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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția 
(nr. 190) privind violența și hărțuirea -
 C190 din 2019 și Recomandarea privind 
violența și hărțuirea din 2019 ale 
Organizației Internaționale a Muncii,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Pilonul european 
al drepturilor sociale, în special 
principiile 1, 2, 3 și 20 ale acestuia,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei din 10 iunie 2016 intitulată 
„Noua agendă pentru competențe în 
Europa”: Să lucrăm împreună pentru 

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 1 iulie 2020 intitulată 
„Agenda pentru competențe în Europa în 
vederea obținerii unei competitivități 
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consolidarea capitalului uman, a 
capacității de inserție profesională și a 
competitivității” (COM (2016) 0381),

durabile, a echității sociale și a 
rezilienței” [COM(2020)0274],

Or. en

Amendamentul 4
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere studiul 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) 
din 26 ianuarie 2017 intitulat „Gender 
and Digital Agenda” (Genul și Agenda 
digitală),

eliminat

Or. es

Amendamentul 5
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
12 martie 2013 referitoare la eliminarea 
stereotipurilor de gen în UE2,

eliminat

__________________
2 JO C 36, 29.1.2016, p. 18.

Or. es

Amendamentul 6
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider
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Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
8 octombrie 2015 referitoare la aplicarea 
Directivei 2006/54/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 iulie 2006 
privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de șanse și al egalității de 
tratament între bărbați și femei în materie 
de încadrare în muncă și de muncă,

Or. en

Amendamentul 7
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
28 aprilie 2016 referitoare la egalitatea de 
gen și capacitarea femeilor în era 
digitală4,

eliminat

__________________
4 JO C 66, 21.2.2018, p. 44.

Or. es

Amendamentul 8
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Referirea 28 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiul intitulat 
„Violența cibernetică și discursul de 
incitare la ură din mediul online 
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împotriva femeilor”, publicat de Direcția 
Generală Politici Interne ale Uniunii a 
Parlamentului în septembrie 20181a,
__________________
1a Studiu - „Violența cibernetică și 
discursul de incitare la ură din mediul 
online împotriva femeilor”, Parlamentul 
European, Direcția Generală Politici 
Interne ale Uniunii, Departamentul 
tematic C – Drepturile cetățenilor și 
afaceri constituționale, septembrie 2018.

Or. en

Amendamentul 9
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât digitalizarea a schimbat 
fundamental cele mai multe aspecte ale 
vieții noastre în moduri care creează 
nenumărate oportunități, dar prezintă și noi 
provocări; întrucât criza COVID-19 și 
consecințele acesteia sunt de natură să ducă 
la schimbări permanente ale vieții în 
Europa, în care digitalizarea va avea un rol 
major;

A. întrucât digitalizarea a schimbat 
fundamental cele mai multe aspecte ale 
vieții noastre în moduri care creează 
nenumărate oportunități, dar prezintă și noi 
provocări; întrucât criza COVID-19 și 
consecințele acesteia sunt de natură să ducă 
la schimbări permanente ale vieții în 
Europa, în care digitalizarea va avea un rol 
major; întrucât persoanele care provin din 
clasele cele mai populare au fost supuse 
unei duble presiuni din cauza lipsei de 
acces la digitalizare și au fost puse într-o 
situație și mai precară; întrucât impactul 
„muncii la distanță” asupra femeilor și 
lucrătorilor în general trebuie să fie 
evaluat, în special în ceea ce privește 
timpul de lucru, negocierea colectivă, 
izolarea, separarea vieții profesionale de 
viața privată, presiunea psihologică;

Or. en
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Amendamentul 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât digitalizarea a schimbat 
fundamental cele mai multe aspecte ale 
vieții noastre în moduri care creează 
nenumărate oportunități, dar prezintă și noi 
provocări; întrucât criza COVID-19 și 
consecințele acesteia sunt de natură să ducă 
la schimbări permanente ale vieții în 
Europa, în care digitalizarea va avea un rol 
major;

A. întrucât digitalizarea a schimbat 
fundamental cele mai multe aspecte ale 
vieții noastre în moduri care creează 
nenumărate oportunități, dar prezintă și noi 
provocări; întrucât criza COVID-19 și 
consecințele acesteia sunt de natură să ducă 
la schimbări permanente ale vieții în 
Europa, în care digitalizarea va avea un rol 
major; întrucât, din cauza pandemiei, 
întreprinderile au trecut deja printr-o 
transformare digitală majoră;

Or. en

Amendamentul 11
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât femeile au mai puțină 
încredere în competențele lor digitale, deși 
aceste competențe sunt necesare în viață 
și la locul de muncă, acum mai mult ca 
oricând ca urmare a măsurilor de izolare 
impuse în contextul pandemiei de 
COVID-19, când toți trebuie să recurgă la 
internet pentru a munci, a învăța sau 
chiar pentru a cumpăra alimente;

Or. pl

Amendamentul 12
Terry Reintke



PE658.725v01-00 8/98 AM\1214273RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, conform articolului 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, „în toate acțiunile sale, 
Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei”;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât stereotipurile de gen 
constituie un obstacol serios în calea 
egalității dintre femei și bărbați, adâncesc 
decalajul de gen în sectorul digital și 
împiedică participarea deplină a femeilor 
ca utilizatoare, inovatoare și creatoare;

B. întrucât stereotipurile de gen 
constituie un obstacol serios în calea 
egalității dintre femei și bărbați, adâncesc 
decalajul de gen în sectorul digital și 
împiedică participarea deplină a femeilor 
ca utilizatoare, inovatoare și creatoare; 
întrucât stereotipurile uzuale asociază 
capacitatea intelectuală de nivel înalt mai 
mult cu bărbații decât cu femeile, iar 
aceste stereotipuri sunt însușite de copii 
încă de la vârsta de șase ani, în mod 
specific de către fete, și influențează 
interesele copiilor. În această categorie de 
vârstă, este mai puțin probabil ca fetele să 
creadă că ele însele și persoanele de 
același sex cu ele sunt suficient de 
inteligente și, prin urmare, încep să evite 
activitățile care se spune că sunt pentru 
copiii cu o capacitate intelectuală 
ridicată10a;
__________________
10a 
https://science.sciencemag.org/content/35
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5/6323/389

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât stereotipurile de gen 
constituie un obstacol serios în calea 
egalității dintre femei și bărbați, adâncesc 
decalajul de gen în sectorul digital și 
împiedică participarea deplină a femeilor 
ca utilizatoare, inovatoare și creatoare;

B. întrucât stereotipurile de gen 
constituie un obstacol serios în calea 
egalității dintre femei și bărbați, 
contribuind la segregarea de gen în 
educație și ocuparea forței de muncă, 
adâncind decalajul de gen în sectorul 
digital și împiedicând participarea deplină 
a femeilor ca utilizatoare, inovatoare și 
creatoare;

Or. en

Amendamentul 15
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât stereotipurile de gen 
constituie un obstacol serios în calea 
egalității dintre femei și bărbați, adâncesc 
decalajul de gen în sectorul digital și 
împiedică participarea deplină a femeilor 
ca utilizatoare, inovatoare și creatoare;

B. întrucât există un decalaj de gen în 
sectorul digital și întrucât este necesar să 
se permită participarea deplină a femeilor 
ca utilizatoare, inovatoare și creatoare;

Or. fr
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Amendamentul 16
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât stereotipurile de gen 
constituie un obstacol serios în calea 
egalității dintre femei și bărbați, adâncesc 
decalajul de gen în sectorul digital și 
împiedică participarea deplină a femeilor 
ca utilizatoare, inovatoare și creatoare;

B. întrucât prejudecățile și 
stereotipurile nu constituie un obstacol 
suficient pentru a împiedica bărbații și 
femeile încăpățânate și ambițioase să își 
îndeplinească țelurile în viață;

Or. en

Amendamentul 17
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât stereotipurile de gen 
constituie un obstacol serios în calea 
egalității dintre femei și bărbați, adâncesc 
decalajul de gen în sectorul digital și 
împiedică participarea deplină a femeilor 
ca utilizatoare, inovatoare și creatoare;

B. întrucât stereotipurile de gen 
constituie un obstacol serios în calea 
egalității de gen, adâncesc decalajul de gen 
în sectorul digital și împiedică participarea 
deplină a femeilor ca utilizatoare, 
inovatoare și creatoare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât obiectivul de dezvoltare 
durabilă (ODD) 5 se referă la egalitatea 
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de gen și la capacitarea femeilor și 
implică utilizarea tehnologiei și a 
internetului;

Or. en

Amendamentul 19
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât ancheta FRA privind 
violența împotriva femeilor arată că 14 % 
dintre femei s-au confruntat cu hărțuirea 
pe internet de la vârsta de 15 ani1b;
__________________
1b Ancheta FRA - 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(20
18)604979_EN.pdf

Or. en

Amendamentul 20
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos în evidență inegalități 
persistente între femei și bărbați în 
sectorul digital;

C. întrucât Indicele egalității de gen pe 
2019 a scos în evidență inegalități de gen 
persistente în sectorul digital;

Or. en
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Amendamentul 21
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, pentru a realiza 
egalitatea de gen, fetele și femeile tinere 
au nevoie de acces egal la tehnologie, 
formare digitală și la siguranță în mediul 
online;

Or. en

Amendamentul 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât datele Eurostat din 2018 au 
arătat că aproximativ 1,3 milioane de 
persoane studiau tehnologiile informației și 
comunicațiilor (TIC) în Uniunea 
Europeană și că, în mare parte, fetele și 
femeile erau o minoritate, reprezentând 
doar 17 % din totalul studenților din 
domeniul TIC din UE;

D. întrucât datele Eurostat din 2018 au 
arătat că aproximativ 1,3 milioane de 
persoane studiau tehnologiile informației și 
comunicațiilor (TIC) în Uniunea 
Europeană și că, în mare parte, fetele și 
femeile erau o minoritate, reprezentând 
doar 17 % din totalul studenților din 
domeniul TIC din UE; întrucât acest 
decalaj este cauzat în mare parte de 
alegerile de carieră diferite ale femeilor și 
ale bărbaților, aceste alegeri nefiind o 
consecință a stereotipurilor, ci a 
preferințelor diferite ale femeilor și ale 
bărbaților ca urmare a opțiunilor lor 
personale;

Or. fr

Amendamentul 23
Christine Anderson



AM\1214273RO.docx 13/98 PE658.725v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât datele Eurostat din 2018 au 
arătat că aproximativ 1,3 milioane de 
persoane studiau tehnologiile informației 
și comunicațiilor (TIC) în Uniunea 
Europeană și că, în mare parte, fetele și 
femeile erau o minoritate, reprezentând 
doar 17 % din totalul studenților din 
domeniul TIC din UE;

D. întrucât datele Eurostat din 2018 
prezintă cifre lipsite de context social și 
psihologic pentru studiul în domeniul 
informației și comunicațiilor, facilitând 
interpretarea acestor cifre oricum dorim, 
în loc să li se atribuie o explicație 
completă și relevantă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în comparație cu 2011, 
numărul femeilor care se înscriu într-o 
formă de învățământ superior legat de 
TIC prezintă o tendință în scădere; 
întrucât fenomenul „conductei sparte” 
este mai profund în disciplinele STIM;

Or. en

Amendamentul 25
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, din cele 8 milioane de 
specialiști TIC din UE, femeile reprezintă 
17 %;
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Or. en

Amendamentul 26
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât 73 % dintre băieții cu 
vârste cuprinse între 15 și 16 ani se simt 
în largul lor când utilizează dispozitive 
digitale pe care le cunosc mai puțin, în 
comparație cu 63 % dintre fetele de 
aceeași categorie de vârstă11;

eliminat

__________________
11 Indicatorul EIGE nr.6: Sursă: Fișa 
informativă a EIGE intitulată „Egalitatea 
de gen și digitalizarea în Uniunea 
Europeană”, publicată la 11 octombrie 
2018.

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât 73 % dintre băieții cu 
vârste cuprinse între 15 și 16 ani se simt în 
largul lor când utilizează dispozitive 
digitale pe care le cunosc mai puțin, în 
comparație cu 63 % dintre fetele de aceeași 
categorie de vârstă11;

E. întrucât 73 % dintre băieții cu 
vârste cuprinse între 15 și 16 ani se simt în 
largul lor când utilizează dispozitive 
digitale pe care le cunosc mai puțin, în 
comparație cu 63 % dintre fetele de aceeași 
categorie de vârstă11; în ciuda faptului că 
fetele depășesc băieții la competențele 
digitale;

__________________ __________________
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11 Indicatorul EIGE nr. 6. Sursă: Fișa 
informativă a EIGE intitulată „Egalitatea 
de gen și digitalizarea în Uniunea 
Europeană”, publicată la 11 octombrie 
2018.

11 Indicatorul EIGE nr. 6. Sursă: Fișa 
informativă a EIGE intitulată „Egalitatea 
de gen și digitalizarea în Uniunea 
Europeană”, publicată la 11 octombrie 
2018.

Or. en

Amendamentul 28
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât 73 % dintre băieții cu 
vârste cuprinse între 15 și 16 ani se simt în 
largul lor când utilizează dispozitive 
digitale pe care le cunosc mai puțin, în 
comparație cu 63 % dintre fetele de 
aceeași categorie de vârstă11;

E. întrucât se pare că 73 % dintre 
băieții cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani 
se simt în largul lor când utilizează 
dispozitive pe care le cunosc mai puțin, iar 
37 % dintre fetele de aceeași categorie de 
vârstă s-ar putea simți la fel în ceea ce 
privește alte materiale11;

__________________ __________________
11 Indicatorul EIGE nr. 6. Sursă: Fișa 
informativă a EIGE intitulată „Egalitatea 
de gen și digitalizarea în Uniunea 
Europeană”, publicată la 11 octombrie 
2018.

