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Amendamentul 1
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că femeile reprezintă 
30 % din forța de muncă în domeniul 
tehnologiei și 17 % dintre specialiștii în 
TIC din Europa, precum și că economia 
UE ar înregistra o creștere de 16 miliarde 
EUR pe an dacă absolventele din domeniul 
tehnologiei ar urma o carieră în domeniul 
digital în aceeași proporție ca bărbații;

1. reamintește că femeile reprezintă 
30 % din forța de muncă în domeniul 
tehnologiei și 17 % dintre specialiștii în 
TIC din Europa, precum și că economia 
UE ar înregistra o creștere de 16 miliarde 
EUR pe an dacă absolventele din domeniul 
tehnologiei ar urma o carieră în domeniul 
digital în aceeași proporție ca bărbații; 
subliniază, cu toate acestea, că bărbații și 
femeile au, în mod legitim, preferințe 
diferite și că încercarea de a obține o 
paritate strictă în sectoarele profesionale 
este contraproductivă;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că femeile reprezintă 
30 % din forța de muncă în domeniul 
tehnologiei și 17 % dintre specialiștii în 
TIC din Europa, precum și că economia 
UE ar înregistra o creștere de 16 miliarde 
EUR pe an dacă absolventele din domeniul 
tehnologiei ar urma o carieră în domeniul 
digital în aceeași proporție ca bărbații;

1. reamintește că în toate domeniile 
tehnologiei digitale există un decalaj de 
gen care dezavantajează femeile, ele 
reprezentând 30 % din forța de muncă în 
domeniul tehnologiei, 17 % dintre 
specialiștii în TIC din Europa și numai 
12 % în domeniul IA, și că economia UE 
ar înregistra o creștere de 16 miliarde EUR 
pe an dacă absolventele din domeniul 
tehnologiei nu ar fi împiedicate să urmeze 
o carieră în domeniul digital în aceeași 
proporție ca bărbații;

Or. en
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Amendamentul 3
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că femeile reprezintă 
30 % din forța de muncă în domeniul 
tehnologiei și 17 % dintre specialiștii în 
TIC din Europa, precum și că economia 
UE ar înregistra o creștere de 16 miliarde 
EUR pe an dacă absolventele din domeniul 
tehnologiei ar urma o carieră în domeniul 
digital în aceeași proporție ca bărbații;

1. reamintește că femeile reprezintă 
30 % din forța de muncă în domeniul 
tehnologiei și 17 % dintre specialiștii în 
TIC din Europa, precum și că economia 
UE ar înregistra o creștere de 16 miliarde 
EUR pe an dacă absolventele din domeniul 
tehnologiei ar urma o carieră în domeniul 
digital în aceeași proporție ca bărbații și că 
promovarea egalității de gen în cadrul 
pieței unice digitale va contribui la 
reducerea decalajului de gen în sectorul 
digital;

Or. en

Amendamentul 4
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că femeile reprezintă 
30 % din forța de muncă în domeniul 
tehnologiei și 17 % dintre specialiștii în 
TIC din Europa, precum și că economia 
UE ar înregistra o creștere de 16 miliarde 
EUR pe an dacă absolventele din domeniul 
tehnologiei ar urma o carieră în domeniul 
digital în aceeași proporție ca bărbații;

1. reamintește că femeile reprezintă 
30 % din forța de muncă în domeniul 
tehnologiei și 17 % dintre specialiștii în 
TIC din Europa, precum și că se 
preconizează că economia UE ar înregistra 
o creștere de 16 miliarde EUR pe an dacă 
absolventele din domeniul tehnologiei ar 
urma o carieră în domeniul digital în 
aceeași proporție ca bărbații;

Or. es
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Amendamentul 5
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât femeile sunt 
subreprezentate în mod semnificativ în 
sectorul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) (17 %) și printre 
absolvenții din domeniul științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) (36 %), numărul bărbaților care 
lucrează într-un sector digital fiind de 3,1 
ori mai mare decât cel al femeilor, în 
ciuda faptului că fetele depășesc băieții în 
domeniul alfabetizării digitale1a;
_________________
1a O Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025, 
COM(2020)0152.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că stereotipurile de gen 
influențează în mare măsură alegerea 
studiilor și, prin urmare, alegerea 
carierei: mai puțin de 3 % din 
adolescentele din statele membre ale UE 
își exprimă interesul de a lucra ca 
profesionist TIC la vârsta de 30 de ani1a;
_________________
1a Studiu internațional privind 
competențele în domeniul informatic 
(ICILS), 2018.
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Or. en

