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Τροπολογία 1
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 30 % του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας και 
το 17 % των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ 
στην Ευρώπη, και ότι η οικονομία της ΕΕ 
θα ενισχυόταν κατά 16 δισεκατομμύρια 
EUR ετησίως εάν οι γυναίκες πτυχιούχοι 
στον τομέα της τεχνολογίας συνέχιζαν τη 
σταδιοδρομία τους στην ψηφιακή 
απασχόληση στον ίδιο βαθμό με τους 
άνδρες·

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 30 % του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας και 
το 17 % των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ 
στην Ευρώπη, και ότι η οικονομία της ΕΕ 
θα ενισχυόταν κατά 16 δισεκατομμύρια 
EUR ετησίως εάν οι γυναίκες πτυχιούχοι 
στον τομέα της τεχνολογίας συνέχιζαν τη 
σταδιοδρομία τους στην ψηφιακή 
απασχόληση στον ίδιο βαθμό με τους 
άνδρες· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι απλώς 
φυσικό ότι οι άντρες και οι γυναίκες θα 
πρέπει να έχουν διαφορετικές 
προτιμήσεις και ότι η επιδίωξη αυστηρής 
ισοτιμίας στα επαγγέλματα είναι 
αντιπαραγωγική·

Or. fr

Τροπολογία 2
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 30 % του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας και 
το 17 % των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ 
στην Ευρώπη, και ότι η οικονομία της ΕΕ 
θα ενισχυόταν κατά 16 δισεκατομμύρια 
EUR ετησίως εάν οι γυναίκες πτυχιούχοι 
στον τομέα της τεχνολογίας συνέχιζαν τη 
σταδιοδρομία τους στην ψηφιακή 
απασχόληση στον ίδιο βαθμό με τους 
άνδρες·

1. υπενθυμίζει ότι σε όλους τους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας 
υφίσταται κενό μεταξύ των φύλων το 
οποίο θέτει τις γυναίκες σε μειονέκτημα, 
οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 30 % του 
εργατικού δυναμικού στον τομέα της 
τεχνολογίας και το 17 % των ειδικών στον 
τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη, και ότι η 
οικονομία της ΕΕ θα ενισχυόταν κατά 16 
δισεκατομμύρια EUR ετησίως εάν οι 
γυναίκες πτυχιούχοι στον τομέα της 
τεχνολογίας δεν εμποδίζονταν στο να 
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συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στην 
ψηφιακή απασχόληση στον ίδιο βαθμό με 
τους άνδρες·

Or. en

Τροπολογία 3
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 30 % του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας και 
το 17 % των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ 
στην Ευρώπη, και ότι η οικονομία της ΕΕ 
θα ενισχυόταν κατά 16 δισεκατομμύρια 
EUR ετησίως εάν οι γυναίκες πτυχιούχοι 
στον τομέα της τεχνολογίας συνέχιζαν τη 
σταδιοδρομία τους στην ψηφιακή 
απασχόληση στον ίδιο βαθμό με τους 
άνδρες·

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 30 % του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας και 
το 17 % των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ 
στην Ευρώπη, και ότι η οικονομία της ΕΕ 
θα ενισχυόταν κατά 16 δισεκατομμύρια 
EUR ετησίως εάν οι γυναίκες πτυχιούχοι 
στον τομέα της τεχνολογίας συνέχιζαν τη 
σταδιοδρομία τους στην ψηφιακή 
απασχόληση στον ίδιο βαθμό με τους 
άνδρες, και ότι η προώθηση της ισότητας 
των φύλων εντός της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς θα συνεισφέρει στη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 4
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 30 % του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας και 
το 17 % των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ 
στην Ευρώπη, και ότι η οικονομία της ΕΕ 
θα ενισχυόταν κατά 16 δισεκατομμύρια 

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 30 % του εργατικού 
δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας και 
το 17 % των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ 
στην Ευρώπη, και ότι η οικονομία της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις προσδοκίες, θα 
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EUR ετησίως εάν οι γυναίκες πτυχιούχοι 
στον τομέα της τεχνολογίας συνέχιζαν τη 
σταδιοδρομία τους στην ψηφιακή 
απασχόληση στον ίδιο βαθμό με τους 
άνδρες·

ενισχυόταν κατά 16 δισεκατομμύρια EUR 
ετησίως εάν οι γυναίκες πτυχιούχοι στον 
τομέα της τεχνολογίας συνέχιζαν τη 
σταδιοδρομία τους στην ψηφιακή 
απασχόληση στον ίδιο βαθμό με τους 
άνδρες·

Or. es

Τροπολογία 5
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται σημαντικά 
(17 %) στον τομέα των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), (36 %), μεταξύ των αποφοίτων 
θετικών επιστημών, τεχνολογίας, 
μηχανικής και μαθηματικών (STEM), και 
το ποσοστό των ανδρών που εργάζονται 
σε έναν ψηφιακό τομέα είναι 3,1 φορές 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό 
των γυναικών, παρά το γεγονός ότι τα 
κορίτσια υπερτερούν των αγοριών στον 
ψηφιακό γραμματισμό1a·
_________________
1a Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για 
την ισότητα των φύλων 2020-2025 (COM 
(2020) 152 final

Or. en

Τροπολογία 6
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)



PE680.974v01-00 6/39 AM\1224366EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. τονίζει ότι τα έμφυλα στερεότυπα 
επηρεάζουν σημαντικά τις επιλογές 
σπουδών και συνεπώς τις επιλογές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 
μικρότερο από το 3% των έφηβων 
κοριτσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ 
δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να 
εργαστούν ως επαγγελματίες ΤΠΕ στην 
ηλικία των 30 ετών1a·
_________________
1a Διεθνής μελέτη του 2018 για τις 
γνώσεις χρήσης υπολογιστών και 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 7
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι οι γυναίκες προσδίδουν 
μια διαφορετική και εποικοδομητική 
προσέγγιση στον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
τεχνολογιών·

