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Amendamentul 1
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025” 
(COM(2020)0152),

eliminat

Or. es

Amendamentul 2
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiul intitulat 
„Beneficiile economice ale egalității de 
gen în UE - Generarea de creștere 
economică prin egalitate de gen în cadrul 
învățământului STIM” publicat de 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați la 
10 august 20171a,
_________________
1a 
https://eige.europa.eu/publications/econo
mic-benefits-gender-equality-eu-how-
gender-equality-stem-education-leads-
economic-growth

Or. en

Amendamentul 3
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
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Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere cadrul strategic 
pentru cooperarea europeană în domeniul 
educației și formării profesionale (ET 
2020),

Or. en

Amendamentul 4
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 
21 ianuarie 2021 referitoare la eliminarea 
decalajului digital dintre femei și bărbați: 
participarea femeilor la economia 
digitală1a,

_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2021-0026_RO.html

Or. en

Amendamentul 5
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere concluziile 
Consiliului din 6 decembrie 2018 
intitulate „Egalitatea de gen, tineretul și 
digitalizarea”,

Or. en

Amendamentul 6
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere comunicarea 
Comisiei din 10 iunie 2016 intitulată „O 
nouă agendă pentru competențe în 
Europa - Să lucrăm împreună pentru 
consolidarea capitalului uman, a 
capacității de inserție profesională și a 
competitivității” (COM(2016)0381),

Or. en

Amendamentul 7
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Ziua 
internațională a femeilor și a fetelor din 
domeniul științei proclamată de ONU la 
11 februarie, pentru a obține accesul 
deplin și egal al femeilor și al fetelor și 
participarea acestora la știință, precum și 
pentru a obține egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor și a fetelor,

Or. en
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Amendamentul 8
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, care a intrat 
în vigoare în 2016, și, în special, 
obiectivul de dezvoltare durabilă 5 privind 
egalitatea de gen,

Or. en

Amendamentul 9
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere tabloul de bord 
din 2020 privind „Femeile în sectorul 
digital”1a,

_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
less-likely-work-or-be-skilled-ict

Or. en

Amendamentul 10
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
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Referirea 10 b (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 11
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul pe 2020 
referitor la indicele egalității de gen al 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE),

Or. en

Amendamentul 12
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 10 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția ONU 
asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW) 
adoptată în 1979, în special articolul 11,

Or. en
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Amendamentul 13
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Referirea 10 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 
21 ianuarie 2021 referitoare la eliminarea 
decalajului digital dintre femei și bărbați: 
participarea femeilor la economia 
digitală,

Or. en

Amendamentul 14
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 10 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul din 
10 august 2017 al Institutului European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) intitulat „Beneficiile 
economice ale egalității de gen în UE - 
Generarea de creștere economică prin 
egalitate de gen în cadrul învățământului 
STIM”,

Or. en

Amendamentul 15
Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive; întrucât, dacă se oferă o 
mai mare vizibilitate femeilor în domeniile 
STIM și contribuțiilor lor profesionale, 
pot fi generate modele de succes demne de 
urmat și, în definitiv, un grad mai ridicat 
de incluziune, pe lângă intensificarea 
transformării și a inovării în societățile 
noastre, în beneficiul tuturor cetățenilor;

Or. es

Amendamentul 16
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

A. întrucât egalitatea de gen este o 
valoare fundamentală și un obiectiv-cheie 
al UE, precum și o condiție necesară 
pentru ca femeile și fetele să beneficieze pe 
deplin de drepturile omului și este esențială 
pentru capacitarea lor, pentru dezvoltarea 
potențialului lor deplin și realizarea unei 
societăți sustenabile și incluzive; întrucât 
utilizarea insuficientă a capitalului uman 
asociată discriminării de gen, 
stereotipurilor de gen și inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
sectorul public și întreprinderile din 
domeniul cercetării și inovării și pentru 
dezvoltarea economică generală, având, de 
asemenea, consecințe sociale nocive; 
întrucât prin eliminarea modelelor vechi 
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de segregare profesională se va promova 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 17
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive; întrucât reamintește că 
exercitarea unei anumite activități 
profesionale trebuie să rămână o opțiune 
pentru femei; întrucât reamintește 
importanța rolului mamelor pentru 
societate;

Or. fr

Amendamentul 18
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, 
Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
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omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen, în combinație cu discriminarea 
intersecțională, reduce posibilele avantaje 
pentru întreprinderile din domeniul 
cercetării și inovării și pentru dezvoltarea 
economică generală, având, de asemenea, 
consecințe sociale nocive; întrucât femeile 
ar putea juca un rol vital în eliminarea 
deficitelor de pe piața forței de muncă din 
UE, în mod specific în domeniul 
ingineriei și al TIC;

Or. en

Amendamentul 19
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile 
și incluzive; întrucât utilizarea 
insuficientă a capitalului uman asociată 
inegalităților de gen reduce posibilele 
avantaje pentru întreprinderile din 
domeniul cercetării și inovării și pentru 
dezvoltarea economică generală, având, de 
asemenea, consecințe sociale nocive;

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o condiție necesară pentru ca 
femeile, fetele și copiii să beneficieze pe 
deplin de drepturile omului și este esențială 
pentru dezvoltarea lor deplină și pentru 
realizarea unei societăți echitabile, pentru 
ca bărbații și femeile să beneficieze de 
egalitate de șanse în întreprinderi, în 
domeniul cercetării și inovării și în 
dezvoltarea economică generală;

Or. es

Amendamentul 20
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a 
Uniunii Europene și o condiție necesară 
pentru ca femeile și fetele să beneficieze pe 
deplin de drepturile omului și este esențială 
pentru capacitarea lor și realizarea unei 
societăți sustenabile și incluzive; întrucât 
utilizarea insuficientă a capitalului uman 
asociată inegalităților de gen reduce 
posibilele avantaje pentru întreprinderile 
din domeniul cercetării și inovării și pentru 
dezvoltarea economică generală, având, de 
asemenea, consecințe sociale nocive;

Or. en

Amendamentul 21
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

A. întrucât egalitatea de gen, cu 
respectarea reciprocă a diferențelor de 
gen, este o condiție necesară pentru ca 
femeile și fetele să beneficieze pe deplin de 
drepturile omului și este esențială pentru 
capacitarea lor și realizarea unei societăți 
sustenabile și incluzive; întrucât utilizarea 
insuficientă a capitalului uman asociată 
inegalităților de gen reduce posibilele 
avantaje pentru întreprinderile din 
domeniul cercetării și inovării și pentru 
dezvoltarea economică generală, având, de 
asemenea, consecințe sociale nocive;

Or. fr

Amendamentul 22
Monika Vana
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât discriminarea cu care 
se confruntă femeile asociată inegalităților 
de gen are o multitudine de consecințe 
sociale și economice nocive, inclusiv 
reducerea posibilelor avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală;

Or. en

Amendamentul 23
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este o 
condiție necesară pentru ca femeile și 
fetele să beneficieze pe deplin de drepturile 
omului și este esențială pentru capacitarea 
lor și realizarea unei societăți sustenabile și 
incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de 
gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și 
inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe 
sociale nocive;

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o condiție necesară pentru ca 
femeile și fetele să beneficieze pe deplin de 
drepturile omului și este esențială pentru 
capacitarea lor și realizarea unei societăți 
sustenabile și incluzive; întrucât utilizarea 
insuficientă a capitalului uman asociată 
inegalităților de gen reduce posibilele 
avantaje pentru întreprinderile din 
domeniul cercetării și inovării și pentru 
dezvoltarea economică generală, având, de 
asemenea, consecințe sociale nocive;

Or. fr
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Amendamentul 24
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE se confruntă cu o 
subreprezentare fără precedent a femeilor 
în carierele și educația din domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), în special având în 
vedere că femeile reprezintă 52 % din 
populația Europei, însă, cu toate acestea, 
reprezintă doar 2 din 5 oameni de știință și 
ingineri6; întrucât, deși s-a înregistrat o 
tendință pozitivă în ceea ce privește 
implicarea și interesul fetelor în educația 
STIM, procentele sunt încă prea scăzute; 
întrucât atitudinile față de STIM nu diferă 
între băieți și fete în învățământul primar 
și, în multe cazuri, fetele obțin adesea 
rezultate mai bune decât băieții la 
activitățile legate de STIM și TIC7; 
întrucât, cu toate acestea, fetele se tem că 
vor avea mai puțin succes decât băieții în 
carierele legate de STIM;

B. întrucât UE se confruntă cu o 
subreprezentare fără precedent a femeilor 
în carierele și educația din domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), în special având în 
vedere că femeile reprezintă 52 % din 
populația Europei și 57,7 % din absolvenții 
de învățământ terțiar din UE5a, însă, cu 
toate acestea, reprezintă doar 2 din 5 
oameni de știință și ingineri6; întrucât, deși 
s-a înregistrat o tendință pozitivă în ceea ce 
privește implicarea și interesul fetelor în 
educația STIM, procentele sunt încă prea 
scăzute, femeile și fetele fiind încă extrem 
de subreprezentate; întrucât nivelurile 
ridicate de segregare de gen în rândul 
studenților și absolvenților din domeniile 
STIM stau la baza segregării de gen 
viitoare din carierele legate de STIM; 
întrucât atitudinile față de STIM nu diferă 
între băieți și fete în învățământul primar 
și, în multe cazuri, fetele obțin adesea 
rezultate mai bune decât băieții la 
activitățile legate de STIM și TIC7; întrucât 
diferențele de gen la disciplinele STIM 
din învățământul superior nu sunt 
justificate de rezultatele școlare, deoarece 
fetele și băieții prezintă niveluri similare 
ale rezultatelor la știință și matematică în 
învățământul secundar; întrucât, cu toate 
acestea, fetele se tem că vor avea mai puțin 
succes decât băieții în carierele legate de 
STIM; întrucât normele sociale și 
așteptările genderizate privind alegerea 
unei cariere, consolidate adesea prin 
conținutul educațional și programele de 
învățământ, sunt factorii-cheie ai 
segregării de gen în învățământul 
superior; întrucât este deosebit de dificil 
pentru femeile din medii socioeconomice 
defavorizate să intre în sectorul STIM;
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_________________ _________________
5a Eurostat, Statistici privind învățământul 
terțiar, date extrase în septembrie 2020.

6 Eurostat, Resursele umane în știință și 
tehnologie, date medii anuale 2016-2020.

6 Eurostat, Resursele umane în știință și 
tehnologie, date medii anuale 2016-2020.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al., Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al., Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

Or. en

Amendamentul 25
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE se confruntă cu o 
subreprezentare fără precedent a femeilor 
în carierele și educația din domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), în special având în 
vedere că femeile reprezintă 52 % din 
populația Europei, însă, cu toate acestea, 
reprezintă doar 2 din 5 oameni de știință și 
ingineri6; întrucât, deși s-a înregistrat o 
tendință pozitivă în ceea ce privește 
implicarea și interesul fetelor în educația 
STIM, procentele sunt încă prea scăzute; 
întrucât atitudinile față de STIM nu diferă 
între băieți și fete în învățământul primar 
și, în multe cazuri, fetele obțin adesea 
rezultate mai bune decât băieții la 
activitățile legate de STIM și TIC7; 
întrucât, cu toate acestea, fetele se tem că 
vor avea mai puțin succes decât băieții în 
carierele legate de STIM;

B. întrucât UE se confruntă cu o 
subreprezentare fără precedent a femeilor 
în carierele și educația din domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), în special având în 
vedere că femeile reprezintă 52 % din 
populația Europei, însă, cu toate acestea, 
reprezintă doar 2 din 5 oameni de știință și 
ingineri6; întrucât, deși s-a înregistrat o 
tendință pozitivă în ceea ce privește 
implicarea și interesul fetelor în educația 
STIM, procentele sunt încă prea scăzute; 
întrucât atitudinile față de STIM nu diferă 
între băieți și fete în învățământul primar 
și, în multe cazuri, fetele obțin adesea 
rezultate mai bune decât băieții la 
activitățile legate de STIM și TIC7; 
întrucât, cu toate acestea, fetele se tem că 
vor avea mai puțin succes decât băieții în 
carierele legate de STIM; întrucât femeile 
sunt subreprezentate la toate nivelurile în 
sectorul digital din Europa, de la studenți 
(32 % la nivel de licență, masterat sau la 
un nivel echivalent) până la pozițiile 
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universitare superioare (15 %); întrucât 
lacunele cele mai mari sunt cele în 
materie de competențe specializate și de 
ocupare a forței de muncă în domeniul 
TIC, unde doar 18 % sunt femei în UE7a;

_________________ _________________
6 Eurostat, Resursele umane în știință și 
tehnologie, date medii anuale 2016-2020.

6 Eurostat, Resursele umane în știință și 
tehnologie, date medii anuale 2016-2020.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al., Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al., Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.
7a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
less-likely-work-or-be-skilled-ict

Or. en

Amendamentul 26
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE se confruntă cu o 
subreprezentare fără precedent a femeilor 
în carierele și educația din domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), în special având în 
vedere că femeile reprezintă 52 % din 
populația Europei, însă, cu toate acestea, 
reprezintă doar 2 din 5 oameni de știință și 
ingineri6; întrucât, deși s-a înregistrat o 
tendință pozitivă în ceea ce privește 
implicarea și interesul fetelor în educația 
STIM, procentele sunt încă prea scăzute; 
întrucât atitudinile față de STIM nu 
diferă între băieți și fete în învățământul 
primar și, în multe cazuri, fetele obțin 
adesea rezultate mai bune decât băieții la 
activitățile legate de STIM și TIC7; 

B. întrucât UE se confruntă cu o 
presupusă subreprezentare fără precedent a 
femeilor în carierele și educația din 
domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), în special având în 
vedere că, aparent, femeile reprezintă 
52 % din populația Europei, însă, cu toate 
acestea, reprezintă doar 2 din 5 oameni de 
știință și ingineri; întrucât s-a înregistrat o 
tendință pozitivă în ceea ce privește 
implicarea și interesul fetelor în educația 
STIM;
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întrucât, cu toate acestea, fetele se tem că 
vor avea mai puțin succes decât băieții în 
carierele legate de STIM;
_________________
6 Eurostat: Resursele umane în știință și 
tehnologie, date medii anuale 2016-2020.
7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, 
M.D., et al., Gender differences in 
individual variation in academic grades 
fail to fit expected patterns for STEM, 
Nature Communications 9, 3777, 2018.

Or. es

Amendamentul 27
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE se confruntă cu o 
subreprezentare fără precedent a femeilor 
în carierele și educația din domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), în special având în 
vedere că femeile reprezintă 52 % din 
populația Europei, însă, cu toate acestea, 
reprezintă doar 2 din 5 oameni de știință și 
ingineri6; întrucât, deși s-a înregistrat o 
tendință pozitivă în ceea ce privește 
implicarea și interesul fetelor în educația 
STIM, procentele sunt încă prea scăzute; 
întrucât atitudinile față de STIM nu diferă 
între băieți și fete în învățământul primar 
și, în multe cazuri, fetele obțin adesea 
rezultate mai bune decât băieții la 
activitățile legate de STIM și TIC7; 
întrucât, cu toate acestea, fetele se tem că 
vor avea mai puțin succes decât băieții în 
carierele legate de STIM;

B. întrucât UE se confruntă cu o 
subreprezentare perceptibilă a femeilor în 
carierele și educația din domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM), în special având în vedere că 
femeile reprezintă 52 % din populația 
Europei, reprezentând totodată doar 2 din 
5 oameni de știință și ingineri6; întrucât s-a 
înregistrat o tendință pozitivă în ceea ce 
privește implicarea și interesul fetelor în 
educația STIM; întrucât atitudinile față de 
STIM nu diferă între băieți și fete în 
învățământul primar și, în multe cazuri, 
fetele obțin adesea rezultate mai bune decât 
băieții la activitățile legate de STIM și 
TIC7;

_________________ _________________
6 Eurostat, Resursele umane în știință și 6 Eurostat, Resursele umane în știință și 
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tehnologie, date medii anuale 2016-2020. tehnologie, date medii anuale 2016-2020.
7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al., Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al., Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

Or. en

Amendamentul 28
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, conform statisticilor și 
anchetelor sociologice disponibile, femeile 
sunt subreprezentate în majoritatea 
posturilor din știință, inginerie și 
management și la nivelurile ierarhice 
superioare, chiar și în sectoarele în care 
sunt majoritare, cum ar fi educația; 
întrucât femeile sunt extrem de 
subreprezentate în sectoarele educaționale 
și în carierele din domeniile STIM, 
reprezentând doar 24 % din profesioniștii 
din știință și inginerie;

Or. lt

Amendamentul 29
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât profesorii și părinții pot 
adânci stereotipurile de gen descurajând 
fetele să aleagă și să urmeze studii și 
cariere în domeniile STIM; întrucât 
eliminarea așteptărilor diferențiate pe 
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bază de gen cu privire la profesii și 
promovarea modelelor feminine de urmat 
în știință, tehnologie, inginerie și 
matematică (STIM) pot încuraja fetele să 
studieze domeniile STIM;

Or. en

Amendamentul 30
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât femeile sunt 
subreprezentate semnificativ în sectorul 
tehnologiei informației și comunicațiilor 
(TIC) (17 %), în rândul absolvenților din 
domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 
al matematicii (STIM) (36 %), ponderea 
bărbaților care lucrează într-un sector 
digital fiind de 3,1 ori mai mare decât cea 
a femeilor; 

Or. en

Amendamentul 31
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor 
dominante sau a unui mediu de lucru 
negativ; întrucât eliminarea disparității de 
gen în ceea ce privește carierele STIM ar 
contribui la o creștere a PIB-ului UE pe 

