllistymästä digitaalialoille;

Or. en

Tarkistus 120
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että sukupuolten 
palkkaerolla on peruuttamaton kielteinen 
vaikutus naisia koskevaan eläke-eroon 
digitaalialalla; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

13. korostaa, että sukupuolten 
palkkaerolla on peruuttamaton kielteinen 
vaikutus naisia koskevaan eläke-eroon 
digitaalialalla; pitää myönteisenä, että 
komissio on sitoutunut esittämään vuoden 
2020 loppuun mennessä toimenpiteitä, 
joilla pyritään yhdenmukaistamaan 
palkkauksen avoimuutta koskevia 
eurooppalaisia puitteita ja koordinoimaan 
asianmukaisesti jäsenvaltioiden parhaita 
käytäntöjä, ottaen asianmukaisesti 
huomioon Euroopan pienten ja 
keskisuurten yritysten ainutlaatuiset 
olosuhteet ja EU:n eri työmarkkinamallit;

Or. sv

Tarkistus 121
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että sukupuolten 
palkkaerolla on peruuttamaton kielteinen 
vaikutus naisia koskevaan eläke-eroon 
digitaalialalla; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 

13. korostaa, että sukupuolten 
palkkaerolla, kun kyseessä on sama työ ja 
samat taidot, on kielteinen vaikutus naisia 
koskevaan eläke-eroon digitaalialalla; 
panee merkille komission sitoumuksen 
esittää palkka-avoimuutta koskevia sitovia 
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vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

toimenpiteitä vuoden 2020 loppuun 
mennessä, jotta voidaan tehokkaasti 
puuttua sukupuolten palkka- ja eläke-
eroihin; kehottaa lisäämään lasten 
kasvattamiseen käytetyn ajan arvoa 
eläkkeitä laskettaessa;

Or. fr

Tarkistus 122
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että sukupuolten 
palkkaerolla on peruuttamaton kielteinen 
vaikutus naisia koskevaan eläke-eroon 
digitaalialalla; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

13. korostaa, että sukupuolten 
palkkaerolla on peruuttamaton kielteinen 
vaikutus naisia koskevaan eläke-eroon 
digitaalialalla samoin kuin siihen, onko 
heillä oikeus saada tiettyjä 
sosiaaliturvaetuuksia, kuten lakisääteisiä 
lomapäiviä; pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä, jotta voidaan 
tehokkaasti puuttua sukupuolten palkka- ja 
eläke-eroihin sekä vanhuusiän 
köyhyyteen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että sukupuolten 
palkkaerolla on peruuttamaton kielteinen 
vaikutus naisia koskevaan eläke-eroon 

13. korostaa, että sukupuolten 
palkkaerolla on peruuttamaton kielteinen 
vaikutus naisia koskevaan eläke-eroon 
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digitaalialalla; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

myös digitaalialalla; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

Or. en

Tarkistus 124
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. huomauttaa, että etätyöjärjestelyt 
mahdollistavat työn kotoa käsin ja voivat 
johtaa työ- ja yksityiselämän parempaan 
tasapainoon; panee kuitenkin merkille 
palkkaeron kasvamisen riskin, jos etätyötä 
ei säännellä asianmukaisesti ja jos sitä 
harjoittavat pääasiassa naiset; pyytää 
komissiota tarkastelemaan tätä tilannetta 
ja ehdottamaan EU:n toimia sen suhteen;

Or. en

Tarkistus 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa yrityksissä tieto- ja 
viestintätekniikan alalla ja siihen 
liittyvillä aloilla sekä digitaalitaloudessa 
ja hyväksymään monialaisia politiikkoja 
sukupuolten välisen kuilun 

Poistetaan.
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kaventamiseksi digitaalitaloudessa;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sukupuolten tasa-
arvoa yrityksissä tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja siihen liittyvillä aloilla sekä 
digitaalitaloudessa ja hyväksymään 
monialaisia politiikkoja sukupuolten 
välisen kuilun kaventamiseksi 
digitaalitaloudessa;

14. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sukupuolten tasa-
arvoa yrityksissä tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja siihen liittyvillä aloilla sekä 
digitaalitaloudessa ja hyväksymään 
monialaisia politiikkoja sukupuolten 
välisen kuilun kaventamiseksi 
digitaalitaloudessa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
julkisia hankintoja koskevat 
käytännöt/ohjeet, joiden mukaan 
sovelletaan positiivista syrjintää sellaisiin 
yrityksiin, jotka palkkaavat enemmän 
naisia ja tyttöjä STEM-tieteiden alan 
työpaikkoihin; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sitä, että tieto- 
ja viestintätekniikan alan hankkeissa olisi 
oltava tietty vähimmäismäärä 
naistutkijoita; kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kehottamaan julkisia ja 
yksityisiä tieto- ja 
viestintätekniikkayrityksiä kouluttamaan 
henkilöstöosastojaan ”tiedostamattoman 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän” 
osalta, jotta edistetään tasapainoista 
sukupuolijakaumaa rekrytoinnissa;

Or. en

Tarkistus 127
Margarita de la Pisa Carrión
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Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sukupuolten tasa-
arvoa yrityksissä tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja siihen liittyvillä aloilla sekä 
digitaalitaloudessa ja hyväksymään 
monialaisia politiikkoja sukupuolten 
välisen kuilun kaventamiseksi 
digitaalitaloudessa;

14. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sukupuolten tasa-
arvoa yrityksissä tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja siihen liittyvillä aloilla sekä 
digitaalitaloudessa ja hyväksymään 
monialaisia politiikkoja sukupuolten 
välisen kuilun kaventamiseksi 
digitaalitaloudessa, jos sellainen on, ja 
ottamaan aina huomioon miesten ja 
naisten välisen sukupuolieron arvon;

Or. es

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

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa yrityksissä tieto- ja 
viestintätekniikan alalla ja siihen 
liittyvillä aloilla sekä digitaalitaloudessa 
ja hyväksymään monialaisia politiikkoja 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
digitaalitaloudessa;

14. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään monialaisia 
politiikkoja sukupuolten välisen kuilun 
kaventamiseksi digitaalitaloudessa; katsoo, 
että tieto- ja viestintätekniikka-alan 
yritysten ja siihen liittyvien alojen 
yritysten sekä digitaalitalouden yritysten 
olisi hyväksyttävä sukupuolten tasa-
arvosuunnitelmia ja -pöytäkirjoja, jotta ne 
parantaisivat ja seuraisivat toimintaansa 
naisten osallistumisen osalta, myös 
esimies- ja johdon tasoilla, sekä 
mentorointiohjelmia;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
syitä ja tekijöitä, jotka johtavat naisten 
korkeaan keskeyttämisasteeseen 
digitaalisilla urilla, ja kehittämään 
mekanismeja ja ohjelmia naisten ja tyttöjen 
integroimiseksi digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin;

15. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
syitä ja tekijöitä, jotka johtavat naisten 
korkeaan keskeyttämisasteeseen 
digitaalisilla urilla; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita analysoimaan, miten työ- ja 
yksityiselämän tasapainon puute 
vaikuttaa naisten kykyyn osallistua 
taitojen parantamiseen tähtäävään 
koulutukseen, jota tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikan alalla vaaditun 
taitotason ylläpitämiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
mekanismeja ja ohjelmia naisten ja tyttöjen 
integroimiseksi digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin;

Or. en

Tarkistus 130
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
syitä ja tekijöitä, jotka johtavat naisten 
korkeaan keskeyttämisasteeseen 
digitaalisilla urilla, ja kehittämään 
mekanismeja ja ohjelmia naisten ja tyttöjen 
integroimiseksi digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin;

15. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
syitä ja tekijöitä, jotka johtavat naisten 
korkeaan keskeyttämisasteeseen 
digitaalisilla urilla – kunnioittaen samalla 
vapautta valita muita vaihtoehtoja, kuten 
perheen perustaminen –, ja kehittämään 
mekanismeja ja ohjelmia naisten ja tyttöjen 
integroimiseksi digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin;

Or. es
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Tarkistus 131
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
syitä ja tekijöitä, jotka johtavat naisten 
korkeaan keskeyttämisasteeseen 
digitaalisilla urilla, ja kehittämään 
mekanismeja ja ohjelmia naisten ja tyttöjen 
integroimiseksi digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin;

15. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti ja 
tilannekohtaisesti sosiaalisia, 
henkilökohtaisia ja psykologisia syitä ja 
tekijöitä, jotka johtavat naisten korkeaan 
keskeyttämisasteeseen digitaalisilla urilla, 
ja kehittämään mekanismeja ja ohjelmia 
naisten ja tyttöjen integroimiseksi 
digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin;

Or. en

Tarkistus 132
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
syitä ja tekijöitä, jotka johtavat naisten 
korkeaan keskeyttämisasteeseen 
digitaalisilla urilla, ja kehittämään 
mekanismeja ja ohjelmia naisten ja tyttöjen 
integroimiseksi digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin;

15. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
syitä ja tekijöitä, jotka johtavat naisten 
korkeaan keskeyttämisasteeseen 
digitaalisilla urilla, ja kehittämään 
mekanismeja ja ohjelmia naisten ja tyttöjen 
integroimiseksi digitaalialan koulutus- ja 
työllisyysaloitteisiin riippumatta heidän 
laillisesta maahanmuuttaja-asemastaan;

Or. en

Tarkistus 133
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
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Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
toimintatapoja, joilla helpotetaan 
itsenäisten ammatinharjoittajien, 
erityisesti tieto- ja viestintätekniikan ja 
digitaalialan naisyrittäjien, pääsyä 
sosiaalisen suojelun järjestelmiin, ja 
korostaa tältä osin, että heidän on saatava 
riittävästi äitiyslomaa ja kohtuuhintaista 
lastenhoitoa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään 
rahoitusmahdollisuuksia naisyrittäjille ja 
parantamaan mahdollisuuksia käyttää 
olemassa olevaa rahoitusta, jotta heillä olisi 
yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla 
digitaalisilla sisämarkkinoilla;

16. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään 
rahoitusmahdollisuuksia naisyrittäjille ja 
parantamaan mahdollisuuksia käyttää 
olemassa olevaa rahoitusta, jotta heillä olisi 
yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla 
digitaalisilla sisämarkkinoilla; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 
naisten yrittäjyyttä ja osallistumista 
innovointiin, tasapuolisempaa 
sukupuolijakaumaa rahoituslaitoksissa, 
mukaan lukien pääomasijoittajat ja 
yksityisen tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan julkiset tukivirastot, 
sekä suunnittelemaan palkintoja ja 
kannustinjärjestelmiä yrityksille ja 
organisaatioille, jotka aktiivisesti 
toteuttavat mitattaviin tavoitteisiin 
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liittyvää sukupuolineutraalia politiikkaa;

Or. en

Tarkistus 135
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään 
rahoitusmahdollisuuksia naisyrittäjille ja 
parantamaan mahdollisuuksia käyttää 
olemassa olevaa rahoitusta, jotta heillä olisi 
yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla 
digitaalisilla sisämarkkinoilla;

16. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään 
rahoitusmahdollisuuksia naisyrittäjille ja 
naisjohtoisille digitaalialan startup-
yrityksille ja parantamaan mahdollisuuksia 
käyttää olemassa olevaa rahoitusta, jotta 
heillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet 
kilpailla digitaalisilla sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 136
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvien 
asioiden tutkimukseen tieto- ja 
viestintätekniikan alalla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 137
Terry Reintke
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvien asioiden 
tutkimukseen tieto- ja viestintätekniikan 
alalla;

17. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvien asioiden 
tutkimukseen tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
naisten tasavertaista edustusta yritysten 
hallituksissa koskevan direktiivin 
käsittelyä; muistuttaa painokkaasti 
komissiota sen velvollisuudesta ryhtyä 
kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla 
voitaisiin päästä umpikujasta neuvostossa 
EU:n lainsäädäntöasiassa, joka koskee 
päättävissä asemissa työskentelevien 
henkilöiden rekrytoinnin avoimuutta ja 
tasavertaisempaa edustusta;

Or. en

Tarkistus 138
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvien asioiden 
tutkimukseen tieto- ja viestintätekniikan 
alalla;

17. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvien asioiden 
tutkimukseen tieto- ja viestintätekniikan 
alalla ja tutkimukseen digitalisaation 
vaikutuksista naisten työllisyysnäkymiin;

Or. en

Tarkistus 139
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että on erittäin tärkeää 
saada lisää naispuolisia roolimalleja ja 
lisätä naisten määrää tieto- ja 
viestintätekniikan alan johtotehtävissä;

18. katsoo, että on erittäin tärkeää, että 
tytöillä ja pojilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet saada opetusta 
matematiikassa ja luonnontieteissä, jotta 
he voivat tehdä vapaita ja tietoon 
perustuvia uravalintoja; toteaa, että 
yksilön mahdollisuuksien tieto- ja 
viestintätekniikan alan johtotehtäviin olisi 
perustuttava yksinomaan pätevyyteen ja 
ansioihin;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että on erittäin tärkeää 
saada lisää naispuolisia roolimalleja ja 
lisätä naisten määrää tieto- ja 
viestintätekniikan alan johtotehtävissä;

18. katsoo, että on erittäin tärkeää 
saada lisää naispuolisia roolimalleja ja 
lisätä naisten määrää tieto- ja 
viestintätekniikan alan johtotehtävissä; 
korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikkayritysten on otettava 
käyttöön monimuotoisuutta edistäviä 
henkilöstöresursseja koskevia käytäntöjä, 
kuten sukupuolten tasapuolinen edustus 
keski- ja ylimmässä johdossa sekä 
yritysten hallituksissa;

Or. en

Tarkistus 141
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että on erittäin tärkeää 
tunnustaa ja poistaa innovointivääristymä 
tieto- ja viestintätekniikan alalla, jolla 
palvelujen, ohjelmistojen ja 
käyttäjäsovellusten suunnittelijat ja 
kehittäjät ovat pääasiassa miehiä mutta 
käyttäjät pääasiassa naisia esimerkiksi 
sähköisten terveyspalvelujen alalla; 
toteaa, että riski siitä, että ne, jotka 
tarvitsevat eniten uutta teknologiaa ja 
innovaatioita, syrjäytyvät eniten, on 
todellinen;

Or. en

Tarkistus 142
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään väkivallan ja 
häirinnän poistamisesta työelämässä 
tehdyn ILOn yleissopimuksen normit 
ottaen huomioon, että seksuaalinen 
häirintä tieto- ja viestintätekniikan alan 
ammateissa on edelleen yksi 
korkeimmista millään ammattialalla;

Or. en

Tarkistus 143
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa kulttuuri-, media- ja 
audiovisuaalialojen vaikutusta 
sukupuolistereotypioiden kehittymiseen 
sekä normatiivisten ja kulttuuristen 
esteiden edistämiseen;

Poistetaan.

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa kulttuuri-, media- ja 
audiovisuaalialojen vaikutusta 
sukupuolistereotypioiden kehittymiseen 
sekä normatiivisten ja kulttuuristen 
esteiden edistämiseen;

19. korostaa kulttuuri-, media- ja 
audiovisuaalialojen vaikutusta 
sukupuolistereotypioiden kehittymiseen 
sekä normatiivisten ja kulttuuristen 
esteiden edistämiseen, mikä toistuu 
käytettävän kielen ja käytettävien kuvien 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 145
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa kulttuuri-, media- ja 
audiovisuaalialojen vaikutusta 
sukupuolistereotypioiden kehittymiseen 
sekä normatiivisten ja kulttuuristen 
esteiden edistämiseen;

19. korostaa kulttuuri-, media- ja 
audiovisuaalialojen vaikutusta 
sukupuolistereotypioiden kehittymiseen ja 
voimistumiseen sekä normatiivisten ja 
kulttuuristen esteiden edistämiseen;

Or. en
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Tarkistus 146
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa kulttuuri-, media- ja 
audiovisuaalialojen vaikutusta 
sukupuolistereotypioiden kehittymiseen 
sekä normatiivisten ja kulttuuristen 
esteiden edistämiseen;

19. korostaa kulttuuri-, media- ja 
audiovisuaalialojen vaikutusta 
normatiivisia ja kulttuurisia esteitä 
edistävän sukupuolinäkökulman 
hämmentävään kehittymiseen;

Or. es

Tarkistus 147
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa kulttuuri-, media- ja 
audiovisuaalialojen vaikutusta 
sukupuolistereotypioiden kehittymiseen 
sekä normatiivisten ja kulttuuristen 
esteiden edistämiseen;

19. korostaa kulttuuri-, media-, 
mainonta- ja audiovisuaalialojen 
vaikutusta sukupuolistereotypioiden 
kehittymiseen sekä normatiivisten ja 
kulttuuristen esteiden edistämiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-
aloja tuomaan esille naisia, jotka toimivat 

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-
aloja tuomaan esille naisia, jotka toimivat 
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STEM-tieteiden alan ammateissa ja tieto- 
ja viestintätekniikkaan liittyvissä 
ammateissa;

STEM-tieteiden alan ammateissa ja tieto- 
ja viestintätekniikkaan liittyvissä 
ammateissa; kehottaa media-alaa 
ottamaan naiset mukaan 
keskustelupaneeleihin, 
sanomalehtiartikkeleihin ja muihin 
tiloihin, joissa yleinen mielipide ja 
teknologisia aiheita koskeva keskustelu 
muotoutuvat;

Or. en

Tarkistus 149
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-
aloja tuomaan esille naisia, jotka toimivat 
STEM-tieteiden alan ammateissa ja tieto- 
ja viestintätekniikkaan liittyvissä 
ammateissa;