Or. fr

Τροπολογία 8
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των 
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ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
ιδίως επειδή υπάρχει περίπου 1 
εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη για ειδικούς στον ψηφιακό 
τομέα, ενώ το 70 % των εταιρειών 
καθυστερούν τις επενδύσεις διότι δεν 
βρίσκουν άτομα με τις κατάλληλες 
ψηφιακές δεξιότητες1a, και σε ορισμένες 
κατηγορίες θέσεων εργασίας, πάνω από 
το 90 % των θέσεων εργασίας απαιτούν 
συγκεκριμένα είδη ψηφιακών 
δεξιοτήτων1b·
_________________
1a Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον 
αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής, 
SWD (2020)109 final
1b Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων 
για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, 
κοινωνική δικαιοσύνη και 
ανθεκτικότητα, COM(2020) 274 final.

Or. en

Τροπολογία 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπενθυμίζει ότι παγκοσμίως μόνο 
το 22 % των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης είναι γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έλλειψη γυναικών στην 
ανάπτυξη της ΤΝ όχι μόνον αυξάνει τον 
κίνδυνο προκαταλήψεων, αλλά επίσης και 
τον κίνδυνο τα προϊόντα που 
αναπτύσσονται να μην εξειδικεύονται 
στις ανάγκες των γυναικών 
καταναλωτών·
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Or. en

Τροπολογία 10
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. επισημαίνει ότι μία από τις 
μεγαλύτερες αδυναμίες της ΤΝ σχετίζεται 
με τη μετάδοση ορισμένων τύπων 
μεροληψίας, όπως αυτές που σχετίζονται 
με το φύλο, ως αποτέλεσμα της 
αναπαραγωγής και της μεγέθυνσης των 
εγγενών προκαταλήψεων των ανθρώπων 
μέσω του σχεδιασμού, της εισαγωγής και 
της χρήσης των συστημάτων ΤΝ· θεωρεί 
ότι η ΤΝ έχει μεγάλες δυνατότητες για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα 
καταπολεμηθεί ο μετασχηματισμός των 
ανθρώπινων μεροληψιών και 
προκαταλήψεων σε ψηφιακές μέσω 
αλγορίθμων και αυτό απαιτεί υψηλά 
πρότυπα ποιότητας δεδομένων για την 
κατάρτιση και την επικύρωση των 
συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 11
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 δ. σημειώνει ότι το 30% των 
επιχειρηματιών, στην ΕΕ, είναι γυναίκες, 
αλλά ότι αυτές λαμβάνουν μόλις το 2% 
της μη τραπεζικής χρηματοδότησης που 
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διατίθεται1a, γεγονός που καθιστά 
δυσχερέστερη για αυτές τη συμμετοχή 
στην ψηφιακή οικονομία·
_________________
1a Funding women entrepreneurs. How to 
empower growth. (Χρηματοδότηση των 
γυναικών επιχειρηματιών. Τρόποι να 
ενισχυθεί η ανάπτυξη.) Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2018.

Or. en

Τροπολογία 12
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 ε. υπενθυμίζει ότι ο κλάδος των 
ΤΠΕ είναι ο κλάδος με το υψηλότερο 
ποσοστό εταιρικών διοικητικών 
συμβουλίων με το υψηλότερο ποσοστό 
αποκλειστικής σύνθεσης από άντρες· και 
χαιρετίζει τη δηλωμένη πρόθεση της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει την έγκριση της 
πρότασης οδηγίας του 2012 για την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε 
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών 
στελεχών των εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών (οδηγία για τις 
γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια)·

Or. en

Τροπολογία 13
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 στ. τονίζει ότι η έρευνα του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
σχετικά με τη βία κατά των γυναικών 
καταδεικνύει ότι έχουν αναφερθεί υψηλά 
ποσοστά σεξουαλικής παρενόχλησης σε 
εκπαιδευτικούς χώρους STEM, μεταξύ 
άλλων σε σχολεία, πανεπιστήμια και 
χώρους εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε 
περαιτέρω αποκλεισμό των γυναικών από 
τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 14
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας 
ακμάζουσας ψηφιακής κοινωνίας και για 
την τόνωση της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ·

2. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας 
ακμάζουσας ψηφιακής κοινωνίας και για 
την τόνωση της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ· τονίζει ότι η συμμετοχή 
των γυναικών πρέπει να είναι εθελοντική 
και να ενθαρρύνεται με την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά την 
κατάρτιση και τις θέσεις εργασίας στην 
ψηφιακή οικονομία και τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν, και όχι με την επιδίωξη 
ιδεολογικών στόχων·

Or. fr

Τροπολογία 15
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider



AM\1224366EL.docx 11/39 PE680.974v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας 
ακμάζουσας ψηφιακής κοινωνίας και για 
την τόνωση της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ·

2. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ· συνεπώς, στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής ψηφιακής μετάβασης, 
προκειμένου να αναγνωριστεί ο 
θεμελιώδης ρόλος των γυναικών στην 
επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής 
ψηφιακής στρατηγικής σύμφωνα με τους 
στόχους της ισότητας των φύλων 
υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών 
στην ψηφιακή οικονομία είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διαμόρφωση μιας 
ακμάζουσας ψηφιακής κοινωνίας και για 
την τόνωση της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 16
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας 
ακμάζουσας ψηφιακής κοινωνίας και για 
την τόνωση της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ·

2. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του φύλου 
σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή 
των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση 
μιας ακμάζουσας ψηφιακής κοινωνίας και 
για την τόνωση της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 17
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των 
γυναικών στην ψηφιακή οικονομία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση 
μιας ακμάζουσας ψηφιακής κοινωνίας και 
για την τόνωση της ψηφιακής εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ·

2. τονίζει ότι η ισότητα αποτελεί 
βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή 
οικονομία είναι σημαντική για τη 
διαμόρφωση μιας ακμάζουσας ψηφιακής 
κοινωνίας και για την τόνωση της 
ψηφιακής εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 18
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον τομέα των ΤΠΕ και να θεσπίσει 
πολιτικές για την αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά, καθώς και στην τεχνητή 
νοημοσύνη, όπως και να στηρίξει μέτρα με 
αυτόν τον σκοπό στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον τομέα των ΤΠΕ και να θεσπίσει 
πολιτικές για την αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά, καθώς και στην τεχνητή 
νοημοσύνη, όπως και να στηρίξει μέτρα με 
αυτόν τον σκοπό στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πολιτικές που 
αφορούν ποσοστώσεις ή θετική διάκριση 
αντιβαίνουν στην αρχή της αξιοκρατίας 
και υπονομεύουν τη νομιμότητα των 
κατηγοριών των ανθρώπων στους 
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οποίους εφαρμόζονται·είναι της άποψης 
ότι δεν θα πρέπει να θεσπίζονται μέτρα 
τέτοιου είδους·

Or. fr

Τροπολογία 19
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον τομέα των ΤΠΕ και να θεσπίσει 
πολιτικές για την αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά, καθώς και στην τεχνητή 
νοημοσύνη, όπως και να στηρίξει μέτρα με 
αυτόν τον σκοπό στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον τομέα των ΤΠΕ και να θεσπίσει 
πολιτικές για την πλήρη αξιολόγηση των 
αιτιών και των παραγόντων που 
οφείλονται για αυτό, καθώς και να 
θεσπίσει μηχανισμούς πολιτικών και 
προγράμματα για την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά, καθώς και στην 
τεχνητή νοημοσύνη, όπως και να στηρίξει 
μέτρα με αυτόν τον σκοπό στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση στον 
ψηφιακό τομέα· να λάβει υπόψη την ΤΝ 
υπό την άποψη του φύλου κατά την 
ανάπτυξη πολιτικών και νομοθεσίας, και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, να 
προσαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων 
στον τομέα των ΤΠΕ και να θεσπίσει 
πολιτικές για την αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά, καθώς και στην τεχνητή 
νοημοσύνη, όπως και να στηρίξει μέτρα με 
αυτόν τον σκοπό στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

3. υπενθυμίζει ότι τα επιζήμια 
εμφύλια στερεότυπα, η διαρθρωτική 
διάκριση και η αρνητική εργασία, καθώς 
και τα μαθησιακά περιβάλλοντα 
συνεισφέρουν στον αποκλεισμό των 
γυναικών και των κοριτσιών από τον 
ψηφιακό τομέα· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να αντιμετωπίζει το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ 
και να θεσπίσει πολιτικές για την αύξηση 
της συμμετοχής των γυναικών στις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά, καθώς και στην 
τεχνητή νοημοσύνη, όπως και να στηρίξει 
μέτρα με αυτόν τον σκοπό στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 21
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των 
φύλων στον τομέα των ΤΠΕ και να 
θεσπίσει πολιτικές για την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά, καθώς και στην 
τεχνητή νοημοσύνη, όπως και να στηρίξει 
μέτρα με αυτόν τον σκοπό στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση στον 
ψηφιακό τομέα·

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει τη συμμετοχή των 
γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και να 
θεσπίσει πολιτικές για την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά, καθώς και στην 
τεχνητή νοημοσύνη, όπως και να στηρίξει 
μέτρα με αυτόν τον σκοπό στην 
εκπαίδευση και την απασχόληση στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. es

Τροπολογία 22
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
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Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, όσον αφορά τα μέτρα στην 
εκπαίδευση, να θεσπίσουν προγράμματα 
καθοδήγησης με γυναικεία πρότυπα στις 
ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης με 
αφετηρία την πρώιμη παιδική ηλικία· 
καλεί, επίσης, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα για την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
επανεκπαίδευση των κοριτσιών και των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 23
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν πολυεπίπεδη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων σε όλα τα 
επίπεδα της ψηφιακής εκπαίδευσης και 
απασχόλησης, καθώς και την πρόσβαση 
στις αυξανόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες 
και εγκαταστάσεις· τονίζει ότι η 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ των φύλων θα αυξήσει την 
ισότητα των φύλων όχι μόνο όσον στην 
αγορά εργασίας, αλλά και μέσω της 
πρόσβασης σε τεχνολογίες και σε 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 24
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία 
της πληροφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025, και καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη 
εφαρμογή της υπουργικής δήλωσης 
δέσμευσης για τις γυναίκες στην ψηφιακή 
εποχή·