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor și a 
prejudecăților dominante, a prejudecăților 
conștiente și inconștiente, a discriminării 
de gen, a hărțuirii sexuale sistemice și a 
unui mediu de lucru negativ; întrucât au 
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cap de locuitor cu 2,2 până la 3,0 % în 
20508; întrucât eliminarea disparității de 
gen în carierele STIM ar avea un impact 
pozitiv prin reducerea diferențelor de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

fost raportate cazuri frecvente de hărțuire 
sexuală în instituțiile de învățământ 
STIM, inclusiv în școli, universități și la 
locurile de muncă, ceea ce exclude și mai 
mult femeile din sector; întrucât 
reducerea disparității de gen din 
domeniile de educație STIM ar putea să 
reducă lacunele în materie de competențe, 
să crească ocuparea forței de muncă în 
rândul femeilor și productivitatea 
acestora și să reducă segregarea 
profesională, ceea ce în cele din urmă ar 
stimula creșterea economică atât prin 
creșterea productivității, cât și a forței de 
muncă; întrucât, în comparație cu 
politicile în domeniul pieței forței de 
muncă și al educației, politicile în materie 
de egalitate de gen au un impact puternic 
asupra PIB-ului; întrucât eliminarea 
disparității de gen în ceea ce privește 
carierele STIM ar contribui la o creștere a 
PIB-ului UE pe cap de locuitor cu 2,2 până 
la 3,0 % în 20508; întrucât eliminarea 
disparității de gen în carierele STIM ar 
constitui un pas către egalitatea de gen și 
respectarea drepturilor omului pentru 
femei și fete și ar avea un impact pozitiv 
prin reducerea diferențelor de remunerare 
și de pensii între femei și bărbați;

_________________ _________________
8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

Or. en

Amendamentul 32
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul



AM\1223259RO.docx 21/133 PE680.746v01-00

RO

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor 
dominante sau a unui mediu de lucru 
negativ; întrucât eliminarea disparității de 
gen în ceea ce privește carierele STIM ar 
contribui la o creștere a PIB-ului UE pe 
cap de locuitor cu 2,2 până la 3,0 % în 
20508; întrucât eliminarea disparității de 
gen în carierele STIM ar avea un impact 
pozitiv prin reducerea diferențelor de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza descurajării culturale, a 
unui mediu de lucru negativ și a lipsei 
modelelor feminine de urmat și a 
mentorilor femei; întrucât eliminarea 
disparității de gen în ceea ce privește 
carierele STIM ar contribui la o creștere a 
PIB-ului UE pe cap de locuitor cu 2,2 până 
la 3,0 % în 20508; întrucât eliminarea 
disparității de gen în carierele STIM ar 
avea un impact pozitiv prin reducerea 
diferențelor de remunerare și de pensii 
între femei și bărbați;

_________________ _________________
8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

Or. en

Amendamentul 33
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor 
dominante sau a unui mediu de lucru 
negativ; întrucât eliminarea disparității de 
gen în ceea ce privește carierele STIM ar 
contribui la o creștere a PIB-ului UE pe 
cap de locuitor cu 2,2 până la 3,0 % în 
20508; întrucât eliminarea disparității de 
gen în carierele STIM ar avea un impact 
pozitiv prin reducerea diferențelor de 

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor 
dominante, a discriminării sau a unui 
mediu de lucru negativ; întrucât eliminarea 
disparității de gen în ceea ce privește 
carierele STIM ar contribui la o creștere a 
PIB-ului UE pe cap de locuitor cu 2,2 până 
la 3,0 % în 20508; întrucât eliminarea 
disparității de gen în carierele STIM ar 
avea un impact pozitiv prin reducerea 
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remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

diferențelor de remunerare și de pensii 
între femei și bărbați;

_________________ _________________
8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

Or. en

Amendamentul 34
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor 
dominante sau a unui mediu de lucru 
negativ; întrucât eliminarea disparității de 
gen în ceea ce privește carierele STIM ar 
contribui la o creștere a PIB-ului UE pe 
cap de locuitor cu 2,2 până la 3,0 % în 
20508; întrucât eliminarea disparității de 
gen în carierele STIM ar avea un impact 
pozitiv prin reducerea diferențelor de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor 
dominante sau a unui mediu de lucru 
negativ; întrucât reducerea disparității de 
gen în ceea ce privește carierele STIM ar 
putea contribui la o creștere a PIB-ului UE 
pe cap de locuitor cu 2,2 până la 3,0 % în 
20508; întrucât eliminarea disparității de 
gen în carierele STIM ar avea un impact 
pozitiv prin reducerea diferențelor de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

_________________ _________________
8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

Or. fr
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Amendamentul 35
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor 
dominante sau a unui mediu de lucru 
negativ; întrucât eliminarea disparității de 
gen în ceea ce privește carierele STIM ar 
contribui la o creștere a PIB-ului UE pe 
cap de locuitor cu 2,2 până la 3,0 % în 
20508; întrucât eliminarea disparității de 
gen în carierele STIM ar avea un impact 
pozitiv prin reducerea diferențelor de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza unui mediu de lucru 
negativ; întrucât eliminarea diferențelor în 
ceea ce privește interesul pentru carierele 
STIM ar contribui, potrivit unui raport, la 
o creștere a PIB-ului UE pe cap de locuitor 
cu 2,2 până la 3,0 % în 2050; întrucât 
eliminarea disparității de gen în carierele 
STIM ar avea un impact pozitiv prin 
reducerea diferențelor de remunerare și de 
pensii între femei și bărbați;

_________________
8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați, How gender 
equality in STEM education leads to 
economic growth, 2018.

Or. es

Amendamentul 36
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, din cauza stereotipurilor 
dominante sau a unui mediu de lucru 

C. întrucât este mai puțin probabil 
decât în cazul bărbaților ca femeile care se 
specializează în domeniile STIM să aibă 
acces la profesiile STIM sau să rămână în 
acestea, în special din cauza aspirațiilor 
lor personale și familiale; întrucât 
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negativ; întrucât eliminarea disparității de 
gen în ceea ce privește carierele STIM ar 
contribui la o creștere a PIB-ului UE pe 
cap de locuitor cu 2,2 până la 3,0 % în 
20508; întrucât eliminarea disparității de 
gen în carierele STIM ar avea un impact 
pozitiv prin reducerea diferențelor de 
remunerare și de pensii între femei și 
bărbați;

eliminarea disparității de gen în ceea ce 
privește carierele STIM ar contribui la o 
creștere a PIB-ului UE pe cap de locuitor 
cu 2,2 până la 3,0 % în 20508; întrucât 
eliminarea disparității de gen în carierele 
STIM ar avea un impact pozitiv prin 
reducerea diferențelor de remunerare și de 
pensii între femei și bărbați;

_________________ _________________
8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

8 Documentul de informare al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth, 2018.

Or. fr

Amendamentul 37
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. 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 ani1a; întrucât profesorii și părinții 
pot adânci stereotipurile de gen 
descurajând fetele să urmeze o carieră în 
domeniul TIC; întrucât eliminarea 
așteptărilor diferențiate pe bază de gen cu 
privire la profesii și promovarea 
modelelor feminine de urmat în știință, 
tehnologie, inginerie și matematică 
(STIM) și TIC pot încuraja fetele să 
studieze TIC;
_________________
1a Studiul internațional privind 
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competențele în domeniul informatic 
(ICILS), 2018.

Or. en

Amendamentul 38
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât trebuie să se promoveze în 
continuare politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei 
abordări pe mai multe niveluri a 
disparității de gen de la toate nivelurile 
educației și ocupării forței de muncă în 
sectorul digital;

Or. en

Amendamentul 39
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât descurajarea culturală și 
lipsa de conștientizare și de promovare a 
modelelor feminine de urmat reduc și 
afectează în mod negativ oportunitățile 
fetelor și femeilor de acces la studii în 
domeniile STIM, la cariere conexe și la 
antreprenoriat digital și conduc la 
discriminare și la un număr mai mic de 
oportunități pentru femei pe piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 40
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât fetele încă nu sunt 
interesate de studiile în domeniile TIC și 
STIM, ceea ce conduce la pierderea de 
oportunități sociale și economice, și, de 
asemenea, împiedică reducerea 
disparității de gen și a diferențelor de 
remunerare între femei și bărbați; 
întrucât fetele încep să fie interesate de 
disciplinele STIM în jurul vârstei de 11 
ani și își pierd interesul la 15 ani;

Or. en

Amendamentul 41
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât femeile au un grad mai 
scăzut de încredere în propriile lor 
competențe digitale, iar competențele 
digitale sunt necesare în viață și la 
muncă, în special acum mai mult ca 
oricând, în lunile de izolare ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, când toată 
lumea trebuie să se bazeze pe o conexiune 
la internet pentru a lucra, a studia sau a 
cumpăra alimente;

Or. en

Amendamentul 42
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Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numărul redus de femei 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența 
artificială (IA), poate afecta în mod 
negativ proiectarea, dezvoltarea și 
implementarea acestor tehnologii, 
provocând repetarea practicilor 
discriminatorii și a stereotipurilor 
existente și dezvoltarea de algoritmi 
părtinitori din punctul de vedere al 
genului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numărul redus de femei 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența artificială 
(IA), poate afecta în mod negativ 
proiectarea, dezvoltarea și implementarea 
acestor tehnologii, provocând repetarea 
practicilor discriminatorii și a 
stereotipurilor existente și dezvoltarea de 
algoritmi părtinitori din punctul de vedere 
al genului;

D. întrucât disparitatea de gen în 
rândul dezvoltatorilor de software și al 
inginerilor care lucrează în domeniul 
tehnologiilor inovatoare, cum ar fi 
inteligența artificială (IA), reprezintă un 
motiv de îngrijorare, deoarece poate afecta 
în mod negativ proiectarea, dezvoltarea și 
implementarea acestor tehnologii, 
provocând repetarea practicilor 
discriminatorii și a stereotipurilor existente 
și dezvoltarea de algoritmi părtinitori din 
punctul de vedere al genului; întrucât 
abordarea acestor prejudecăți necesită o 
vigilență sporită, soluții tehnice și 
dezvoltarea unor cerințe clare în materie 
de etică, responsabilitate și transparență; 
întrucât seturile de date incomplete și 
inexacte, lipsa unor date defalcate în 
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funcție de gen și algoritmii incorecți pot 
să distorsioneze procesarea și 
raționamentul unui sistem de IA și să 
pericliteze realizarea egalității de gen în 
cadrul societății;

Or. en

Amendamentul 44
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numărul redus de femei 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența artificială 
(IA), poate afecta în mod negativ 
proiectarea, dezvoltarea și implementarea 
acestor tehnologii, provocând repetarea 
practicilor discriminatorii și a 
stereotipurilor existente și dezvoltarea de 
algoritmi părtinitori din punctul de vedere 
al genului;

D. întrucât numărul redus de femei 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența artificială 
(IA), poate afecta în mod negativ 
proiectarea, dezvoltarea și implementarea 
acestor tehnologii, provocând repetarea 
practicilor discriminatorii și a 
stereotipurilor existente și dezvoltarea de 
algoritmi părtinitori din punctul de vedere 
al genului; întrucât eforturile de 
combatere a prejudecăților de gen și a 
inegalităților în sectorul digital sunt 
insuficiente; întrucât decalajul de gen 
persistă în toate domeniile tehnologiei 
digitale și, în special, în ceea ce privește 
IA, consolidând astfel o orientare 
masculină în sectorul digital pentru 
viitorul apropiat;

Or. en

Amendamentul 45
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numărul redus de femei 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența 
artificială (IA), poate afecta în mod 
negativ proiectarea, dezvoltarea și 
implementarea acestor tehnologii, 
provocând repetarea practicilor 
discriminatorii și a stereotipurilor 
existente și dezvoltarea de algoritmi 
părtinitori din punctul de vedere al 
genului;

D. întrucât femeile aduc, prin 
sensibilitatea lor, o viziune diferită și 
valoroasă în proiectarea, dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor;

Or. fr

Amendamentul 46
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numărul redus de femei 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența artificială 
(IA), poate afecta în mod negativ 
proiectarea, dezvoltarea și implementarea 
acestor tehnologii, provocând repetarea 
practicilor discriminatorii și a 
stereotipurilor existente și dezvoltarea de 
algoritmi părtinitori din punctul de vedere 
al genului;

D. întrucât numărul redus de femei 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența artificială 
(IA), poate afecta în mod negativ 
proiectarea, dezvoltarea și implementarea 
acestor tehnologii în cazul în care acestea 
răspund intereselor și nevoilor femeilor;

Or. es

Amendamentul 47
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numărul redus de femei 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența artificială 
(IA), poate afecta în mod negativ 
proiectarea, dezvoltarea și implementarea 
acestor tehnologii, provocând repetarea 
practicilor discriminatorii și a 
stereotipurilor existente și dezvoltarea de 
algoritmi părtinitori din punctul de vedere 
al genului;

D. întrucât subreprezentarea femeilor 
care lucrează în domeniul tehnologiilor 
inovatoare, cum ar fi inteligența artificială 
(IA), poate afecta în mod negativ 
proiectarea, dezvoltarea și implementarea 
acestor tehnologii, provocând repetarea 
practicilor discriminatorii și a 
stereotipurilor existente și dezvoltarea de 
algoritmi părtinitori din punctul de vedere 
al genului;

Or. en

Amendamentul 48
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât puține state membre 
dispun de prevederi referitoare la 
egalitatea de gen în cadrul lor juridic din 
domeniul cercetării și se acordă puțină 
atenție integrării dimensiunii de gen în 
programele de cercetare naționale;

Or. lt

Amendamentul 49
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât tehnologiile părtinitoare 
din punctul de vedere al genului sunt 
cauzate în principal de date nedefalcate și 
de lipsa unei perspective de gen în 
cercetare, ceea ce poate avea consecințe 

E. întrucât noile tehnologii sunt 
părtinitoare în funcție de gen, origine 
etnică, rasă, culoare, limbă, religie, 
origine națională sau socială și asocierea 
cu o minoritate națională, iar acest lucru 
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negative asupra sănătății și bunăstării 
femeilor și asupra siguranței produselor, 
precum și asupra evoluției carierelor9,

este cauzat în principal de date nedefalcate 
și de lipsa unei perspective 
nediscriminatorii în cercetare, ceea ce 
poate avea consecințe negative și 
periculoase asupra sănătății și bunăstării 
femeilor, în special asupra femeilor și 
fetelor care se confruntă cu discriminarea 
intersecțională, și asupra siguranței 
produselor, precum și asupra dezvoltării 
personale și profesionale a femeilor și 
fetelor9,

_________________ _________________
9 Raport al Grupului de experți „Inovare 
prin gen”, Gendered Innovations: How 
Gender Analysis Contributes to Research, 
Direcția Generală Cercetare și Inovare, 
Comisia Europeană, 2013.

9 Raport al Grupului de experți „Inovare 
prin gen”, Gendered Innovations: How 
Gender Analysis Contributes to Research, 
Direcția Generală Cercetare și Inovare, 
Comisia Europeană, 2013.

Or. en

Amendamentul 50
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât tehnologiile părtinitoare 
din punctul de vedere al genului sunt 
cauzate în principal de date nedefalcate și 
de lipsa unei perspective de gen în 
cercetare, ceea ce poate avea consecințe 
negative asupra sănătății și bunăstării 
femeilor și asupra siguranței produselor, 
precum și asupra evoluției carierelor9,

E. întrucât factorul feminin în 
domeniul tehnologiei poate avea 
consecințe negative asupra evoluției 
carierelor;

_________________
9 Raport al Grupului de experți „Inovare 
prin gen”, Gendered Innovations: How 
Gender Analysis Contributes to Research, 
Direcția Generală Cercetare și Inovare, 
Comisia Europeană, 2013.

Or. es
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Amendamentul 51
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât tehnologiile părtinitoare din 
punctul de vedere al genului sunt cauzate 
în principal de date nedefalcate și de lipsa 
unei perspective de gen în cercetare, ceea 
ce poate avea consecințe negative asupra 
sănătății și bunăstării femeilor și asupra 
siguranței produselor, precum și asupra 
evoluției carierelor9,

E. întrucât tehnologiile părtinitoare din 
punctul de vedere al genului sunt cauzate 
în principal de date nedefalcate, de lipsa 
unor cunoștințe subiective și a aplicării 
unei perspective de gen în cercetare, ceea 
ce poate avea consecințe negative asupra 
sănătății și bunăstării femeilor și asupra 
siguranței produselor, precum și asupra 
evoluției carierelor9,

_________________ _________________
9 Raport al Grupului de experți „Inovare 
prin gen”, Gendered Innovations: How 
Gender Analysis Contributes to Research, 
Direcția Generală Cercetare și Inovare, 
Comisia Europeană, 2013.

9 Raport al Grupului de experți „Inovare 
prin gen”, Gendered Innovations: How 
Gender Analysis Contributes to Research, 
Direcția Generală Cercetare și Inovare, 
Comisia Europeană, 2013.

Or. en

Amendamentul 52
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât pandemia de COVID-19 
va schimba modul în care ne vom 
desfășura activitatea în viitor, având în 
vedere introducerea mediului de muncă 
digital; întrucât prin munca la distanță 
limitele dintre viața profesională și cea de 
familie vor deveni mai puțin distincte, iar 
sarcina de a stabili un echilibru între 
carieră și procreare va reveni în principal 
femeilor; întrucât transformarea digitală 
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rapidă va afecta în mod disproporționat 
ocuparea forței de muncă în rândul 
femeilor în numeroase domenii; întrucât 
transformarea structurii muncii oferă 
oportunitatea de a modifica modelele 
genderizate stabilite de ocupare a forței de 
muncă, în special având în vedere 
creșterea rapidă a competențelor 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 53
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât femeile și bărbații sunt 
diferiți și complementari și au preferințe 
diferite; întrucât este de înțeles că 
alegerile lor în materie de orientare 
profesională sunt diferite; întrucât 
majoritatea bărbaților se îndreaptă astfel 
către STIM, în timp ce în domeniul 
filosofiei, al limbilor străine, al științelor 
economice și sociale sau în cel 
paramedical bărbații sunt în mare parte 
subreprezentați (85 % fiind femei); 
întrucât aceste cifre se explică în mare 
parte prin libertatea de alegere a 
persoanelor;

Or. fr

Amendamentul 54
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ea. întrucât femeile încă întâmpină 
obstacole în înființarea propriei afaceri 
din cauza prejudecăților și stereotipurilor 
persistente; întrucât trebuie promovat și 
sprijinit un spirit antreprenorial mai 
puternic în rândul femeilor și trebuie 
creat un mediu în care femeile 
antreprenoare și întreprinderile familiale 
să poată prospera și în care inițiativa este 
recompensată prin adoptarea măsurilor 
necesare pe baza schimbului de bune 
practici și prin acordarea unei atenții 
deosebite mamelor;

Or. lt

Amendamentul 55
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât sunt necesare cursuri de 
formare în domeniile STIM care să fie 
axate pe adevăratele interese ale femeilor, 
în concordanță cu propria lor sensibilitate 
și cu propriul lor caracter, în acele 
domenii în care se simt mai împlinite, și 
care să țină seama de înclinația lor 
firească pentru maternitate și pentru viața 
de familie;

Or. es

Amendamentul 56
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât ar trebui să se pună 
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accentul pe factorii care motivează și 
sprijină interesul fetelor pentru studiile 
STIM, profesiile conexe și 
antreprenoriatul digital, cum ar fi 
promovarea modelelor feminine de urmat, 
profesorii mentori, aprobarea grupurilor 
colegiale, dezvoltarea creativității și a 
experienței practice;

Or. en

Amendamentul 57
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât stereotipurile de gen 
constituie deja din perioada de educație 
un obstacol important în calea egalității 
dintre studenți și studente și accentuează 
și mai mult disparitatea de gen din 
sectorul locurilor de muncă din domeniile 
STIM, constituind astfel un obstacol 
important în calea egalității între femei și 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 58
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât se estimează că 55 % 
dintre femeile din UE s-au confruntat cu 
hărțuirea sexuală de la vârsta de 15 ani1c; 
întrucât femeile din domeniile STIM au 
raportat niveluri ridicate de hărțuire 
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sexuală atât în mediul educațional, cât și 
în cel de lucru1d;
_________________
1c 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-
results-apr14_en.pdf
1d Studiu - „Education and employment of 
women in science, technology and the 
digital economy, including AI and its 
influence on gender equality” (Educația 
și ocuparea forței de muncă în rândul 
femeilor în domeniul științei, al 
tehnologiei și al economiei digitale, 
inclusiv IA și influența sa asupra 
egalității de gen), Parlamentul European, 
Direcția Generală Politici Interne, 
Departamentul tematic C - Drepturile 
cetățenilor și afaceri constituționale, 
15 aprilie 2020.