Amendamentul 7
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că femeile oferă o 
viziune diferită și valoroasă în ceea ce 
privește proiectarea, dezvoltarea și 
implementarea tehnologiilor;

Or. fr

Amendamentul 8
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. întrucât utilizarea întregului 
potențial al competențelor digitale ale 
femeilor poate avea o contribuție 
semnificativă la stimularea economiei 
europene, în special având în vedere că 
există aproximativ 1 milion de locuri de 
muncă vacante în Europa pentru experții 
digitali, că 70 % dintre firme amână 
investițiile pentru că nu găsesc persoane 
cu competențele digitale adecvate1a și că, 
la unele categorii de locuri de muncă, 
peste 90 % dintre posturi necesită 
competențe digitale specifice1b;
_________________
1a Comisia Europeană, Raport privind 
impactul schimbărilor demografice, 
SWD(2020)0109.
1b Agenda pentru competențe în Europa 
în vederea obținerii unei competitivități 
durabile, a echității sociale și a rezilienței, 
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COM(2020)0274.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că, la nivel mondial, 
doar 22 % dintre profesioniștii din 
domeniul IA sunt femei; întrucât absența 
femeilor în dezvoltarea IA crește atât 
riscul prejudecăților, cât și riscul ca 
produsele dezvoltate să nu fie adaptate în 
mod special nevoilor consumatoarelor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că unul din principalele 
puncte slabe ale IA este legat de 
transmiterea anumitor tipuri de 
prejudecăți, cum ar fi cele legate de gen, 
ca urmare a faptului că prejudecățile 
inerente oamenilor sunt reproduse și 
amplificate prin proiectarea, introducerea 
și utilizarea sistemelor de IA; consideră 
că IA are un mare potențial de a promova 
egalitatea de gen, cu condiția de a 
combate transformarea subiectivității și a 
prejudecăților umane în echivalente 
digitale ale acestora prin algoritmi, iar 
acest lucru necesită standarde înalte de 



PE680.974v01-00 8/35 AM\1224366RO.docx

RO

calitate a datelor necesare pentru 
formarea și validarea sistemelor de IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. observă că 30 % dintre 
antreprenorii din UE sunt femei, dar că 
acestea primesc doar 2 % din finanțarea 
nebancară disponibilă1a, ceea ce le 
îngreunează participarea la economia 
digitală;
_________________
1a Finanțarea femeilor antreprenoare -  
Modalități de capacitare a creșterii 
economice, Comisia Europeană, 2018.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. reamintește că în sectorul TIC, în 
consiliile de administrație ale 
întreprinderilor se înregistrează cel mai 
mare procent de bărbați; salută intenția 
Comisiei de a încuraja adoptarea 
propunerii din 2012 de directivă privind 
echilibrul de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă (Directiva 
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privind femeile în consiliile de 
administrație);

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. subliniază că, potrivit sondajului 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale 
privind violența împotriva femeilor, s-a 
raportat un număr ridicat de cazuri de 
hărțuire sexuală în centrele de 
învățământ STIM, inclusiv în școli, 
universități și locuri de muncă, ceea ce 
exclude și mai mult femeile din sector;

Or. en

Amendamentul 14
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază că egalitatea de gen este 
un principiu de bază al Uniunii Europene și 
ar trebui să se reflecte în toate politicile 
UE; reamintește că participarea femeilor la 
economia digitală este esențială pentru 
modelarea unei societăți digitale prospere 
și pentru stimularea pieței interne digitale a 
UE;