11 Indicatorul EIGE nr. 6. Sursă: Fișa 
informativă a EIGE intitulată „Egalitatea 
de gen și digitalizarea în Uniunea 
Europeană”, publicată la 11 octombrie 
2018.

Or. en

Amendamentul 29
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât stereotipurile de gen 
influențează în mod semnificativ alegerea 
subiecților; întrucât foarte puține 
adolescente din statele membre ale UE 

F. întrucât stereotipurile de gen 
influențează în mod semnificativ alegerea 
subiecților; întrucât foarte puține 
adolescente din statele membre ale UE 
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(mai puțin de 3 %) își exprimă interesul de 
a lucra ca profesionist TIC la vârsta de 30 
de ani12;

(mai puțin de 3 %) își exprimă interesul de 
a lucra ca profesionist TIC la vârsta de 30 
de ani12; întrucât profesorii și părinții pot 
adânci stereotipurile de gen descurajând 
fetele de la a urma o carieră în domeniul 
TIC; întrucât eliminarea așteptărilor pe 
criterii de gen legate de profesii și 
promovarea modelelor feminine de urmat 
în domeniile STIM și TIC pot încuraja 
fetele să studieze TIC;

__________________ __________________
12 Fișa informativă a EIGE intitulată 
„Egalitatea de gen și digitalizarea în 
Uniunea Europeană”, publicată la 11 
octombrie 2018.

12 Fișa informativă a EIGE intitulată 
„Egalitatea de gen și digitalizarea în 
Uniunea Europeană”, publicată la 11 
octombrie 2018.

Or. en

Amendamentul 30
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât stereotipurile de gen 
influențează în mod semnificativ alegerea 
subiecților; întrucât foarte puține 
adolescente din statele membre ale UE 
(mai puțin de 3 %) își exprimă interesul 
de a lucra ca profesionist TIC la vârsta de 
30 de ani12;

F. întrucât genul influențează în mod 
semnificativ alegerea subiecților; întrucât 
adolescentele manifestă un interes tot mai 
mare de a lucra în domeniul TIC și 
întrucât ele nu trebuie să aibă neapărat 
același grad de implicare deoarece natura 
lor diferă de cea masculină, în sensul că 
întemeierea unei familii constituie, de 
asemenea, o prioritate pentru dezvoltarea 
lor personală;

__________________ __________________
12 Fișa informativă a EIGE intitulată 
„Egalitatea de gen și digitalizarea în 
Uniunea Europeană”, publicată la 11 
octombrie 2018.

12 Fișa informativă a EIGE intitulată 
„Egalitatea de gen și digitalizarea în 
Uniunea Europeană”, publicată la 11 
octombrie 2018.

Or. es
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Amendamentul 31
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât stereotipurile de gen 
influențează în mod semnificativ alegerea 
subiecților; întrucât foarte puține 
adolescente din statele membre ale UE 
(mai puțin de 3 %) își exprimă interesul de 
a lucra ca profesionist TIC la vârsta de 30 
de ani12;

F. întrucât foarte puține adolescente 
din statele membre ale UE (mai puțin de 
3 %) își exprimă interesul de a lucra ca 
profesionist TIC la vârsta de 30 de ani12;

__________________ __________________
12 Fișa informativă a EIGE intitulată 
„Egalitatea de gen și digitalizarea în 
Uniunea Europeană”, publicată la 11 
octombrie 2018.

12 Fișa informativă a EIGE intitulată 
„Egalitatea de gen și digitalizarea în 
Uniunea Europeană”, publicată la 11 
octombrie 2018.

Or. fr

Amendamentul 32
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât stereotipurile de gen 
influențează în mod semnificativ alegerea 
subiecților; întrucât foarte puține 
adolescente din statele membre ale UE 
(mai puțin de 3 %) își exprimă interesul de 
a lucra ca profesionist TIC la vârsta de 30 
de ani12;

F. întrucât diferențele de gen 
influențează în mod semnificativ alegerea 
subiecților; întrucât foarte puține 
adolescente din statele membre ale UE 
(mai puțin de 3 %) își exprimă interesul de 
a lucra ca profesionist TIC la vârsta de 30 
de ani12;

__________________ __________________
12 Fișa informativă a EIGE intitulată 
„Egalitatea de gen și digitalizarea în 
Uniunea Europeană”, publicată la 11 
octombrie 2018.

12 Fișa informativă a EIGE intitulată 
„Egalitatea de gen și digitalizarea în 
Uniunea Europeană”, publicată la 11 
octombrie 2018.

Or. en
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Amendamentul 33
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât hărțuirea sexuală are o 
incidență mare în centrele de învățământ 
STIM, inclusiv în școli, universități și la 
locurile de muncă, fiind îndreptată în 
special împotriva stagiarelor mai tinere și 
lucrătoarelor cu locuri de muncă precare, 
ceea ce exclude și mai mult femeile din 
sector;

Or. en

Amendamentul 34
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât femeile din sectorul 
informării și comunicării câștigă cu 19 % 
mai puțin decât bărbații; întrucât 
diferența de remunerare între femei și 
bărbați contribuie în mod direct la 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile13;

eliminat

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

Or. es
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Amendamentul 35
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât femeile din sectorul 
informării și comunicării câștigă cu 19 % 
mai puțin decât bărbații; întrucât diferența 
de remunerare între femei și bărbați 
contribuie în mod direct la disparitatea de 
gen în ceea ce privește pensiile13;

G. întrucât femeile din sectorul 
informării și comunicării, din motive ce țin 
de alegerile personale și de preferințele 
privind viața profesională și cea privată, 
câștigă cu 19 % mai puțin decât bărbații;

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

Or. en

Amendamentul 36
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât nivelul de remunerare a 
bărbaților și a femeilor trebuie să respecte 
principiul echității și al egalității 
asigurând condiții egale și întrucât 
femeile din sectorul informației și 
comunicațiilor câștigă cu 19 % mai puțin 
decât bărbații; întrucât diferența de 
remunerare între femei și bărbați 
contribuie în mod direct la disparitatea de 
gen în ceea ce privește pensiile;

Or. es

Amendamentul 37
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât, în întreaga lume, femeile, 
ca grup demografic, nu utilizează 
internetul la fel de frecvent ca bărbații, fie 
pentru a instala software-uri, fie pentru a 
utiliza serviciile de radio și televiziune 
online, serviciile bancare online sau 
serviciile de comerț electronic;

eliminat

Or. es

Amendamentul 38
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât în ultimii câțiva ani s-a 
înregistrat o creștere a numărului de femei 
care lucrează în domeniul securității 
cibernetice, însă cifrele rămân în 
continuare semnificativ scăzute, femeile 
reprezentând mai puțin de 20 % din 
profesioniștii din domeniul securității 
cibernetice din Europa;

I. întrucât în ultimii câțiva ani s-a 
înregistrat o creștere a numărului de femei 
care lucrează în domeniul securității 
cibernetice;

Or. es

Amendamentul 39
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât în ultimii câțiva ani s-a 
înregistrat o creștere a numărului de femei 
care lucrează în domeniul securității 

I. întrucât în ultimii câțiva ani s-a 
înregistrat o creștere a numărului de femei 
care lucrează în domeniul securității 
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cibernetice, însă cifrele rămân în 
continuare semnificativ scăzute, femeile 
reprezentând mai puțin de 20 % din 
profesioniștii din domeniul securității 
cibernetice din Europa;

cibernetice, femeile reprezentând mai puțin 
de 20 % din profesioniștii din domeniul 
securității cibernetice din Europa;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, conform Raportului 
Forumului Economic Mondial privind 
disparitatea de gen la nivel mondial din 
2018, doar 22 % dintre toți profesioniștii 
din domeniul IA de la nivel mondial sunt 
femei, în comparație cu 78 % care sunt 
bărbați. Acest lucru reprezintă o 
disparitate de gen de 72 % care trebuie 
eliminată;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât, în 2019, 92 de USD din 
fiecare 100 de USD investiți în 
întreprinderile europene din domeniul 
tehnologiei au fost destinați înființării 
unor echipe formate în totalitate din 
bărbați13a;
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__________________
13a 
https://2019.stateofeuropeantech.com/cha
pter/diversity-inclusion/article/state-di-
european-tech/

Or. en

Amendamentul 42
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor obstacole, cum ar fi 
stereotipurile și locurile de muncă 
dominate de bărbați; întrucât există o 
puternică segregare verticală și orizontală 
în sectorul TIC, iar femeile sunt adesea 
supracalificate pentru pozițiile pe care le 
ocupă; întrucât doar o mică minoritate a 
femeilor ocupă poziții de ingineri de 
software cu calificări înalte;

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor obstacole, cum ar fi 
stereotipurile și locurile de muncă 
dominate de bărbați; întrucât există o 
puternică segregare verticală și orizontală 
în sectorul TIC, iar femeile sunt adesea 
supracalificate pentru pozițiile pe care le 
ocupă; întrucât doar o mică minoritate a 
femeilor ocupă poziții de ingineri de 
software cu calificări înalte; întrucât 
utilizarea și crearea de programe de 
software devin elemente-cheie pentru 
transformarea digitală; întrucât 
disparitatea de gen privind dezvoltatorii și 
inginerii de software reprezintă un motiv 
de îngrijorare pentru implicarea femeilor, 
precum și prejudecata de gen 
discriminatorie, conștientizată și 
neconștientizată, din aplicațiile IA, din 
jocuri video și jucării și din alte aplicații, 
din cauza lipsei de diversitate la nivelul 
funcțiilor din sectorul TIC, al ingineriei și 
a dezvoltării software;

Or. en
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Amendamentul 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor obstacole, cum ar fi 
stereotipurile și locurile de muncă 
dominate de bărbați; întrucât există o 
puternică segregare verticală și orizontală 
în sectorul TIC, iar femeile sunt adesea 
supracalificate pentru pozițiile pe care le 
ocupă; întrucât doar o mică minoritate a 
femeilor ocupă poziții de ingineri de 
software cu calificări înalte;

K. întrucât femeile trebuie să aibă 
posibilitatea să își găsească locul în 
sectorul TIC și întrucât femeile sunt 
adesea supracalificate pentru pozițiile pe 
care le ocupă; întrucât doar o mică 
minoritate a femeilor ocupă poziții de 
ingineri de software cu calificări înalte;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor obstacole, cum ar fi 
stereotipurile și locurile de muncă 
dominate de bărbați; întrucât există o 
puternică segregare verticală și orizontală 
în sectorul TIC, iar femeile sunt adesea 
supracalificate pentru pozițiile pe care le 
ocupă; întrucât doar o mică minoritate a 
femeilor ocupă poziții de ingineri de 
software cu calificări înalte;

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor obstacole, cum ar fi 
stereotipurile de gen, locurile de muncă 
dominate de bărbați, care adesea sunt 
lipsite de diversitate de gen și de rasă și 
pot crea culturi și practici toxice la locul 
de muncă, discriminare și hărțuire 
sexuală; întrucât există o puternică 
segregare verticală și orizontală în sectorul 
TIC, iar femeile sunt adesea supracalificate 
pentru pozițiile pe care le ocupă; întrucât 
doar o mică minoritate a femeilor ocupă 
poziții de ingineri de software cu calificări 
înalte;
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Or. en

Amendamentul 45
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor obstacole, cum ar fi 
stereotipurile și locurile de muncă 
dominate de bărbați; întrucât există o 
puternică segregare verticală și orizontală 
în sectorul TIC, iar femeile sunt adesea 
supracalificate pentru pozițiile pe care le 
ocupă; întrucât doar o mică minoritate a 
femeilor ocupă poziții de ingineri de 
software cu calificări înalte;

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC și întrucât 
dificultățile pe care le întâmpină acestea 
se vor accentua dacă se va continua 
victimizarea lor în raport cu bărbații, prin 
proiectarea unei imagini potrivit căreia se 
află în situații precare și sunt 
subapreciate, care nu contribuie cu nimic 
la stima de sine a femeilor, în apărarea 
demnității lor și sporirea calităților și a 
particularităților genului feminin;

Or. es

Amendamentul 46
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor obstacole, cum ar fi 
stereotipurile și locurile de muncă 
dominate de bărbați; întrucât există o 
puternică segregare verticală și orizontală 
în sectorul TIC, iar femeile sunt adesea 
supracalificate pentru pozițiile pe care le 
ocupă; întrucât doar o mică minoritate a 
femeilor ocupă poziții de ingineri de 
software cu calificări înalte;

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor factori, cum ar fi preferințele 
de gen, alegerile personale sau 
circumstanțele neprevăzute; întrucât există 
o puternică segregare verticală și orizontală 
în sectorul TIC, iar femeile pot constata că 
sunt supracalificate pentru pozițiile pe care 
le ocupă, inclusiv din proprie alegere; 
întrucât doar o mică minoritate a femeilor 
ocupă poziții de ingineri de software cu 
calificări înalte;
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Or. en

Amendamentul 47
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul TIC ca urmare a 
mai multor obstacole, cum ar fi 
stereotipurile și locurile de muncă 
dominate de bărbați; întrucât există o 
puternică segregare verticală și orizontală 
în sectorul TIC, iar femeile sunt adesea 
supracalificate pentru pozițiile pe care le 
ocupă; întrucât doar o mică minoritate a 
femeilor ocupă poziții de ingineri de 
software cu calificări înalte;

K. întrucât este mai probabil ca 
femeile să lupte să își găsească locul în 
sectorul TIC ca urmare a mai multor 
obstacole, cum ar fi stereotipurile și 
locurile de muncă dominate de bărbați; 
întrucât există o puternică segregare 
verticală și orizontală în sectorul TIC, iar 
femeile sunt adesea supracalificate pentru 
pozițiile pe care le ocupă; întrucât doar o 
mică minoritate a femeilor ocupă poziții de 
ingineri de software cu calificări înalte;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr mare 
dintre ele abandonând cariera lor în 
domeniul TIC - fenomen cunoscut sub 
numele de „leaky pipeline” („conducta 
spartă”), în principal din cauza echilibrului 
precar între viața profesională și cea 
privată, a constrângerilor organizaționale și 
a unui mediu dominat de bărbați;

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr mare 
dintre ele abandonându-și studiile 
superioare, oportunitățile academice și 
carierele în sectorul TIC - fenomen 
cunoscut sub numele de „leaky pipeline” 
(„conducta spartă”), în principal din cauza 
echilibrului precar între viața profesională 
și cea privată, a constrângerilor 
organizaționale și a unui mediu dominat de 
bărbați; întrucât pierderea anuală de 
productivitate pentru economia 
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europeană din cauză că femeile își 
părăsesc locurile de muncă în sectorul 
digital pentru a deveni inactive este de 
16,1 miliarde EUR14a;
__________________
14a Femeile în era digitală (2018).