Or. en

Amendamentul 59
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât 30 % dintre antreprenori 
sunt femei în Europa, dar acestea primesc 
doar 2 % din finanțarea nebancară 
disponibilă1a; întrucât se pare că această 
cifră a scăzut la 1 % din cauza pandemiei;
_________________
1a Funding women entrepreneurs. How to 
empower growth (Finanțări pentru 
antreprenoare. Modalități de a permite 
creșterea economică), Comisia 
Europeană, 2018.
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Or. en

Amendamentul 60
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât femeile încă întâmpină 
obstacole în înființarea propriei afaceri 
din cauza prejudecăților și stereotipurilor 
de gen persistente; întrucât trebuie 
promovat și sprijinit un spirit 
antreprenorial mai puternic în rândul 
femeilor și trebuie creat un mediu 
favorizant în care antreprenoarele și 
întreprinderile familiale să poată prospera 
și în care inițiativa este încurajată prin 
adoptarea măsurilor necesare pe baza 
schimbului de bune practici și prin 
acordarea unei atenții deosebite mamelor;

Or. en

Amendamentul 61
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât femeile care lucrează în 
cercetare, ca și în toate celelalte domenii, 
sunt obligate să își asume o parte mai 
mare a obligațiilor de creștere a copiilor 
sau de familie decât colegii lor bărbați și, 
prin urmare, toate măsurile propuse 
trebuie să ia în considerare posibilitatea 
femeilor de a echilibra viața profesională 
și pe cea de familie, astfel încât să includă 
bărbații în aceste sfere;
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Amendamentul 62
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 este susceptibilă 
să conducă la schimbări permanente ale 
vieții în Europa, în care digitalizarea va 
avea un rol major; întrucât pandemia de 
COVID-19 amplifică și decalajul de gen 
în sectorul digital1a, deoarece lipsește 
alfabetizarea digitală a femeilor, iar 
majoritatea serviciilor sunt digitalizate;
_________________
1a http://www.oecd.org/digital/bridging-
the-digital-gender-divide.pdf

Or. en

Amendamentul 63
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb.  întrucât femeile și bărbații sunt 
diferiți și complementari, având preferințe 
diferite, și încercarea de a obține o 
paritate strictă în domeniile de studiu sau 
în profesii ar fi contraproductivă;

Or. fr

Amendamentul 64
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Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât femeile se luptă să își 
găsească locul în sectorul locurilor de 
muncă din domeniile STIM ca urmare a 
mai multor bariere, cum ar fi 
stereotipurile de gen și locurile de muncă 
dominate de bărbați;

Or. en

Amendamentul 65
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât sondajul FRA privind 
violența împotriva femeilor arată că 14 % 
dintre femei au fost victime ale hărțuirii 
pe internet de la vârsta de 15 ani; întrucât 
au fost raportate cazuri frecvente de 
hărțuire sexuală în instituțiile de 
învățământ STIM, ceea ce exclude și mai 
mult femeile din sector; întrucât multe 
femei au fost victime ale unor noi forme 
de hărțuire sexuală și psihologică online 
în perioada pandemiei de COVID-19; 
întrucât sunt necesare de urgență măsuri 
de combatere a acestor noi forme de 
hărțuire sexuală și psihologică; întrucât 
hipersexualizarea și exploatarea online a 
femeilor, în special prin pornografie pe 
internet, au un efect devastator asupra 
construirii sexualității și asupra egalității 
de gen;

Or. en
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Amendamentul 66
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât datele privind 
antreprenoriatul din domeniile STIM și 
din sectorul TIC indică o marginalizare și 
mai mare a femeilor; întrucât disparitatea 
de gen în ceea ce privește investițiile în 
start-up-uri și investițiile capital de risc 
este la fel de evidentă; întrucât, deoarece 
fetele tind să studieze mai puține 
discipline TIC și STIM pe parcursul 
învățământului secundar și universitar, 
acest lucru conduce la un număr mult 
mai mic de femei care lucrează în aceste 
domenii și care devin fondatoare și 
proprietare de întreprinderi private și 
start-up-uri; întrucât doar 17 % dintre 
fondatorii de start-up-uri sunt femei; 
întrucât start-up-urile deținute de femei 
primesc în medie cu 23 % mai puțină 
finanțare decât întreprinderile conduse de 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 67
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 
STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
este esențial să se mărească ponderea 
femeilor în sectorul digital pentru a 

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 
STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
este esențial să se mărească ponderea 
femeilor în sectorul digital pentru a 
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construi o economie și o societate mai 
sustenabile prin intermediul inovării 
științifice, digitale și tehnologice;

construi o economie și o societate mai 
sustenabile prin intermediul inovării 
științifice, digitale și tehnologice; 
subliniază totuși că opțiunile individuale 
ale femeilor, libere și autonome, trebuie 
să primeze în fața oricărei inițiative în 
acest sens;

Or. fr

Amendamentul 68
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 
STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
este esențial să se mărească ponderea 
femeilor în sectorul digital pentru a 
construi o economie și o societate mai 
sustenabile prin intermediul inovării 
științifice, digitale și tehnologice;

1. consideră că, având în vedere 
diferența considerabilă de remunerare 
între femei și bărbați din UE, faptul că 
femeile sunt mai susceptibile să aibă 
locuri de muncă cu salarii mici, cu timp 
parțial și, altfel, precare, și având în 
vedere creșterea cererii de specialiști în 
domeniile STIM, precum și importanța lor 
pentru viitorul economiei europene, este 
esențial să se mărească ponderea femeilor 
în sectorul digital pentru respectarea 
drepturilor femeilor și pentru a construi o 
societate și o economie mai sustenabile și 
incluzive;

Or. en

Amendamentul 69
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 
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STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
este esențial să se mărească ponderea 
femeilor în sectorul digital pentru a 
construi o economie și o societate mai 
sustenabile prin intermediul inovării 
științifice, digitale și tehnologice;

STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
o contribuție la creșterea ponderii 
femeilor care doresc să lucreze în sectorul 
digital poate ajuta la construirea unei 
economii și a unei societăți prospere prin 
intermediul inovării științifice, digitale și 
tehnologice;

Or. en

Amendamentul 70
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 
STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
este esențial să se mărească ponderea 
femeilor în sectorul digital pentru a 
construi o economie și o societate mai 
sustenabile prin intermediul inovării 
științifice, digitale și tehnologice;

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 
STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
este de dorit să se mărească ponderea 
femeilor în sectorul digital pentru a 
construi o economie și o societate mai 
sustenabile prin intermediul inovării 
științifice, digitale și tehnologice;

Or. fr

Amendamentul 71
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 
STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
este esențial să se mărească ponderea 
femeilor în sectorul digital pentru a 

1. consideră că, având în vedere 
creșterea cererii de specialiști în domeniile 
STIM și importanța carierelor legate de 
STIM pentru viitorul economiei europene, 
este esențial să se mărească ponderea 
femeilor în sectorul digital pentru a se 
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construi o economie și o societate mai 
sustenabile prin intermediul inovării 
științifice, digitale și tehnologice;

obține egalitatea de șanse în domeniul 
inovării științifice, digitale și tehnologice;

Or. es

Amendamentul 72
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. întrucât în Foaia de parcurs a 
Spațiului european de cercetare pentru 
2015-2020 se solicită Comisiei și statelor 
membre să înceapă transpunerea efectivă 
a legislației naționale privind egalitatea în 
acțiuni practice, pentru a combate 
dezechilibrele de gen din instituțiile de 
cercetare și de la nivelul organismelor 
decizionale și a integra mai bine 
dimensiunea de gen în politici, programe 
și proiecte de cercetare și dezvoltare, dar 
acest lucru nu a fost încă realizat;

Or. lt

Amendamentul 73
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că potențialul deplin al 
competențelor, cunoștințelor și 
calificărilor femeilor în domeniile STIM, 
digital, al IA și TIC (informații, 
comunicații și tehnologie) poate contribui 
la stimularea economiei europene și la 
sprijinirea obiectivelor definite în diverse 
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politici ale UE și, în special, în Pactul 
verde;

Or. en

Amendamentul 74
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că este extrem de 
important ca fetele și băieții să aibă acces 
egal la formare în domeniul matematicii 
și al științelor pentru a-și putea alege 
orientarea profesională în mod liber și în 
cunoștință de cauză;

Or. fr

Amendamentul 75
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
care limitează interesele, preferințele și 
opțiunile femeilor, fără a compromite 
libertatea acestora de a lua decizii; 
încurajează statele membre să promoveze 
participarea femeilor la studiile și carierele 
din domeniile STIM în cadrul planurilor 
lor de acțiune sau al strategiilor lor 
naționale sau regionale relevante în materie 
de gen; consideră că aceste planuri de 
acțiune sau strategii ar trebui să urmărească 
o consolidare a egalității de gen, 
concentrându-se, printre altele, asupra 
educației și a calificărilor, asupra unui 

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
socioculturale, psihologice și pedagogice 
care limitează interesele, preferințele și 
opțiunile femeilor, cum ar fi stereotipurile 
de gen și discriminarea de gen, inclusiv 
suprapunerea dintre factorii biologici și 
cei sociali și suprapunerea anilor optimi 
de procreare cu anii cei mai productivi 
din parcursul profesional al femeilor, fără 
a compromite libertatea acestora de a lua 
decizii; subliniază că alegerile individuale 
sunt făcute într-un cadru sociocultural 
mai amplu, ceea ce înseamnă că deciziile 
fiecărei femei nu pot fi examinate în mod 
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echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată, asupra egalității de șanse, 
asupra nediscriminării pe piața muncii, 
asupra sensibilizării cu privire la 
prejudecățile de gen în toate sectoarele 
relevante și asupra creșterii vizibilității 
modelelor feminine de urmat;

izolat, independent de contextele 
socioculturale; încurajează statele membre 
să promoveze participarea femeilor la 
studiile și carierele din domeniile STIM în 
cadrul planurilor lor de acțiune sau al 
strategiilor lor naționale sau regionale 
relevante în materie de gen prin acordarea 
unor stimulente adecvate; consideră că 
aceste planuri de acțiune sau strategii ar 
trebui să urmărească o consolidare a 
egalității de gen, concentrându-se, printre 
altele, asupra educației și a calificărilor, 
asupra unui echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată, asupra egalității 
de șanse, asupra asigurării unor medii de 
lucru și studiu sănătoase și sigure pentru 
femei, asupra nediscriminării pe piața 
muncii, asupra sensibilizării cu privire la 
prejudecățile de gen în toate sectoarele 
relevante, asupra instituirii unor politici 
obligatorii de transparență salarială, 
asupra punerii în aplicare a toleranței 
zero față de hărțuirea sexuală și asupra 
creșterii vizibilității modelelor feminine de 
urmat;

Or. en

Amendamentul 76
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
care limitează interesele, preferințele și 
opțiunile femeilor, fără a compromite 
libertatea acestora de a lua decizii; 
încurajează statele membre să promoveze 
participarea femeilor la studiile și 
carierele din domeniile STIM în cadrul 
planurilor lor de acțiune sau al 
strategiilor lor naționale sau regionale 
relevante în materie de gen; consideră că 

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie sprijinirea intereselor, a 
preferințelor și a opțiunilor femeilor, fără 
a compromite libertatea acestora de a lua 
decizii pentru propria lor educație și 
propriile lor parcursuri profesionale;
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aceste planuri de acțiune sau strategii ar 
trebui să urmărească o consolidare a 
egalității de gen, concentrându-se, printre 
altele, asupra educației și a calificărilor, 
asupra unui echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată, asupra 
egalității de șanse, asupra nediscriminării 
pe piața muncii, asupra sensibilizării cu 
privire la prejudecățile de gen în toate 
sectoarele relevante și asupra creșterii 
vizibilității modelelor feminine de urmat;

Or. en

Amendamentul 77
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
care limitează interesele, preferințele și 
opțiunile femeilor, fără a compromite 
libertatea acestora de a lua decizii; 
încurajează statele membre să promoveze 
participarea femeilor la studiile și carierele 
din domeniile STIM în cadrul planurilor 
lor de acțiune sau al strategiilor lor 
naționale sau regionale relevante în materie 
de gen; consideră că aceste planuri de 
acțiune sau strategii ar trebui să urmărească 
o consolidare a egalității de gen, 
concentrându-se, printre altele, asupra 
educației și a calificărilor, asupra unui 
echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată, asupra egalității de șanse, 
asupra nediscriminării pe piața muncii, 
asupra sensibilizării cu privire la 
prejudecățile de gen în toate sectoarele 
relevante și asupra creșterii vizibilității 
modelelor feminine de urmat;

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
care limitează interesele, preferințele și 
opțiunile femeilor, fără a compromite 
libertatea acestora de a lua decizii; 
încurajează statele membre să promoveze 
participarea femeilor la studiile și carierele 
din domeniile STIM în cadrul planurilor 
lor de acțiune sau al strategiilor lor 
naționale sau regionale relevante în materie 
de gen; consideră că aceste planuri de 
acțiune sau strategii ar trebui să urmărească 
o consolidare a egalității de gen, 
concentrându-se, printre altele, asupra 
eradicării stereotipurilor de gen, asupra 
facilitării accesului la educație și 
calificări, asupra unui echilibru mai bun 
între viața profesională și cea privată, 
asupra egalității de șanse, asupra 
nediscriminării pe piața muncii, asupra 
sensibilizării cu privire la prejudecățile de 
gen în toate sectoarele și asupra creșterii 
vizibilității modelelor feminine de urmat;

Or. en
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Amendamentul 78
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
care limitează interesele, preferințele și 
opțiunile femeilor, fără a compromite 
libertatea acestora de a lua decizii; 
încurajează statele membre să promoveze 
participarea femeilor la studiile și carierele 
din domeniile STIM în cadrul planurilor 
lor de acțiune sau al strategiilor lor 
naționale sau regionale relevante în 
materie de gen; consideră că aceste planuri 
de acțiune sau strategii ar trebui să 
urmărească o consolidare a egalității de 
gen, concentrându-se, printre altele, asupra 
educației și a calificărilor, asupra unui 
echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată, asupra egalității de șanse, 
asupra nediscriminării pe piața muncii, 
asupra sensibilizării cu privire la 
prejudecățile de gen în toate sectoarele 
relevante și asupra creșterii vizibilității 
modelelor feminine de urmat;

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
care limitează interesele, preferințele și 
opțiunile persoanelor și, în special, ale 
femeilor, fără a compromite libertatea 
acestora de a lua decizii; încurajează statele 
membre să promoveze participarea 
femeilor care ar putea fi interesate de 
studiile și carierele din domeniile STIM în 
cadrul planurilor lor de acțiune sau al 
strategiilor lor naționale sau regionale; 
consideră că aceste planuri de acțiune sau 
strategii ar trebui să urmărească o 
consolidare a egalității între femei și 
bărbați, concentrându-se, printre altele, 
asupra educației și a calificărilor, asupra 
unui echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată, asupra egalității 
de șanse, asupra nediscriminării pe piața 
muncii, asupra sensibilizării cu privire la 
prejudecățile de gen în toate sectoarele 
relevante și asupra creșterii vizibilității 
modelelor feminine de urmat;

Or. es

Amendamentul 79
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
care limitează interesele, preferințele și 

2. reafirmă că principalul obiectiv ar 
trebui să fie eliminarea tuturor barierelor 
care limitează interesele, preferințele și 
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opțiunile femeilor, fără a compromite 
libertatea acestora de a lua decizii; 
încurajează statele membre să promoveze 
participarea femeilor la studiile și carierele 
din domeniile STIM în cadrul planurilor 
lor de acțiune sau al strategiilor lor 
naționale sau regionale relevante în materie 
de gen; consideră că aceste planuri de 
acțiune sau strategii ar trebui să urmărească 
o consolidare a egalității de gen, 
concentrându-se, printre altele, asupra 
educației și a calificărilor, asupra unui 
echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată, asupra egalității de șanse, 
asupra nediscriminării pe piața muncii, 
asupra sensibilizării cu privire la 
prejudecățile de gen în toate sectoarele 
relevante și asupra creșterii vizibilității 
modelelor feminine de urmat;

opțiunile femeilor și ale fetelor, fără a 
compromite libertatea acestora de a lua 
decizii; încurajează statele membre să 
promoveze participarea femeilor și a 
fetelor la studiile și carierele din domeniile 
STIM în cadrul planurilor lor de acțiune 
sau al strategiilor lor naționale sau 
regionale relevante în materie de gen; 
consideră că aceste planuri de acțiune sau 
strategii ar trebui să urmărească o 
consolidare a egalității de gen, 
concentrându-se, printre altele, asupra 
educației și a calificărilor, asupra unui 
echilibru mai bun între viața profesională și 
cea privată, asupra egalității de șanse, 
asupra nediscriminării pe piața muncii, 
asupra sensibilizării cu privire la 
prejudecățile și stereotipurile de gen în 
toate sectoarele relevante și asupra creșterii 
vizibilității modelelor feminine de urmat;