2. evidențiază că egalitatea de gen este 
un principiu de bază al Uniunii Europene și 
ar trebui să se reflecte în toate politicile 
UE; reamintește că participarea femeilor la 
economia digitală este esențială pentru 
modelarea unei societăți digitale prospere 
și pentru stimularea pieței interne digitale a 
UE; subliniază că participarea femeilor 
trebuie să fie voluntară și trebuie 
încurajată printr-o mai mare sensibilizare 
a femeilor cu privire la formarea și 
locurile de muncă legate de economia 
digitală și la oportunitățile pe care acestea 
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le reprezintă, și nu prin obiective 
ideologice;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază că egalitatea de gen este 
un principiu de bază al Uniunii Europene și 
ar trebui să se reflecte în toate politicile 
UE; reamintește că participarea femeilor la 
economia digitală este esențială pentru 
modelarea unei societăți digitale prospere 
și pentru stimularea pieței interne digitale a 
UE;

2. evidențiază că egalitatea de gen este 
un principiu de bază al Uniunii Europene și 
ar trebui să se reflecte în toate politicile 
UE; recunoaște astfel, în cadrul tranziției 
digitale europene, rolul fundamental al 
femeilor în realizarea obiectivelor 
strategiei digitale europene, în 
conformitate cu obiectivele privind 
egalitatea de gen, și reamintește că 
participarea femeilor la economia digitală 
este esențială pentru modelarea unei 
societăți digitale prospere și pentru 
stimularea pieței interne digitale a UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază că egalitatea de gen este 
un principiu de bază al Uniunii Europene și 
ar trebui să se reflecte în toate politicile 
UE; reamintește că participarea femeilor la 
economia digitală este esențială pentru 
modelarea unei societăți digitale prospere 
și pentru stimularea pieței interne digitale a 

2. evidențiază că egalitatea de gen este 
un principiu de bază al Uniunii Europene și 
ar trebui să se reflecte în toate politicile 
UE; subliniază importanța de a garanta 
integrarea perspectivei de gen în educația 
digitală la toate nivelurile; reamintește că 
participarea femeilor la economia digitală 
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UE; este esențială pentru modelarea unei 
societăți digitale prospere și pentru 
stimularea pieței interne digitale a UE;

Or. en

Amendamentul 17
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. evidențiază că egalitatea de gen 
este un principiu de bază al Uniunii 
Europene și ar trebui să se reflecte în toate 
politicile UE; reamintește că participarea 
femeilor la economia digitală este esențială 
pentru modelarea unei societăți digitale 
prospere și pentru stimularea pieței interne 
digitale a UE;

2. evidențiază că egalitatea este un 
principiu de bază al Uniunii Europene și ar 
trebui să se reflecte în toate politicile UE; 
reamintește că participarea femeilor la 
economia digitală este importantă pentru 
modelarea unei societăți digitale prospere 
și pentru stimularea pieței interne digitale a 
UE;

Or. es

Amendamentul 18
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să se ocupe în 
continuare de disparitatea de gen din 
sectorul TIC și să elaboreze politici care să 
încurajeze o mai mare participare a 
femeilor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și al IA, 
precum și să susțină măsuri în domeniul 
educației și al ocupării forței de muncă în 
sectorul digital în vederea realizării acestui 
lucru;

3. invită Comisia să se ocupe în 
continuare de disparitatea de gen din 
sectorul TIC și să elaboreze politici care să 
încurajeze o mai mare participare a 
femeilor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și al IA, 
precum și să susțină măsuri în domeniul 
educației și al ocupării forței de muncă în 
sectorul digital în vederea realizării acestui 
lucru; reamintește, cu toate acestea, că 
politicile care implică cote sau 
discriminare pozitivă contravin 
principiului meritocrației și subminează 
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legitimitatea categoriilor de persoane 
cărora li se aplică și consideră că nu ar 
trebui introduse astfel de măsuri;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să se ocupe în 
continuare de disparitatea de gen din 
sectorul TIC și să elaboreze politici care să 
încurajeze o mai mare participare a 
femeilor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și al IA, 
precum și să susțină măsuri în domeniul 
educației și al ocupării forței de muncă în 
sectorul digital în vederea realizării acestui 
lucru;

3. invită Comisia să se ocupe în 
continuare de disparitatea de gen din 
sectorul TIC și să elaboreze politici pentru 
a evalua pe deplin cauzele și factorii 
acesteia și pentru a stabili politicile, 
mecanismele și programele care să 
încurajeze o mai mare participare a 
femeilor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și al IA, 
precum și să susțină măsuri în domeniul 
educației și al ocupării forței de muncă în 
sectorul digital în vederea realizării acestui 
lucru; să țină cont de IA dintr-o 
perspectivă de gen atunci când elaborează 
politici și legislație și, dacă este necesar, 
să adapteze legislația actuală, inclusiv 
programele UE;