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-
aloja tuomaan esille naisia, jotka toimivat 
STEM-tieteiden alan ammateissa ja tieto- 
ja viestintätekniikkaan liittyvissä 
ammateissa luomatta uusia stereotypioita 
levittämällä vääristynyttä kuvaa 
todellisuudesta ja naisten ja miesten 
tekemistä uravalinnoista;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-
aloja tuomaan esille naisia, jotka toimivat 
STEM-tieteiden alan ammateissa ja tieto- 
ja viestintätekniikkaan liittyvissä 

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-
aloja tuomaan esille naisia, jotka toimivat 
STEM-tieteiden alan ammateissa ja tieto- 
ja viestintätekniikkaan liittyvissä 
ammateissa, jotta tuotaisiin esille STEM-
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ammateissa; tieteiden ja tieto- ja viestintätekniikan 
alan monimuotoisuus ja mahdollisuudet; 
kehottaa miespuolisia roolimalleja 
puhumaan sukupuolten tasa-arvon 
puolesta digitaalitaloudessa;

Or. en

Tarkistus 151
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-
aloja tuomaan esille naisia, jotka toimivat 
STEM-tieteiden alan ammateissa ja tieto- 
ja viestintätekniikkaan liittyvissä 
ammateissa;

20. kehottaa audiovisuaali- ja media-
aloja tuomaan yhä enemmän esille naisia 
ja tyttöjä, jotka toimivat STEM-tieteiden 
alan ammateissa ja tieto- ja 
viestintätekniikkaan liittyvissä ammateissa 
– erityisesti naisia ja tyttöjä, jotka 
kohtaavat risteävää syrjintää;

Or. en

Tarkistus 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
tekoälysovelluksista, videopeleistä ja 
leluista tietoinen ja tiedostamaton 
sukupuoleen perustuva syrjintä, joka 
heikentää naisten asemaa ja johtaa 
siihen, että naisten osallistuminen 
digitaali-, tekoäly- ja tieto- ja 
viestintätekniikan aloilla vähenee;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 153
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
tekoälysovelluksista, videopeleistä ja 
leluista tietoinen ja tiedostamaton 
sukupuoleen perustuva syrjintä, joka 
heikentää naisten asemaa ja johtaa siihen, 
että naisten osallistuminen digitaali-, 
tekoäly- ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla vähenee;

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
tekoälysovelluksista, videopeleistä ja 
leluista tietoinen ja tiedostamaton 
sukupuoleen perustuva syrjintä, joka 
heikentää naisten asemaa ja johtaa siihen, 
että naisten osallistuminen digitaali-, 
tekoäly- ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla vähenee; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmiä rakennettaessa on 
otettava huomioon, että tekoäly heijastaa 
sen luojaa ja että kehittäjät ovat tällä 
hetkellä pääasiassa miehiä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
tekoälysovelluksista, videopeleistä ja 
leluista tietoinen ja tiedostamaton 
sukupuoleen perustuva syrjintä, joka 
heikentää naisten asemaa ja johtaa siihen, 
että naisten osallistuminen digitaali-, 
tekoäly- ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla vähenee;

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
tekoälysovelluksista, videopeleistä ja 
leluista tietoinen ja tiedostamaton 
sukupuoleen perustuva syrjintä, joka pitää 
yllä haitallisia sukupuoleen liittyviä 
ennakkoluuloja ja stereotypioita ja johtaa 
siihen, että naisten osallistuminen digitaali-
, tekoäly- ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla vähenee;

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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
tekoälysovelluksista, videopeleistä ja 
leluista tietoinen ja tiedostamaton 
sukupuoleen perustuva syrjintä, joka 
heikentää naisten asemaa ja johtaa siihen, 
että naisten osallistuminen digitaali-, 
tekoäly- ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla vähenee;

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
algoritmeista, tekoälysovelluksista, 
videopeleistä ja leluista tietoinen ja 
tiedostamaton sukupuoleen perustuva 
syrjintä, joka heikentää naisten asemaa ja 
johtaa siihen, että naisten osallistuminen 
digitaali-, tekoäly- ja tieto- ja 
viestintätekniikan aloilla vähenee;

Or. en

Tarkistus 156
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
tekoälysovelluksista, videopeleistä ja 
leluista tietoinen ja tiedostamaton 
sukupuoleen perustuva syrjintä, joka 
heikentää naisten asemaa ja johtaa siihen, 
että naisten osallistuminen digitaali-, 
tekoäly- ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla vähenee;

21. muistuttaa, että on tärkeää poistaa 
tekoälysovelluksista, videopeleistä ja 
leluista kaikenlaiset miesten ja naisten 
välisen syrjinnän muodot, jotka 
heikentävät naisten asemaa ja johtavat 
siihen, että naisten osallistuminen digitaali-
, tekoäly- ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla vähenee;

Or. es

Tarkistus 157
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
22 kohta



PE658.725v01-00 80/101 AM\1214273FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka voi huomattavasti 
parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua 
vaaliprosesseihin, julkisiin kuulemisiin, 
kyselyihin ja keskusteluihin sekä esittää 
vetoomuksia tai valituksia; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon sukupuoliulottuvuuden 
edistettäessä sähköisen hallinnon aloitteita; 
korostaa, että internet on tehokas väline 
kampanjoihin, foorumeihin ja naispuolisten 
roolimallien näkyvyyden lisäämiseen;

22. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka voi huomattavasti 
parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua 
vaaliprosesseihin, julkisiin kuulemisiin, 
kyselyihin ja keskusteluihin sekä esittää 
vetoomuksia tai valituksia; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon sukupuolierojen arvokkaan 
toisiaantäydentävyyden edistettäessä 
sähköisen hallinnon aloitteita; korostaa, 
että internet on tehokas väline 
kampanjoihin, foorumeihin ja naispuolisten 
roolimallien näkyvyyden lisäämiseen;