Or. en

Amendamentul 80
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că un nivel ridicat de 
competențe în domeniile STIM este 
esențial pentru procesul de inovare în 
domeniile TIC de vârf, precum IA sau 
securitatea cibernetică și va fi, prin 
urmare, tot mai important pentru 
competitivitatea Uniunii Europene pe 
piețele globale;

Or. en

Amendamentul 81
Christine Anderson, Nicolaus Fest
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că stereotipurile de 
gen, descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a 
modelelor feminine de urmat reduc și 
afectează în mod negativ oportunitățile 
fetelor și femeilor de acces la studii în 
domeniile STIM, la cariere conexe și la 
antreprenoriat digital, și pot conduce la 
discriminare și la un număr mai mic de 
oportunități pentru femei pe piața muncii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că stereotipurile de gen, 
descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat reduc și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital, și pot conduce la discriminare și la 
un număr mai mic de oportunități pentru 
femei pe piața muncii;

3. recunoaște că stereotipurile și 
prejudecățile de gen, prejudecățile 
conștiente și inconștiente, hărțuirea 
sexuală sistemică, descurajarea culturală, 
lipsa opțiunilor de echilibru între viața 
profesională și cea privată și lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat reduc și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital, și pot conduce la discriminare și la 
oportunități mai puține și mai precare 
pentru femei pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 83
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Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că stereotipurile de gen, 
descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat reduc și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital, și pot conduce la discriminare și la 
un număr mai mic de oportunități pentru 
femei pe piața muncii;

3. recunoaște că stereotipurile de gen, 
descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat reduc și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital;

Or. fr

Amendamentul 84
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că stereotipurile de gen, 
descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat reduc și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital, și pot conduce la discriminare și la 
un număr mai mic de oportunități pentru 
femei pe piața muncii;

3. recunoaște că lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat poate afecta în mod 
negativ aspirațiile fetelor și femeilor de 
acces la studii în domeniile STIM, la 
cariere conexe și la antreprenoriat digital, 
și pot conduce la un număr mai mic de 
oportunități pentru femei pe piața muncii;

Or. es

Amendamentul 85
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
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Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că stereotipurile de gen, 
descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat reduc și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital, și pot conduce la discriminare și la 
un număr mai mic de oportunități pentru 
femei pe piața muncii;

3. recunoaște că lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat reduc și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital, și pot conduce la discriminare și la 
un număr mai mic de oportunități pentru 
femei pe piața muncii;

Or. fr

Amendamentul 86
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că stereotipurile de gen, 
descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat reduc și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital, și pot conduce la discriminare și la 
un număr mai mic de oportunități pentru 
femei pe piața muncii;

3. recunoaște că stereotipurile de gen, 
descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a modelelor 
feminine de urmat pot limita și afectează în 
mod negativ oportunitățile fetelor și 
femeilor de acces la studii în domeniile 
STIM, la cariere conexe și la antreprenoriat 
digital, și pot conduce la discriminare și la 
un număr mai mic de oportunități pentru 
femei pe piața muncii;

Or. fr

Amendamentul 87
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
creeze noi canale pentru a se conecta cu 
fetele și să garanteze că educația digitală 
le este accesibilă tuturor; solicită o 
finanțare și strategii eficiente care să 
includă acțiuni pozitive, învățarea pe tot 
parcursul vieții și încurajarea activă a 
fetelor să urmeze cursuri în domeniile 
TIC și STIM;

Or. en

Amendamentul 88
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reafirmă importanța de a integra 
conștientizarea prejudecăților de gen în 
toate sectoarele relevante, inclusiv în 
formarea inițială și continuă a cadrelor 
didactice; subliniază necesitatea de a 
aborda barierele structurale, cum ar fi 
condițiile de muncă și cultura muncii, 
care împiedică fetele și femeile să intre 
într-un domeniu dominat în mare măsură 
de bărbați, precum și necesitatea de a 
spori vizibilitatea modelelor de urmat încă 
subevaluate pentru a inspira femeile și 
fetele;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 89
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reafirmă importanța de a integra 
conștientizarea prejudecăților de gen în 
toate sectoarele relevante, inclusiv în 
formarea inițială și continuă a cadrelor 
didactice; subliniază necesitatea de a 
aborda barierele structurale, cum ar fi 
condițiile de muncă și cultura muncii, 
care împiedică fetele și femeile să intre 
într-un domeniu dominat în mare măsură 
de bărbați, precum și necesitatea de a 
spori vizibilitatea modelelor de urmat încă 
subevaluate pentru a inspira femeile și 
fetele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reafirmă importanța de a integra 
conștientizarea prejudecăților de gen în 
toate sectoarele relevante, inclusiv în 
formarea inițială și continuă a cadrelor 
didactice; subliniază necesitatea de a 
aborda barierele structurale, cum ar fi 
condițiile de muncă și cultura muncii, care 
împiedică fetele și femeile să intre într-un 
domeniu dominat în mare măsură de 
bărbați, precum și necesitatea de a spori 
vizibilitatea modelelor de urmat încă 
subevaluate pentru a inspira femeile și 
fetele;

4. reafirmă importanța de a integra 
conștientizarea prejudecăților de gen în 
toate sectoarele, inclusiv în formarea 
inițială și continuă a cadrelor didactice; 
subliniază necesitatea de a aborda barierele 
structurale, cum ar fi condițiile de muncă 
precare și o cultură ostilă a muncii pentru 
femei, care împiedică fetele și femeile să 
intre într-un domeniu dominat în mare 
măsură de bărbați, precum și necesitatea de 
a spori vizibilitatea modelelor de urmat 
încă subevaluate pentru a inspira femeile și 
fetele; invită Comisia să introducă și să 
sprijine campanii de sensibilizare și 
programe și inițiative pentru a reduce 
aceste bariere, atât în mediul academic, 
cât și în societate în general; subliniază că 
măsurile privind egalitatea de gen, cum ar 
fi eliminarea stereotipurilor de gen din 
educație, sensibilizarea și promovarea 
disciplinelor STIM pentru fete și femei, 
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precum și orientarea în carieră pentru a 
încuraja fetele să ia în considerare 
studiile în domenii dominate de bărbați și 
băieți ar conduce la un număr mai mare 
de femei absolvente ale disciplinelor 
STIM;

Or. en

Amendamentul 91
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reafirmă importanța de a integra 
conștientizarea prejudecăților de gen în 
toate sectoarele relevante, inclusiv în 
formarea inițială și continuă a cadrelor 
didactice; subliniază necesitatea de a 
aborda barierele structurale, cum ar fi 
condițiile de muncă și cultura muncii, care 
împiedică fetele și femeile să intre într-un 
domeniu dominat în mare măsură de 
bărbați, precum și necesitatea de a spori 
vizibilitatea modelelor de urmat încă 
subevaluate pentru a inspira femeile și 
fetele;

4. reafirmă importanța de a integra 
conștientizarea valorii complementarității 
femeilor în toate sectoarele relevante, 
inclusiv în formarea inițială și continuă a 
cadrelor didactice; subliniază necesitatea 
de a aborda barierele structurale, cum ar fi 
condițiile de muncă și cultura muncii, care 
împiedică fetele și femeile să intre într-un 
domeniu în care s-au evidențiat bărbații, 
precum și necesitatea de a spori 
vizibilitatea modelelor de urmat încă 
subevaluate pentru a inspira femeile și 
fetele care doresc să urmeze aceste 
modele de tip tehnologic;

Or. es

Amendamentul 92
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reafirmă importanța de a integra 
conștientizarea prejudecăților de gen în 
toate sectoarele relevante, inclusiv în 

4. reafirmă importanța de a integra 
conștientizarea prejudecăților de gen în 
toate sectoarele relevante, inclusiv în 
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formarea inițială și continuă a cadrelor 
didactice; subliniază necesitatea de a 
aborda barierele structurale, cum ar fi 
condițiile de muncă și cultura muncii, care 
împiedică fetele și femeile să intre într-un 
domeniu dominat în mare măsură de 
bărbați, precum și necesitatea de a spori 
vizibilitatea modelelor de urmat încă 
subevaluate pentru a inspira femeile și 
fetele;

formarea inițială și continuă a cadrelor 
didactice; subliniază necesitatea de a 
aborda barierele structurale, inclusiv 
dezavantajul socioeconomic, cum ar fi 
condițiile de muncă și cultura muncii, care 
împiedică fetele și femeile să intre într-un 
domeniu dominat în mare măsură de 
bărbați, precum și necesitatea de a spori 
vizibilitatea modelelor de urmat pentru a 
inspira femeile și fetele;

Or. en

Amendamentul 93
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. regretă faptul că femeile care au 
cel mai puțin acces la carierele STIM sunt 
femei din medii socioeconomice 
defavorizate, cum ar fi femeile sărace, 
mamele singure, studenții în situații 
precare și femeile migrante; invită 
Comisia și statele membre să colecteze 
date comparabile, armonizate care vor 
urmări femei din medii socioeconomice 
diferite prin toate nivelurile de instruire 
până la alegerea și dezvoltarea carierei, 
având în vedere în special provocările cu 
care acestea se confruntă la diferite 
niveluri de instruire și profesionale; 

Or. en

Amendamentul 94
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia Europeană și 
statele membre să acorde o atenție sporită, 
atunci când își realizează planurile de 
acțiune, diferitelor grade de prejudecăți 
cu care se confruntă femeile din Europa 
din cauza originii etnice, a religiei, a 
orientării lor sexuale, a vârstei sau a 
dizabilității lor;

Or. en

Amendamentul 95
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. invită Comisia Europeană să se 
asigure că se ține seama pe deplin de 
disparitatea de gen din domeniile STIM și 
lacunele în materie de competențe digitale 
atunci când se elaborează măsuri pentru 
a asigura incluziunea și capacitarea 
femeilor rome;

Or. en

Amendamentul 96
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
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formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
combate stereotipurile educaționale 
existente și a garanta accesul unui număr 
mai mare de femei în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare;

formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
combate stereotipurile educaționale 
existente și a garanta accesul unui număr 
mai mare de femei în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare; solicită îmbunătățirea 
facilităților STIM și accesul egal la 
acestea; solicită burse adresate femeilor și 
fetelor care doresc să urmeze o carieră în 
sectoarele STIM, în special femeilor și 
fetelor aflate în situații de sărăcie, 
femeilor și fetelor migrante și mamelor 
singure;

Or. en

Amendamentul 97
Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
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combate stereotipurile educaționale 
existente și a garanta accesul unui număr 
mai mare de femei în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare;

combate stereotipurile educaționale 
existente și a garanta accesul unui număr 
mai mare de femei în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare; subliniază că este necesară 
implicarea mass-mediei, inclusiv a 
rețelelor sociale, astfel încât limbajul 
utilizat în cadrul acestora să fie incluziv și 
să evite stereotipurile care conduc la 
opinii împotriva participării fetelor în 
educația STIM și a interesului lor pentru 
acest domeniu;

Or. es

Amendamentul 98
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
combate stereotipurile educaționale 
existente și a garanta accesul unui număr 
mai mare de femei în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare;

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii și prin evitarea cercului 
vicios actual al segregării profesionale; 
solicită, în special, o mai bună promovare a 
antreprenoriatului, a disciplinelor STIM și 
a educației digitale pentru fete de la o 
vârstă timpurie, pentru a combate 
stereotipurile educaționale existente și a 
garanta accesul unui număr mai mare de 
femei în sectoare aflate în plină dezvoltare 
și cu nivel ridicat de remunerare;

Or. en
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Amendamentul 99
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
combate stereotipurile educaționale 
existente și a garanta accesul unui număr 
mai mare de femei în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare;

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
garanta accesul unui număr mai mare de 
femei în sectoare aflate în plină dezvoltare 
și cu nivel ridicat de remunerare;

Or. fr

Amendamentul 100
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 

5. invită statele membre să 
investească în educația formală, informală 
și non-formală, în învățarea pe tot 
parcursul vieții și în formarea profesională 
pentru femeile care doresc acest lucru, 
pentru a asigura accesul lor la locuri de 
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formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
combate stereotipurile educaționale 
existente și a garanta accesul unui număr 
mai mare de femei în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare;

muncă de înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
încuraja femeile care își manifestă în mod 
clar dorința de a intra în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare;

Or. en

Amendamentul 101
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
combate stereotipurile educaționale 
existente și a garanta accesul unui număr 
mai mare de femei în sectoare aflate în 
plină dezvoltare și cu nivel ridicat de 
remunerare;

5. invită statele membre să combată 
segmentarea pieței muncii pe criterii de 
gen în ceea ce privește carierele din 
domeniile STIM, prin investiții în educația 
formală, informală și non-formală, în 
învățarea pe tot parcursul vieții și în 
formarea profesională pentru femei, pentru 
a asigura accesul lor la locuri de muncă de 
înaltă calitate și la oportunități de 
recalificare și de perfecționare în 
perspectiva viitoarelor schimbări de pe 
piața muncii; solicită, în special, o mai 
bună promovare a antreprenoriatului, a 
disciplinelor STIM și a educației digitale 
pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a 
garanta accesul unui număr mai mare de 
femei în sectoare aflate în plină dezvoltare 
și cu nivel ridicat de remunerare;

Or. es
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Amendamentul 102
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că pandemia de 
COVID-19 deschide o nouă etapă în 
lumea muncii, a educației, a guvernanței 
și în viața de zi cu zi; consideră, prin 
urmare, că alfabetizarea digitală și 
capacitățile digitale devin tot mai 
importante, la fel ca noile condiții privind 
munca la distanță, care au prezentat un 
decalaj de gen important pe durata 
pandemiei și a izolării; subliniază că este 
urgentă promovarea echilibrului de gen 
în sectorul digital, ca urmare a modului 
în care cetățenii și întreprinderile 
utilizează TIC și alte tehnologii digitale 
pentru a lucra și a interacționa pentru 
noua societate digitală;

Or. en

Amendamentul 103
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
ia în considerare situația femeilor și a 
fetelor cu dizabilități și a femeilor și a 
fetelor din regiunile ultraperiferice sau 
din zonele rurale și să asigure accesul și 
includerea lor depline în educația 
digitală, pentru a evita extinderea 
decalajului digital;
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Or. en

Amendamentul 104
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze măsuri de politică în care să fie 
inclusă pe deplin dimensiunea de gen, 
prin campanii de sensibilizare, prin 
formare și programe de învățământ sau 
prin orientare în carieră;

Or. en

Amendamentul 105
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. invită Comisia și statele membre să 
sprijine pe deplin inițiativele Comisiei 
Europene de sensibilizare cu privire la 
oportunitățile digitale, cum ar fi 
abordarea „No women No Panel (Nicio 
masă rotundă fără femei)”, Săptămâna 
UE a programării, „Coaliția pentru 
competențe și locuri de muncă în sectorul 
digital”, „Premiul UE pentru femeile 
inovatoare”, inițiativele 
#SaferInternet4EU la nivel european și 
Agenda pentru competențe în Europa;

Or. en
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Amendamentul 106
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 
fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale;

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 
fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale; subliniază că 
fetele care asimilează stereotipuri de gen 
au niveluri mai scăzute de încredere în 
sine și în capacitățile lor decât băieții, 
precum și că încrederea în sine afectează 
într-o măsură considerabilă atât 
rezultatele educației STIM, cât și 
aspirațiile pentru cariere STIM; 
subliniază că fetele par să își piardă 
interesul pentru disciplinele STIM odată 
cu vârsta, ceea ce sugerează că sunt 
necesare intervenții timpurii pentru a 
susține interesul fetelor în aceste domenii;

Or. en

Amendamentul 107
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 



PE680.746v01-00 64/133 AM\1223259RO.docx

RO

fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale;

fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale; solicită să se 
utilizeze fonduri și programe ale UE, 
inclusiv Erasmus+, pentru a sprijini 
efectiv învățarea pe tot parcursul vieții și 
formarea în sectoarele STIM, precum și 
pentru a include în mod corespunzător 
egalitatea de gen în viitoarea Strategie UE 
pentru tineret și în viitoarele politici ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 108
Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 
fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale;

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 
fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale; propune 
consolidarea acestui plan prin elaborarea 
unor orientări comune pentru statele 
membre, în vederea îmbunătățirii 
cunoștințelor și a competențelor copiilor 
cu vârste de până la 14 ani;

Or. es

Amendamentul 109
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 
fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale;

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 
fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale; subliniază că 
fetele reprezintă doar 36 % din absolvenții 
din domeniile STIM1a, în ciuda faptului 
că fetele obțin rezultate mai bune decât 
băieții la alfabetizarea digitală1b;
_________________
1a https://op.europa.eu/ro/publication-
detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1.
1b Studiul internațional privind 
competențele în domeniul informatic 
(ICILS), 2018.