Or. en

Amendamentul 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr mare 
dintre ele abandonând cariera lor în 
domeniul TIC - fenomen cunoscut sub 
numele de „leaky pipeline” („conducta 
spartă”), în principal din cauza echilibrului 
precar între viața profesională și cea 
privată, a constrângerilor organizaționale și 
a unui mediu dominat de bărbați;

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr mare 
dintre ele abandonând cariera lor în 
domeniul TIC - fenomen cunoscut sub 
numele de „leaky pipeline” („conducta 
spartă”), în principal din cauza echilibrului 
precar între viața profesională și cea 
privată, în special din cauza faptului că o 
remunerație pentru creșterea copilului nu 
este practic acordată niciodată în statele 
membre ale Uniunii Europene sau este 
acordată într-o măsură prea mică și din 
cauza constrângerilor organizaționale și a 
unui mediu dominat de bărbați;

Or. fr

Amendamentul 50
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr mare 

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr mare 
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dintre ele abandonând cariera lor în 
domeniul TIC - fenomen cunoscut sub 
numele de „leaky pipeline” („conducta 
spartă”), în principal din cauza echilibrului 
precar între viața profesională și cea 
privată, a constrângerilor organizaționale și 
a unui mediu dominat de bărbați;

dintre ele abandonând cariera lor în 
domeniul TIC - fenomen cunoscut sub 
numele de „leaky pipeline” („conducta 
spartă”), în principal din cauza alegerilor 
privind viața profesională și cea privată (în 
special a alegerilor orientate către 
familie), a priorităților și a preferințelor, a 
constrângerilor organizaționale, a presiunii 
profesionale și/sau a circumstanțelor 
neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 51
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr 
mare dintre ele abandonând cariera lor în 
domeniul TIC - fenomen cunoscut sub 
numele de „leaky pipeline” („conducta 
spartă”), în principal din cauza 
echilibrului precar între viața 
profesională și cea privată, a 
constrângerilor organizaționale și a unui 
mediu dominat de bărbați;

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei și întrucât 
nivelul de angajament în acest sector 
extrem de competitiv este legat în mod 
direct de posibilitatea de a concilia 
așteptările personale cu cele familiale, 
care generează, de asemenea, satisfacții 
deosebite;

Or. es

Amendamentul 52
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr mare 
dintre ele abandonând cariera lor în 

L. întrucât TIC este un sector cu o 
proporție scăzută de femei, un număr mare 
dintre ele abandonând cariera lor în 
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domeniul TIC - fenomen cunoscut sub 
numele de „leaky pipeline” („conducta 
spartă”), în principal din cauza echilibrului 
precar între viața profesională și cea 
privată, a constrângerilor organizaționale și 
a unui mediu dominat de bărbați;

domeniul TIC - fenomen cunoscut sub 
numele de „leaky pipeline” („conducta 
spartă”), în principal din cauza echilibrului 
precar între viața profesională și cea 
privată și a constrângerilor organizaționale;

Or. fr

Amendamentul 53
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât sectorul IT a cunoscut o 
creștere semnificativă a numărului de 
femei în consiliile de administrație, dar este 
și sectorul cu cel mai mare procentaj de 
consilii de administrație formate exclusiv 
din bărbați;

M. întrucât sectorul IT a cunoscut o 
creștere semnificativă a numărului de 
femei în consiliile de administrație, dar este 
și sectorul cu cel mai mare procentaj de 
consilii de administrație formate exclusiv 
din bărbați și întrucât nu se poate aplica 
fără discriminare un sistem de cote care 
nu răspund meritelor și exigențelor pe 
care le presupun astfel de funcții;

Or. es

Amendamentul 54
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât competența digitală 
înseamnă capacitatea de a obține, a 
prelucra și a comunica informații digitale 
și este afectată de mediul sociocultural și 
economic; întrucât femeile petrec mai 
mult timp decât bărbații implicate în 
acordarea de îngrijire neplătită și în 
munci casnice; întrucât acest lucru le 
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limitează timpul liber, timpul pentru 
muncă plătită sau posibilitatea de a 
dobândi competențe și aptitudini digitale 
pentru utilizarea internetului; întrucât 
acțiunile menite să sensibilizeze, care 
combat stereotipurile de gen și regulile, 
precum și o mai bună redistribuire a 
muncii neplătite pentru îngrijirea copiilor 
și pentru activitățile domestice ar permite 
o mai mare participare a femeilor pe piața 
muncii (digitale) și la formare, precum și 
obținerea unor competențe digitale mai 
bune;

Or. en

Amendamentul 55
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât numai un procent 
marginal de investitori în capital de risc, 
investitori providențiali și investitori sunt 
femei; atunci când fetele tind să studieze 
mai puține discipline TIC și STIM din 
învățământul primar până la cel secundar 
și universitar, până la numărul 
semnificativ mai mic de femei care 
lucrează în aceste domenii pe piața 
locurilor de muncă, precum și ca 
fondatoare și proprietare de întreprinderi 
private și startupuri, acest tip de procent 
mai mic de participare a femeilor la 
tehnologie are efect direct asupra întregii 
dezvoltări a societății și creează o 
prejudecată legată de inovare privind tipul 
de noi inovații și tehnologii oferite 
consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 56
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât femeile și bărbații sunt 
diferiți și complementari și au preferințe 
diferite; întrucât este de înțeles că au 
opțiuni de carieră diferite; întrucât, astfel, 
majoritatea bărbaților se orientează către 
domeniul TIC, în timp ce în domeniul 
filozofiei, al limbilor străine, al științelor 
economice și sociale sau în domeniul 
paramedical, bărbații sunt în mare parte 
subreprezentați (85 % fiind femei); 
întrucât aceste cifre sunt explicate în 
mare parte prin libertatea de alegere a 
persoanelor;

Or. fr

Amendamentul 57
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât femeile și fetele din 
regiunile rurale și din cele greu accesibile 
au acces și mai limitat la internet și la 
tehnologiile digitale și se confruntă cu 
bariere semnificativ mai mari care le 
împiedică să profite pe deplin de 
potențialul digital al tehnologiilor 
moderne;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât, mai multe femei dacă ar 
intra pe piața locurilor de muncă în 
sectorul digital, acest sector ar beneficia 
enorm de o rezervă talentată de 
competențe neexploatate și de perspective 
diverse, care ar putea crea un impuls 
pentru economia europeană în valoare de 
16 miliarde EUR sub formă de PIB 
anual;

Or. en

Amendamentul 59
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât incluziunea digitală 
înseamnă capacitatea tuturor persoanelor 
și comunităților de a avea acces și de a 
utiliza TIC; întrucât lipsa accesului, a 
unui preț accesibil și a educației, precum 
și așteptările legate de gen și regulile 
socioculturale, participarea educațională 
mai scăzută la STIM și TIC, utilizarea 
limitată a instrumentelor digitale și 
activitatea mai redusă pe platformele de 
comunicare socială din cauza violenței 
cibernetice împotriva fetelor și femeilor le 
exclud de la incluziunea digitală; întrucât 
dimensiunea incluziunii digitale din 
punctul de vedere al genului trebuie să 
facă parte din toate inițiativele și 
investițiile UE legate de TIC și 
digitalizare;

Or. en
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Amendamentul 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât femeile și bărbații sunt 
diferiți și complementari și au adesea 
preferințe diferite și întrucât încercarea 
de a realiza o paritate strictă în domeniile 
de studiu sau în profesii ar fi 
contraproductivă;

Or. fr

Amendamentul 61
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul Mc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mc. întrucât incluziunea financiară 
digitală înseamnă accesul digital la 
servicii financiare formale care sunt 
adecvate nevoilor și furnizate în mod 
responsabil la un cost accesibil, precum și 
utilizarea acestor servicii; întrucât legile 
și regulile care pot submina dreptul 
femeilor de a participa la forța de muncă, 
de a controla active, de a stabili și a 
accesa finanțare pentru a dezvolta 
întreprinderi formale și de a adopta 
decizii economice proprii sunt 
principalele motive pentru excluziunea 
financiară a femeilor; întrucât 
aproximativ un miliard de femei nu 
beneficiază încă de servicii financiare 
formale, din cauza lipsei de acces la 
documente de identificare, telefoane 
mobile, competențe digitale, capacitate 
financiară, precum și produse nepotrivite; 
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întrucât accesul mai bun și utilizarea mai 
intensă a unor servicii financiare digitale 
responsabile pot contribui la consolidarea 
puterii economice și a independenței 
economice a femeilor;

Or. en

Amendamentul 62
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul Md (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Md. întrucât capacitatea femeilor de a 
accesa și a utiliza tehnologiile digitale este 
afectată de factori legați de piață, cum ar 
fi investițiile, regulamentele și 
concurența; întrucât, în special în zonele 
rurale, investițiile în infrastructura 
digitală sunt mai puțin profitabile din 
punct de vedere economic; întrucât, în 
special în țările în curs de dezvoltare, 
femeile și fetele din zonele rurale 
lucrează, în general, în agricultură, iar 
munca lor este adesea neplătită, acestea 
având locuri de muncă mai precare și pe 
termen mai scurt; întrucât acest lucru 
conduce la traiul în medii deficitare în 
tehnologie și la dificultăți legate de 
accesibilitatea tehnologiilor digitale; 
întrucât accesibilitatea serviciilor digitale 
și accesul în siguranță la conexiunea de 
internet sunt esențiale pentru egalitatea 
de gen digitală;

Or. en

Amendamentul 63
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul Me (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Me. întrucât hărțuirea pe internet 
rămâne o preocupare majoră în ceea ce 
privește dezvoltarea aplicațiilor software 
în educație, întrucât un număr mare de 
persoane au fost victime ale unor noi 
forme de hărțuire sexuală și psihologică 
online în perioada pandemiei de COVID-
19, inclusiv atacuri cibernetice prin zoom, 
urmărirea sau amenințările online; 
întrucât, în multe dintre locurile de 
muncă, inclusiv în instituțiile UE, nu s-a 
pus în aplicare nicio măsură pentru a 
combate aceste noi forme de hărțuire 
sexuală și psihologică;

Or. en

Amendamentul 64
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul Mf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mf. întrucât obiectificarea, 
hipersexualizarea și exploatarea online a 
femeilor, în special prin pornografia pe 
internet, au un efect devastator asupra 
înțelegerii conceptului de sexualitate și 
asupra egalității de gen în general,

Or. en

Amendamentul 65
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentele Comisiei de a 
stimula participarea femeilor la societatea 
informațională inclusă în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să abordeze în continuare 
discrepanțele de gen grave din sectorul TIC 
în agenda digitală, în strategia digitală 
europeană și în toate celelalte politici de 
digitalizare;

1. salută angajamentele Comisiei de a 
stimula participarea femeilor la societatea 
informațională inclusă în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să abordeze în continuare 
discrepanțele de gen grave din sectorul TIC 
în agenda digitală, în strategia digitală 
europeană și în toate celelalte politici de 
digitalizare, cu măsuri concrete menite să 
sporească în mod specific participarea 
femeilor și a fetelor în sector;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentele Comisiei de a 
stimula participarea femeilor la societatea 
informațională inclusă în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să abordeze în continuare 
discrepanțele de gen grave din sectorul TIC 
în agenda digitală, în strategia digitală 
europeană și în toate celelalte politici de 
digitalizare;

1. salută angajamentele Comisiei de a 
stimula participarea femeilor la economia 
și societatea digitale incluse în Strategia 
privind egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să abordeze în continuare 
discrepanțele de gen grave din sectorul TIC 
în agenda digitală, în strategia digitală 
europeană și în toate celelalte politici și 
inițiative privind competențele și educația 
pentru digitalizare;

Or. en

Amendamentul 67
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentele Comisiei de a 
stimula participarea femeilor la societatea 
informațională inclusă în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să abordeze în continuare 
discrepanțele de gen grave din sectorul TIC 
în agenda digitală, în strategia digitală 
europeană și în toate celelalte politici de 
digitalizare;