Or. es

Tarkistus 158
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka voi huomattavasti 
parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua 
vaaliprosesseihin, julkisiin kuulemisiin, 
kyselyihin ja keskusteluihin sekä esittää 
vetoomuksia tai valituksia; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon sukupuoliulottuvuuden 
edistettäessä sähköisen hallinnon aloitteita; 
korostaa, että internet on tehokas väline 
kampanjoihin, foorumeihin ja naispuolisten 
roolimallien näkyvyyden lisäämiseen;

22. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka voi huomattavasti 
parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua 
vaaliprosesseihin, julkisiin kuulemisiin, 
kyselyihin ja keskusteluihin sekä 
järjestäytyä poliittisesti ja esittää 
vetoomuksia tai valituksia; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon sukupuoliulottuvuuden 
edistettäessä sähköisen hallinnon aloitteita; 
korostaa, että internet on tehokas väline 
kampanjoihin, foorumeihin ja naispuolisten 
roolimallien näkyvyyden lisäämiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka voi huomattavasti 
parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua 
vaaliprosesseihin, julkisiin kuulemisiin, 
kyselyihin ja keskusteluihin sekä esittää 
vetoomuksia tai valituksia; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon sukupuoliulottuvuuden 
edistettäessä sähköisen hallinnon aloitteita; 
korostaa, että internet on tehokas väline 
kampanjoihin, foorumeihin ja naispuolisten 
roolimallien näkyvyyden lisäämiseen;

22. korostaa, että tieto- ja 
viestintätekniikka voi huomattavasti 
parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua 
vaaliprosesseihin, julkisiin kuulemisiin, 
kyselyihin ja keskusteluihin sekä 
organisoida ja puoltaa naisten oikeuksia; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon sukupuoliulottuvuuden 
edistettäessä sähköisen hallinnon aloitteita; 
korostaa, että internet on tehokas väline 
kampanjoihin, foorumeihin ja naispuolisten 
roolimallien näkyvyyden lisäämiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toimimaan rakentavasti 
yhdessä digitaalisen kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa ja tukemaan niitä 
sekä kannustamaan niitä osallistumaan 
internetin hallintoon;

23. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toimimaan rakentavasti 
yhdessä digitaalisen kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa ja tukemaan niitä 
sekä kannustamaan niitä osallistumaan 
internetin hallintoon; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tekemään tiivistä 
yhteistyötä myös naisten oikeuksia ajavien 
järjestöjen kanssa, jotta voidaan 
paremmin vastata naisten ja tyttöjen 
jokapäiväisessä elämässä esiintyviin 
huolenaiheisiin ja lieventää niitä julkista 
teknologiaa koskevien toimintatapojen 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa;

Or. en
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Tarkistus 161
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toimimaan rakentavasti 
yhdessä digitaalisen kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa ja tukemaan niitä 
sekä kannustamaan niitä osallistumaan 
internetin hallintoon;

23. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toimimaan rakentavasti 
yhdessä digitaalisen kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa ja tukemaan niitä 
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa sekä 
kannustamaan niitä osallistumaan 
internetin hallintoon;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. korostaa digitaalisen lukutaidon ja 
medialukutaidon, kyberhygienian ja -
turvallisuuden merkitystä erityisesti 
naisten oikeuksia koskevien 
konservatiivisten ja patriarkaalisten 
disinformaatiokampanjoiden yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 163
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kannustaa jäsenvaltioita ja 
komissiota järjestämään valistus-, 
koulutus- ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiskampanjoita, joissa 
korostetaan tieto- ja viestintätekniikan 
osaamisen vaikutusta naisten 
taloudelliseen voimaannuttamiseen;

24. kannustaa jäsenvaltioita ja 
komissiota järjestämään valistus-, 
koulutus- ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiskampanjoita, joissa 
korostetaan tieto- ja viestintätekniikan 
osaamisen vaikutusta niin miesten kuin 
naistenkin taloudelliseen 
voimaannuttamiseen;

Or. es

Tarkistus 164
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen merkitystä 
digitalisaatiossa ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan naiset, naisten 
kansalaisjärjestöt ja asiantuntijat mukaan 
antamalla heille aktiivisia ja kannustavia 
rooleja digitalisaatiota koskevien 
nykyisten ja tulevien hallitusohjelmien 
kehittämisessä ja täytäntöönpanossa sekä 
suunnittelemaan uudelleen nykyisiä 
hallitusohjelmia naisten taloudellisen ja 
digitaalisen osallisuuden edistämiseksi; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan pyynnöstä tieto- ja 
viestintätekniikkaa koskevaa koulutusta 
naisten oikeuksia ajaville järjestöille ja 
erityisesti naisille, joilla on huonommat 
mahdollisuudet käyttää digitaalisia 
välineitä, kuten maahanmuuttajanaisille 
ja köyhyydessä eläville naisille, jotta 
voidaan parantaa heidän näkyvyyttään ja 
organisointitaitojaan verkossa;

Or. en
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Tarkistus 165
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. katsoo, että naisia on 
kannustettava omaksumaan kriittisempi 
rooli älykkäiden kaupunkien tai 
älykkäiden kylien suunnittelussa, 
kehittämisessä, rakentamisessa ja 
ylläpidossa;

Or. en

Tarkistus 166
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. kannustaa yrityksiä kantamaan 
yritysvastuunsa ja soveltamaan 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista strategioissaan 
tuotteidensa ja sovellustensa 
suunnittelussa, tuotannossa ja 
markkinoinnissa sekä estämään 
mahdolliset tietoiset ja tiedostamattomat 
sukupuoleen perustuvat syrjivät 
ennakkoluulot;

Or. en

Tarkistus 167
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. suhtautuu myönteisesti ”Women in 
Digital Scoreboard” -välineen luomiseen 
olennaisena osana digitaalitalouden ja -
yhteiskunnan indeksiä (DESI) sekä neljään 
uuteen indikaattoriin, joita EIGE ehdotti 
vuoden 2018 raportissaan ”Gender equality 
and youth: opportunities and risks of 
digitalisation”;