Or. en

Amendamentul 110
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 
fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
precum și la creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale;

6. salută Planul de acțiune pentru 
educația digitală 2021-2027 și acțiunea 
acestuia de „Încurajare a participării 
femeilor la STIM” și speră că acesta va 
contribui la dezvoltarea unor modalități 
mai atractive și mai creative de a încuraja 
fetele să urmeze studii în domeniile STIM, 
dacă își doresc acest lucru, precum și la 
creșterea încrederii femeilor în 
competențele lor digitale;

Or. es
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Amendamentul 111
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. recunoaște obiectivul Comisiei 
Europene de a încuraja participarea 
femeilor la STIM împreună cu Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
și de a sprijini Coaliția STIM a UE pentru 
a dezvolta programe de învățământ pentru 
învățământul superior care să atragă 
femeile, în speciale femeile din medii 
sociale și economice defavorizate, în 
domeniul ingineriei și al TIC, pe baza 
abordării „STIAM” (știință, tehnologie, 
inginerie, artă și matematică); invită 
Comisia Europeană să adopte o abordare 
de gen specifică pentru lansarea stagiilor 
Oportunitate digitală, astfel încât tinerelor 
din diferite medii să li se ofere 
oportunitatea de a obține experiență 
digitală, TIC și STIM în domeniile 
solicitate pe piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 112
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită statele membre să țină 
seama de actualele preocupări privind 
riscul răspândirii în continuare a COVID-
19 și să rezolve problema lipsei de 
echipamente, să se ocupe de problemele 
elevilor vulnerabili și ale elevilor proveniți 
din medii defavorizate din punct de vedere 
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socioeconomic, cum ar fi fetele din zonele 
rurale, și să dezvolte instrumente pentru a 
asigura accesul deplin și buna 
funcționare a educației digitale;

Or. en

Amendamentul 113
Lina Gálvez Muñoz, Domènec Ruiz Devesa, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, 
Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că participarea fetelor 
și a femeilor în domeniul științei, al 
tehnologiei, al ingineriei, al artelor și al 
matematicii (STIAM) trebuie să fie 
promovată în mod activ prin măsuri 
concrete de politică, pentru a le stimula 
participarea și incluziunea depline în 
economia digitală;

Or. en

Amendamentul 114
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că este important să se 
asigure integrarea perspectivei de gen în 
educația STIM la toate nivelurile, inclusiv 
în educația extrașcolară, informală și 
nonformală, inclusiv pentru personalul 
didactic; solicită, prin urmare, strategii 
specifice adecvate vârstei;
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Or. en

Amendamentul 115
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. salută viitoarea Garanție 
europeană pentru copii; invită Comisia să 
se asigure că sunt incluse în conținutul 
acesteia recomandări privind accesul la 
educația și oportunitățile STIM;

Or. en

Amendamentul 116
Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor;

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor; subliniază că este 
necesar ca statele membre să implice toate 
cadrele didactice în acțiunile legate de 
STIM, astfel încât acestea să devină 
agenți ai schimbării; propune ca centrele 
să elaboreze planuri pentru egalitate în 
domeniul educației și să se țină seama de 
echilibrul dintre cadrele didactice de sex 
feminin și cele de sex masculin în raport 
cu domeniile de cunoaștere abordate de 
STIM, pe lângă includerea unui plan de 
formare pentru ca aceste cadre didactice 
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să predea aceste materii din perspectiva 
echității și a egalității;

Or. es

Amendamentul 117
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor;

7. recunoaște rolul vital al școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor; solicită consolidarea 
programelor de învățământ și a 
materialelor de instruire în domeniile 
STIM pentru a promova mai bine 
participarea egală la STIM; subliniază 
necesitatea de a consolida capacitatea 
profesorilor și a consilierilor pentru elevi 
de a încuraja fetele să urmeze cariere în 
domeniile STIM, deoarece o mai bună 
conștientizare a stereotipurilor și a 
disparităților de gen din domeniile STIM 
permite pedagogilor și consilierilor în 
domeniul carierei să înțeleagă barierele 
cu care se confruntă elevii lor, să asigure 
participarea egală la orele STIM și să 
promoveze carierele STIM pentru eleve;

Or. en

Amendamentul 118
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor;

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor; subliniază să este 
important să se cupleze instruirea 
profesorilor pentru a combate 
prejudecățile de gen cu instruirile în alte 
tipuri de situații de vulnerabilitate și 
discriminare, astfel încât aceștia să poată 
să promoveze educația STIM și să 
motiveze tinerele, precum cele din 
comunitățile de romi, având în vedere 
diferitele provocări cu care acestea se 
confruntă în viețile lor de zi cu zi, cum ar 
fi sărăcia;

Or. en

Amendamentul 119
Lina Gálvez Muñoz, Domènec Ruiz Devesa, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, 
Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor;

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor; subliniază că 
sistemele de învățământ și mediul de 
învățare în general joacă un rol esențial 
în determinarea intereselor fetelor pentru 
disciplinele STIAM - inclusiv arte - și în 
oferirea unor șanse egale de acces la 
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educație STIAM de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 120
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor;

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în conștientizarea disparității 
de gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor, în aceleași condiții ca și 
băieții, la cursurile legate de STIM și în 
stabilirea unor criterii de referință pentru 
monitorizarea recrutării și a păstrării 
femeilor;

Or. es

Amendamentul 121
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște rolul școlii și al 
profesorilor în eliminarea disparității de 
gen în educația din domeniile STIM și 
subliniază rolul educației în promovarea 
prezenței fetelor la cursurile legate de 
STIM și în stabilirea unor criterii de 
referință pentru monitorizarea recrutării 
și a păstrării femeilor;

7. recunoaște rolul părinților, al școlii 
și al profesorilor în încurajarea 
generațiilor mai tinere pe parcursul 
profesional pe care și-l aleg și subliniază 
rolul educației în promovarea prezenței 
fetelor cărora le plac domeniile STIM la 
cursurile legate de STIM;

Or. en
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Amendamentul 122
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia Europeană să 
elaboreze un mecanism de punere în 
aplicare și de monitorizare, care să 
furnizeze date privind inegalitățile din 
sectoarele STIM și digital pe baza originii 
rasiale și etnice; consideră că aceste date 
sunt esențiale pentru a măsura nivelul de 
punere în aplicare și pentru a monitoriza 
impactul politicilor și permit părților 
interesate să identifice deficiențele, cum 
ar fi numărul mic de femei rome care 
urmează educația STIM și profesii STIM, 
precum și cauzele principale;

Or. en

Amendamentul 123
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că educația digitală 
trebuie să joace un rol substanțial în 
creșterea participării fetelor și femeilor la 
domeniile legate de TIC și STIM și în 
eliminarea decalajului de gen în sectorul 
digital; consideră că educația digitală 
trebuie să creeze o mai bună incluziune 
digitală și alfabetizare digitală și să ducă 
la participarea egală a fetelor și femeilor 
în era digitală;

Or. en
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Amendamentul 124
Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită instituțiile de învățământ să 
integreze disciplinele robotică, codificare, 
TIC și programare mai mult și într-o 
etapă mai timpurile în învățământul 
preșcolar și primar, pentru a încuraja 
elevele să studieze matematica și 
disciplinele științifice; solicită să se 
instituie stagii obligatorii în 
întreprinderile din domeniile STIM în 
perioada de educație;

Or. en

Amendamentul 125
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte o educație digitală de înaltă 
calitate, incluzivă și nediscriminatorie, 
care să garanteze că transformarea 
digitală a economiei și societății europene 
este benefică pentru toți și contribuie la 
egalitatea de gen; încurajează statele 
membre să adauge educația informatică 
în programele naționale de învățământ;

Or. en

Amendamentul 126
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită instituțiile de învățământ să 
încurajeze fetele să studieze matematica, 
codificarea, TIC și disciplinele științifice 
în școli;

Or. en

Amendamentul 127
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. subliniază că este important ca 
încrederea femeilor în sine în domeniile 
științelor, tehnologiilor, ingineriei și 
matematicii să devină o parte integrantă a 
identității feminine încă din învățământul 
preșcolar și primar, combătând astfel 
stereotipurile dăunătoare legate de rolul 
de gen;

Or. en

Amendamentul 128
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. subliniază că sunt necesare 
programe de finanțare speciale pentru 
școlile din zonele rurale, deoarece acestea 
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rămân tot mai mult fără finanțare pentru 
tehnologii avansate pe care multe districte 
școlare urbane le consideră de la sine 
înțelese; solicită, în plus, îmbunătățirea 
sprijinului pentru pedagogii din sistemele 
școlare rurale pentru a aborda 
programele de învățământ din domeniile 
STIM, în special cu privire la formare, 
instrumente sau infrastructură;

Or. en

Amendamentul 129
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la 
locurile de muncă, ceea ce duce la o 
absență a modelelor feminine de urmat și 
la oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul 
primar, secundar și terțiar și îndeamnă 
comisiile și instituțiile implicate în 
recrutare să promoveze echilibrul de gen 
pentru a evita „producerea de efecte față 
de terți”;

8. subliniază că recrutarea 
profesorilor trebuie să se realizeze pe baza 
competențelor lor și nu pe baza 
principiului cotelor discriminatorii;

Or. fr

Amendamentul 130
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul primar, 
secundar și terțiar și îndeamnă comisiile și 
instituțiile implicate în recrutare să 
promoveze echilibrul de gen pentru a evita 
„producerea de efecte față de terți”;

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul primar, 
secundar și terțiar și îndeamnă comisiile și 
instituțiile implicate în recrutare să 
promoveze echilibrul de gen pentru a evita 
„producerea de efecte față de terți”; 
subliniază că fetele au rezultate mai bune 
la cursurile introductive de matematică și 
științe și este mai mare probabilitatea ca 
ele să urmeze cariere STIM atunci când 
aceste discipline le sunt predate de 
profesoare, deoarece profesoarele pot 
avea o influență pozitivă asupra educației 
fetelor în domeniile STIM prin eliminarea 
prejudecăților socioculturale și acționând 
ca modele de urmat pentru fete;

Or. en

Amendamentul 131
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul primar, 
secundar și terțiar și îndeamnă comisiile și 
instituțiile implicate în recrutare să 
promoveze echilibrul de gen pentru a evita 

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul primar, 
secundar și terțiar, solicită o orientare mai 
bună în carieră și modalități noi și 
creative de a inspira elevele să ia în 
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„producerea de efecte față de terți”; considerare un parcurs profesional în 
domeniile STIM și îndeamnă comisiile și 
instituțiile implicate în recrutare să 
promoveze echilibrul de gen pentru a evita 
„producerea de efecte față de terți”;

Or. en

Amendamentul 132
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul 
primar, secundar și terțiar și îndeamnă 
comisiile și instituțiile implicate în 
recrutare să promoveze echilibrul de gen 
pentru a evita „producerea de efecte față 
de terți”;

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
sunt mai prezenți în studiile legate de 
STIM în școli și, ulterior, în universități și 
la locurile de muncă; sprijină modelele 
feminine de urmat și oportunitățile de 
orientare și mentorat;

Or. en

Amendamentul 133
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
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de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul 
primar, secundar și terțiar și îndeamnă 
comisiile și instituțiile implicate în 
recrutare să promoveze echilibrul de gen 
pentru a evita „producerea de efecte față 
de terți”;

de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat, aspecte care pot fi ameliorate 
dacă se prezintă valoarea 
complementarității, între femei și bărbați, 
în raport cu orice profesie;

Or. es

Amendamentul 134
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul primar, 
secundar și terțiar și îndeamnă comisiile și 
instituțiile implicate în recrutare să 
promoveze echilibrul de gen pentru a evita 
„producerea de efecte față de terți”;

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul primar, 
secundar și terțiar prin conținut 
educațional, instruire a profesorilor și 
programe de învățământ sensibile la 
dimensiunea de gen și îndeamnă comisiile 
și instituțiile implicate în recrutare să 
promoveze echilibrul de gen pentru a evita 
„producerea de efecte față de terți”;

Or. en

Amendamentul 135
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că profesorii și alți 
membri ai personalului de sex masculin 
predomină în studiile legate de STIM în 
școli și, ulterior, în universități și la locurile 
de muncă, ceea ce duce la o absență a 
modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează integrarea 
perspectivei de gen în învățământul 
primar, secundar și terțiar și îndeamnă 
comisiile și instituțiile implicate în 
recrutare să promoveze echilibrul de gen 
pentru a evita „producerea de efecte față 
de terți”;

8. subliniază că femeile sunt încă 
subreprezentate în studiile legate de STIM 
în școli și, ulterior, în universități și la 
locurile de muncă, ceea ce duce la o 
absență a modelelor feminine de urmat și la 
oportunități limitate de orientare și 
mentorat; încurajează promovarea unui 
echilibru de gen mai bun pentru a le 
permite femeilor interesate să își 
exploateze pe deplin potențialul în 
domeniile STIM;

Or. en

Amendamentul 136
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a investi 
în educație și instruire și necesitatea unor 
procese de recrutare și selecție sensibile la 
dimensiunea de gen în sectoarele public și 
privat și în special în sectoarele viitorului, 
precum STIM și sectorul digital, unde 
femeile sunt subreprezentate; subliniază, 
în acest sens, că discriminarea pe motive 
de gen afectează nu numai persoanele la 
nivel individual, ci și societatea în 
ansamblu;

Or. en

Amendamentul 137
Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia și statele membre să 
găsească modalități mai atractive și mai 
creative de a prezenta modelele de urmat 
feminine cu o carieră de succes în 
domeniile TIC și STIM, pentru a încuraja 
fetele să urmeze studii de TIC și STIM, 
precum și să stimuleze încrederea în sine 
a femeilor în ceea ce privește 
competențele lor digitale;

Or. en

Amendamentul 138
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită, de asemenea, abordarea 
nevoilor de educație financiară, inclusiv 
de teste financiare și de raportare la 
diferența de pensii între bărbați și femei; 
subliniază că predarea unor discipline 
precum diferența de remunerare între 
femei și bărbați tinerelor fete va deschide 
calea pentru un viitor plin de femei 
încrezătoare din punct de vedere 
financiar;

Or. en

Amendamentul 139
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. salută diferitele inițiative 
educaționale private de sprijinire a fetelor 
și de promovare a femeilor în economia 
digitală, cum ar fi prezentările virale pe 
platformele de comunicare socială, 
rețelele profesionale organizate de femei 
pentru femei și inițiativele unor 
întreprinderi din domeniul tehnologiei;

Or. en

Amendamentul 140
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. invită Comisia și statele membre să 
instituie programe de mentorat cu modele 
feminine de urmat în domeniile STIM la 
toate nivelurile de educație;

Or. en

Amendamentul 141
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază numărul cazurilor de 
hărțuire sexuală suferită de studentele din 
domeniile STIM în cursul învățământului 
terțiar și invită statele membre și 
instituțiile de învățământ să convină 
asupra unor coduri de conduită și 
protocoale stricte și să raporteze 

eliminat
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autorităților relevante toate cazurile de 
hărțuire sexuală;

Or. es

Amendamentul 142
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază numărul cazurilor de 
hărțuire sexuală suferită de studentele din 
domeniile STIM în cursul învățământului 
terțiar și invită statele membre și instituțiile 
de învățământ să convină asupra unor 
coduri de conduită și protocoale stricte și 
să raporteze autorităților relevante toate 
cazurile de hărțuire sexuală;

9. subliniază numărul alarmant al 
cazurilor de hărțuire sexuală suferită de 
studentele din domeniile STIM în cursul 
învățământului terțiar și invită statele 
membre și instituțiile de învățământ să 
pună în aplicare politici de toleranță zero 
pentru hărțuirea sexuală, să convină 
asupra unor coduri de conduită și 
protocoale stricte, să creeze canale sigure 
și private de raportare de către femei și 
fete și să raporteze autorităților relevante 
toate cazurile de hărțuire sexuală; 
subliniază că această cultură larg 
răspândită a hărțuirii sexuale 
îndepărtează femeile de carierele în științe 
și perpetuează discriminarea și 
disparitatea de gen în sectorul STIM; 
invită Comisia, statele membre și 
instituțiile de învățământ să adopte 
măsuri de prevenire și sancțiuni adecvate 
pentru autorii actelor de hărțuire sexuală 
pentru a soluționa cazurile de hărțuire 
sexuală în instituțiile de învățământ STIM 
și în școli;

Or. en

Amendamentul 143
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită statele membre să 
investească în pedagogii STIM receptive 
la dimensiunea de gen și inovatoare în 
educația timpurie și în învățământul 
primar, secundar și terțiar, stimulând 
învățarea în rândul fetelor și încrederea 
acestora pentru a soluționa probleme din 
lumea reală utilizând tehnologia și 
consolidând competențele profesorilor din 
învățământul primar și ale profesorilor 
din învățământul STIM secundar și 
ajutându-i să înțeleagă și să elimine 
prejudecățile inconștiente din cadrul 
practicilor de predare și al evaluărilor - și 
să implice în mod egal toți cursanții;

Or. en

Amendamentul 144
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia Europeană să 
coopereze cu statele membre pentru a 
extinde indicatorii avuți în vedere pentru 
tabloul de bord privind „Femeile în 
sectorul digital”, astfel încât să includă 
informații și date referitoare la femeile 
din educația STIM și care au cariere 
STIM, și să dezvolte un set de instrumente 
care să includă metodologii, indicatori și 
cadre pentru a produce date mai exacte și 
a utiliza mai bine informațiile existente;

Or. en

Amendamentul 145
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că trebuie extins 
accesul la educația STIM prin creșterea 
conectivității digitale pentru toți copiii, în 
special pentru fetele din zonele greu 
accesibile cu capacitate limitată; observă 
că fiecare fată ar trebui să poată să 
profite de accesul sporit la soluții de 
învățare digitale de nivel mondial și să 
dispună de instrumentele și motivațiile 
necesare pentru a se implica în 
tehnologiile digitale, ca utilizator și 
creator;

Or. en

Amendamentul 146
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. încurajează statele membre să 
creeze inițiative pentru a sprijini tranziția 
fetelor de la școală la muncă, cum ar fi 
orientarea în carieră în școli, uceniciile și 
programele de experiență profesională –
 sprijinind viitoarele aspirații ale fetelor și 
creând căi pentru tranziția acestora la 
forța de muncă în domeniile STIM;

Or. en

Amendamentul 147
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 9 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9d. subliniază necesitatea de a include 
învățarea STIM receptivă la dimensiunea 
de gen și oportunitățile de carieră în 
planurile naționale de dezvoltare, în 
politicile sectoriale din domeniul educației 
și în politicile TIC și din domeniul 
științific;

Or. en

Amendamentul 148
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de 
activități de îngrijire neremunerate în 
majoritatea gospodăriilor; îndeamnă 
instituțiile publice și private să stabilească 
măsuri adecvate pentru a garanta concedii 
de maternitate și de paternitate mai bune, 
un program de lucru flexibil, structuri de 
îngrijire a copiilor la locul de muncă sau 
promovarea muncii la distanță; 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 Comisia 
și statele membre să evalueze pe deplin 
cauzele și factorii care conduc la o rată 
ridicată a abandonului de către femei a 
carierelor din domeniile STIM și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 