1. salută angajamentele Comisiei de a 
stimula participarea femeilor la societatea 
informațională inclusă în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să abordeze în continuare 
discrepanțele de gen grave din sectorul TIC 
în agenda digitală, cât mai mult posibil în 
întregul context, în strategia digitală 
europeană și în toate celelalte politici de 
digitalizare;

Or. en

Amendamentul 68
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentele Comisiei de a 
stimula participarea femeilor la societatea 
informațională inclusă în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să abordeze în continuare 
discrepanțele de gen grave din sectorul TIC 
în agenda digitală, în strategia digitală 
europeană și în toate celelalte politici de 
digitalizare;

1. ia act de angajamentele Comisiei 
de a stimula participarea femeilor la 
societatea informațională inclusă în 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025; invită Comisia să abordeze în 
continuare discrepanțele de gen grave din 
sectorul TIC în agenda digitală, în strategia 
digitală europeană și în toate celelalte 
politici de digitalizare;

Or. fr

Amendamentul 69
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentele Comisiei de a 1. salută angajamentele Comisiei de a 
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stimula participarea femeilor la societatea 
informațională inclusă în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să abordeze în continuare 
discrepanțele de gen grave din sectorul 
TIC în agenda digitală, în strategia digitală 
europeană și în toate celelalte politici de 
digitalizare;

stimula participarea femeilor la societatea 
informațională inclusă în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025; invită 
Comisia să acționeze în continuare pentru 
a favoriza implicarea femeilor care doresc 
acest lucru în sectorul TIC în agenda 
digitală, în strategia digitală europeană și în 
toate celelalte politici de digitalizare;

Or. fr

Amendamentul 70
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
alinieze măsurile pentru promovarea 
tranziției digitale cu obiectivele Uniunii 
privind egalitatea de gen; subliniază că 
tranziția digitală nu ar trebui să lase pe 
nimeni în urmă și solicită măsuri pentru a 
combate discriminarea privind accesul la 
piața forței de muncă pentru femei și 
diferența de remunerare între femei și 
bărbați și pentru a asigura condiții de 
muncă echitabile și decente pentru femei 
în sectorul digital;

Or. en

Amendamentul 71
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază impactul important 
asupra creșterii participării femeilor în 
sectorul digital, precum și asupra 
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combaterii disparităților, a stereotipurilor 
și a discriminării de gen reproduse prin 
proiectarea și utilizarea tehnologiei;

Or. en

Amendamentul 72
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să țină seama în 
mod corespunzător de disparitatea de gen 
în domeniul digital atunci când negociază 
programele din cadrul următorului cadru 
financiar multianual (CFM) și fondurile și 
împrumuturile din cadrul planului de 
redresare și să crească gradul de 
conștientizare a acestor mecanisme în 
rândul femeilor;

2. invită Comisia să țină seama în 
mod corespunzător de disparitatea de gen 
în domeniul digital atunci când negociază 
programele din cadrul următorului cadru 
financiar multianual (CFM) și fondurile și 
împrumuturile din cadrul planului de 
redresare, să aplice integrarea dimensiunii 
de gen în buget pentru toate fondurile și 
programele cu indicatori măsurabili și cu 
consultarea organizațiilor societății civile, 
în special a organizațiilor pentru 
drepturile femeilor și pentru femei, și să 
crească gradul de conștientizare a acestor 
mecanisme;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să țină seama în 
mod corespunzător de disparitatea de gen 
în domeniul digital atunci când negociază 
programele din cadrul următorului cadru 
financiar multianual (CFM) și fondurile și 

2. invită Comisia să țină seama în 
mod corespunzător de disparitatea de gen 
în domeniul digital atunci când negociază 
programele din cadrul următorului cadru 
financiar multianual (CFM) și fondurile și 
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împrumuturile din cadrul planului de 
redresare și să crească gradul de 
conștientizare a acestor mecanisme în 
rândul femeilor;

împrumuturile din cadrul planului de 
redresare și să crească gradul de 
conștientizare a acestor mecanisme în 
rândul femeilor; subliniază că integrarea 
dimensiunii de gen în buget și integrarea 
perspectivei de gen ar trebui să facă parte 
din politicile de sprijinire a dezvoltării 
TIC;

Or. en

Amendamentul 74
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să țină seama în 
mod corespunzător de disparitatea de gen 
în domeniul digital atunci când negociază 
programele din cadrul următorului cadru 
financiar multianual (CFM) și fondurile și 
împrumuturile din cadrul planului de 
redresare și să crească gradul de 
conștientizare a acestor mecanisme în 
rândul femeilor;

2. invită Comisia să țină seama în 
mod corespunzător de disparitatea de gen 
în domeniul digital și de faptul că trebuie 
să încerce să asigure accesul egal al 
bărbaților și al femeilor atunci când 
negociază programele din cadrul 
următorului cadru financiar multianual 
(CFM) și fondurile și împrumuturile din 
cadrul planului de redresare și să crească 
gradul de conștientizare a acestor 
mecanisme în rândul femeilor;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să 
acorde finanțare adecvată programelor 
care vizează atragerea unui număr mai 
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mare de fete și femei să studieze și să 
lucreze în domeniile STIM; îndeamnă 
Comisia și statele membre să creeze 
programe de antreprenoriat care să 
finanțeze femeile și fetele care încep 
proiecte tehnice sau înființează noi 
întreprinderi; solicită Comisiei și statelor 
membre să asigure discriminarea pozitivă 
a întreprinderilor care prezintă echilibru 
de gen în contextul accesul la fondurile 
europene;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. încurajează Comisia și statele 
membre să achiziționeze servicii TIC de la 
furnizori care aplică echilibrul de gen în 
întreprinderile și în consiliile lor de 
administrație;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită Comisia să asigure punerea 
în aplicare deplină a declarației ministeriale 
de angajament privind „Femeile în sectorul 
digital”;

3. invită Comisia și statele membre să 
asigure punerea în aplicare deplină a 
declarației ministeriale de angajament 
privind „Femeile în sectorul digital”; invită 
Comisia să monitorizeze punerea în 
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aplicare a planurilor naționale 
transsectoriale ale statelor membre 
privind femeile în sectorul digital;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că femeile cu 
dizabilități, femeile care sunt membre ale 
grupurilor tradițional marginalizate, 
femeile din medii socioeconomice mai 
precare, femeile în vârstă, femeile din 
zonele rurale, precum și femeile refugiate 
și migrante au nevoi și probleme specifice 
privind accesul la serviciile digitale și 
infrastructura aferentă; subliniază 
importanța unei abordări intersecționale 
a tuturor inițiativelor de integrare a 
perspectivei de gen în ceea ce privește 
sporirea accesului femeilor la serviciile 
digitale și utilizarea acestora, la educație 
și locuri de muncă în economia și 
societatea digitale;

Or. en

Amendamentul 79
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze strategii politice menite să 
crească participarea femeilor în domenii 
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legate de știință, tehnologie, inginerie și 
matematică (STIM), de IA și de sectorul 
cercetării și inovării și să adopte o 
abordare pe mai multe niveluri pentru a 
soluționa disparitatea de gen la toate 
nivelurile educației și ocupării forței de 
muncă în sectorul digital;

Or. pl

Amendamentul 80
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. încurajează Comisia și statele 
membre să promoveze competențele 
digitale, incluziunea digitală și 
incluziunea financiară digitală a fetelor și 
a femeilor prin elaborarea și punerea în 
aplicare a unor strategii digitale care să 
vizeze în mod activ eliminarea decalajului 
de gen între femei și bărbați din educație, 
muncă, acces și adoptare și să 
îmbunătățească accesibilitatea 
tehnologiilor digitale și siguranța online;

Or. en

Amendamentul 81
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este important să se 
asigure integrarea perspectivei de gen în 
educația digitală la toate nivelurile, 
inclusiv în educația extracurriculară, 
informală și non-formală, inclusiv pentru 

4. subliniază că este important să se 
țină seama de alegerile și preferințele 
personale ale fetelor atunci când se 
întreprind acțiuni în educația digitală la 
toate nivelurile, inclusiv în educația 
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personalul didactic; solicită strategii 
specifice pentru diferite categorii de vârstă;

extracurriculară, informală și non-formală, 
inclusiv pentru personalul didactic; solicită 
strategii specifice pentru diferite categorii 
de vârstă;

Or. en

Amendamentul 82
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este important să se 
asigure integrarea perspectivei de gen în 
educația digitală la toate nivelurile, 
inclusiv în educația extracurriculară, 
informală și non-formală, inclusiv pentru 
personalul didactic; solicită strategii 
specifice pentru diferite categorii de vârstă;

4. subliniază că este important să se 
asigure educația digitală la toate nivelurile, 
inclusiv în educația extracurriculară, 
informală și non-formală, inclusiv pentru 
personalul didactic; solicită strategii 
specifice pentru diferite categorii de vârstă;

Or. es

Amendamentul 83
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este important să se 
asigure integrarea perspectivei de gen în 
educația digitală la toate nivelurile, 
inclusiv în educația extracurriculară, 
informală și non-formală, inclusiv pentru 
personalul didactic; solicită strategii 
specifice pentru diferite categorii de vârstă;

4. subliniază că este important să se 
asigure accesul egal al femeilor și al 
bărbaților în educația digitală la toate 
nivelurile, inclusiv în educația 
extracurriculară, informală și non-formală, 
inclusiv pentru personalul didactic; solicită 
strategii specifice pentru diferite categorii 
de vârstă;

Or. fr
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Amendamentul 84
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită statele membre să facă 
accesibilă educația TIC pentru femeile 
din toate mediile, adaptând metodele, 
programele și taxele de predare la diferiții 
factori care determină accesul femeilor la 
educație, cum ar fi maternitatea, statutul 
de migrant și sărăcia femeilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită editorii de cărți să inverseze 
„efectul Matilda”, apreciind femeile 
pentru munca lor care a fost însușită de 
bărbați, astfel încât fetele să nu vadă 
numai nume de bărbați în cărțile 
științifice și să aibă modele de urmat 
feminine;

Or. en

Amendamentul 86
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează Comisia și statele 
membre să abordeze disparitatea de gen 
din sectorul TIC și să coopereze pentru 
găsirea de soluții și schimbul de bune 
practici privind o mai bună integrare a 
fetelor în educația digitală de la o vârstă 
foarte fragedă; solicită UE și statelor 
membre să dezvolte, să sprijine și să pună 
în aplicare acțiunile promovate de ONU și 
organele sale;

5. încurajează Comisia și statele 
membre să facă schimb de bune practici 
privind oportunitățile echitabile ale fetelor 
în educația digitală de la o vârstă foarte 
fragedă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează Comisia și statele 
membre să abordeze disparitatea de gen 
din sectorul TIC și să coopereze pentru 
găsirea de soluții și schimbul de bune 
practici privind o mai bună integrare a 
fetelor în educația digitală de la o vârstă 
foarte fragedă; solicită UE și statelor 
membre să dezvolte, să sprijine și să pună 
în aplicare acțiunile promovate de ONU și 
organele sale;

5. încurajează Comisia și statele 
membre, dezvoltatorii, întreprinderile și 
universitățile să abordeze disparitatea de 
gen din sectorul TIC și să coopereze pentru 
găsirea de soluții și schimbul de bune 
practici privind o mai bună integrare a 
fetelor în discipline relevante pentru 
educația digitală începând de la o vârstă 
fragedă; solicită UE și statelor membre să 
dezvolte, să sprijine și să pună în aplicare 
acțiunile promovate de ONU și organele 
sale;

Or. en

Amendamentul 88
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. încurajează Comisia și statele 
membre să abordeze disparitatea de gen 
din sectorul TIC și să coopereze pentru 
găsirea de soluții și schimbul de bune 
practici privind o mai bună integrare a 
fetelor în educația digitală de la o vârstă 
foarte fragedă; solicită UE și statelor 
membre să dezvolte, să sprijine și să pună 
în aplicare acțiunile promovate de ONU și 
organele sale;

5. încurajează Comisia și statele 
membre să abordeze diferențele de gen din 
sectorul TIC și să coopereze pentru găsirea 
de soluții și schimbul de bune practici 
privind o mai bună integrare a fetelor în 
educația digitală de la o vârstă fragedă, 
ținând seama de perioada de maturizare 
specifică fiecărui sex;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să abordeze în 
detaliu problema numărului mic de femei 
care participă la studii și cariere în 
domeniul TIC, inclusiv în planul actualizat 
de acțiune în domeniul educației digitale; 
invită instituțiile de învățământ să 
încurajeze fetele să studieze matematica, 
codificarea, TIC și disciplinele științifice 
din școli;

6. invită Comisia să abordeze în 
detaliu problema numărului mic de femei 
care participă la studii și cariere în 
domeniul TIC și să asigure o perspectivă 
de gen puternică în programul Europa 
digitală și în planul actualizat de acțiune în 
domeniul educației digitale; invită 
instituțiile de învățământ să includă o 
componentă de gen în toate programele 
de învățământ, materialele educaționale și 
practicile de predare legate de STIM și 
TIC de la o vârstă fragedă pentru a 
încuraja fetele să studieze și să continue 
să studieze matematica, codificarea, TIC și 
disciplinele științifice din școli;

Or. en

Amendamentul 90
Terry Reintke
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să abordeze în 
detaliu problema numărului mic de femei 
care participă la studii și cariere în 
domeniul TIC, inclusiv în planul actualizat 
de acțiune în domeniul educației digitale; 
invită instituțiile de învățământ să 
încurajeze fetele să studieze matematica, 
codificarea, TIC și disciplinele științifice 
din școli;