25. panee merkille ”Women in Digital 
Scoreboard” -välineen luomisen 
olennaisena osana digitaalitalouden ja -
yhteiskunnan indeksiä (DESI) sekä neljä 
uutta indikaattoria, joita EIGE ehdotti 
vuoden 2018 raportissaan ”Gender equality 
and youth: opportunities and risks of 
digitalisation”;

Or. fr

Tarkistus 168
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sekä yrityksiä keräämään 
sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä 
tietoja tieto- ja viestintätekniikan 
käytöstä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 169
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sekä yrityksiä keräämään 
sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä tietoja 
tieto- ja viestintätekniikan käytöstä;

26. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sekä yrityksiä keräämään 
sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä tietoja 
tieto- ja viestintätekniikan käytöstä sekä 
aloitteita, joiden avulla voitaisiin 
paremmin ymmärtää ja käsitellä 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
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perimmäisiä syitä;

Or. en

Tarkistus 170
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sekä yrityksiä keräämään 
sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä tietoja 
tieto- ja viestintätekniikan käytöstä;

26. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sekä verkkoalustoja ja 
yrityksiä keräämään vertailukelpoisia 
sukupuolikohtaisia ja sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja tieto- ja 
viestintätekniikan käytöstä;

Or. en

Tarkistus 171
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa jäsenvaltioita 
yhdenmukaistamaan tiedonkeruuta 
koskevat standardit tietojen ja hyvien 
käytäntöjen vertailun ja jakamisen 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 172
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Monika Beňová, 
Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti
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Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kannustamaan tieto- ja 
viestintätekniikan alan yrityksiä 
julkaisemaan vuosikertomuksia yritysten 
monimuotoisuudesta ja sukupuolten 
välisistä palkkaeroista;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita keräämään ja käyttämään 
jo olemassa olevia sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja, jotta voidaan lisätä 
tutkimusta naisten ja tyttöjen digitaalista 
osallisuutta haittaavien eri tekijöiden 
vuorovaikutuksesta;

Or. en

Tarkistus 174
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
7 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kyberturvallisuus Kyberturvallisuus ja sukupuoleen 
perustuva verkkoväkivalta

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

Päätöslauselmaesitys
7 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kyberturvallisuus Naisten oikeudet ja verkkoturvallisuus

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kyberturvallisuus Verkkoväkivalta

Or. en

Tarkistus 177
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee erittäin huolestuneena 
merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan 
rikosten sekä häirinnän ja väkivallan 
lisääntymisen digitaalimaailmassa; 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita, joilla 
lisätään tietoisuutta asiaan liittyvistä 
riskeistä, ja toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla naisia valistetaan siitä, miten he 
voivat suojella itseään verkossa; kehottaa 

27. panee erittäin huolestuneena 
merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan 
rikosten sekä häirinnän ja väkivallan 
lisääntymisen digitaalimaailmassa; 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita, joilla 
lisätään tietoisuutta asiaan liittyvistä 
riskeistä, ja toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla naisia valistetaan siitä, miten he 
voivat suojella itseään verkossa ja miten 
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jäsenvaltioita antamaan 
lainvalvontaviranomaisille valtuudet 
puuttua tehokkaasti digitaalisiin rikoksiin;

he voivat hankkia apua, jos tarvetta on; 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita, joilla 
varoitetaan mahdollisista häiritsijöistä tai 
hyökkääjistä ja tiedotetaan aktiivisesta 
valvonnasta ja ponnisteluista heidän 
pysäyttämisekseen sekä tällaisten tekojen 
oikeudellisista ja sosiaalisista 
seurauksista; kehottaa toteuttamaan 
kampanjoita, joilla lisätään tietoisuutta ja 
valistetaan opiskelijoita kunnioittavasta 
sosiaalisesta viestinnästä internetissä ja 
sosiaalisilla foorumeilla, erityisesti 
sosiaalisessa mediassa; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan 
lainvalvontaviranomaisille valtuudet 
puuttua tehokkaasti digitaalisiin rikoksiin;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee erittäin huolestuneena 
merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan 
rikosten sekä häirinnän ja väkivallan 
lisääntymisen digitaalimaailmassa; 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita, joilla 
lisätään tietoisuutta asiaan liittyvistä 
riskeistä, ja toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla naisia valistetaan siitä, miten he 
voivat suojella itseään verkossa; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan 
lainvalvontaviranomaisille valtuudet 
puuttua tehokkaasti digitaalisiin rikoksiin;

27. panee erittäin huolestuneena 
merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan 
rikosten sekä pelottelun, kiusaamisen, 
henkilötietojen etsimisen ja luvattoman 
jakelemisen, häirinnän ja väkivallan 
lisääntymisen digitaalimaailmassa; 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita, joilla 
lisätään tietoisuutta ja valistetaan naisia 
siitä, miten heidän tilinsä ja viestintänsä 
voidaan turvata, jotta he voivat suojella 
itseään verkossa ja jotta varmistetaan 
heidän sananvapautensa ja 
merkityksellinen osallistumisensa 
julkiseen keskusteluun, ja kehottaa 
valistamaan yrityksiä ja kehittäjiä siitä, 
että ne voivat puuttua infrastruktuuriinsa 
kohdistuvaan väkivaltaan ja 
hyväksikäyttöön tehokkaiden raportointi- 
ja keskeyttämismekanismien avulla; 



PE658.725v01-00 90/101 AM\1214273FI.docx

FI

kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
lainvalvontaviranomaisille valtuudet tutkia 
tehokkaasti vihamielisiä hyökkääjiä ja 
asettaa heidät syytteeseen sekä tukea 
verkossa tapahtuvan häirinnän ja 
väkivallan uhreja;

Or. en

Tarkistus 179
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee erittäin huolestuneena 
merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan 
rikosten sekä häirinnän ja väkivallan 
lisääntymisen digitaalimaailmassa; 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita, joilla 
lisätään tietoisuutta asiaan liittyvistä 
riskeistä, ja toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla naisia valistetaan siitä, miten he 
voivat suojella itseään verkossa; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan 
lainvalvontaviranomaisille valtuudet 
puuttua tehokkaasti digitaalisiin rikoksiin;