10. regretă faptul că mamele se pot 
confrunta cu obstacole în cariera lor; 
îndeamnă instituțiile publice și private să 
stabilească măsuri adecvate pentru a 
garanta concedii de maternitate și de 
paternitate mai bune, un program de lucru 
flexibil, structuri de îngrijire a copiilor la 
locul de muncă sau promovarea muncii la 
distanță; 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 din domeniile 
STIM, în special din perspectiva lor 
personală, care include alegerile și 
preferințele;
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ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 149
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; constată că pandemia de 
COVID-19 a agravat și mai mult situația 
femeilor, iar femeile lucrează ore 
suplimentare de la distanță, fără să fie 
remunerate, în timp ce îngrijesc copiii și 
desfășoară activități casnice; îndeamnă 
instituțiile publice și private să stabilească 
măsuri adecvate pentru a garanta concedii 
de maternitate și de paternitate mai bune, 
un program de lucru flexibil, structuri de 
îngrijire a copiilor la locul de muncă sau 
promovarea muncii la distanță; 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 Comisia 
și statele membre să evalueze pe deplin 
cauzele și factorii care conduc la o rată 
ridicată a abandonului de către femei a 
carierelor din domeniile STIM și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă;

Or. lt
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Amendamentul 150
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească politici mai bune 
pentru echilibrul între viața profesională 
și cea privată și măsuri adecvate pentru a 
garanta concedii de maternitate mai bune 
și concedii de paternitate semnificativ mai 
multe și mai îndelungate, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau munca la 
distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 151
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
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Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de 
activități de îngrijire neremunerate în 
majoritatea gospodăriilor; îndeamnă 
instituțiile publice și private să stabilească 
măsuri adecvate pentru a garanta concedii 
de maternitate și de paternitate mai bune, 
un program de lucru flexibil, structuri de 
îngrijire a copiilor la locul de muncă sau 
promovarea muncii la distanță; 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 Comisia 
și statele membre să evalueze pe deplin 
cauzele și factorii care conduc la o rată 
ridicată a abandonului de către femei a 
carierelor din domeniile STIM și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă;

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată; îndeamnă instituțiile publice și 
private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 152
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
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privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta politici de toleranță zero 
pentru hărțuirea sexuală, concedii de 
maternitate și de paternitate mai bune, un 
program de lucru flexibil, structuri de 
îngrijire a copiilor la locul de muncă sau 
promovarea muncii la distanță; 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 Comisia 
și statele membre să evalueze pe deplin 
cauzele și factorii care conduc la o rată 
ridicată a abandonului de către femei a 
carierelor din domeniile STIM și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 153
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
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muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

muncii la distanță, și să pună din nou în 
valoare rolul mamelor; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 154
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a adopta politici favorabile 
familiilor și pentru a garanta concedii de 
maternitate și de paternitate mai bune, un 
program de lucru flexibil, structuri de 
îngrijire a copiilor la locul de muncă sau 
promovarea muncii la distanță; 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 Comisia 
și statele membre să evalueze pe deplin 
cauzele și factorii care conduc la o rată 
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domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

ridicată a abandonului de către femei a 
carierelor din domeniile STIM și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 155
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă ori în apropiere 
sau promovarea muncii la distanță; 
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 Comisia 
și statele membre să evalueze pe deplin 
cauzele și factorii care conduc la o rată 
ridicată a abandonului de către femei a 
carierelor din domeniile STIM și să 
dezvolte mecanisme și programe pentru 
integrarea femeilor și a fetelor în 
inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă;

Or. fr
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Amendamentul 156
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă faptul că femeile se 
confruntă în mod disproporționat cu mai 
multe obstacole în cariera lor decât 
bărbații, din cauza lipsei unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în majoritatea 
gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice 
și private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

10. regretă faptul că femeile se pot 
confrunta cu mai multe obstacole în 
cariera lor decât bărbații, din cauza lipsei, 
în anumite situații, a unui echilibru 
adecvat între viața profesională și cea 
privată și a creșterii numărului de activități 
de îngrijire neremunerate în unele 
gospodării; îndeamnă instituțiile publice și 
private să stabilească măsuri adecvate 
pentru a garanta concedii de maternitate și 
de paternitate mai bune, un program de 
lucru flexibil, structuri de îngrijire a 
copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; 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 Comisia și statele 
membre să evalueze pe deplin cauzele și 
factorii care conduc la o rată ridicată a 
abandonului de către femei a carierelor din 
domeniile STIM și să dezvolte mecanisme 
și programe pentru integrarea femeilor și a 
fetelor în inițiativele privind educația, 
formarea și ocuparea forței de muncă;

Or. es

Amendamentul 157
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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10a. subliniază că femeile sunt cele mai 
susceptibile să presteze muncă de îngrijire 
neplătită și că această sarcină a fost 
exacerbată de pandemia de COVID-19, 
deoarece mai multe femei lucrează, de 
asemenea, de acasă; îndeamnă instituțiile 
publice și private să asigure promovarea 
muncii la distanță compasionale, care ia 
în considerare obstacolele din calea 
menținerii unui echilibru sănătos între 
viața profesională și cea privată atunci 
când se lucrează de acasă și să respecte 
dreptul de a se deconecta;

Or. en

Amendamentul 158
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și evidențiază nevoia 
urgentă de a promova egalitatea între 
bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea de gen în consiliile de 
administrație și în funcțiile de decizie 
îmbunătățește performanța întreprinderilor 
ca urmare a lărgirii spectrului de 
cunoștințe, atitudini și experiențe; 
îndeamnă Consiliul și statele membre să 
adopte Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație și să stabilească 
obiective privind echilibrul de gen în 
organele de decizie;

11. consideră că este extrem de 
important să existe mai multe modele 
feminine de urmat și să se mărească 
numărul femeilor care ocupă poziții de 
conducere în sectorul STIM; subliniază 
că procentul în scădere al femeilor care 
ocupă poziții de nivel superior are un 
efect negativ asupra recrutării femeilor, 
ceea ce scade și mai mult șansele femeilor 
de a fi numite pe poziții de nivel superior; 
regretă că femeile sunt subreprezentate în 
pozițiile de conducere în carierele STIM și 
evidențiază nevoia urgentă de a promova 
egalitatea între bărbați și femei la toate 
nivelurile procesului decizional în 
domeniul afacerilor și al managementului; 
subliniază că diversitatea de gen în 
consiliile de administrație și în funcțiile de 
decizie îmbunătățește performanța 
întreprinderilor ca urmare a lărgirii 
spectrului de cunoștințe, atitudini și 
experiențe; îndeamnă Consiliul și statele 
membre să adopte Directiva privind 
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femeile în consiliile de administrație și să 
stabilească obiective privind echilibrul de 
gen în organele de decizie;

Or. en

Amendamentul 159
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și evidențiază nevoia 
urgentă de a promova egalitatea între 
bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea de gen în consiliile de 
administrație și în funcțiile de decizie 
îmbunătățește performanța întreprinderilor 
ca urmare a lărgirii spectrului de 
cunoștințe, atitudini și experiențe; 
îndeamnă Consiliul și statele membre să 
adopte Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație și să stabilească 
obiective privind echilibrul de gen în 
organele de decizie;

11. observă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și evidențiază nevoia de a 
promova egalitatea între bărbați și femei la 
toate nivelurile procesului decizional în 
domeniul afacerilor și al managementului; 
subliniază că diversitatea de gen în 
consiliile de administrație și în funcțiile de 
decizie poate afecta performanța 
întreprinderilor ca urmare a lărgirii 
spectrului de cunoștințe, atitudini și 
experiențe;

Or. en

Amendamentul 160
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere 
în carierele STIM și evidențiază nevoia 

11. observă că femeile au o tendință 
mai mică de a ocupa poziții de conducere 
în carierele STIM și evidențiază nevoia 
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urgentă de a promova egalitatea între 
bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea de gen în consiliile de 
administrație și în funcțiile de decizie 
îmbunătățește performanța întreprinderilor 
ca urmare a lărgirii spectrului de 
cunoștințe, atitudini și experiențe; 
îndeamnă Consiliul și statele membre să 
adopte Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație și să stabilească 
obiective privind echilibrul de gen în 
organele de decizie;

urgentă de a promova complementaritatea 
între bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea aptitudinilor și a 
competențelor în consiliile de administrație 
și în funcțiile de decizie îmbunătățește 
performanța întreprinderilor ca urmare a 
lărgirii spectrului de cunoștințe, atitudini și 
experiențe;

Or. en

Amendamentul 161
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și evidențiază nevoia 
urgentă de a promova egalitatea între 
bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea de gen în consiliile de 
administrație și în funcțiile de decizie 
îmbunătățește performanța întreprinderilor 
ca urmare a lărgirii spectrului de 
cunoștințe, atitudini și experiențe; 
îndeamnă Consiliul și statele membre să 
adopte Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație și să stabilească 
obiective privind echilibrul de gen în 
organele de decizie;

11. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și evidențiază nevoia 
urgentă de a promova egalitatea între 
bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea de gen în consiliile de 
administrație și în funcțiile de decizie 
îmbunătățește performanța întreprinderilor 
ca urmare a lărgirii spectrului de 
cunoștințe, atitudini și experiențe; respinge 
totuși, în numele egalității și al 
meritocrației, sistemele de discriminare 
pozitivă și de cote care, de fapt, sunt 
contrare acestor valori;

Or. fr
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Amendamentul 162
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și evidențiază nevoia 
urgentă de a promova egalitatea între 
bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea de gen în consiliile de 
administrație și în funcțiile de decizie 
îmbunătățește performanța întreprinderilor 
ca urmare a lărgirii spectrului de 
cunoștințe, atitudini și experiențe; 
îndeamnă Consiliul și statele membre să 
adopte Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație și să stabilească 
obiective privind echilibrul de gen în 
organele de decizie;

11. subliniază că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și semnalează nevoia 
urgentă de a promova egalitatea între 
bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că prezența bărbaților și a femeilor 
deopotrivă în consiliile de administrație și 
în funcțiile de decizie îmbunătățește 
performanța întreprinderilor ca urmare a 
lărgirii spectrului de cunoștințe, atitudini și 
experiențe; îndeamnă Consiliul și statele 
membre să adopte Directiva privind 
femeile în consiliile de administrație și să 
stabilească obiective privind echilibrul 
între bărbați și femei în organele de 
decizie;

Or. es

Amendamentul 163
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și evidențiază nevoia 
urgentă de a promova egalitatea între 
bărbați și femei la toate nivelurile 
procesului decizional în domeniul 
afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea de gen în consiliile de 
administrație și în funcțiile de decizie 
îmbunătățește performanța întreprinderilor 

11. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în pozițiile de conducere în 
carierele STIM și evidențiază nevoia 
urgentă de a promova egalitatea de gen la 
toate nivelurile procesului decizional în 
domeniul afacerilor și al managementului; 
subliniază că diversitatea de gen în 
consiliile de administrație și în funcțiile de 
decizie îmbunătățește performanța 
întreprinderilor ca urmare a lărgirii 
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ca urmare a lărgirii spectrului de 
cunoștințe, atitudini și experiențe; 
îndeamnă Consiliul și statele membre să 
adopte Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație și să stabilească 
obiective privind echilibrul de gen în 
organele de decizie;

spectrului de cunoștințe, atitudini și 
experiențe; îndeamnă Consiliul și statele 
membre să adopte Directiva privind 
femeile în consiliile de administrație și să 
stabilească obiective obligatorii privind 
echilibrul de gen în organele de decizie;

Or. en

Amendamentul 164
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. regretă că există o segregare de 
gen, atât orizontală, cât și verticală, în 
ierarhiile universităților și școlilor din 
Europa; atrage atenția asupra faptului că 
femeile sunt în special subreprezentate în 
funcțiile academice și de decizie de vârf în 
instituțiile academice și universități, acest 
lucru indicând existența unui plafon de 
sticlă, adică a unor bariere invizibile care 
împiedică femeile să ocupe funcții de 
răspundere pe baza unor prejudecăți;

Or. lt

Amendamentul 165
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită să se acorde stimulente 
întreprinderilor care sprijină femeile ca 
modele de urmat, în programe de 
mentorat și parcursuri profesionale, să 
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crească vizibilitatea femeilor și să 
promoveze accesul lor la sectoarele 
STIM;

Or. en

Amendamentul 166
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită să se evalueze motivele 
pentru care femeile renunță la ocupațiile 
tehnice și, dacă este necesar, să formuleze 
recomandări privind acțiuni pentru 
prevenirea acestui fenomen;

Or. en

Amendamentul 167
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială; 
îndeamnă Consiliul să deblocheze 
Directiva privind punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală, care vizează extinderea 
protecției împotriva discriminării printr-o 
abordare orizontală;

eliminat
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_________________
10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 
2019, p. 2970.

Or. en

Amendamentul 168
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile 10 tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială; 
îndeamnă Consiliul să deblocheze 
Directiva privind punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală, care vizează extinderea 
protecției împotriva discriminării printr-o 
abordare orizontală;

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne, în anumite 
domenii și în anumite regiuni geografice, 
o realitate și este și mai pronunțată în 
sectoarele dominate de bărbați, cum ar fi 
TIC și întreprinderile tehnologice;

_________________
10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 
2019, p. 2970.

Or. es

Amendamentul 169
Annika Bruna
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială; 
îndeamnă Consiliul să deblocheze 
Directiva privind punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală, care vizează extinderea 
protecției împotriva discriminării printr-o 
abordare orizontală;

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială;

_________________ _________________
10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

Or. fr

Amendamentul 170
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială; 
îndeamnă Consiliul să deblocheze 
Directiva privind punerea în aplicare a 

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială;
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principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau 
orientare sexuală, care vizează extinderea 
protecției împotriva discriminării printr-o 
abordare orizontală;
_________________ _________________
10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

Or. en

Amendamentul 171
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială; 
îndeamnă Consiliul să deblocheze 
Directiva privind punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală, care vizează extinderea protecției 
împotriva discriminării printr-o abordare 
orizontală;

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; regretă 
întârzierea măsurilor de transparență 
salarială propuse; invită toți actorii să 
practice transparența salarială; îndeamnă 
Comisia să publice măsurile de 
transparență salarială cât mai curând 
posibil; îndeamnă Consiliul să deblocheze 
Directiva privind punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală, care vizează extinderea protecției 
împotriva discriminării printr-o abordare 
orizontală;

_________________ _________________
10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 

10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
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apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

Or. en

Amendamentul 172
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială; 
îndeamnă Consiliul să deblocheze 
Directiva privind punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală, care vizează extinderea protecției 
împotriva discriminării printr-o abordare 
orizontală;

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați pentru o muncă de 
valoare egală și competențe egale, rămâne 
o realitate și este și mai pronunțată în 
sectoarele dominate de bărbați, cum ar fi 
TIC și întreprinderile tehnologice10; invită 
toți actorii să practice transparența 
salarială; îndeamnă Consiliul să 
deblocheze Directiva privind punerea în 
aplicare a principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală, care vizează extinderea protecției 
împotriva discriminării printr-o abordare 
orizontală;

_________________ _________________
10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

Or. fr

Amendamentul 173
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
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Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii să practice transparența salarială; 
îndeamnă Consiliul să deblocheze 
Directiva privind punerea în aplicare a 
principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală, care vizează extinderea protecției 
împotriva discriminării printr-o abordare 
orizontală;

12. regretă că diferența de remunerare 
între femei și bărbați rămâne o realitate și 
este și mai pronunțată în sectoarele 
dominate de bărbați, cum ar fi TIC și 
întreprinderile tehnologice10; invită toți 
actorii care doresc acest lucru să practice 
transparența salarială; îndeamnă Consiliul 
să deblocheze Directiva privind punerea în 
aplicare a principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală, care vizează extinderea protecției 
împotriva discriminării printr-o abordare 
orizontală;

_________________ _________________
10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads, 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
p. 2970.