Or. en

Amendamentul 20
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să se ocupe în 
continuare de disparitatea de gen din 
sectorul TIC și să elaboreze politici care să 

3. reiterează faptul că stereotipurile 
de gen nocive, discriminarea structurală 
și mediile de lucru și de învățare negative 
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încurajeze o mai mare participare a 
femeilor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și al IA, 
precum și să susțină măsuri în domeniul 
educației și al ocupării forței de muncă în 
sectorul digital în vederea realizării acestui 
lucru;

contribuie la excluderea femeilor și a 
fetelor din sectorul digital; invită Comisia 
să se ocupe în continuare de disparitatea de 
gen din sectorul TIC și să elaboreze politici 
care să încurajeze o mai mare participare a 
femeilor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și al IA, 
precum și să susțină măsuri în domeniul 
educației și al ocupării forței de muncă în 
sectorul digital în vederea realizării acestui 
lucru;

Or. en

Amendamentul 21
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia să se ocupe în 
continuare de disparitatea de gen din 
sectorul TIC și să elaboreze politici care să 
încurajeze o mai mare participare a 
femeilor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și al IA, 
precum și să susțină măsuri în domeniul 
educației și al ocupării forței de muncă în 
sectorul digital în vederea realizării acestui 
lucru;

3. invită Comisia să se ocupe în 
continuare de participarea femeilor în 
sectorul TIC și să elaboreze politici care să 
încurajeze o mai mare participare a 
femeilor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) și al IA, 
precum și să susțină măsuri în domeniul 
educației și al ocupării forței de muncă în 
sectorul digital în vederea realizării acestui 
lucru;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca, în ceea ce privește 
măsurile din domeniul educației, Comisia 
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și statele membre să creeze, la toate 
nivelurile de educație, programe de 
mentorat care să includă modele feminine 
în domeniul TIC, începând de la o vârstă 
fragedă; invită, de asemenea, Comisia și 
statele membre să sprijine învățarea pe tot 
parcursul vieții, precum și programele de 
formare și de stimulare a competențelor 
informatice, a perfecționării și 
recalificării fetelor și femeilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
abordeze pe mai multe niveluri 
disparitatea de gen la toate nivelurile 
educației și ocupării forței de muncă 
digitale, precum și accesul la un număr 
din ce în ce mai mare de servicii și resurse 
online; subliniază că eliminarea 
decalajului de gen în sectorul digital va 
crește egalitatea de gen, nu numai pe 
piața forței de muncă, ci și prin accesul la 
tehnologii și servicii;

Or. en

Amendamentul 24
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută angajamentele Comisiei de 
a stimula participarea femeilor la 
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societatea informațională incluse în 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025 și invită Comisia să garanteze 
punerea deplină în aplicare a Declarației 
ministeriale de angajament privind 
„Femeile în sectorul digital”;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită ca, în ceea ce privește 
măsurile din domeniul ocupării forței de 
muncă, Consiliul să deblocheze și să 
adopte Directiva privind femeile în 
consiliile de administrație; îndeamnă 
statele membre să transpună și să pună în 
aplicare pe deplin Directiva privind 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată; invită Comisia și statele membre 
să reducă disparitatea de gen în economia 
digitală prin măsuri specifice, inclusiv 
prin fonduri europene pentru finanțarea 
proiectelor conduse de femei în sectorul 
digital, promovarea unui număr minim de 
cercetătoare care participă la proiecte 
TIC, cursuri de formare privind 
„prejudecățile de gen inconștiente” 
adresate departamentelor de resurse 
umane pentru a promova o recrutare 
echilibrată din punctul de vedere al 
genului, adoptarea unor politici și/sau 
orientări în materie de achiziții publice 
privind achiziționarea de servicii TIC de 
la furnizori care aplică un echilibru de 
gen în componența întreprinderilor și a 
consiliilor de administrație și facilitarea 
distribuirii fondurilor europene 
companiilor care țin cont de criteriile 
echilibrului de gen;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. sprijină ferm 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, „coalițiile pentru 
competențe și locuri de muncă în sectorul 
digital”, „Premiul UE pentru femeile 
inovatoare”, inițiativele 
#SaferInternet4EU din toată Europa, 
Agenda pentru competențe în Europa - 
perspective de învățare pe tot parcursul 
vieții;