Or. en

Τροπολογία 25
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. ζητεί, όσον αφορά τα μέτρα στην 
απασχόληση, από το Συμβούλιο να 
αποδεσμεύσει και να υιοθετήσει την 
οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους 
δίκαιο και να εφαρμόσουν την οδηγία για 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να μειώσουν το χάσμα 
μεταξύ των φύλων στην ψηφιακή 
οικονομία μέσω στοχευμένων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών 
κονδυλίων για τη χρηματοδότηση έργων 
που καθοδηγούνται από γυναίκες στον 
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ψηφιακό τομέα, προώθησης ενός 
ελάχιστου αριθμού ερευνητριών που 
συμμετέχουν σε έργα ΤΠΕ, κύκλων 
κατάρτισης για τμήματα ανθρώπινου 
δυναμικού με θέμα «ασυνείδητη 
μεροληπτική μεταχείριση λόγω φύλου» 
για την προώθηση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στις 
προσλήψεις, υιοθέτησης πολιτικών 
δημοσίων συμβάσεων και/ή 
κατευθυντήριων γραμμών για την αγορά 
υπηρεσιών ΤΠΕ από παρόχους που 
εφαρμόζουν ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων στη σύνθεση των εταιρειών και 
των διοικητικών συμβουλίων τους, και 
διευκόλυνση της κατανομής των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 26
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υποστηρίζει σθεναρά τις 
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
ψηφιακές ευκαιρίες, όπως η προσέγγιση 
No Women No Panel (Κανένα πάνελ 
χωρίς γυναίκα), η εβδομάδα του Κώδικα 
της ΕΕ, ο συνασπισμός "Digital skills 
and Jobs coalitions" («Συνασπισμός για 
τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές 
θέσεις εργασίας»), το «βραβείο της ΕΕ 
για τις γυναίκες που καινοτομούν», οι 
πρωτοβουλίες # SaferInternet4EUacross 
across Europe, το θεματολόγιο 
δεξιοτήτων για την Ευρώπη — 
προοπτικές διά βίου μάθησης·

Or. en
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Τροπολογία 27
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπενθυμίζει ότι η πανδημία της 
Covid έχει τονίσει την έλλειψη πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, τις ψηφιακές τεχνολογίες 
και υποδομές σε ορισμένες αγροτικές 
περιοχές που καθιστούν την τηλεργασία 
δύσκολη αν όχι αδύνατη·

Or. en

Τροπολογία 28
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες, ώστε να έχουν ίσες 
ευκαιρίες ανταγωνισμού στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά, και ζητεί πολιτικές για την 
απελευθέρωση και τη στήριξη του 
επιχειρηματικού δυναμικού των 
γυναικών, ως αναξιοποίητη πηγή 
οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας· ζητεί την 
περαιτέρω επέκταση του Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Αγγέλων Επιχειρήσεων (EBAN) 
και του ευρωπαϊκού δικτύου 
επιχειρηματιών για γυναίκες 
επιχειρηματίες, μεταξύ άλλων μέσω 
συναντήσεων γυναικών που καινοτομούν, 
επαγγελματιών στον τομέα της 
τεχνολογίας και επενδυτών, με στόχο την 
ενθάρρυνση και την τόνωση των 
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καινοτομιών και της χρηματοδότησης 
των επιχειρήσεων που διοικούνται από 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 29
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. επισημαίνει ότι η τηλεργασία 
μπορεί να συνιστά ευκαιρία για τις 
γυναίκες επιτρέποντας τους την εργασία 
από το σπίτι και έχει τη δυνατότητα να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 30
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 δ. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει 
τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν από 
τις ευκαιρίες που προσφέρει η τηλεργασία 
για την αποτελεσματική ισορροπία 
μεταξύ των αμειβομένων επαγγελματικών 
ευθυνών και των ευθυνών φροντίδας, 
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
πιο ισότιμη κατανομή των ευθυνών 
φροντίδας στις οικογένειες, καθώς και να 
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διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες έχουν 
πρόσβαση στο απαραίτητο σύστημα 
κοινωνικής προστασίας και παιδικής 
μέριμνας·

Or. en

Τροπολογία 31
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 δ. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να υπάρχουν, ως επιπρόσθετα 
μέτρα, περισσότερα γυναικεία πρότυπα 
και να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών 
σε ηγετικές θέσεις στον ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 32
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας των φύλων· τονίζει την 
έλλειψη πολυμορφίας στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο ομάδων 
προγραμματιστών και μηχανικών, καθώς 
και τη σημασία της χρήσης ξεχωριστών 
δεδομένων για κάθε φύλο κατά την 
ανάπτυξη προϊόντων, προτύπων τεχνητής 

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας των φύλων· τονίζει την 
έλλειψη πολυμορφίας στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο ομάδων 
προγραμματιστών και μηχανικών, 
προσδίδει έμφαση στην ανάγκη να 
υπάρχουν διάφορες ομάδες 
προγραμματιστών και μηχανικών που 
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νοημοσύνης, αλγορίθμων και εφαρμογών· συνεργάζονται μαζί με βασικούς 
κοινωνικούς παράγοντες προκειμένου να 
προλαμβάνεται η μη αναστρέψιμη 
συμπερίληψη των έμφυλων και 
πολιτισμικών προκαταλήψεων στους 
αλγόριθμους, τα συστήματα και τις 
εφαρμογές της ΤΝ· καθώς και τη σημασία 
της χρήσης κατανεμημένων ανά φύλο 
δεδομένων κατά την ανάπτυξη προϊόντων, 
προτύπων τεχνητής νοημοσύνης, 
αλγορίθμων και εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 33
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας των φύλων· τονίζει την 
έλλειψη πολυμορφίας στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο ομάδων 
προγραμματιστών και μηχανικών, καθώς 
και τη σημασία της χρήσης ξεχωριστών 
δεδομένων για κάθε φύλο κατά την 
ανάπτυξη προϊόντων, προτύπων τεχνητής 
νοημοσύνης, αλγορίθμων και εφαρμογών·