27. panee erittäin huolestuneena 
merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan 
rikosten sekä häirinnän ja väkivallan 
lisääntymisen digitaalimaailmassa; 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita, joilla 
lisätään tietoisuutta asiaan liittyvistä 
riskeistä, ja toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla naisia valistetaan siitä, miten he 
voivat suojella itseään verkossa; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan 
lainvalvontaviranomaisille valtuudet 
puuttua tehokkaasti digitaalisiin rikoksiin; 
kehottaa jäsenvaltioita määräämään 
ankarampia rangaistuksia tällaisista 
rikoksista;

Or. fr

Tarkistus 180
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee erittäin huolestuneena 
merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan 

27. panee erittäin huolestuneena 
merkille naisiin kohdistuvien digitaalialan 
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rikosten sekä häirinnän ja väkivallan 
lisääntymisen digitaalimaailmassa; 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita, joilla 
lisätään tietoisuutta asiaan liittyvistä 
riskeistä, ja toteuttamaan toimenpiteitä, 
joilla naisia valistetaan siitä, miten he 
voivat suojella itseään verkossa; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan 
lainvalvontaviranomaisille valtuudet 
puuttua tehokkaasti digitaalisiin rikoksiin;

rikosten sekä häirinnän ja väkivallan 
lisääntymisen digitaalimaailmassa, joka 
perustuu naisvihaan, rasismiin ja hlbti-
fobiaan; kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
lainvalvontaviranomaisille valtuudet 
puuttua tehokkaasti digitaalisiin rikoksiin, 
kehottaa toteuttamaan kampanjoita ja 
myöntämään varoja naisten 
suojelemiseksi verkossa ja kehottaa 
toteuttamaan kampanjoita sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja 
sukupuolistereotypioiden torjumiseksi, 
jotta miehiä valistetaan siitä, miten toimia 
naisia kohtaan verkossa;

Or. en

Tarkistus 181
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa jäsenvaltioita keräämään 
ja tuottamaan sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja verkossa tapahtuvasta 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta; 
pitää myönteisenä komission ilmoitusta 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevasta tutkimuksesta ja kehottaa 
tutkimaan tässä tutkimuksessa 
sukupuoleen perustuvan väkivallan eri 
muotoja verkossa, myös itsesensuurin ja 
digitaalisen syrjäytymisen vaikutuksia;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
28 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa EU:n toimielimiä, 
virastoja ja elimiä sekä jäsenvaltioita ja 
niiden lainvalvontaviranomaisia tekemään 
yhteistyötä ja toteuttamaan konkreettisia 
toimia koordinoidakseen toimiaan, joilla 
torjutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä 
rikoksiin; kehottaa jäsenvaltioita 
tarkistamaan rikoslainsäädäntöjään, jotta 
voidaan varmistaa, että digitaalisen 
väkivallan uudet muodot määritellään ja 
tunnustetaan;

28. kehottaa EU:n toimielimiä, 
virastoja ja elimiä sekä jäsenvaltioita ja 
niiden lainvalvontaviranomaisia tekemään 
yhteistyötä ja toteuttamaan konkreettisia 
toimia koordinoidakseen toimiaan, joilla 
torjutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä 
rikoksiin, erityisesti verkossa tapahtuvaan 
seksuaaliseen häirintään ja seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön tähtäävään 
ihmiskauppaan; kehottaa jäsenvaltioita 
tarkistamaan rikoslainsäädäntöjään, jotta 
voidaan varmistaa, että digitaalisen 
väkivallan uudet muodot määritellään ja 
kriminalisoidaan;

Or. en

Tarkistus 183
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. pitää valitettavana, että viimeksi 
kuluneen ajanjakson aikana 
suurimmassa osassa työpaikkoja, mukaan 
lukien EU:n toimielimet, ei pantu 
täytäntöön mitään toimenpiteitä 
uudenlaisiin häirintämuotoihin 
puuttumiseksi; kehottaa EU:n toimielimiä 
ja kaikkia muita työpaikkoja 
henkilöstöhallinnon toimenpiteissä 
välittömiin sopeuttamistoimiin, joilla 
torjutaan verkkohäirinnän vanhoja ja 
uusia muotoja, ja näihin toimiin 
lukeutuvat tämän ajanjakson työoloja 
koskevan laajan tutkimuksen laatiminen, 
pakolliset kurssit seksuaalista häirintää 
vastaan ja hätänumero uhreille, jotka 
ovat kokeneet mitä tahansa häirintää;

Or. en
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Tarkistus 184
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi;

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi sekä järjestämään 
ilmoituskanavia ja tukemaan 
jäsenvaltioita poliisivoimien, 
oikeusjärjestelmän ja tieto- ja 
viestintätekniikan alan 
koulutusvälineiden kehittämisessä; tuo 
esille kyberkiusaamisen ja -häirinnän 
(tunnetaan myös verkkokiusaamisena) 
teini-ikäisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 185
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi;

29. kehottaa antamaan puitedirektiivin 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että tulevassa 
ehdotuksessa digitaalisten palvelujen 
sääntelemisestä ja verkkoalustojen 
välisessä uudessa yhteistyökehyksessä 
käsitellään verkkoalustojen vastuuta 
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käyttäjien levittämästä vihapuheesta ja 
muusta haitallisesta, loukkaavasta ja 
seksistisestä sisällöstä, jotta voidaan 
suojella naisten turvallisuutta verkossa ja 
parantaa vastuuvelvollisuutta;

Or. en

Tarkistus 186
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi;