6. invită Comisia să abordeze în 
detaliu problema numărului mic de femei 
care participă la studii și cariere în 
domeniul TIC, inclusiv în planul actualizat 
de acțiune în domeniul educației digitale, 
inclusiv problema accesibilității 
echipamentelor digitale costisitoare cu 
factori care afectează și mai mult fetele și 
femeile din familii cu venituri mai mici; 
invită instituțiile de învățământ să 
încurajeze fetele să studieze matematica, 
codificarea, TIC și disciplinele științifice 
din școli;

Or. en

Amendamentul 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să abordeze în 
detaliu problema numărului mic de femei 
care participă la studii și cariere în 
domeniul TIC, inclusiv în planul 
actualizat de acțiune în domeniul 
educației digitale; invită instituțiile de 
învățământ să încurajeze fetele să studieze 
matematica, codificarea, TIC și disciplinele 
științifice din școli;

6. invită instituțiile de învățământ să 
încurajeze fetele să studieze matematica, 
codificarea, TIC și disciplinele științifice 
din școli; reamintește, totuși, că libertatea 
de a exercita o profesie, oricare ar fi 
aceasta, este rezultatul unei alegeri libere 
pentru femei și că orice politică de gen cu 
caracter obligatoriu constituie un 
obstacol, o sursă de nedreptate și o 
încălcare a libertății individuale;

Or. fr

Amendamentul 92
Terry Reintke
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. încurajează Comisia și statele 
membre să colaboreze cu instituțiile de 
învățământ și cu organizațiile societății 
civile pentru a evalua și a reproiecta 
formatele educaționale TIC care 
perpetuează stereotipurile de gen;

Or. en

Amendamentul 93
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că este important ca 
încrederea în sine să devină o parte 
integrantă a identității feminine în 
domeniile științelor, tehnologiilor, 
ingineriei și matematicii (STIM) și TIC în 
învățământul preșcolar și primar și ca 
stereotipurile dăunătoare legate de rolul 
fetelor și băieților să fie eliminate;

7. subliniază că este important ca 
femeile și fetele să devină coautoare ale 
propriului lor viitor ca parte integrantă a 
educației în domeniile științelor, 
tehnologiilor, ingineriei și matematicii 
(STIM) și TIC în învățământul preșcolar și 
primar și ca stereotipurile dăunătoare 
legate de rolul fetelor și băieților să fie 
eliminate;

Or. en

Amendamentul 94
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că este important ca 
încrederea în sine să devină o parte 

7. subliniază că este important ca 
încrederea în sine să devină o parte 
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integrantă a identității feminine în 
domeniile științelor, tehnologiilor, 
ingineriei și matematicii (STIM) și TIC în 
învățământul preșcolar și primar și ca 
stereotipurile dăunătoare legate de rolul 
fetelor și băieților să fie eliminate;

integrantă a identității feminine în 
domeniile științelor, tehnologiilor, 
ingineriei și matematicii (STIM) și TIC în 
învățământul preșcolar și primar și ca 
perspectiva și prejudecățile de gen atât de 
dăunătoare pentru fete și băieți să fie 
eliminate;

Or. es

Amendamentul 95
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că este important ca 
încrederea în sine să devină o parte 
integrantă a identității feminine în 
domeniile științelor, tehnologiilor, 
ingineriei și matematicii (STIM) și TIC în 
învățământul preșcolar și primar și ca 
stereotipurile dăunătoare legate de rolul 
fetelor și băieților să fie eliminate;

7. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 96
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că este important ca 
încrederea în sine să devină o parte 
integrantă a identității feminine în 
domeniile științelor, tehnologiilor, 
ingineriei și matematicii (STIM) și TIC în 
învățământul preșcolar și primar și ca 
stereotipurile dăunătoare legate de rolul 

7. subliniază că este important ca 
fetele să fie încurajate să se orienteze spre 
domeniile științelor, tehnologiilor, 
ingineriei și matematicii (STIM) și TIC în 
învățământul preșcolar și primar, astfel 
încât ele să își poată alege cariera fiind pe 
deplin conștiente de posibilitățile care le 
sunt puse la dispoziție, atât lor, cât și 
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fetelor și băieților să fie eliminate; băieților;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
instituie programe de mentorat cu exemple 
de urmat feminine în domeniul TIC la toate 
nivelurile de educație;

8. invită Comisia și statele membre să 
instituie programe de mentorat cu exemple 
de urmat feminine în domeniul TIC la toate 
nivelurile de educație; invită Comisia și 
statele membre să promoveze campaniile 
de sensibilizare adresate elevilor și 
părinților, pentru a combate stereotipurile 
de gen privind ceea ce constituie 
discipline sau locuri de muncă pentru 
bărbați sau femei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
instituie programe de mentorat cu exemple 
de urmat feminine în domeniul TIC la toate 
nivelurile de educație;

8. invită Comisia și statele membre să 
instituie programe de mentorat cu exemple 
de urmat feminine în domeniul TIC la toate 
nivelurile de educație; invită Comisia și 
statele membre să promoveze campaniile 
de sensibilizare adresate atât elevilor, cât 
și părinților lor, pentru a combate 
stereotipurile de gen legate de proiectele 
școlare și locurile de muncă;
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Or. en

Amendamentul 99
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
instituie programe de mentorat cu exemple 
de urmat feminine în domeniul TIC la toate 
nivelurile de educație;

8. invită Comisia și statele membre să 
instituie programe de mentorat cu exemple 
de urmat feminine în domeniul TIC la toate 
nivelurile de educație, în cazul în care 
acest lucru este posibil, fără ca această 
măsură să constituie o discriminare la 
angajare;

Or. fr

Amendamentul 100
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia și statele membre să 
țină cont de perspectiva de gen în 
elaborarea politicilor de educație digitală 
și să asigure că atât studenții, cât și 
studentele sunt calificați în mod egal 
pentru a prelua sarcini și roluri în cadrul 
unor locuri de muncă viitoare, pe o piață 
a muncii în continuă schimbare și că 
beneficiază de șanse egale, ceea ce le va 
permite să facă față provocărilor 
competitivității mondiale în viitor;

Or. pl
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Amendamentul 101
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor;

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor; subliniază că 
recomandarea Consiliului privind 
educația și formarea profesională și 
Agenda actualizată pentru competențe în 
Europa trebuie să asigure o perspectivă 
de gen;

Or. en

Amendamentul 102
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor;

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și 
să adapteze oportunitățile pentru a facilita 
tranziția profesională a femeilor la funcții 
în domeniul TIC, precum și formarea și 
sistemele de promovare a competențelor 
digitale ale fetelor și femeilor;

Or. en

Amendamentul 103
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 9



AM\1214273RO.docx 53/98 PE658.725v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor;

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale și să 
soluționeze problema excluderii digitale a 
tuturor grupurilor vulnerabile din 
societate, inclusiv a femeilor și a 
persoanelor în vârstă;

Or. pl

Amendamentul 104
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor;

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor care exprimă un interes 
real pentru acest subiect;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor;

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor, precum și 
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perfecționarea și recalificarea acestora;

Or. en

Amendamentul 106
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale ale 
fetelor și femeilor;

9. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și sistemele de 
promovare a competențelor digitale, în 
special ale fetelor și femeilor;

Or. fr

Amendamentul 107
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
adopte politici și măsuri de abordare a 
fenomenului „conductei sparte”;

eliminat

Or. es

Amendamentul 108
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 10. invită Comisia și statele membre să 
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adopte politici și măsuri de abordare a 
fenomenului „conductei sparte”;

adopte politici și măsuri pentru a permite 
femeilor să reconcilieze viața profesională 
în domeniul digital cu viața personală și 
de familie;

Or. fr

Amendamentul 109
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
adopte politici și măsuri de abordare a 
fenomenului „conductei sparte”;

10. invită Comisia și statele membre să 
adopte politici și măsuri de încurajare a 
menținerii locurilor de muncă în 
sectoarele economice-cheie;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia și statele membre să 
adopte politici și măsuri de abordare a 
incidenței ridicate a hărțuirii sexuale în 
centrele de învățământ și în școlile STIM;

Or. en

Amendamentul 111
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită ca egalitatea de gen să 
devină o parte coerentă și structurală a 
viitoarei strategii și politici pentru tineret a 
UE;

11. solicită ca promovarea egalității de 
șanse, fără discriminare, între femei și 
bărbați, să devină o parte coerentă și 
structurală a viitoarei strategii și politici 
pentru tineret a UE;

Or. fr

Amendamentul 112
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită ca egalitatea de gen să 
devină o parte coerentă și structurală a 
viitoarei strategii și politici pentru tineret a 
UE;

11. solicită ca egalitatea în contextul 
diferențelor dintre sexe să devină o parte 
coerentă și structurală a viitoarei strategii și 
politici pentru tineret a UE;

Or. es

Amendamentul 113
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că, pentru realizarea 
egalității de gen, este esențială elaborarea 
unei educații cuprinzătoare privind 
sexualitatea și relațiile de cuplu, care să 
includă combaterea violenței cibernetice, 
a hărțuirii sexuale online, a obiectificării, 
hipersexualizării și exploatării sexuale 
online a femeilor;

Or. en
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Amendamentul 114
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; invită statele membre să 
respecte tendințele din sectorul digital 
pentru a-și adapta, dacă este necesar, 
măsurile privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată;

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; invită statele membre să 
respecte tendințele din sectorul digital 
pentru a-și adapta, dacă este necesar, 
măsurile privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată; solicită încă de 
pe acum organizarea unei dezbateri care 
să ofere posibilitatea de a reflecta asupra 
punerii în aplicare a celor mai adecvate 
instrumente, cum ar fi remunerația 
pentru creșterea copilului;

Or. fr

Amendamentul 115
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; invită statele membre să 
respecte tendințele din sectorul digital 
pentru a-și adapta, dacă este necesar, 
măsurile privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată;

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient pentru a asigura faptul că 
ambii părinți pot beneficia de concediu de 
paternitate, concediu pentru creșterea 
copilului și concediu de îngrijitor plătit în 
acest sector; invită statele membre să 
monitorizeze tendințele din sectorul digital 
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pentru a-și adapta măsurile privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată care să respecte principiul 
egalității în remunerare și al egalității în 
responsabilitățile de îngrijire;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; invită statele membre să 
respecte tendințele din sectorul digital 
pentru a-și adapta, dacă este necesar, 
măsurile privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată;

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; încurajează statele membre 
să considere că TIC reprezintă o 
modalitate de a promova echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată și să 
respecte tendințele din sectorul digital 
pentru a-și adapta, dacă este necesar, 
măsurile deja existente privind echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
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profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; invită statele membre să 
respecte tendințele din sectorul digital 
pentru a-și adapta, dacă este necesar, 
măsurile privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată;

profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; invită statele membre să 
respecte tendințele din digitalizarea 
sectorului muncii, în special din sectorul 
digital pentru a-și adapta, dacă este 
necesar, măsurile privind echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată;

Or. en

Amendamentul 118
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; invită statele membre să 
respecte tendințele din sectorul digital 
pentru a-și adapta, dacă este necesar, 
măsurile privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată;

12. îndeamnă statele membre să 
transpună și să pună în aplicare pe deplin 
Directiva privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în 
mod eficient; invită statele membre să 
respecte tendințele din sectorul digital 
pentru a-și adapta, dacă este necesar și 
punând accentul pe alegerile și 
preferințele personale, măsurile privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată;

Or. en

Amendamentul 119
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre să își 
promoveze și să își consolideze sistemele 
care vizează distribuirea egală a 
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responsabilităților de îngrijire, care pot 
împiedica femeile să țină pasul cu 
educația TIC și să pătrundă în sectoarele 
digitale;

Or. en

Amendamentul 120
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați are un 
impact negativ ireversibil asupra 
decalajului de pensii dintre femei și bărbați 
în sectorul digital; salută angajamentul 
Comisiei de a prezenta, până la sfârșitul 
anului 2020, măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării, pentru a aborda 
în mod eficace diferențele de remunerare 
și de pensii între femei și bărbați;

13. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați are un 
impact negativ ireversibil asupra 
decalajului de pensii dintre femei și bărbați 
în sectorul digital; salută angajamentul 
Comisiei de a prezenta, până la sfârșitul 
anului 2020, măsuri pentru un cadru 
european armonizat privind transparența 
remunerării, care să coordoneze în mod 
corespunzător cele mai bune practici din 
statele membre și să acorde, totodată, 
atenția cuvenită circumstanțelor unice ale 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
Europa, precum și diverselor modele ale 
pieței forței de muncă existente în 
Uniunea Europeană;

Or. sv

Amendamentul 121
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați are un 
impact negativ ireversibil asupra 

13. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați care au 
prestat aceeași muncă și au aceleași 
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decalajului de pensii dintre femei și bărbați 
în sectorul digital; salută angajamentul 
Comisiei de a prezenta, până la sfârșitul 
anului 2020, măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării, pentru a aborda 
în mod eficace diferențele de remunerare și 
de pensii între femei și bărbați;

competențe are un impact negativ asupra 
decalajului de pensii dintre femei și bărbați 
în sectorul digital; ia act de angajamentul 
Comisiei de a prezenta, până la sfârșitul 
anului 2020, măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării, pentru a aborda 
în mod eficace diferențele de remunerare și 
de pensii între femei și bărbați; solicită ca 
la calcularea pensiei să se țină mai mult 
seama de timpul dedicat creșterii copiilor;

Or. fr

Amendamentul 122
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați are un 
impact negativ ireversibil asupra 
decalajului de pensii dintre femei și bărbați 
în sectorul digital; salută angajamentul 
Comisiei de a prezenta, până la sfârșitul 
anului 2020, măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării, pentru a aborda 
în mod eficace diferențele de remunerare și 
de pensii între femei și bărbați;

13. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați are un 
impact negativ ireversibil asupra 
decalajului de pensii dintre femei și bărbați 
în sectorul digital, precum și asupra 
eligibilității pentru prestațiile de asigurări 
sociale, cum ar fi concediul plătit legal; 
salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta, până la sfârșitul anului 2020, 
măsuri obligatorii privind transparența 
remunerării, pentru a aborda în mod 
eficace diferențele de remunerare și de 
pensii între femei și bărbați și sărăcia în 
rândul persoanelor vârstnice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați are un 
impact negativ ireversibil asupra 
decalajului de pensii dintre femei și bărbați 
în sectorul digital; salută angajamentul 
Comisiei de a prezenta, până la sfârșitul 
anului 2020, măsuri obligatorii privind 
transparența remunerării, pentru a aborda 
în mod eficace diferențele de remunerare și 
de pensii între femei și bărbați;

13. subliniază că diferența de 
remunerare între femei și bărbați are un 
impact negativ ireversibil asupra 
decalajului de pensii dintre femei și 
bărbați, inclusiv în sectorul digital; salută 
angajamentul Comisiei de a prezenta, până 
la sfârșitul anului 2020, măsuri obligatorii 
privind transparența remunerării, pentru a 
aborda în mod eficace diferențele de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 124
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că modalitățile de 
muncă la distanță permit munca de acasă 
și au potențialul de a conduce la un 
echilibru mai bun între viața profesională 
și cea privată; observă, totuși, riscul de 
creștere a diferenței de remunerare, dacă 
munca la distanță nu este reglementată 
corespunzător și este desfășurată în 
principal de femei; solicită Comisiei să 
examineze această situație și să propună 
răspunsuri ale UE în această privință;

Or. en

Amendamentul 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
promoveze egalitatea de gen în 
întreprinderile din sectorul TIC și în 
sectoarele conexe, precum și în economia 
digitală, și să adopte politici orizontale 
pentru a reduce disparitatea de gen în 
economia digitală;

eliminat

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
promoveze egalitatea de gen în 
întreprinderile din sectorul TIC și în 
sectoarele conexe, precum și în economia 
digitală, și să adopte politici orizontale 
pentru a reduce disparitatea de gen în 
economia digitală;

14. invită Comisia și statele membre să 
promoveze egalitatea de gen în 
întreprinderile din sectorul TIC și în 
sectoarele conexe, precum și în economia 
digitală, și să adopte politici orizontale 
pentru a reduce disparitatea de gen în 
economia digitală; solicită Comisiei și 
statelor membre să pună în aplicare 
politici/orientări privind achizițiile publice 
care să asigure discriminarea pozitivă 
întreprinderile care angajează femei și 
fete în locuri de muncă în domeniile 
STIM; solicită Comisiei și statelor 
membre să promoveze un prag minim al 
numărului de femei din domeniul 
cercetării care să fie implicate în 
proiectele TIC; încurajează Comisia și 
statele membre să îndemne întreprinderile 
din domeniul TIC, publice și private, să își 
formeze departamentele de resurse umane 
cu „prejudecăți inconștiente privind 
discriminarea de gen”, cu scopul de a 
promova recrutarea echilibrată din 
perspectiva genului;
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Or. en

Amendamentul 127
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
promoveze egalitatea de gen în 
întreprinderile din sectorul TIC și în 
sectoarele conexe, precum și în economia 
digitală, și să adopte politici orizontale 
pentru a reduce disparitatea de gen în 
economia digitală;

14. invită Comisia și statele membre să 
promoveze egalitatea de gen în 
întreprinderile din sectorul TIC și în 
sectoarele conexe, precum și în economia 
digitală, și să adopte politici orizontale 
pentru a reduce disparitatea de gen în 
economia digitală, după caz, ținând 
întotdeauna seama de valoarea pe care o 
are diferența de sex dintre bărbați și 
femei;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
promoveze egalitatea de gen în 
întreprinderile din sectorul TIC și în 
sectoarele conexe, precum și în economia 
digitală, și să adopte politici orizontale 
pentru a reduce disparitatea de gen în 
economia digitală;

14. invită Comisia și statele membre să 
adopte politici orizontale pentru a reduce 
disparitatea de gen în economia digitală; 
consideră că întreprinderile din sectorul 
TIC și din sectoarele conexe, precum și 
cele din economia digitală ar trebui să 
adopte planuri și protocoale privind 
egalitatea de gen pentru a-și îmbunătăți și 
monitoriza performanța cu privire la 
participarea femeilor, inclusiv la nivel de 
gestionare și conducere, precum și 
programe de mentorat;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin cauzele și factorii care 
conduc la o rată ridicată a abandonului de 
către femei a carierelor digitale și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă în sectorul 
digital;

15. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin cauzele și factorii care 
conduc la o rată ridicată a abandonului de 
către femei a carierelor digitale; invită 
Comisia și statele membre să analizeze 
efectul pe care îl are lipsa echilibrului 
dintre viața profesională și cea privată 
asupra capacității femeilor de a participa 
la cursurile de perfecționare necesare 
pentru a menține nivelul necesar de 
competențe în sectorul TIC; invită 
Comisia și statele membre să dezvolte 
mecanisme și programe pentru integrarea 
femeilor și a fetelor în inițiativele privind 
educația, formarea și ocuparea forței de 
muncă în sectorul digital;

Or. en

Amendamentul 130
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin cauzele și factorii care 
conduc la o rată ridicată a abandonului de 
către femei a carierelor digitale și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 

15. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin cauzele și factorii care 
conduc la o rată ridicată a abandonului de 
către femei a carierelor digitale, respectând 
libertatea acestora de a alege posibilitatea 
de a se realiza în alte domenii, precum 
întemeierea unei familii, și să dezvolte 
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ocuparea forței de muncă în sectorul 
digital;

mecanisme și programe pentru integrarea 
femeilor și a fetelor în inițiativele privind 
educația, formarea și ocuparea forței de 
muncă în sectorul digital;

Or. es

Amendamentul 131
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin cauzele și factorii care 
conduc la o rată ridicată a abandonului de 
către femei a carierelor digitale și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă în sectorul 
digital;

15. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin și contextual cauzele și 
factorii sociali, personali și psihologici 
care conduc la o rată ridicată a abandonului 
de către femei a carierelor digitale și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă în sectorul 
digital;

Or. en

Amendamentul 132
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin cauzele și factorii care 
conduc la o rată ridicată a abandonului de 
către femei a carierelor digitale și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă în sectorul 

15. invită Comisia și statele membre să 
evalueze pe deplin cauzele și factorii care 
conduc la o rată ridicată a abandonului de 
către femei a carierelor digitale și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă în sectorul 
digital, indiferent de statutul lor juridic de 
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digital; migrant;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. încurajează Comisia și statele 
membre să introducă politici care să 
faciliteze accesul lucrătorilor 
independenți la sistemele de protecție 
socială, în special al femeilor 
antreprenoare din sectorul TIC și cel 
digital și subliniază, în această privință, 
că este necesar accesul lor la concediu de 
maternitate suficient și la servicii de 
îngrijire a copililor accesibile ca preț;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia și statele membre să 
lărgească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile antreprenoare și să îmbunătățească 
accesul la fondurile existente, astfel încât 
acestea să beneficieze de șanse egale de a 
concura pe piața unică digitală;

16. invită Comisia și statele membre să 
lărgească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile antreprenoare și să îmbunătățească 
accesul la fondurile existente, astfel încât 
acestea să beneficieze de șanse egale de a 
concura pe piața unică digitală; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
antreprenoriatul femeilor și implicarea 
lor în inovare, o componență mai 
echilibrată din perspectiva genului a 
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instituțiilor financiare, inclusiv a 
organizațiilor de capital de risc și a 
agențiilor de sprijin public pentru 
cercetare și dezvoltare privată, precum și 
premiile pentru proiectare și sistemele de 
stimulente pentru întreprinderile și 
organizațiile care pun în aplicare în mod 
activ politici neutre din punctul de vedere 
al genului legate de ținte măsurabile;

Or. en

Amendamentul 135
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia și statele membre să 
lărgească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile antreprenoare și să îmbunătățească 
accesul la fondurile existente, astfel încât 
acestea să beneficieze de șanse egale de a 
concura pe piața unică digitală;

16. invită Comisia și statele membre să 
lărgească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile antreprenoare și startupurile 
digitale conduse de femei și să 
îmbunătățească accesibilitatea fondurilor 
existente, astfel încât acestea să beneficieze 
de șanse egale de a concura pe piața unică 
digitală;

Or. en

Amendamentul 136
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze finanțarea 
cercetării privind aspectele legate de gen 
în domeniul TIC;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 137
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze finanțarea 
cercetării privind aspectele legate de gen în 
domeniul TIC;

17. încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze finanțarea 
cercetării privind aspectele legate de gen în 
domeniul TIC și îndeamnă statele membre 
să deblocheze Directiva privind 
reprezentarea egală a femeilor în 
comitetele executive; reamintește insistent 
Comisiei de responsabilitatea sa de a lua 
toate măsurile ce ar putea contribui la 
depășirea impasului din Consiliu pentru 
adoptarea unei legislații a UE privind 
transparența și un mai bun echilibru de 
gen în recrutările pentru pozițiile 
decizionale;

Or. en

Amendamentul 138
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze finanțarea 
cercetării privind aspectele legate de gen în 
domeniul TIC;

17. încurajează Comisia și statele 
membre să consolideze finanțarea 
cercetării privind aspectele legate de gen în 
domeniul TIC și consecințele digitalizării 
asupra perspectivelor de angajare ale 
femeilor;

Or. en
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Amendamentul 139
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că este extrem de 
important să existe mai multe exemple de 
urmat pentru femei și să se mărească 
numărul femeilor care ocupă posturi de 
conducere în sectorul TIC;

18. consideră că este extrem de 
important ca fetele și băieții să aibă acces 
egal la discipline precum matematica și 
științele, pentru a avea posibilitatea să-și 
aleagă cariera în mod liber și în 
cunoștință de cauză; subliniază că accesul 
persoanelor la posturi de conducere în 
sectorul TIC trebuie realizat exclusiv pe 
baza criteriilor de competență și 
meritocrație;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că este extrem de 
important să existe mai multe exemple de 
urmat pentru femei și să se mărească 
numărul femeilor care ocupă posturi de 
conducere în sectorul TIC;

18. consideră că este extrem de 
important să existe mai multe exemple de 
urmat pentru femei și să se mărească 
numărul femeilor care ocupă posturi de 
conducere în sectorul TIC; subliniază că 
este necesar ca întreprinderile din 
domeniul TIC să introducă practici de 
resurse umane care să promoveze 
diversitatea, cum ar fi echilibrul de gen în 
pozițiile de conducere de nivel mediu și 
superior și în consiliile de administrație 
ale întreprinderilor;

Or. en
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Amendamentul 141
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că sunt deosebit de 
relevante recunoașterea și eliminarea 
prejudecății legate de inovare în sectorul 
TIC, unde proiectanții și dezvoltatorii de 
servicii, programe software și aplicații 
pentru utilizatori sunt predominant 
bărbați, dar utilizatorii sunt în principal 
femei, de exemplu, în domeniul e-
sănătății; riscul ca cei care au cea mai 
mare nevoie de noi tehnologii și inovații 
să fie cei mai marginalizați este real;

Or. en

Amendamentul 142
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia și statele membre să 
adopte standardele Convenției 
Organizației Internaționale a Muncii 
privind violența și hărțuirea la locul de 
muncă, ca recunoaștere a faptului că 
hărțuirea sexuală în sectorul TIC 
profesional rămâne una dintre cele mai 
ridicate din orice profesie;

Or. en

Amendamentul 143
Annika Bruna, Virginie Joron
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media și audiovizual în 
dezvoltarea stereotipurilor de gen și în 
promovarea barierelor normative și 
culturale;

eliminat

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media și audiovizual în 
dezvoltarea stereotipurilor de gen și în 
promovarea barierelor normative și 
culturale;

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media și audiovizual în 
dezvoltarea stereotipurilor de gen și în 
promovarea barierelor normative și 
culturale, care se reproduce prin limbajul 
și imaginile diseminate;

Or. en

Amendamentul 145
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media și audiovizual în 
dezvoltarea stereotipurilor de gen și în 
promovarea barierelor normative și 
culturale;

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media și audiovizual în 
dezvoltarea și intensificarea stereotipurilor 
de gen și în promovarea barierelor 
normative și culturale;

Or. en
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Amendamentul 146
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media și audiovizual în 
dezvoltarea stereotipurilor de gen și în 
promovarea barierelor normative și 
culturale;

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media și audiovizual în 
dezvoltarea în mod derutant a perspectivei 
de gen a promovării barierelor normative 
și culturale;

Or. es

Amendamentul 147
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media și audiovizual în 
dezvoltarea stereotipurilor de gen și în 
promovarea barierelor normative și 
culturale;

19. subliniază impactul sectoarelor 
cultural, mass-media, al publicității și cel 
audiovizual în dezvoltarea stereotipurilor 
de gen și în promovarea barierelor 
normative și culturale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită industria audiovizuală și 
media să prezinte femeilor în domeniile 

20. invită industria audiovizuală și 
media să prezinte femeilor în domeniile 
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STIM și în profesiile din domeniul TIC; STIM și în profesiile din domeniul TIC; 
invită industriile media să includă femeile 
în dezbateri, în articolele din presa scrisă 
și în alte spații în care se conturează 
opinia publică și discursul privind 
subiecte tehnologice;