Or. en

Amendamentul 27
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că pandemia de 
COVID-19 a evidențiat lipsa accesului la 
internet, tehnologii și infrastructuri 
digitale în unele zone rurale, ceea ce a 
îngreunat, ba chiar a făcut imposibilă 
munca de la distanță;

Or. en
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Amendamentul 28
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită Comisia și statele membre să 
creeze mai multe oportunități de finanțare 
pentru femeile antreprenoare, astfel încât 
acestea să aibă șanse egale de a concura 
pe piața unică digitală, și solicită politici 
de mobilizare și susținere a potențialului 
antreprenorial al femeilor, ca sursă 
neexploatată de creștere economică, 
inovare și creare de locuri de muncă; 
solicită să se extindă în continuare 
Rețeaua europeană a investitorilor 
providențiali și Rețeaua europeană a 
mentorilor pentru antreprenorii din 
rândul femeilor, inclusiv prin reunirea 
femeilor inovatoare, a profesioniștilor din 
domeniul tehnologiei și a investitorilor 
pentru a încuraja și a stimula inovațiile și 
finanțarea întreprinderilor conduse de 
femei;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. reamintește că munca la distanță 
poate fi o oportunitate pentru femei, 
permițându-le să lucreze de acasă, și 
poate duce la un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată;

Or. en
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Amendamentul 30
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. invită Comisia să sprijine statele 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
se asigura că femeile pot beneficia de 
oportunitățile oferite de munca de la 
distanță pentru a obține un echilibru 
eficace între responsabilitățile 
profesionale remunerate și 
responsabilitățile de îngrijire prin 
garantarea unei aplicări eficiente a 
Directivei privind echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată, pentru o 
repartizare mai echitabilă a 
responsabilităților de îngrijire în cadrul 
familiilor, precum și prin garantarea 
accesului femeilor la sistemul necesar de 
protecție socială și de îngrijire a copiilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. consideră că este extrem de 
important, ca măsuri suplimentare, să 
existe mai multe exemple de urmat pentru 
femei și mai multe femei pe posturi de 
conducere în sectorul digital;

Or. en

Amendamentul 32
Monika Vana
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru juridic 
adecvat, să fie eliminate prejudecățile 
conștiente și inconștiente și să fie 
respectate principiile egalității de gen; 
subliniază lipsa de diversitate în cadrul 
echipelor de programatori și ingineri în 
sectorul IA, precum și importanța utilizării 
unor date defalcate pe sexe la dezvoltarea 
de produse, standarde în materie de IA, 
algoritmi și aplicații;

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru juridic 
adecvat, să fie eliminate prejudecățile 
conștiente și inconștiente și să fie 
respectate principiile egalității de gen; 
subliniază lipsa diversității în sectorul IA 
în cadrul echipelor de dezvoltatori și 
ingineri și necesitatea de a avea echipe 
diverse de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze împreună cu principalii actori 
societali pentru a împiedica includerea 
accidentală a prejudecăților culturale și 
de gen în algoritmii, sistemele și 
aplicațiile de IA, precum și importanța 
utilizării unor date defalcate în funcție de 
gen la dezvoltarea de produse, standarde în 
materie de IA, algoritmi și aplicații;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru juridic 
adecvat, să fie eliminate prejudecățile 
conștiente și inconștiente și să fie 
respectate principiile egalității de gen; 
subliniază lipsa de diversitate în cadrul 
echipelor de programatori și ingineri în 
sectorul IA, precum și importanța utilizării 
unor date defalcate pe sexe la dezvoltarea 
de produse, standarde în materie de IA, 
algoritmi și aplicații;