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi; kehottaa komissiota 
kehittämään yhdenmukaistettuja 
oikeudellisia määritelmiä 
verkkoväkivallalle ottaen huomioon 
monialaisen näkökulman; kehottaa 
komissiota ottamaan 
kansalaisyhteiskunnan mukaan 
kehittämään verkkoalustoille uusia 
käytännesääntöjä, joilla torjutaan 
verkossa esiintyvää sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 187
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa toteuttamaan uusia 29. kehottaa toteuttamaan uusia 
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oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi;

oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi; kehottaa kieltämään 
internetissä ideologiat, joilla pyritään 
asettamaan naiset huomattavasti 
heikompaan asemaan, kuten radikaalin 
islamin ajamat ideologiat;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi;

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen samoin kuin 
sellaisen verkkoväkivallan ehkäisemiseksi 
ja torjumiseksi, joka kohdistuu usein 
naisiin, kuten aktivisteihin, poliitikkoihin 
ja muihin julkisuuden henkilöihin, kun 
heidät yritetään vaientaa;

Or. en

Tarkistus 189
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 

29. kehottaa toteuttamaan uusia 
oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä ja 
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antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan vihapuheen, ehkäisemiseksi 
ja torjumiseksi;

antamaan direktiivin sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, myös 
verkkoväkivallan ja naisiin verkossa 
kohdistuvan väkivaltapuheen, 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa kansallisia 
julkishallintoja ja EU:n toimielimiä 
tekemään yhteistyötä yksityisen sektorin 
kanssa sellaisten Euroopan laajuisten 
roolimallikampanjoiden luomiseksi, joilla 
kannustetaan naispuolisia nuorempia 
asiantuntijoita 
kyberturvallisuusammatteihin, mikä 
vähentäisi merkittävästi osaamisvajetta, 
elvyttäisi taloutta ja parantaisi Euroopan 
kyberturvallisuusteollisuuden yleistä 
häiriönsietokykyä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa jäsenvaltioita 
ratifioimaan ja panemaan viipymättä 
täytäntöön väkivaltaa ja häirintää 
koskevan Kansainvälisen työjärjestön 
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vuoden 2019 yleissopimuksen (nro 190), 
jota sovelletaan muun muassa työhön 
liittyvään viestintään, mukaan luettuna 
tieto- ja viestintätekniikan mahdollistama 
viestintä;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita antamaan asianmukaista 
rahoitusta sellaisten tekoälyratkaisujen 
kehittämiseen, joilla ehkäistään ja 
torjutaan verkkoväkivaltaa, verkossa 
tapahtuvaa seksuaalista häirintää, naisten 
ja tyttöjen hyväksikäyttöä sekä 
työpaikkakiusaamista ja autetaan nuorten 
kouluttamisessa;

Or. en

Tarkistus 193
Terry Reintke

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ehdotuksessa 
digitaalisten palvelujen sääntelemisestä ja 
kaikissa digitaalialaan liittyvissä tulevissa 
ehdotuksissa;

Or. en
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Tarkistus 194
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
7 a alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Uudet alat

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. korostaa, että tarvitaan lisää 
sääntelytoimia sen varmistamiseksi, että 
tekoäly noudattaa perusoikeuskirjan 21 
artiklassa vahvistettuja sukupuolten tasa-
arvon ja syrjimättömyyden periaatteita ja 
arvoja;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. korostaa, että on syvennettävä 
sukupuolilinssin läpi tietämystä 
kehittyvistä aloista, kuten algoritmisesta 
päätöksenteosta, lohkoketjuteknologiasta, 
kryptovaluutasta ja tietovalvonnasta ja 
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laadittava strategioita niiden 
käsittelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 197
Silvia Modig

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan siitä, että nykyisessä 
kriisissä sukupuolten välinen digitaalinen 
kuilu mahdollisesti kasvaa kehitysmaissa; 
korostaa digitaalisen osaamisen merkitystä 
välineenä, jolla saavutetaan sukupuolten 
tasa-arvo kehitysstrategioissa;

30. on huolissaan siitä, että nykyisessä 
kriisissä sukupuolten välinen digitaalinen 
kuilu mahdollisesti kasvaa kehitysmaissa 
ja niiden alueilla; korostaa digitaalisen 
osaamisen sekä digitaalisten palvelujen 
saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden 
merkitystä välineenä, jolla saavutetaan 
sukupuolten tasa-arvo kehitysstrategioissa;

Or. en

Tarkistus 198
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan siitä, että nykyisessä 
kriisissä sukupuolten välinen digitaalinen 
kuilu mahdollisesti kasvaa kehitysmaissa; 
korostaa digitaalisen osaamisen merkitystä 
välineenä, jolla saavutetaan sukupuolten 
tasa-arvo kehitysstrategioissa;

30. on huolissaan siitä, että nykyisessä 
kriisissä sukupuolten välinen digitaalinen 
kuilu mahdollisesti kasvaa kehitysmaissa; 
korostaa digitaalisen osaamisen merkitystä 
välineenä, jolla edistetään tasa-arvoa 
miesten ja naisten ihmisarvon osalta 
kehitysstrategioissa;

Or. es
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Tarkistus 199
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. on huolissaan siitä, että nykyisessä 
kriisissä sukupuolten välinen digitaalinen 
kuilu mahdollisesti kasvaa kehitysmaissa; 
korostaa digitaalisen osaamisen merkitystä 
välineenä, jolla saavutetaan sukupuolten 
tasa-arvo kehitysstrategioissa;

30. on huolissaan siitä, että nykyisessä 
kriisissä sukupuolten välinen digitaalinen 
kuilu mahdollisesti kasvaa kehitysmaissa; 
korostaa naisten ja tyttöjen digitaalisen 
osaamisen edistämisen merkitystä 
välineenä, jolla saavutetaan sukupuolten 
tasa-arvo kehitysstrategioissa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. korostaa tarvetta kanavoida 
kehitysvaroja tyttöjen ja naisten 
digitaalisen koulutuksen edistämiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
30 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 b. kehottaa komissiota käyttämään 
unionin varoja naisjohtoisten hankkeiden 
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rahoittamiseen digitaalialalla ja erityisesti 
sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, 
joilla on sosiaalisia vaikutuksia;

Or. en