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό και δεοντολογικό 
πλαίσιο, θα εξαλειφθούν οι συνειδητές και 
ασυνείδητες προκαταλήψεις, και θα 
τηρηθούν οι αρχές της ισότητας των 
φύλων· τονίζει την έλλειψη πολυμορφίας 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο 
πλαίσιο ομάδων προγραμματιστών και 
μηχανικών, καθώς και τη σημασία της 
χρήσης ξεχωριστών δεδομένων για κάθε 
φύλο κατά την ανάπτυξη προϊόντων, 
προτύπων τεχνητής νοημοσύνης, 
αλγορίθμων και εφαρμογών· ενθαρρύνει 
τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν 
δράση και να προωθήσουν μεγαλύτερη 
συμμετοχή για τις γυναίκες στον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή της εκμάθησης μηχανής, της 
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της 
τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en
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Τροπολογία 34
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας των φύλων· τονίζει την 
έλλειψη πολυμορφίας στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο ομάδων 
προγραμματιστών και μηχανικών, καθώς 
και τη σημασία της χρήσης ξεχωριστών 
δεδομένων για κάθε φύλο κατά την 
ανάπτυξη προϊόντων, προτύπων τεχνητής 
νοημοσύνης, αλγορίθμων και εφαρμογών·

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο να 
αρθούν οι έμφυλες διακρίσεις και να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου 
να προωθούν την ισότητα των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα 
επιτρέπει να εξαλειφθούν οι συνειδητές 
και ασυνείδητες προκαταλήψεις, και να 
τηρηθούν οι αρχές της ισότητας των 
φύλων· τονίζει την έλλειψη πολυμορφίας 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο 
πλαίσιο ομάδων προγραμματιστών και 
μηχανικών, καθώς και τη σημασία της 
χρήσης ξεχωριστών δεδομένων για κάθε 
φύλο κατά την ανάπτυξη προϊόντων, 
προτύπων τεχνητής νοημοσύνης, 
αλγορίθμων και εφαρμογών·

Or. en

Τροπολογία 35
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας των φύλων· τονίζει την 

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση των γυναικών, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί κατάλληλο 
νομικό πλαίσιο, θα εξαλειφθούν οι 
συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας· τονίζει την έλλειψη 
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έλλειψη πολυμορφίας στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο 
ομάδων προγραμματιστών και 
μηχανικών, καθώς και τη σημασία της 
χρήσης ξεχωριστών δεδομένων για κάθε 
φύλο κατά την ανάπτυξη προϊόντων, 
προτύπων τεχνητής νοημοσύνης, 
αλγορίθμων και εφαρμογών·

ποικιλομορφίας των προτύπων, 
αλγορίθμων και εφαρμογών της ΤΝ στον 
τομέα της ΤΝ εντός των ομάδων των 
προγραμματιστών και των μηχανικών·

Or. es

Τροπολογία 36
Annika Bruna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και 
ασυνείδητες προκαταλήψεις, και θα 
τηρηθούν οι αρχές της ισότητας των 
φύλων· τονίζει την έλλειψη πολυμορφίας 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο 
πλαίσιο ομάδων προγραμματιστών και 
μηχανικών, καθώς και τη σημασία της 
χρήσης ξεχωριστών δεδομένων για κάθε 
φύλο κατά την ανάπτυξη προϊόντων, 
προτύπων τεχνητής νοημοσύνης, 
αλγορίθμων και εφαρμογών·

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
στην τήρηση των αρχών της ισότητας των 
φύλων·  τονίζει την έλλειψη πολυμορφίας 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο 
πλαίσιο ομάδων προγραμματιστών και 
μηχανικών, καθώς και τη σημασία της 
χρήσης ξεχωριστών δεδομένων για κάθε 
φύλο κατά την ανάπτυξη προϊόντων, 
προτύπων τεχνητής νοημοσύνης, 
αλγορίθμων και εφαρμογών·

Or. fr

Τροπολογία 37
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας των φύλων· τονίζει την 
έλλειψη πολυμορφίας στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο ομάδων 
προγραμματιστών και μηχανικών, καθώς 
και τη σημασία της χρήσης ξεχωριστών 
δεδομένων για κάθε φύλο κατά την 
ανάπτυξη προϊόντων, προτύπων τεχνητής 
νοημοσύνης, αλγορίθμων και εφαρμογών·

4. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, θα 
εξαλειφθούν οι συνειδητές και ασυνείδητες 
προκαταλήψεις, και θα τηρηθούν οι αρχές 
της ισότητας των φύλων· τονίζει την 
έλλειψη πολυμορφίας στον τομέα της 
τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο ομάδων 
προγραμματιστών και μηχανικών, καθώς 
και τη σημασία της χρήσης ξεχωριστών 
δεδομένων για κάθε φύλο κατά την 
ανάπτυξη προϊόντων, προτύπων τεχνητής 
νοημοσύνης, αλγορίθμων και εφαρμογών· 
να εξασφαλιστεί ότι αναπτύσσεται με 
τρόπο που σέβεται και προωθεί την 
ισότητα·

Or. en

Τροπολογία 38
Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξαλειφθούν οι ακούσιες προκαταλήψεις 
που εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου από 
τους αλγόριθμους και τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης, που διαιωνίζουν 
τα επιζήμια εμφύλια στερεότυπα, ευνοούν 
την ανάπτυξη αλγορίθμων που "κάνουν 
διακρίσεις βάσει του φύλου" και οδηγούν 
σε μειωμένη συμμετοχή των γυναικών 
στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, 
της τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ· 
τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η 
έμφυλη μεροληψία στον ψηφιακό τομέα, 
όπου οι σχεδιαστές και οι φορείς 
ανάπτυξης υπηρεσιών, λογισμικού και 
εφαρμογών χρηστών είναι κυρίως άνδρες 
και οι χρήστες σε μεγάλο βαθμό γυναίκες·
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Or. en