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru juridic 
și etic adecvat, să fie eliminate 
prejudecățile conștiente și inconștiente și să 
fie respectate principiile egalității de gen; 
subliniază lipsa de diversitate în cadrul 
echipelor de programatori și ingineri în 
sectorul IA, precum și importanța utilizării 
unor date defalcate pe sexe la dezvoltarea 
de produse, standarde în materie de IA, 
algoritmi și aplicații; încurajează actorii 
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relevanți să ia măsuri și să promoveze o 
participare mai mare a femeilor în 
conceperea, dezvoltarea și implementarea 
învățării automate, a prelucrării 
limbajului natural și a IA;

Or. en

Amendamentul 34
Karen Melchior, Samira Rafaela, Radka Maxová, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru juridic 
adecvat, să fie eliminate prejudecățile 
conștiente și inconștiente și să fie 
respectate principiile egalității de gen; 
subliniază lipsa de diversitate în cadrul 
echipelor de programatori și ingineri în 
sectorul IA, precum și importanța utilizării 
unor date defalcate pe sexe la dezvoltarea 
de produse, standarde în materie de IA, 
algoritmi și aplicații;

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la depășirea discriminării de 
gen și la abordarea provocărilor cu care 
se confruntă femeile pentru a promova 
egalitatea de gen, cu condiția să fie 
elaborat un cadru juridic adecvat, care să 
permită eliminarea prejudecăților 
conștiente și inconștiente și respectarea 
principiilor egalității de gen; subliniază 
lipsa de diversitate în cadrul echipelor de 
programatori și ingineri în sectorul IA, 
precum și importanța utilizării unor date 
defalcate pe sexe la dezvoltarea de 
produse, standarde în materie de IA, 
algoritmi și aplicații;

Or. en

Amendamentul 35
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru juridic 
adecvat, să fie eliminate prejudecățile 

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea femeilor, cu 
condiția să fie elaborat un cadru juridic 
adecvat, să fie eliminate prejudecățile 
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conștiente și inconștiente și să fie 
respectate principiile egalității de gen; 
subliniază lipsa de diversitate în cadrul 
echipelor de programatori și ingineri în 
sectorul IA, precum și importanța 
utilizării unor date defalcate pe sexe la 
dezvoltarea de produse, standarde în 
materie de IA, algoritmi și aplicații;

conștiente și inconștiente și să fie 
respectate principiile egalității; subliniază 
lipsa de diversitate în cadrul echipelor de 
programatori și ingineri în sectorul IA, a 
standardelor în materie de IA, a 
algoritmilor și aplicațiilor;

Or. es

Amendamentul 36
Annika Bruna

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru 
juridic adecvat, să fie eliminate 
prejudecățile conștiente și inconștiente și 
să fie respectate principiile egalității de 
gen; subliniază lipsa de diversitate în 
cadrul echipelor de programatori și ingineri 
în sectorul IA, precum și importanța 
utilizării unor date defalcate pe sexe la 
dezvoltarea de produse, standarde în 
materie de IA, algoritmi și aplicații;

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen 
și la respectarea principiilor egalității de 
gen; subliniază lipsa de diversitate în 
cadrul echipelor de programatori și ingineri 
în sectorul IA, precum și importanța 
utilizării unor date defalcate pe sexe la 
dezvoltarea de produse, standarde în 
materie de IA, algoritmi și aplicații;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru juridic 

4. consideră că IA poate contribui 
substanțial la promovarea egalității de gen, 
cu condiția să fie elaborat un cadru juridic 
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adecvat, să fie eliminate prejudecățile 
conștiente și inconștiente și să fie 
respectate principiile egalității de gen; 
subliniază lipsa de diversitate în cadrul 
echipelor de programatori și ingineri în 
sectorul IA, precum și importanța utilizării 
unor date defalcate pe sexe la dezvoltarea 
de produse, standarde în materie de IA, 
algoritmi și aplicații;