Or. fr

Amendamentul 174
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. regretă că femeile în continuare 
nu au un acces egal la posturile de 
cercetare, la finanțare și la publicare și că 
încă există o diferență de remunerare 
între femei și bărbați în mediul științific și 
academic, în pofida prevederilor legale 
privind egalitatea de tratament și 
nediscriminarea pe piața forței de muncă, 
inclusiv a prevederilor privind plata egală, 
în vigoare în UE și în statele membre;
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Or. lt

Amendamentul 175
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. recunoaște rolul esențial pe care 
directorii generali și personalul de 
conducere de nivel superior din cadrul 
întreprinderilor îl joacă în eliminarea 
decalajului de gen în sectorul digital prin 
elaborarea unor politici corporative 
menite să combată stereotipurile de gen 
digitale, să promoveze modelele de urmat, 
să motiveze femeile să exploreze studiile 
STIM, să stimuleze recalificarea sau 
perfecționarea femeilor și programele de 
mentorat sau să îmbunătățească imaginea 
locurilor de muncă din sectorul TIC;

Or. en

Amendamentul 176
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că este esențială 
combaterea stereotipurilor culturale și 
sociale legate de abilitățile și rolurile 
femeilor în sectorul STIM; consideră, 
prin urmare, că măsurile specifice de 
promovare a egalității de gen, cum ar fi 
legislația privind integrarea perspectivei 
de gen sau politicile precum stimulentele 
financiare sau de alt tip, pot intensifica 
participarea fetelor la educația și carierele 
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STIM;

Or. en

Amendamentul 177
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită toate părțile interesate 
relevante să abordeze discriminarea în 
practicile lor de angajare și să introducă 
anumite cote pentru a stimula incluziunea 
femeilor, în special a femeilor din medii 
rasiale și etnice diverse, a femeilor cu 
dizabilități și a persoanelor LGBTI+;

Or. en

Amendamentul 178
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. încurajează Comisia Europeană să 
colaboreze în continuare cu toți partenerii 
de afaceri din domeniul TIC, digital, al 
telecomunicațiilor, al mass-mediei și 
audiovizual și din domeniul tehnologic 
pentru a promova o cultură a muncii și 
un mediu de lucru incluzive și echilibrate 
din perspectiva genului și să facă schimb 
de informații și de bune practici la nivelul 
Europei;

Or. en
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Amendamentul 179
Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează stabilirea unui dialog 
favorabil incluziunii cu părțile interesate 
relevante, cum ar fi societățile private, 
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), 
instituțiile de stat, autoritățile regionale și 
locale, factorii de decizie și reprezentanții 
societății civile, pentru a asigura acțiuni 
coordonate și a aborda verigile lipsă în 
vederea promovării femeilor în domeniile 
STIM;

13. încurajează stabilirea unui dialog 
favorabil incluziunii cu părțile interesate 
relevante, cum ar fi societățile private, 
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), 
ordinele și institutele profesionale, 
instituțiile de stat, autoritățile regionale și 
locale, factorii de decizie și reprezentanții 
societății civile, pentru a asigura acțiuni 
coordonate și a aborda verigile lipsă în 
vederea promovării femeilor în domeniile 
STIM;

Or. en

Amendamentul 180
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează stabilirea unui dialog 
favorabil incluziunii cu părțile interesate 
relevante, cum ar fi societățile private, 
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), 
instituțiile de stat, autoritățile regionale și 
locale, factorii de decizie și reprezentanții 
societății civile, pentru a asigura acțiuni 
coordonate și a aborda verigile lipsă în 
vederea promovării femeilor în domeniile 
STIM;

13. încurajează stabilirea unui dialog 
favorabil incluziunii cu părțile interesate 
relevante, cum ar fi organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri), instituțiile 
de stat, autoritățile regionale și locale, 
factorii de decizie, reprezentanții societății 
civile și societățile private, pentru a asigura 
acțiuni coordonate și a aborda verigile lipsă 
în vederea promovării femeilor în 
domeniile STIM;

Or. en

Amendamentul 181
Margarita de la Pisa Carrión
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează stabilirea unui dialog 
favorabil incluziunii cu părțile interesate 
relevante, cum ar fi societățile private, 
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), 
instituțiile de stat, autoritățile regionale și 
locale, factorii de decizie și reprezentanții 
societății civile, pentru a asigura acțiuni 
coordonate și a aborda verigile lipsă în 
vederea promovării femeilor în domeniile 
STIM;

13. încurajează stabilirea unui dialog 
fructuos cu părțile interesate relevante, 
cum ar fi societățile private, organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri), instituțiile 
de stat, autoritățile regionale și locale, 
factorii de decizie și reprezentanții 
societății civile, pentru a asigura acțiuni 
coordonate și a aborda verigile lipsă în 
vederea promovării femeilor în domeniile 
STIM;

Or. es

Amendamentul 182
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează stabilirea unui dialog 
favorabil incluziunii cu părțile interesate 
relevante, cum ar fi societățile private, 
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), 
instituțiile de stat, autoritățile regionale și 
locale, factorii de decizie și reprezentanții 
societății civile, pentru a asigura acțiuni 
coordonate și a aborda verigile lipsă în 
vederea promovării femeilor în domeniile 
STIM;

13. încurajează stabilirea unui dialog 
temeinic cu părțile interesate relevante, 
cum ar fi societățile private, organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri), instituțiile 
de stat, autoritățile regionale și locale, 
factorii de decizie și reprezentanții 
societății civile, pentru a asigura acțiuni 
coordonate și a aborda verigile lipsă în 
vederea promovării femeilor în domeniile 
STIM;

Or. en

Amendamentul 183
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. îndeamnă statele membre să 
elaboreze programe și metode eficiente și 
atractive de predare a disciplinelor STIM, 
care să atragă fetele spre științe, precum 
și să recunoască și să investească în 
profesori ca motoare ale schimbărilor 
culturale, cu potențialul lor de a 
impulsiona participarea continuă a fetelor 
la disciplinele științifice la școală;

Or. lt

Amendamentul 184
Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia și statele membre să 
consolideze colaborarea cu sectoarele 
private, cu măsuri precum campaniile de 
sensibilizare care promovează egalitatea 
de gen în sectoarele STIM private și 
parteneriatele public-privat pentru a 
facilita accesul la piața forței de muncă 
STIM pentru studenții care au absolvit 
recent;

Or. en

Amendamentul 185
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază relația dintre 
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disparitatea de gen și diferența de pensii 
între femei și bărbați; invită, prin urmare, 
statele membre să abordeze ambele 
disparități și să le atenueze, precum și să 
adopte măsuri suplimentare pentru a se 
asigura că femeile au acces adecvat la 
educație, au șansa de a obține 
independența economică și dispun de 
oportunități de a avansa în carieră;

Or. en

Amendamentul 186
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. încurajează promovarea 
programelor de ucenicie și oferirea de 
stagii pentru fete și tinerele femei pentru a 
le îmbunătăți tranziția pe piața forței de 
muncă, punând accentul pe mentorat 
pentru fetele defavorizate, în locuri de 
muncă lipsite de abuzuri sexuale, hărțuire 
sexuală și violență bazată pe gen;

Or. en

Amendamentul 187
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. îndeamnă Comisia să recunoască 
necesitatea unui concediu de paternitate 
corespunzător, împreună cu o 
indemnizație adecvată, astfel încât 
bărbații să își permită să acorde timp 
îngrijirii copiilor și să contribuie la 
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combaterea normei potrivit căreia femeile 
trebuie să își întrerupă cariera, pentru a 
se depăși principala barieră în calea 
avansării în carieră a femeilor din știință 
și din mediul academic;

Or. lt

Amendamentul 188
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. încurajează parteneriatele public-
privat dintre sistemele de învățământ, 
guverne și întreprinderile care activează 
în domeniul tehnologiilor emergente, cum 
ar fi tehnologiile 3D, inteligența 
artificială, nanotehnologia, robotica și 
terapia genică; solicită ca fetele 
marginalizate să aibă oportunități de 
stagii, burse și aspirații de dezvoltare 
pentru a lucra în industriile emergente cu 
locuri de muncă bine plătite;

Or. en

Amendamentul 189
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. subliniază că este important să se 
dezvolte rețele pentru profesionistele din 
domeniile STIM pentru campanii de 
comunicare la scară largă, care să 
contribuie la transformarea percepțiilor 
asupra femeilor din domeniile STIM și 
pentru ca femeile din domeniile STIM să 
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se conecteze cu fetele prin sprijin în 
carieră, formarea competențelor și 
networking;

Or. en

Amendamentul 190
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că disparitatea de gen 
există în toate domeniile tehnologiei 
digitale, dar este deosebit de preocupat de 
disparitatea de gen în tehnologiile 
inovatoare, cum ar fi IA și securitatea 
cibernetică, unde prezența medie a 
femeilor la nivel mondial este de 12 % și, 
respectiv, 20 %11;

14. ia act de faptul că disparitatea de 
gen există în toate domeniile tehnologiei 
digitale, dar este deosebit de preocupat de 
disparitatea de gen în tehnologiile 
inovatoare, cum ar fi IA și securitatea 
cibernetică, unde prezența medie a 
femeilor la nivel mondial este de 12 % și, 
respectiv, 20 %11; consideră că această 
disparitate este cauzată în principal de 
alegerile diferite ale femeilor și bărbaților 
în ceea ce privește orientarea 
profesională, acestea nefiind o consecință 
a stereotipurilor, ci a preferințelor diferite 
pe care femeile și bărbații le au din cauza 
diferențelor dintre ei;

_________________ _________________
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011, Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda, Signs: 
Journal of Women in Culture and Society, 
Vol. 39, No 4, 2014, pp. 887-896.

11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011, Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda, Signs: 
Journal of Women in Culture and Society, 
Vol. 39, No 4, 2014, pp. 887-896.

Or. fr

Amendamentul 191
Lina Gálvez Muñoz
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că disparitatea de gen 
există în toate domeniile tehnologiei 
digitale, dar este deosebit de preocupat de 
disparitatea de gen în tehnologiile 
inovatoare, cum ar fi IA și securitatea 
cibernetică, unde prezența medie a 
femeilor la nivel mondial este de 12 % și, 
respectiv, 20 %11;

14. regretă faptul că disparitatea de gen 
există în toate domeniile tehnologiei 
digitale, dar este deosebit de preocupat de 
disparitatea de gen în tehnologiile 
inovatoare, cum ar fi IA și securitatea 
cibernetică, unde prezența medie a 
femeilor la nivel mondial este de 12 % și, 
respectiv, 20 %11; propune ca, având în 
vedere că această situație se agravează în 
municipiile cu puțini locuitori și, în 
special, în mediul rural, să se acorde o 
atenție sporită și un sprijin mai mare 
acestor zone geografice; 

_________________ _________________
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011, Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda, Signs: 
Journal of Women in Culture and Society, 
Vol. 39, No 4, 2014, pp. 887-896.

11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011, Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda, Signs: 
Journal of Women in Culture and Society, 
Vol. 39, No 4, 2014, pp. 887-896.

Or. es

Amendamentul 192
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că disparitatea de 
gen există în toate domeniile tehnologiei 
digitale, dar este deosebit de preocupat de 
disparitatea de gen în tehnologiile 
inovatoare, cum ar fi IA și securitatea 
cibernetică, unde prezența medie a 

14. subliniază că este posibil să existe 
dezechilibre în toate domeniile tehnologiei 
digitale, dar este deosebit de preocupat de 
tehnologiile inovatoare, cum ar fi IA și 
securitatea cibernetică, unde se pare că 
prezența medie a femeilor la nivel mondial 
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femeilor la nivel mondial este de 12 % și, 
respectiv, 20 %11;

este de 12 % și, respectiv, 20 %;

_________________
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing 
Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 
1971-2011, Research in Higher 
Education, Vol. 57, No 5, 2016; Shade, L. 
R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda, Signs: 
Journal of Women in Culture and 
Society, Vol. 39, No 4, 2014, pp. 887-896.

Or. es

Amendamentul 193
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. regretă faptul că disparitatea de gen 
există în toate domeniile tehnologiei 
digitale, dar este deosebit de preocupat de 
disparitatea de gen în tehnologiile 
inovatoare, cum ar fi IA și securitatea 
cibernetică, unde prezența medie a 
femeilor la nivel mondial este de 12 % și, 
respectiv, 20 %11;

14. observă faptul că disparitatea de 
gen există în toate domeniile tehnologiei 
digitale, în special în domeniul 
tehnologiilor inovatoare, cum ar fi IA și 
securitatea cibernetică, unde prezența 
medie a femeilor la nivel mondial este de 
12 % și, respectiv, 20 %11;

_________________ _________________
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011, Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda, Signs: 
Journal of Women in Culture and Society, 
Vol. 39, nr. 4, 2014, pp. 887-896.

11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011, Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda, Signs: 
Journal of Women in Culture and Society, 
Vol. 39, nr. 4, 2014, pp. 887-896.

Or. en
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Amendamentul 194
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a.  subliniază că conectivitatea 
constantă, împreună cu cerințele 
profesionale ridicate și așteptarea tot mai 
mare ca lucrătorii să poată fi contactați în 
orice moment, pot afecta drepturile 
fundamentale ale lucrătorilor, echilibrul 
dintre viața lor profesională și cea privată, 
sănătatea lor fizică și mentală și starea lor 
de bine; regretă că cultura „conectat 
permanent” are un impact negativ asupra 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată al angajaților, și anume asupra 
lucrătorilor care au responsabilități de 
îngrijire, care tind să fie femei, și 
consideră că trebuie abordat acest 
aspect; invită Comisia să evalueze și să 
combată riscurile neprotejării dreptului 
de a se deconecta; 

Or. en

Amendamentul 195
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că una dintre 
deficiențele cele mai grave ale IA se 
referă la anumite tipuri de părtiniri, de 
exemplu legate de gen, rasă sau orientare 
sexuală, ca urmare a prejudecăților 
inerente ale oamenilor; încurajează 
actorii relevanți să ia măsuri și să 
promoveze un rol mai important al 

eliminat
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femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a 
prelucrării limbajului natural și a IA;

Or. es

Amendamentul 196
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că una dintre deficiențele 
cele mai grave ale IA se referă la anumite 
tipuri de părtiniri, de exemplu legate de 
gen, rasă sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; 
încurajează actorii relevanți să ia măsuri și 
să promoveze un rol mai important al 
femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a 
prelucrării limbajului natural și a IA;

15. subliniază că calitatea seturilor de 
date utilizate este esențială pentru 
performanța tehnologiilor IA; subliniază 
că una dintre deficiențele cele mai grave 
ale IA se referă la anumite tipuri de 
părtiniri, de exemplu legate de gen, rasă 
sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; este 
îngrijorat de riscurile de prejudecăți și 
discriminare în dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea tehnologiilor 
IA, în special în sectoarele cu risc ridicat; 
subliniază că prejudecățile inerente 
seturilor de date subiacente sunt înclinate 
să crească treptat și, astfel, să perpetueze 
și să sporească discriminarea împotriva 
femeilor existentă și construită social; 
reamintește că algoritmii și IA ar trebui să 
fie „etici de la stadiul conceperii”, fără 
prejudecăți încorporate, astfel încât să 
garanteze apărarea deplină a drepturilor 
fundamentale; încurajează actorii relevanți 
să ia măsuri și să promoveze un rol mai 
important al femeilor în conceperea, 
dezvoltarea și implementarea învățării 
automate, a prelucrării limbajului natural și 
a IA; invită Comisia și statele membre să 
ia toate măsurile posibile pentru a evita 
astfel de prejudecăți și pentru a asigura 
apărarea deplină a drepturilor 
fundamentale; subliniază că respectivele 
seturi de date ar trebui să poată fi auditate 
de autoritățile naționale de supraveghere 
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ori de câte ori li se solicită acestora din 
urmă să asigure conformitatea lor cu 
standarde clare de calitate; subliniază că 
infrastructura de supraveghere umană 
trebuie să fie dezvoltată înainte de 
punerea în aplicare a tehnologiilor IA în 
sectoarele cu risc ridicat, în special în 
sectorul sănătății, și să includă experți în 
materie de egalitate de gen;

Or. en

Amendamentul 197
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că una dintre deficiențele 
cele mai grave ale IA se referă la anumite 
tipuri de părtiniri, de exemplu legate de 
gen, rasă sau orientare sexuală, ca urmare 
a prejudecăților inerente ale oamenilor; 
încurajează actorii relevanți să ia măsuri 
și să promoveze un rol mai important al 
femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a 
prelucrării limbajului natural și a IA;

15. subliniază că una dintre deficiențele 
cele mai grave ale IA se referă la anumite 
tipuri de părtiniri, de exemplu legate de 
gen, de originea rasială sau etnică sau de 
orientarea sexuală, ca urmare a unei forțe 
de muncă omogene; subliniază că sunt 
necesare echipe variate de dezvoltatori și 
ingineri care să lucreze alături de 
principalii actori societali pentru a 
împiedica includerea accidentală a unor 
prejudecăți culturale și de gen în 
algoritmii, sistemele și aplicațiile IA; 
sprijină crearea unor programe de 
învățământ și a unor activități de 
sensibilizare a publicului cu privire la 
impactul societal, juridic și etic al 
inteligenței artificiale;

Or. en

Amendamentul 198
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că una dintre 
deficiențele cele mai grave ale IA se 
referă la anumite tipuri de părtiniri, de 
exemplu legate de gen, rasă sau orientare 
sexuală, ca urmare a prejudecăților 
inerente ale oamenilor; încurajează actorii 
relevanți să ia măsuri și să promoveze un 
rol mai important al femeilor în 
conceperea, dezvoltarea și implementarea 
învățării automate, a prelucrării limbajului 
natural și a IA;

15. încurajează actorii relevanți să ia 
măsuri și să promoveze un rol mai 
important al femeilor în conceperea, 
dezvoltarea și implementarea învățării 
automate, a prelucrării limbajului natural și 
a IA;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că una dintre deficiențele 
cele mai grave ale IA se referă la anumite 
tipuri de părtiniri, de exemplu legate de 
gen, rasă sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; 
încurajează actorii relevanți să ia măsuri și 
să promoveze un rol mai important al 
femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a 
prelucrării limbajului natural și a IA;

15. subliniază că una dintre deficiențele 
cele mai grave ale IA se referă la anumite 
tipuri de părtiniri, de exemplu legate de 
gen, rasă sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; 
observă că intersectarea diverselor tipuri 
de discriminare marginalizează femeile 
din tehnologiile emergente, cum ar fi 
erorile observate pentru femeile de 
culoare în cadrul tehnologiei de 
recunoaștere facială; încurajează actorii 
relevanți să ia măsuri și să promoveze un 
rol mai important al femeilor în 
conceperea, dezvoltarea și implementarea 
învățării automate, a prelucrării limbajului 
natural și a IA;

Or. en

Amendamentul 200
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Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că una dintre deficiențele 
cele mai grave ale IA se referă la anumite 
tipuri de părtiniri, de exemplu legate de 
gen, rasă sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; 
încurajează actorii relevanți să ia măsuri și 
să promoveze un rol mai important al 
femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a 
prelucrării limbajului natural și a IA;

15. consideră că IA poate contribui 
semnificativ la promovarea egalității de 
gen, cu condiția să se elaboreze un cadru 
juridic adecvat și să se elimine 
prejudecățile conștiente și inconștiente; 
subliniază că una dintre deficiențele cele 
mai grave ale IA se referă la anumite tipuri 
de părtiniri, de exemplu legate de gen, rasă 
sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; 
încurajează actorii relevanți să ia măsuri și 
să promoveze un rol mai important al 
femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a 
prelucrării limbajului natural și a IA;

Or. en

Amendamentul 201
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că una dintre deficiențele 
cele mai grave ale IA se referă la anumite 
tipuri de părtiniri, de exemplu legate de 
gen, rasă sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; 
încurajează actorii relevanți să ia măsuri și 
să promoveze un rol mai important al 
femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a 
prelucrării limbajului natural și a IA;

15. subliniază că una dintre deficiențele 
cele mai grave ale IA se referă la anumite 
tipuri de părtiniri, de exemplu legate de 
gen, rasă sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; 
încurajează actorii relevanți să ia măsuri și 
să promoveze un rol mai important al 
femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a 
prelucrării limbajului natural și a IA; 
subliniază că IA nu trebuie să amplifice 
inegalitățile și stereotipurile de gen prin 
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transformarea subiectivității și a 
prejudecăților prezente pe plan analogic 
în echivalente digitale ale acestora prin 
algoritmi;

Or. en

Amendamentul 202
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că una dintre 
deficiențele cele mai grave ale IA se 
referă la anumite tipuri de părtiniri, de 
exemplu legate de gen, rasă sau orientare 
sexuală, ca urmare a prejudecăților 
inerente ale oamenilor; încurajează actorii 
relevanți să ia măsuri și să promoveze un 
rol mai important al femeilor în 
conceperea, dezvoltarea și implementarea 
învățării automate, a prelucrării limbajului 
natural și a IA;