Or. en

Amendamentul 149
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită industria audiovizuală și 
media să prezinte femeilor în domeniile 
STIM și în profesiile din domeniul TIC;

20. invită industria audiovizuală și 
media să prezinte femeile în domeniile 
STIM și în profesiile din domeniul TIC, 
fără a crea noi stereotipuri prin 
diseminarea unei imagini distorsionate a 
realității și a alegerilor de carieră făcute 
de femei și bărbați;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită industria audiovizuală și 
media să prezinte femeilor în domeniile 
STIM și în profesiile din domeniul TIC;

20. invită industria audiovizuală și 
media să prezinte femeilor în domeniile 
STIM și în profesiile din domeniul TIC și 
să introducă diversitatea și oportunitatea 
domeniilor STIM și TIC; invită modelele 
de urmat masculine să promoveze 
egalitatea de gen în economia digitală;

Or. en
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Amendamentul 151
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită industria audiovizuală și 
media să prezinte femeilor în domeniile 
STIM și în profesiile din domeniul TIC;

20. invită industria audiovizuală și 
media să prezinte tot mai mult femeile și 
fetele, în special femeile și fetele care se 
confruntă cu discriminare intersecțională, 
în domeniile STIM și în profesiile din 
domeniul TIC;

Or. en

Amendamentul 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește importanța eliminării 
prejudecăților de gen, conștiente și 
inconștiente din punct de vedere al 
genului din aplicațiile de IA, jocurile 
video și jucăriile care devalorizează rolul 
femeilor și conduc la o participare redusă 
a femeilor la domeniile digitale, IA și 
TIC;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 153
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește importanța eliminării 
prejudecăților de gen, conștiente și 
inconștiente din punct de vedere al genului 
din aplicațiile de IA, jocurile video și 
jucăriile care devalorizează rolul femeilor 
și conduc la o participare redusă a femeilor 
la domeniile digitale, IA și TIC;

21. reamintește importanța eliminării 
prejudecăților de gen, conștiente și 
inconștiente din punct de vedere al genului 
din aplicațiile de IA, jocurile video și 
jucăriile care devalorizează rolul femeilor 
și conduc la o participare redusă a femeilor 
la domeniile digitale, IA și TIC; trebuie să 
luăm în considerare, atunci când 
construim sisteme IA, că inteligența 
artificială își reflectă creatorul și că, în 
prezent, dezvoltatorii sunt predominant 
bărbați;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește importanța eliminării 
prejudecăților de gen, conștiente și 
inconștiente din punct de vedere al genului 
din aplicațiile de IA, jocurile video și 
jucăriile care devalorizează rolul femeilor 
și conduc la o participare redusă a femeilor 
la domeniile digitale, IA și TIC;

21. reamintește importanța eliminării 
prejudecăților de gen, conștiente și 
inconștiente din punct de vedere al genului 
din aplicațiile de IA, jocurile video și 
jucăriile care perpetuează prejudecățile și 
stereotipurile de gen dăunătoare și conduc 
la o participare redusă a femeilor la 
domeniile digitale, IA și TIC;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21



AM\1214273RO.docx 77/98 PE658.725v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește importanța eliminării 
prejudecăților de gen, conștiente și 
inconștiente din punct de vedere al genului 
din aplicațiile de IA, jocurile video și 
jucăriile care devalorizează rolul femeilor 
și conduc la o participare redusă a femeilor 
la domeniile digitale, IA și TIC;

21. reamintește importanța eliminării 
prejudecăților de gen, conștiente și 
inconștiente din punct de vedere al genului 
din algoritmi, din aplicațiile de IA, jocurile 
video și jucăriile care devalorizează rolul 
femeilor și conduc la o participare redusă a 
femeilor la domeniile digitale, IA și TIC;

Or. en

Amendamentul 156
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește importanța eliminării 
prejudecăților de gen, conștiente și 
inconștiente din punct de vedere al 
genului din aplicațiile de IA, jocurile video 
și jucăriile care devalorizează rolul 
femeilor și conduc la o participare redusă a 
femeilor la domeniile digitale, IA și TIC;

21. reamintește importanța eliminării 
oricărei forme de discriminare între 
bărbați și femei din aplicațiile de IA, 
jocurile video și jucăriile care 
devalorizează rolul femeilor și conduc la o 
participare redusă a femeilor la domeniile 
digitale, IA și TIC;

Or. es

Amendamentul 157
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că TIC pot spori 
considerabil capacitatea femeilor de a 
participa la procesele electorale, la 
consultările publice, la anchete și la 
dezbateri, precum și de a prezenta petiții 
sau plângeri; invită Comisia și statele 

22. subliniază că TIC pot spori 
considerabil capacitatea femeilor de a 
participa la procesele electorale, la 
consultările publice, la anchete și la 
dezbateri, precum și de a prezenta petiții 
sau plângeri; invită Comisia și statele 
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membre să ia în considerare dimensiunea 
de gen în elaborarea inițiativelor de e-
guvernare; subliniază eficacitatea utilizării 
internetului pentru campanii, forumuri și 
creșterea vizibilității exemplelor de urmat 
feminine;

membre să ia în considerare bogăția 
complementarității diferenței dintre sexe 
în elaborarea inițiativelor de e-guvernare; 
subliniază eficacitatea utilizării internetului 
pentru campanii, forumuri și creșterea 
vizibilității exemplelor de urmat feminine;

Or. es

Amendamentul 158
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că TIC pot spori 
considerabil capacitatea femeilor de a 
participa la procesele electorale, la 
consultările publice, la anchete și la 
dezbateri, precum și de a prezenta petiții 
sau plângeri; invită Comisia și statele 
membre să ia în considerare dimensiunea 
de gen în elaborarea inițiativelor de e-
guvernare; subliniază eficacitatea utilizării 
internetului pentru campanii, forumuri și 
creșterea vizibilității exemplelor de urmat 
feminine;

22. subliniază că TIC pot spori 
considerabil capacitatea femeilor de a 
participa la procesele electorale, la 
consultările publice, la anchete și la 
dezbateri, precum și de a se organiza 
politic și de a prezenta petiții sau plângeri; 
invită Comisia și statele membre să ia în 
considerare dimensiunea de gen în 
elaborarea inițiativelor de e-guvernare; 
subliniază eficacitatea utilizării internetului 
pentru campanii, forumuri și creșterea 
vizibilității exemplelor de urmat feminine;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că TIC pot spori 
considerabil capacitatea femeilor de a 
participa la procesele electorale, la 
consultările publice, la anchete și la 

22. subliniază că TIC pot spori 
considerabil capacitatea femeilor de a 
participa la procesele electorale, la 
consultările publice, la anchete și la 
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dezbateri, precum și de a prezenta petiții 
sau plângeri; invită Comisia și statele 
membre să ia în considerare dimensiunea 
de gen în elaborarea inițiativelor de e-
guvernare; subliniază eficacitatea utilizării 
internetului pentru campanii, forumuri și 
creșterea vizibilității exemplelor de urmat 
feminine;

dezbateri, precum și de a organiza și a 
promova drepturile femeilor; invită 
Comisia și statele membre să ia în 
considerare dimensiunea de gen în 
elaborarea inițiativelor de e-guvernare; 
subliniază eficacitatea utilizării internetului 
pentru campanii, forumuri și creșterea 
vizibilității exemplelor de urmat feminine;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre să 
colaboreze în mod constructiv cu 
organizațiile societății civile digitale și să 
le sprijine, încurajând astfel de organizații 
să se implice în guvernanța internetului;

23. invită Comisia și statele membre să 
colaboreze în mod constructiv cu 
organizațiile societății civile digitale și să 
le sprijine, încurajând astfel de organizații 
să se implice în guvernanța internetului; 
invită Comisia și statele membre să 
colaboreze, de asemenea, îndeaproape cu 
organizațiile pentru drepturile femeilor 
pentru a răspunde mai bine preocupărilor 
prezente în viața de zi cu zi a femeilor și a 
fetelor și pentru a atenua aceste 
preocupări în elaborarea și punerea în 
aplicare a politicilor publice în domeniul 
tehnologiei;

Or. en

Amendamentul 161
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia și statele membre să 
colaboreze în mod constructiv cu 
organizațiile societății civile digitale și să 
le sprijine, încurajând astfel de organizații 
să se implice în guvernanța internetului;

23. invită Comisia și statele membre să 
colaboreze în mod constructiv cu 
organizațiile societății civile digitale și să 
le sprijine, în parteneriat cu organizațiile 
societății civile, încurajând astfel de 
organizații să se implice în guvernanța 
internetului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază importanța alfabetizării 
digitale și mediatice, a igienei și a 
siguranței cibernetice, în special în 
contextul abordării campaniilor de 
dezinformare conservatoare și patriarhale 
cu privire la drepturile femeilor;

Or. en

Amendamentul 163
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. încurajează statele membre și 
Comisia să organizeze campanii de 
sensibilizare, formare și integrare a 
egalității de gen pentru a evidenția 
impactul competențelor în domeniul TIC 
asupra emancipării economice a femeilor;

24. încurajează statele membre și 
Comisia să organizeze campanii de 
sensibilizare, formare și integrare a 
egalității de gen pentru a evidenția 
impactul competențelor în domeniul TIC 
asupra emancipării economice atât a 
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bărbaților, cât și a femeilor;

Or. es

Amendamentul 164
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază importanța integrării 
perspectivei de gen în digitalizare și invită 
Comisia și statele membre să implice 
femeile, organizațiile societății civile 
pentru femei și experții, atribuindu-le 
roluri active și de sprijin în elaborarea și 
punerea în aplicare a programelor 
guvernamentale existente și viitoare din 
domeniul digitalizării și în reproiectarea 
programelor guvernamentale existente 
pentru a promova incluziunea economică 
și digitală a femeilor; încurajează 
Comisia și statele membre să asigure 
formare la cerere în domeniul TIC pentru 
organizațiile pentru drepturile femeilor, în 
special pentru femeile care au mai puțin 
acces la instrumentele digitale, cum ar fi 
femeile migrante și femeile care se 
confruntă cu sărăcia, cu scopul de e 
îmbunătăți vizibilitatea și competențele de 
organizare online ale acestora;

Or. en

Amendamentul 165
Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că femeile trebuie să fie 
încurajate să joace un rol mai critic în 
conceperea, dezvoltarea, construcția și 
menținerea orașelor inteligente sau a 
satelor inteligente;

Or. en

Amendamentul 166
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. încurajează întreprinderile să își 
asume responsabilitatea socială și să 
aplice integrarea perspectivei de gen în 
strategiile lor pentru producția, 
proiectarea și comercializarea produselor 
și a aplicațiilor lor, precum și să prevină 
potențiale prejudecăți conștiente și 
inconștiente privind discriminarea de gen;

Or. en

Amendamentul 167
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută crearea tabloului de bord 
„Femeile în domeniul digital” ca parte 
integrantă a Indicelui economiei și 
societății digitale (DESI), precum și cei 
patru noi indicatori propuși de EIGE în 
raportul său din 2018 intitulat „Egalitatea 
de gen și tineretul: oportunitățile și 

25. ia act de crearea tabloului de bord 
„Femeile în domeniul digital” ca parte 
integrantă a Indicelui economiei și 
societății digitale (DESI), precum și cei 
patru noi indicatori propuși de EIGE în 
raportul său din 2018 intitulat „Egalitatea 
de gen și tineretul: oportunitățile și 



AM\1214273RO.docx 83/98 PE658.725v01-00

RO

riscurile digitalizării; riscurile digitalizării;

Or. fr

Amendamentul 168
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia și statele membre, 
precum și întreprinderile, să colecteze 
date defalcate pe sexe privind utilizarea 
TIC;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 169
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia și statele membre, 
precum și întreprinderile, să colecteze date 
defalcate pe sexe privind utilizarea TIC;

26. invită Comisia și statele membre, 
precum și întreprinderile, să colecteze date 
defalcate în funcție de gen și vârstă 
privind utilizarea TIC și să dezvolte 
inițiative pentru a înțelege mai bine și a 
aborda cauzele profunde ale disparității 
de gen în domeniul digital;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia și statele membre, 
precum și întreprinderile, să colecteze date 
defalcate pe sexe privind utilizarea TIC;

26. invită Comisia și statele membre, 
precum și platformele și întreprinderile, să 
colecteze date comparabile pe criterii de 
gen și date defalcate în funcție de gen și 
vârstă privind utilizarea TIC;

Or. en

Amendamentul 171
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită statele membre să 
armonizeze standardele de colectare a 
datelor cu scopul de a facilita comparația 
și schimbul de date și de exemple de bune 
practici;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze întreprinderile din domeniul 
TIC să publice rapoarte anuale privind 
diversitatea și diferența de remunerare 
între femei și bărbați în cadrul acestora;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. îndeamnă Comisia și statele 
membre să colecteze și să utilizeze datele 
defalcate pe criterii de gen existente deja 
pentru a promova mai mult cercetarea 
privind interacțiunea diverșilor factori, 
care împiedică incluziunea digitală a 
femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 174
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Securitate cibernetică Securitate cibernetică și violență bazată pe 
criterii de gen online

Or. en

Amendamentul 175
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Radka Maxová, Irène Tolleret, 
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Securitate cibernetică Drepturile și siguranța femeilor online

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

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Securitate cibernetică Violență cibernetică