Τροπολογία 39
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
αντιμετωπίζει τις προκαταλήψεις, τις 
αδικαιολόγητες διακρίσεις και τις 
ανισότητες που είναι εγγενείς στα 
συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών 
συστημάτων· ζητεί περισσότερη 
ποικιλομορφία μέσω μιας διατομεακής 
προσέγγισης και φυλετικής ισορροπίας 
μεταξύ των σχεδιαστών της ΤΝ, και να 
εξασφαλιστεί επαρκής και εξειδικευμένη 
κατάρτιση στους σχεδιαστές της ΤΝ 
σχετικά με τη διαφάνεια, τις διακρίσεις, 
τα έμφυλα στερεότυπα, τις 
προκαταλήψεις σχετικά με τη φυλή, την 
εθνοτική καταγωγή και τον πολιτισμό·

Or. en

Τροπολογία 40
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στις 
ψηφιακές δεξιότητες θέτει τις γυναίκες σε 
μειονεκτική θέση στις αναδυόμενες 
ψηφιακές αγορές· τονίζει τη σημασία του 
να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές, ιδίως οι 
γυναίκες, μέσω της διδασκαλίας βασικών 
δεξιοτήτων ΤΠΕ και της δρομολόγησης 

5. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση στις αναδυόμενες ψηφιακές αγορές· 
τονίζει τη σημασία του να ληφθούν υπόψη 
οι καταναλωτές, ιδίως οι γυναίκες, μέσω 
της διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ 
και της δρομολόγησης εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, προκειμένου να 
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εκστρατειών ευαισθητοποίησης, 
προκειμένου να μπορέσουν να 
επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από 
τα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. es

Τροπολογία 41
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι οι διαρθρωτικές 
έμφυλες προκαταλήψεις που υφίστανται 
στην ακαδημαϊκή ζωή, στην έρευνα, 
καθώς και στις επιχειρήσεις στους 
ψηφιακούς τομείς επιβραδύνουν την 
πρόοδο της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας για τις γυναίκες και 
μειώνουν τις ευκαιρίες καριέρας, καθώς 
και έχουν ως αποτέλεσμα την 
υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 
ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή 
να εξασφαλίσει ότι τέτοιες 
προκαταλήψεις αντιμετωπίζονται στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών 
χρηματοδότησης, εφαρμογής και λήψης 
αποφάσεων μέσω του σχεδιασμού των 
τελευταίων, καθώς και καλεί την 
Επιτροπή να διανείμει περισσότερη 
χρηματοδότηση για την υποστήριξη των 
γυναικών ακαδημαϊκών, ερευνητών και 
επιχειρηματιών·

Or. en

Τροπολογία 42
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. επισημαίνει ότι ένα υψηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών 
επιστήμων, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών είναι 
κρίσιμης σημασίας για τη διαδικασία 
καινοτομίας σε τομείς αιχμής ΤΠΕ, όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη ή η 
κυβερνοασφάλεια, και, ως εκ τούτου, θα 
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία 
για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
παγκόσμιες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 43
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες ως ευάλωτους καταναλωτές 
και στην αύξηση της διαδικτυακής βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο, 
και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες (COM(2020)0825), η οποία 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά.

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις ανάγκες των γυναικών και στην 
αύξηση της διαδικτυακής βίας κατά των 
γυναικών στον ψηφιακό κόσμο, και ζητεί 
πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
(COM(2020)0825), η οποία να 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά. ζητεί 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης των γυναικών σχετικά με 
τον τρόπο προστασίας τους στο 
διαδίκτυο, καθώς και να 
καταπολεμηθούν η έμφυλη βία και τα 
έμφυλα στερεότυπα· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών των γυναικών 
και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους, 
προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα 
και να μετριάσουν τις ανησυχίες που 
υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των 
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γυναικών και των κοριτσιών κατά τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών 
για τους καταναλωτές και τις δημόσιες 
τεχνολογίες.

Or. en

Τροπολογία 44
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες ως ευάλωτους καταναλωτές 
και στην αύξηση της διαδικτυακής βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο, 
και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες (COM(2020)0825), η οποία 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά.

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες ως ευάλωτους καταναλωτές 
και στην αύξηση της διαδικτυακής 
εγκληματικής και της βίας στον 
κυβερνοχώρο κατά των γυναικών στον 
ψηφιακό κόσμο, που εκ του 
αποτελέσματος επίσης αποθαρρύνει την 
άνευ αποκλεισμών ψηφιακή συμμετοχή 
των γυναικών και των κοριτσιών, και 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες (COM(2020)0825), η οποία 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 45
Monika Vana

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες ως ευάλωτους καταναλωτές 
και στην αύξηση της διαδικτυακής βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο, 
και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες ως στόχους παρενόχλησης 
και στην αύξηση της διαδικτυακής βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο, 
που παρεμποδίζει την ικανότητα πλήρους 
συμμετοχής στις ψηφιακές αγορές, και 
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υπηρεσίες (COM(2020)0825), η οποία 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά.

χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες (COM(2020)0825), η οποία 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 46
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες ως ευάλωτους καταναλωτές 
και στην αύξηση της διαδικτυακής βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο, 
και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες (COM(2020)0825), η οποία 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά.