15. încurajează actorii relevanți să ia 
măsuri și să sprijine femeile competente și 
bărbații competenți în conceperea, 
dezvoltarea și implementarea învățării 
automate, a prelucrării limbajului natural și 
a IA;

Or. en

Amendamentul 203
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază necesitatea de dialog 
social pentru punerea în aplicare a IA, în 
general și înaintea oricărei implementări 
de IA, în special la nivel de întreprindere; 
invită Comisia și statele membre să 
asigure accesul organizațiilor sindicale la 
locurile de muncă, deși sub formă 
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digitală, pentru a promova negocierea 
colectivă și a garanta o abordare a IA 
centrată pe factorul uman la locul de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 204
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște că IA, dacă nu este 
afectată de părtiniri subiacente, poate fi 
un instrument puternic de depășire a 
inegalităților de gen și a stereotipurilor 
prin dezvoltarea unor algoritmi 
nepărtinitori care să contribuie la 
echitatea și bunăstarea generală;

eliminat

Or. es

Amendamentul 205
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște că IA, dacă nu este 
afectată de părtiniri subiacente, poate fi un 
instrument puternic de depășire a 
inegalităților de gen și a stereotipurilor prin 
dezvoltarea unor algoritmi nepărtinitori 
care să contribuie la echitatea și bunăstarea 
generală;

16. recunoaște că IA, dacă nu este 
afectată de părtiniri subiacente, poate fi un 
instrument puternic de depășire a 
inegalităților de gen și a stereotipurilor prin 
dezvoltarea unor algoritmi nepărtinitori 
care să contribuie la echitatea și bunăstarea 
generală; subliniază importanța unei 
abordări europene comune față de 
aspectele etice ale IA; subliniază că orice 
cadru de reglementare pentru IA din 
Uniunea Europeană trebuie să asigure 
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faptul că drepturile consumatorilor și ale 
lucrătorilor sunt respectate pe deplin în 
economia digitală și să contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă, inclusiv la un mai 
bun echilibru între viața profesională și 
cea privată; subliniază, de asemenea, că 
cadrul european privind IA trebuie să 
respecte valorile europene, normele 
Uniunii și principiile Pilonului european 
al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 206
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște că IA, dacă nu este 
afectată de părtiniri subiacente, poate fi 
un instrument puternic de depășire a 
inegalităților de gen și a stereotipurilor 
prin dezvoltarea unor algoritmi 
nepărtinitori care să contribuie la 
echitatea și bunăstarea generală;

16. consideră că IA are menirea de a 
servi utilizatorilor și nu ar trebui în niciun 
caz să poată fi utilizată pentru a modifica 
în vreun fel percepția, modul de a gândi 
sau liberul arbitru al persoanelor;

Or. fr

Amendamentul 207
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște că IA, dacă nu este 
afectată de părtiniri subiacente, poate fi un 
instrument puternic de depășire a 
inegalităților de gen și a stereotipurilor prin 
dezvoltarea unor algoritmi nepărtinitori 

16. recunoaște că IA, dacă nu este 
afectată de părtiniri subiacente, poate fi un 
instrument puternic de depășire a 
inegalităților de gen și a stereotipurilor prin 
dezvoltarea unor algoritmi nepărtinitori, 
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care să contribuie la echitatea și bunăstarea 
generală;

„etici de la stadiul conceperii”, care să 
contribuie la echitatea și bunăstarea 
generală;

Or. en

Amendamentul 208
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită ca IA și automatizarea să 
fie concepute astfel încât să ne permită să 
depășim discriminarea de gen și să 
abordăm provocările cu care se confruntă 
femeile, cum ar fi munca neremunerată 
de îngrijire, diferența de remunerare între 
femei și bărbați, hărțuirea cibernetică, 
violența de gen și hărțuirea sexuală, 
traficul de ființe umane, încălcarea 
drepturilor sexuale și reproductive și 
subreprezentarea în funcțiile de 
conducere; solicită ca IA și automatizarea 
să contribuie la îmbunătățirea accesului 
femeilor la finanțare, la învățământul 
superior și la oportunități de muncă 
flexibilă;

eliminat

Or. es

Amendamentul 209
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită ca IA și automatizarea să 
fie concepute astfel încât să ne permită să 
depășim discriminarea de gen și să 
abordăm provocările cu care se confruntă 

17. solicită ca orice IA și orice 
automatizare să fie responsabile social și 
concepute astfel încât să ne permită să 
depășim inegalitățile, inclusiv 
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femeile, cum ar fi munca neremunerată de 
îngrijire, diferența de remunerare între 
femei și bărbați, hărțuirea cibernetică, 
violența de gen și hărțuirea sexuală, traficul 
de ființe umane, încălcarea drepturilor 
sexuale și reproductive și subreprezentarea 
în funcțiile de conducere; solicită ca IA și 
automatizarea să contribuie la 
îmbunătățirea accesului femeilor la 
finanțare, la învățământul superior și la 
oportunități de muncă flexibilă;

discriminarea de gen și să abordăm 
provocările cu care se confruntă femeile, 
cum ar fi munca neremunerată de îngrijire, 
diferența de remunerare între femei și 
bărbați, hărțuirea cibernetică, violența de 
gen și hărțuirea sexuală, traficul de ființe 
umane, încălcarea drepturilor sexuale și 
reproductive și subreprezentarea în 
funcțiile de conducere; solicită ca IA și 
automatizarea să contribuie la 
îmbunătățirea sănătății și a prosperității 
economice a femeilor, a egalității de 
șanse, a drepturilor lucrătorilor și a 
drepturilor sociale, a educației de calitate, 
a protecției copiilor, a diversității 
culturale și lingvistice, a egalității de gen, 
a alfabetizării digitale, a inovării și a 
creativității, inclusiv a accesului la 
finanțare, la învățământul superior și la 
oportunități de muncă flexibilă;

Or. en

Amendamentul 210
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită ca IA și automatizarea să 
fie concepute astfel încât să ne permită să 
depășim discriminarea de gen și să 
abordăm provocările cu care se confruntă 
femeile, cum ar fi munca neremunerată 
de îngrijire, diferența de remunerare între 
femei și bărbați, hărțuirea cibernetică, 
violența de gen și hărțuirea sexuală, 
traficul de ființe umane, încălcarea 
drepturilor sexuale și reproductive și 
subreprezentarea în funcțiile de 
conducere; solicită ca IA și automatizarea 
să contribuie la îmbunătățirea accesului 
femeilor la finanțare, la învățământul 
superior și la oportunități de muncă 

17. solicită ca IA și automatizarea să 
fie concepute astfel încât să ne permită să 
depășim diversele forme de discriminare și 
violență; solicită ca IA și automatizarea să 
contribuie la îmbunătățirea accesului 
femeilor competente și al bărbaților 
competenți la finanțare, la învățământul 
superior și la oportunități de muncă 
flexibilă;
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flexibilă;

Or. en

Amendamentul 211
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită ca IA și automatizarea să 
fie concepute astfel încât să ne permită să 
depășim discriminarea de gen și să 
abordăm provocările cu care se confruntă 
femeile, cum ar fi munca neremunerată de 
îngrijire, diferența de remunerare între 
femei și bărbați, hărțuirea cibernetică, 
violența de gen și hărțuirea sexuală, traficul 
de ființe umane, încălcarea drepturilor 
sexuale și reproductive și subreprezentarea 
în funcțiile de conducere; solicită ca IA și 
automatizarea să contribuie la 
îmbunătățirea accesului femeilor la 
finanțare, la învățământul superior și la 
oportunități de muncă flexibilă;

17. solicită ca IA și automatizarea să 
fie concepute astfel încât să ne permită să 
depășim discriminarea de gen și să 
abordăm provocările cu care se confruntă 
femeile, cum ar fi munca neremunerată de 
îngrijire, diferența de remunerare între 
femei și bărbați, hărțuirea cibernetică, 
violența de gen și hărțuirea sexuală, traficul 
de ființe umane și subreprezentarea în 
funcțiile de conducere; solicită ca IA și 
automatizarea să contribuie la 
îmbunătățirea accesului femeilor la 
finanțare, la învățământul superior și la 
oportunități de muncă flexibilă;

Or. en

Amendamentul 212
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită ca IA și automatizarea să 
fie concepute astfel încât să ne permită să 
depășim discriminarea de gen și să 
abordăm provocările cu care se confruntă 
femeile, cum ar fi munca neremunerată de 
îngrijire, diferența de remunerare între 
femei și bărbați, hărțuirea cibernetică, 

17. solicită ca IA și automatizarea să 
fie concepute astfel încât să ne permită să 
depășim discriminarea de gen și să 
abordăm provocările cu care se confruntă 
femeile, cum ar fi munca neremunerată de 
îngrijire, diferența de remunerare între 
femei și bărbați, hărțuirea cibernetică, 
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violența de gen și hărțuirea sexuală, traficul 
de ființe umane, încălcarea drepturilor 
sexuale și reproductive și subreprezentarea 
în funcțiile de conducere; solicită ca IA și 
automatizarea să contribuie la 
îmbunătățirea accesului femeilor la 
finanțare, la învățământul superior și la 
oportunități de muncă flexibilă;

violența de gen și hărțuirea sexuală, traficul 
de ființe umane, încălcarea drepturilor și 
subreprezentarea în funcțiile de conducere; 
solicită ca IA și automatizarea să 
contribuie la îmbunătățirea accesului 
femeilor la finanțare, la învățământul 
superior și la oportunități de muncă 
flexibilă;

Or. fr

Amendamentul 213
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să sprijine 
autoritățile competente ale statelor 
membre pentru a acorda o atenție 
specială noilor forme de violență 
împotriva femeilor, cum ar fi hărțuirea pe 
internet și urmărirea cibernetică1a și 
pentru a efectua evaluări continue și 
pentru a le soluționa mai eficient;
_________________
1a Violența împotriva femeilor: o anchetă 
la nivelul UE. Rezultatele pe scurt -
 Raport al FRA, p. 87.

Or. en

Amendamentul 214
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17a. solicită politici pentru 
valorificarea și sprijinirea potențialului 
antreprenorial al femeilor, deoarece 
acestea rămân o sursă neexploatată de 
creștere economică, inovare și creare de 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 215
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, 
Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în start-up-urile bazate pe 
inovare și subliniază prejudecățile de gen și 
dezavantajele sistemice care există în 
structurile sociale, în special în cele de la 
intersecția dintre STIM și antreprenoriat;

18. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în start-up-urile bazate pe 
inovare și subliniază prejudecățile de gen și 
dezavantajele sistemice care există în 
structurile sociale, în special în cele de la 
intersecția dintre STIM și antreprenoriat; 
invită Comisia și statele membre să 
furnizeze informații mai multe și mai 
bune despre antreprenoriat ca o opțiune 
de carieră atractivă, în special pentru 
tinerele femei în școli, și să pună în 
aplicare politici publice care promovează 
antreprenoriatul în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 216
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în start-up-urile bazate pe 

18. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în start-up-urile bazate pe 
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inovare și subliniază prejudecățile de gen și 
dezavantajele sistemice care există în 
structurile sociale, în special în cele de la 
intersecția dintre STIM și antreprenoriat;

inovare și subliniază prejudecățile de gen și 
dezavantajele sistemice care există în 
structurile sociale, în special în cele de la 
intersecția dintre STIM și antreprenoriat; 
consideră, de asemenea, că este extrem de 
important să existe mai multe modele 
feminine de urmat și să se mărească 
numărul femeilor care ocupă poziții de 
conducere în sectorul STIM;

Or. en

Amendamentul 217
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în start-up-urile bazate pe 
inovare și subliniază prejudecățile de gen 
și dezavantajele sistemice care există în 
structurile sociale, în special în cele de la 
intersecția dintre STIM și antreprenoriat;

18. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în start-up-urile bazate pe 
inovare;

Or. en

Amendamentul 218
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă că femeile sunt 
subreprezentate în start-up-urile bazate pe 
inovare și subliniază prejudecățile de gen 
și dezavantajele sistemice care există în 
structurile sociale, în special în cele de la 
intersecția dintre STIM și antreprenoriat;

18. regretă că femeile ar putea fi 
subreprezentate în start-up-urile bazate pe 
inovare din domeniul STIM și al 
antreprenoriatului;

Or. es
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Amendamentul 219
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că redresarea în urma 
pandemiei de COVID-19 reprezintă o 
oportunitate importantă de a promova 
femeile, încercând totodată reconstruirea 
economiilor și a societăților noastre într-
un mod diferit; subliniază că o redresare 
reală în urma pandemiei de COVID-19 
poate avea succes numai dacă ne dorim o 
Europă mai verde, mai echitabilă și în 
care să existe mai multă egalitate de gen 
și dacă fondurile de redresare integrează 
dimensiunea de gen, asigurând faptul că 
femeile pot beneficia pe deplin de acestea 
în materie de ocupare a forței de muncă, 
dar și de antreprenoriat, și anume în 
sectoarele în care acestea au fost 
subreprezentate dintotdeauna, cum ar fi 
domeniul digital, inteligența artificială, 
TIC și STIM;

Or. en

Amendamentul 220
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia și statele membre să 
soluționeze fenomenul „leaky pipeline” 
(„conductă spartă”) pentru femeile din 
domeniile STIM, să evalueze pe deplin 
cauzele și factorii care conduc la o rată 
ridicată a abandonului de către femei a 
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carierelor STIM 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 și să adopte, astfel, politici 
și măsuri adecvate;

Or. en

Amendamentul 221
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că subreprezentarea 
femeilor responsabile de deciziile de 
investiții în întreprinderile cu capital de 
risc este un factor determinant major al 
deficitului persistent de finanțare pentru 
start-up-urile și întreprinderile conduse 
de femei;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 222
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că subreprezentarea 
femeilor responsabile de deciziile de 
investiții în întreprinderile cu capital de 
risc este un factor determinant major al 
deficitului persistent de finanțare pentru 
start-up-urile și întreprinderile conduse de 
femei;

19. consideră că subreprezentarea 
femeilor responsabile de deciziile de 
investiții în întreprinderile cu capital de 
risc poate fi un factor determinant al 
deficitului persistent de finanțare pentru 
start-up-urile și întreprinderile conduse de 
femei;

Or. es
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Amendamentul 223
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
sporească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile inovatoare și antreprenoare în 
domeniul start-up-urilor, să faciliteze 
accesul lor la fondurile existente, să creeze 
fonduri speciale și să caute modalități noi 
și inovatoare de a le sprijini financiar și de 
a le ajuta să depășească obstacolele cu care 
se confruntă;

20. invită Comisia și statele membre să 
sporească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile inovatoare și antreprenoare prin 
programe UE, împrumuturi și finanțare 
prin capitaluri proprii, să faciliteze 
accesul lor la fondurile existente, să creeze 
fonduri speciale și să caute modalități noi 
și inovatoare de a le sprijini financiar și de 
a le ajuta să depășească obstacolele cu care 
se confruntă; solicită includerea Băncii 
Europene de Investiții și în materie de 
acces la microfinanțare;

Or. en

Amendamentul 224
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
sporească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile inovatoare și antreprenoare în 
domeniul start-up-urilor, să faciliteze 
accesul lor la fondurile existente, să creeze 
fonduri speciale și să caute modalități noi 
și inovatoare de a le sprijini financiar și de 
a le ajuta să depășească obstacolele cu care 
se confruntă;

20. invită Comisia și statele membre să 
sporească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile inovatoare și antreprenoare, în 
același mod în care face acest lucru 
pentru bărbați, în domeniul start-up-urilor, 
să faciliteze accesul lor la fondurile 
existente, să creeze fonduri speciale și să 
caute modalități noi și inovatoare de a le 
sprijini financiar și de a le ajuta să 
depășească obstacolele cu care se 
confruntă;

Or. es
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Amendamentul 225
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
sporească oportunitățile de finanțare 
pentru femeile inovatoare și antreprenoare 
în domeniul start-up-urilor, să faciliteze 
accesul lor la fondurile existente, să creeze 
fonduri speciale și să caute modalități noi 
și inovatoare de a le sprijini financiar și de 
a le ajuta să depășească obstacolele cu care 
se confruntă;

20. invită Comisia și statele membre să 
aloce în mod adecvat oportunitățile de 
finanțare pentru femeile inovatoare și 
antreprenoare în domeniul start-up-urilor, 
să faciliteze accesul lor la fondurile 
existente, să creeze fonduri speciale și să 
caute modalități noi și inovatoare de a le 
sprijini financiar și de a le ajuta să 
depășească obstacolele cu care se pot 
confrunta;

Or. en

Amendamentul 226
Monika Vana

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
sporească oportunitățile de finanțare pentru 
femeile inovatoare și antreprenoare în 
domeniul start-up-urilor, să faciliteze 
accesul lor la fondurile existente, să creeze 
fonduri speciale și să caute modalități noi 
și inovatoare de a le sprijini financiar și de 
a le ajuta să depășească obstacolele cu care 
se confruntă;

20. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 227
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
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Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. recunoaște că sunt necesare 
campanii de sensibilizare și de informare 
cu privire la posibilitățile de finanțare din 
partea UE pentru a acorda sprijin adaptat 
femeilor proprietare de întreprinderi și 
femeilor antreprenoare;

Or. en

Amendamentul 228
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. solicită extinderea în continuare a 
Rețelei europene de investitori 
providențiali și a Rețelei europene de 
mentori pentru femeile antreprenoare, 
inclusiv prin reuniuni ale femeilor 
inovatoare, ale profesionistelor din 
domeniul tehnologiei și ale femeilor 
investitoare, pentru a încuraja și a stimula 
inovațiile și finanțarea pentru 
întreprinderile conduse de femei;

Or. en

Amendamentul 229
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia Europeană și 
statele membre să pună în aplicare 
Declarația de angajament pentru femeile 
din sectorul digital, semnată în 
aprilie 2019, și să elaboreze măsuri 
concrete pentru a promova egalitatea de 
gen în sectorul STIM, inclusiv celebrarea 
Zilei fetelor europene din domeniile TIC 
și STIM; invită Comisia să monitorizeze și 
să raporteze cu privire la eforturile și 
acțiunile statelor membre și să asigure 
schimbul de informații și de bune 
practici;

Or. en