Or. en

Amendamentul 177
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. recunoaște cu deosebită îngrijorare 
intensificarea infracțiunilor digitale și a 
actelor de hărțuire și violență împotriva 
femeilor în lumea digitală; solicită să se 
organizeze campanii de sensibilizare cu 
privire la riscurile implicate și să se ia 
măsuri de educare a femeilor cu privire la 
modul în care să se protejeze online; invită 
statele membre să confere autorităților de 
aplicare a legii competența de a gestiona în 
mod eficace infracțiunile digitale;

27. recunoaște cu deosebită îngrijorare 
intensificarea infracțiunilor digitale și a 
actelor de hărțuire și violență împotriva 
femeilor în lumea digitală; solicită să se 
organizeze campanii de sensibilizare cu 
privire la riscurile implicate și să se ia 
măsuri de educare a femeilor cu privire la 
modul în care să se protejeze online, 
precum și la modul în care să solicite 
ajutor în cazul unui incident; solicită să 
se organizeze campanii de avertizare cu 
privire la potențialii hărțuitori și agresori, 
la vigilența activă și eforturile de a-i opri, 
precum și la consecințele juridice și 
sociale ale acestor acte; solicită să se 
organizeze campanii de sensibilizare cu 
privire la comunicarea socială 
respectabilă pe internet și în special pe 
platformele de comunicare socială și la 
măsurile de educare a elevilor în acest 
sens; invită statele membre să confere 
autorităților de aplicare a legii competența 
de a gestiona în mod eficace infracțiunile 
digitale;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. recunoaște cu deosebită îngrijorare 
intensificarea infracțiunilor digitale și a 
actelor de hărțuire și violență împotriva 
femeilor în lumea digitală; solicită să se 
organizeze campanii de sensibilizare cu 
privire la riscurile implicate și să se ia 
măsuri de educare a femeilor cu privire la 
modul în care să se protejeze online; invită 
statele membre să confere autorităților de 
aplicare a legii competența de a gestiona în 
mod eficace infracțiunile digitale;

27. recunoaște cu deosebită îngrijorare 
intensificarea infracțiunilor digitale și a 
actelor de intimidare, hărțuire psihologică 
la locul de muncă, divulgare a 
informațiilor private pe internet, hărțuire 
și violență împotriva femeilor în lumea 
digitală; solicită să se organizeze campanii 
de sensibilizare și de educare a femeilor cu 
privire la modul în care își pot securiza 
conturile și comunicațiile pentru a se 
proteja online și pentru a asigura 
libertatea lor de exprimare și participarea 
lor semnificativă la discursul public și 
solicită, totodată, întreprinderilor și 
dezvoltatorilor să abordeze violența și 
abuzul în infrastructurile lor prin 
mecanisme eficace de raportare și 
suspendare; invită statele membre să 
confere autorităților de aplicare a legii 
competența de a investiga și de a urmări 
penal în mod eficace atacatorii rău-
intenționați, precum și de a sprijini 
victimele hărțuirii și violenței online;

Or. en

Amendamentul 179
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. recunoaște cu deosebită îngrijorare 
intensificarea infracțiunilor digitale și a 
actelor de hărțuire și violență împotriva 
femeilor în lumea digitală; solicită să se 
organizeze campanii de sensibilizare cu 
privire la riscurile implicate și să se ia 
măsuri de educare a femeilor cu privire la 
modul în care să se protejeze online; invită 
statele membre să confere autorităților de 
aplicare a legii competența de a gestiona în 
mod eficace infracțiunile digitale;

27. recunoaște cu deosebită îngrijorare 
intensificarea infracțiunilor digitale și a 
actelor de hărțuire și violență împotriva 
femeilor în lumea digitală; solicită să se 
organizeze campanii de sensibilizare cu 
privire la riscurile implicate și să se ia 
măsuri de educare a femeilor cu privire la 
modul în care să se protejeze online; invită 
statele membre să confere autorităților de 
aplicare a legii competența de a gestiona în 
mod eficace infracțiunile digitale; solicită 
statelor membre să aplice sancțiuni mai 
aspre pentru a combate aceste infracțiuni;

Or. fr

Amendamentul 180
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. recunoaște cu deosebită îngrijorare 
intensificarea infracțiunilor digitale și a 
actelor de hărțuire și violență împotriva 
femeilor în lumea digitală; solicită să se 
organizeze campanii de sensibilizare cu 
privire la riscurile implicate și să se ia 
măsuri de educare a femeilor cu privire la 
modul în care să se protejeze online; 
invită statele membre să confere 
autorităților de aplicare a legii competența 
de a gestiona în mod eficace infracțiunile 
digitale;

27. recunoaște cu deosebită îngrijorare 
intensificarea infracțiunilor digitale și a 
actelor de hărțuire și violență împotriva 
femeilor în lumea digitală, din cauza 
misoginismului, a rasismului și a fobiei 
față de persoanele LGBTI; invită statele 
membre să confere autorităților de aplicare 
a legii competența de a gestiona în mod 
eficace infracțiunile digitale, solicită să se 
organizeze campanii și să se acorde 
fonduri pentru protejarea femeilor online, 
solicită să se organizeze campanii de 
combatere a violenței bazate pe criterii de 
gen și a stereotipurilor de gen pentru a 
educa bărbații despre cum să 
interacționeze cu femeile online;

Or. en
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Amendamentul 181
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită statele membre să colecteze 
și să prezinte date defalcate în funcție de 
gen, cu privire la violența pe criterii de 
gen online; salută anunțul Comisiei 
referitor la o anchetă privind violența 
bazată pe criterii de gen și solicită ca 
această anchetă să investigheze diversele 
forme ale violenței bazate pe criterii de 
gen online, inclusiv impactul autocenzurii 
și al excluderii digitale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită instituțiilor, agențiilor și 
organismelor UE, precum și statelor 
membre și agențiilor lor de aplicare a legii 
să coopereze și să ia măsuri concrete 
pentru a-și coordona acțiunile de 
combatere a utilizării TIC pentru comiterea 
de infracțiuni; invită statele membre să își 
revizuiască dreptul penal pentru a garanta 
că noile forme de violență digitală sunt 
definite și recunoscute;

28. solicită instituțiilor, agențiilor și 
organismelor UE, precum și statelor 
membre și agențiilor lor de aplicare a legii 
să coopereze și să ia măsuri concrete 
pentru a-și coordona acțiunile de 
combatere a utilizării TIC pentru comiterea 
de infracțiuni, în special hărțuire sexuală 
online și trafic de persoane în scopul 
exploatării sexuale; invită statele membre 
să își revizuiască dreptul penal pentru a 
garanta că noile forme de violență digitală 
sunt definite și incriminate;

Or. en
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Amendamentul 183
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. regretă faptul că, în ultima 
perioadă, în multe dintre locurile de 
muncă, inclusiv în instituțiile UE, nu s-a 
pus în aplicare nicio măsură pentru a 
combate noile forme de hărțuire; invită 
instituțiile UE și toate celelalte locuri de 
muncă să adapteze imediat măsurile din 
domeniul resurselor umane care 
abordează forme vechi și noi de hărțuire 
online, inclusiv prin lansarea unui studiu 
amplu referitor la condițiile de muncă din 
această perioadă, prin cursuri de instruire 
obligatorii împotriva hărțuirii sexuale și 
prin instituirea unui număr pentru 
apeluri de urgență pentru victimele 
tuturor formelor de hărțuire;

Or. en

Amendamentul 184
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor;

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor, precum 
și pentru facilitarea canalelor de 
raportare și sprijinirea statelor membre la 
dezvoltarea instrumentelor de formare 
pentru forțele de poliție, sistemul de 
justiție și sectorul tehnologiei informației 
și comunicațiilor; subliniază problema 
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hărțuirii cibernetice și a hărțuirii pe 
internet (cunoscută și ca hărțuire online) 
în rândul adolescenților;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor;

29. solicită o directivă-cadru pentru 
prevenirea și combaterea violenței bazate 
pe gen, inclusiv a violenței cibernetice și a 
discursului online de incitare la ură 
împotriva femeilor; invită Comisia să 
asigure propunerea viitoare a unui act 
legislativ privind serviciile digitale și a 
unui nou cadru pentru cooperarea dintre 
platformele internet, care să abordeze 
responsabilitățile platformelor online cu 
privire la discursul de incitare la ură 
diseminat de utilizator și alte tipuri de 
conținut dăunător, abuziv și sexist, pentru 
a proteja siguranța online a femeilor și a 
îmbunătăți responsabilizarea;

Or. en

Amendamentul 186
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 



PE658.725v01-00 92/98 AM\1214273RO.docx

RO

cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor;

cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor, invită 
Comisia să elaboreze definiții juridice 
armonizate pentru violența cibernetică, 
ținând seama de perspectiva 
intersecțională, invită Comisia să implice 
societatea civilă la elaborarea unui nou 
cod de conduită pentru platformele online 
privind combaterea violenței bazate pe 
criterii de gen online;

Or. en

Amendamentul 187
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor;

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor; solicită 
interzicerea diseminării pe internet a 
ideologiilor care solicită plasarea femeilor 
într-o situație de inferioritate gravă, cum 
ar fi cele apărate de islamul radical;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
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directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor;

directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice, care adesea vizează femeile, 
cum ar fi activistele, politicienele și alte 
figuri publice, în încercarea de a le 
reduce la tăcere, precum și a discursului 
online de incitare la ură împotriva 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 189
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului online de 
incitare la ură împotriva femeilor;

29. solicită măsuri suplimentare 
obligatorii din punct de vedere juridic și o 
directivă pentru prevenirea și combaterea 
violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței 
cibernetice și a discursului online violent 
împotriva femeilor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită administrațiile publice 
naționale și instituțiile UE să colaboreze 
cu sectorul privat pentru a crea campanii-
model la nivel european, încurajând 
profesionistele la început de carieră să 
opteze pentru profesii în domeniul 
securității cibernetice, ceea ce ar reduce 
semnificativ lacunele în materie de 
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competențe, ar stimula economia și ar 
îmbunătăți reziliența generală a industriei 
securității cibernetice din Europa;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită statele membre să ratifice și 
să pună în aplicare fără întârziere 
Convenția (nr. 190) privind violența și 
hărțuirea din 2019 a Organizației 
Internaționale a Muncii, care se aplică, 
printre altele, pentru comunicațiile 
profesionale, inclusiv cele facilitate de 
tehnologiile informației și comunicațiilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să acorde finanțare adecvată 
pentru dezvoltarea unor soluții de IA care 
să prevină și să combată violența 
cibernetică și hărțuirea și exploatarea 
sexuală online îndreptată împotriva 
femeilor și fetelor, hărțuirea la locul de 
muncă și să contribuie la educarea 
cetățenilor;
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Or. en

Amendamentul 193
Terry Reintke

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită Comisia Europeană să 
asigure integrarea perspectivei de gen în 
actul legislativ privind serviciile digitale și 
în toate propunerile viitoare legate de 
domeniul digital;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domenii emergente

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. subliniază necesitatea unor 
eforturi de reglementare suplimentare 
pentru a garanta că IA respectă 
principiile și valorile egalității de gen și 
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nediscriminării, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 29 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. subliniază că este necesară 
aprofundarea înțelegerii din perspectiva 
genului a domeniilor emergente, cum ar fi 
procesul decizional bazat pe algoritmi, 
tehnologia blockchain și criptomonedele, 
colectarea și monitorizarea datelor și a 
metadatelor online, precum și stabilirea 
unor strategii de abordare a acestora;

Or. en

Amendamentul 197
Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
posibilitatea unei creșteri a decalajului 
digital dintre femei și bărbați în țările în 
curs de dezvoltare în contextul crizei 
actuale; subliniază că competența digitală 
este un instrument important în obținerea 
egalității de gen în strategiile de 
dezvoltare;

30. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
posibilitatea unei creșteri a decalajului 
digital dintre femei și bărbați în țările și 
regiunile în curs de dezvoltare în contextul 
crizei actuale; subliniază că competența 
digitală, accesibilitatea digitală și 
accesibilitatea digitală din punctul de 
vedere al prețului sunt instrumente 
importante în obținerea egalității de gen în 
strategiile de dezvoltare;

Or. en
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Amendamentul 198
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
posibilitatea unei creșteri a decalajului 
digital dintre femei și bărbați în țările în 
curs de dezvoltare în contextul crizei 
actuale; subliniază că competența digitală 
este un instrument important în obținerea 
egalității de gen în strategiile de 
dezvoltare;

30. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
posibilitatea unei creșteri a decalajului 
digital dintre femei și bărbați în țările în 
curs de dezvoltare în contextul crizei 
actuale; subliniază că competența digitală 
este un instrument important în asigurarea 
promovării egalității în demnitate între 
bărbați și femei în strategiile de 
dezvoltare;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
posibilitatea unei creșteri a decalajului 
digital dintre femei și bărbați în țările în 
curs de dezvoltare în contextul crizei 
actuale; subliniază că competența digitală 
este un instrument important în obținerea 
egalității de gen în strategiile de 
dezvoltare;

30. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
posibilitatea unei creșteri a decalajului 
digital dintre femei și bărbați în țările în 
curs de dezvoltare în contextul crizei 
actuale; subliniază că promovarea 
competenței digitale a femeilor și a fetelor 
este un instrument important în obținerea 
egalității de gen în strategiile de 
dezvoltare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază necesitatea de a 
canaliza fonduri de dezvoltare pentru 
promovarea educației digitale a fetelor și 
a femeilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. invită Comisia să utilizeze 
fondurile europene pentru a finanța 
proiecte conduse de femei în sectorul 
digital, în special pe cele care au impact 
social;

Or. en