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες και στα κορίτσια ως 
ευάλωτους καταναλωτές και στην αύξηση 
της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών 
στον ψηφιακό κόσμο, και χαιρετίζει την 
πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
(COM(2020)0825), η οποία αντιμετωπίζει 
τα ζητήματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 47
Margarita de la Pisa Carrión

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις γυναίκες ως ευάλωτους καταναλωτές 
και στην αύξηση της διαδικτυακής βίας 
κατά των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο, 
και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες (COM(2020)0825), η οποία 
αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά.

6. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στους ευάλωτους καταναλωτές και στην 
αύξηση της διαδικτυακής βίας στον 
ψηφιακό κόσμο, και χαιρετίζει την 
πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
(COM(2020)0825), η οποία αντιμετωπίζει 
τα ζητήματα αυτά.

Or. es
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Τροπολογία 48
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει και να στοχοθετήσει 
καλύτερα το ψηφιακό θεματολόγιο και τη 
στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή 
αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση του 
σοβαρού χάσματος μεταξύ των φύλων 
στον τομέα των ΤΠΕ και την προώθηση 
της πλήρους ένταξης των γυναικών στον 
τομέα αυτόν, ιδίως σε σχέση με τεχνικά 
και τηλεπικοινωνιακά επαγγέλματα, και 
να ενισχύσει την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των γυναικών και των 
κοριτσιών στον τομέα των ΤΠΕ και 
άλλων επιστημονικών, τεχνολογικών, 
μηχανολογικών και μαθηματικών κλάδων 
(STEM)·

Or. en

Τροπολογία 49
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επισημαίνει ότι η ΤΝ, ιδίως οι 
εφαρμογές ΤΝ, μπορεί να 
αναδιαμορφώσει σημαντικά τις εικόνες 
μας σχετικά με το φύλο και οι σχεδιαστές 
ΤΝ τροποποιούν τα συστήματα ΤΝ με 
βάση τη δική τους ανθρώπινη αντίληψη 
και τον κόσμο της εμπειρίας τους· τονίζει 
ότι η έλλειψη ποικιλομορφίας στον 
ψηφιακό τομέα και στον τομέα της ΤΝ 
μπορεί να προκαλέσει έλλειψη φυλετικής 
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ποικιλομορφίας εξίσου και στην 
ανάπτυξη, καθώς και στη διάθεση στην 
αγορά των ψηφιακών υπηρεσιών και 
εφαρμογών της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 50
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει και να εξασφαλίσει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στη στρατηγική της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς με στόχο την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης 
των γυναικών σε αναπτυσσόμενους 
τομείς για τη μελλοντική οικονομία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 51
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τη διά βίου μάθηση, 
καθώς και την κατάρτιση και τα 
προγράμματα που βοηθούν τους 
συμμετέχοντες να προσαρμοστούν 
καλύτερα ή να προετοιμαστούν για 
ενδεχόμενη αλλαγή σταδιοδρομίας 
σύμφωνα με την αυξανόμενη ζήτηση για 
ψηφιακές δεξιότητες σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς, με ιδιαίτερη 
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προσοχή στις ηλικιωμένες γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 52
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. εκφράζει την ανησυχία του ότι οι 
εφαρμογές της ΤΝ, η βιομηχανία των 
παιχνιδιών και οι ψηφιακοί φωνητικοί 
βοηθοί έχουν ακόμη κυρίως στο 
στόχαστρο τους άντρες καταναλωτές 
προωθώντας τις ετεροκανονιστικές 
εικόνες του φύλου και η εμπορία συχνά 
επαναλαμβάνει και προωθεί τις 
συνειδητές και ασυνείδητες έμφυλες 
προκαταλήψεις και τις σεξιστικές εικόνες 
γυναικών και κοριτσιών, καθώς και 
στερεοτυπικές εικόνες των μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 53
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι ψηφιακοί φωνητικοί 
βοηθοί έχουν προγραμματίζονται κυρίως 
ως νέες γυναίκες και ότι οι ψηφιακοί 
φωνητικοί βοηθοί έχουν αποδειχθεί ότι 
ανταποκρίνονται σε μηνύματα 
συγκρίσιμα με τη σεξουαλική 
παρενόχληση συχνά θετικά, καθώς και 
για το ότι οι προγραμματισμένες 
απαντήσεις των φωνητικών βοηθών στη 
σεξουαλική παρενόχληση 
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επαναλαμβάνουν μια σεξιστική εικόνα 
των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 54
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδες 
ζήτημα στη λειτουργία της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς και τη βελτίωση της 
χρήσης της ΤΝ να είναι η χρήση 
ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΝ 
εξίσου ασφαλής για τις γυναίκες, τα 
κορίτσια και τις μειονότητες· επισημαίνει 
ότι η βία και η παρενόχληση στον 
κυβερνοχώρο εξακολουθούν να 
αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για τους 
καταναλωτές επιγραμμικών ψηφιακών 
υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΝ, ιδίως για 
τις γυναίκες, τα κορίτσια και τις 
μειονότητες·

Or. en

Τροπολογία 55
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ε. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τον κλάδο των επιγραμμικών 
ψηφιακών υπηρεσιών και της ΤΝ να 
αναπτύξουν περαιτέρω ασφαλείς χώρους 
και να αυξήσουν τις δυνατότητες 
καταγγελίας της διαδικτυακής 
παρενόχλησης για τους καταναλωτές 
κατά τη χρήση των υπηρεσιών και των 
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εφαρμογών τους· ζητεί δεσμευτικά 
νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση 
της βίας στον κυβερνοχώρο και την 
υποστήριξη των κρατών μελών στην 
ανάπτυξη των εργαλείων κατάρτισης για 
τον βιομηχανικό κλάδο των ψηφιακών 
υπηρεσιών και της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 56
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 στ. τονίζει την ανάγκη να 
καταρτιστούν οι εργοδότες, οι 
εργαζόμενοι και οι διδάσκοντες στον 
ψηφιακό τομέα και τον τομέα της ΤΝ και 
να εντοπιστούν, καθώς και να 
διορθωθούν οι πρακτικές έμφυλων 
διακρίσεων στον εργασιακό χώρο και 
στην εκπαίδευση, καθώς και κατάρτιση 
για εργοδότες, εργαζομένους και 
διδάσκοντες προκειμένου να 
αναγνωρίζουν και να εξαλείφουν τις 
έμφυλες προκαταλήψεις και τον σεξισμό 
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
αναπτύσσουν·

Or. en

Τροπολογία 57
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 στ. επισημαίνει ότι η επίτευξη της 
ισότητας των φύλων στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά και στη χρήση της ΤΝ για 
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τους ευρωπαίους καταναλωτές πρέπει να 
γίνει κατανοητή ως διαρθρωτική 
πρόκληση για την κοινωνία, η πρόκληση 
αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με 
ισχυρές δημόσιες πολιτικές και με 
δεσμευτική νομοθεσία για να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις λόγω 
φύλου και λόγω του ότι κάποιος ανήκει σε 
μειονοτική ομάδα·

Or. en

Τροπολογία 58
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 η. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν την έρευνα με στόχο 
τον εντοπισμό και την εξάλειψη των 
αιτίων των αντιδράσεων των ψηφιακών 
φωνητικών βοηθών που υποτιμούν τη 
σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος τους 
και να τερματίσουν την πρακτική του να 
είναι εξ ορισμού γυναίκες οι ψηφιακοί 
φωνητικοί βοηθοί, καθώς και να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη φωνητικών 
βοηθών ουδέτερων ως προς το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 59
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 θ. υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια 
της περιόδου της Covid-19 άτομα που 
προέρχονται από τις πλέον ευάλωτες 
ομάδες είχαν υποστεί διπλή πίεση λόγω 
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της έλλειψης πρόσβασης σε ψηφιακές 
υπηρεσίες και έχουν βρεθεί σε ακόμη 
επισφαλέστερη θέση· τονίζει ότι ο 
αντίκτυπος της τηλεργασίας στις 
γυναίκες και τους εργαζομένους γενικά 
πρέπει να αξιολογηθεί ιδίως ως προς τις 
ώρες εργασίας, την έλλειψη συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, την απομόνωση, τον 
διαχωρισμό μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής και την ψυχολογική 
πίεση·

Or. en

Τροπολογία 60
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ι. υπογραμμίζει ότι οι νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες και τα καταναλωτικά προϊόντα 
που βασίζονται στην τεχνολογία της ΤΝ 
έχουν ενεργοποιήσει νέες δυνατότητες για 
την εργασία από το σπίτι και ότι η 
εργασία από το σπίτι έχει ασκήσει πίεση 
στους εργαζομένους να εργάζονται 
περισσότερο ευέλικτα, έχει επεκτείνει τον 
χρόνο εργασίας πέραν των ωρών 
εργασίας και έχει καταστήσει 
δυσκολότερο τον διαχωρισμό εργασιακής 
και ιδιωτικής ζωής· συνεπώς τονίζει ότι 
πρέπει να τηρηθούν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων για αποσύνδεση·

Or. en

Τροπολογία 61
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ια (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ια. θεωρεί ουσιώδη για την επίτευξη 
της ισότητας των φύλων στην ανάπτυξη, 
την παραγωγή, την εμπορία και τη χρήση 
ψηφιακών υπηρεσιών και 
καταναλωτικών προϊόντων, εφαρμογών 
και επιγραμμικών πλατφορμών ΤΝ για 
την οικοδόμηση ολοκληρωμένης 
εκπαίδευσης στα σχολεία και στους 
χώρους εργασίας με σκοπό την 
αναγνώριση και την εξάλειψη των 
προκαταλήψεων λόγω φύλου στη 
συμπεριφορά και την εργασία τους·

Or. en

Τροπολογία 62
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ιβ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου και να 
αναπτύξουν δείκτες για τη μέτρηση της 
ανάπτυξης της ισότητας των φύλων σε 
όλα τα στάδια της εργασίας στον κλάδο 
των ψηφιακών υπηρεσιών και της 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη 
βελτίωση της χρήσης των ψηφιακών 
υπηρεσιών και της τεχνητής νοημοσύνης 
για τους ευρωπαίους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 63
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιγ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ιγ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν την επιγραμμική 
παρενόχληση σε βάρος ατομικών 
επιχειρηματιών που είναι γυναίκες και να 
αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση 
αυτού του ζητήματος·

Or. en

Τροπολογία 64
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ιδ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αλυσίδες 
εφοδιασμού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
βασίζονται στο δίκαιο εμπόριο και 
διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους για την 
επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου·

Or. en

Τροπολογία 65
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ιε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ιδ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν δεσμευτική 
νομοθεσία για να καταστούν οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι εφαρμογές ΤΝ 
προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές σε 
όλους, να βελτιωθεί η επιχειρησιακή ζωή 
των ψηφιακών προϊόντων και των 
προϊόντων ΤΝ και να καταστεί η 
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επισκευή των ψηφιακών προϊόντων και 
των προϊόντων ΤΝ προσβάσιμη και 
οικονομικά προσιτή για όλους, παρά το 
κοινωνικό υπόβαθρό τους·

Or. en