adecvat, să fie eliminate prejudecățile 
conștiente și inconștiente și să fie 
respectate principiile egalității de gen; 
subliniază lipsa de diversitate în cadrul 
echipelor de programatori și ingineri în 
sectorul IA, precum și importanța utilizării 
unor date defalcate pe sexe la dezvoltarea 
de produse, standarde în materie de IA, 
algoritmi și aplicații, pentru a garanta că 
sunt dezvoltate într-un mod care respectă 
și promovează egalitatea;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că este important să se 
elimine din algoritmi și din aplicațiile de 
IA prejudecățile de 
gen discriminatorii neintenționate care 
perpetuează stereotipurile de gen nocive, 
favorizează dezvoltarea unor „algoritmi 
bazați pe prejudecăți de gen” și duc la o 
participare redusă a femeilor în domeniul 
digital, al IA și al TIC; subliniază 
necesitatea de a aborda prejudecățile de 
gen în materie de inovare din sectorul 
digital, în care proiectanții și dezvoltatorii 
de servicii, de software și de aplicații 
pentru utilizatori sunt în principal 
bărbați, utilizatorii fiind, în principal, 
femei;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să propună un 
cadru de reglementare pentru a combate 
prejudecățile, discriminarea nejustificată 
și inegalitățile inerente sistemelor de IA 
cu grad ridicat de risc, inclusiv sistemelor 
biometrice; recomandă o creștere a 
diversității printr-o abordare 
intersectorială și un echilibru de gen în 
rândul proiectanților de IA și să se 
asigure proiectanților de IA o formare 
suficientă și calificată în ceea ce privește 
transparența, discriminarea, stereotipurile 
de gen, originea rasială și etnică și 
prejudecățile culturale;

Or. en

Amendamentul 40
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea că 
disparitatea de gen în ceea ce privește 
competențele digitale poate fi în 
dezavantajul femeilor pe piețele digitale 
emergente; subliniază importanța 
capacitării consumatorilor, în special a 
femeilor, prin transmiterea competențelor 
TIC de bază și lansarea unor campanii de 
sensibilizare care să le permită să profite pe 
deplin de beneficiile pieței unice digitale;

5. își exprimă îngrijorarea în legătură 
cu dezavantajul femeilor pe piețele digitale 
emergente; subliniază importanța de a 
acorda atenție utilizatorilor, în special 
femeilor, prin transmiterea competențelor 
TIC de bază și lansarea unor campanii de 
sensibilizare care să le permită să profite pe 
deplin de beneficiile pieței unice digitale;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)



PE680.974v01-00 24/35 AM\1224366RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că prejudecățile 
structurale de gen prezente în mediul 
academic, în cercetare și în mediul de 
afaceri din sectoarele digitale încetinește 
evoluția carierei femeilor și le reduc 
perspectivele de carieră, ceea ce duce la o 
subreprezentare a femeilor în economia 
digitală; invită Comisia să se asigure că 
astfel de prejudecăți sunt combătute, în 
cea mai mare măsură posibilă, în timpul 
proceselor de finanțare, de depunere a 
cererilor și de luare a deciziilor, prin felul 
în care sunt concepute acestea, și invită 
Comisia să aloce mai multe fonduri 
pentru a sprijini cadrele universitare, 
cercetătorii și antreprenorii femei;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, pentru procesul de 
inovare în domenii TIC de vârf, cum ar fi 
IA sau securitatea cibernetică, este 
fundamental un nivel ridicat de 
competențe STIM, fiind, prin urmare, din 
ce în ce mai important pentru viitorul 
competitivității Uniunii Europene pe 
piețele mondiale;

Or. en

Amendamentul 43
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria Noichl
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită femeilor în calitate de 
consumatori vulnerabili și intensificării 
violenței cibernetice la adresa femeilor în 
lumea digitală și salută propunerea 
Comisiei referitoare la actul legislativ 
privind serviciile digitale 
(COM(2020)0825), în care se abordează 
aceste chestiuni.

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită nevoilor femeilor în calitate de 
consumatori și intensificării violenței 
cibernetice la adresa femeilor în lumea 
digitală și invită Comisia să abordeze 
aceste chestiuni în propunerea sa 
referitoare la actul legislativ privind 
serviciile digitale (COM(2020)0825); 
solicită să se organizeze campanii de 
sensibilizare și educare destinate femeilor 
cu privire la modalitățile de a se proteja în 
mediul online și de a combate violența de 
gen și stereotipurile de gen; îndeamnă 
Comisia și statele membre să colaboreze 
îndeaproape cu organizațiile societății 
civile pentru drepturile femeilor și să le 
implice pentru a răspunde mai bine 
preocupărilor din viața de zi cu zi a 
femeilor și fetelor și pentru a le atenua, 
atunci când elaborează și pun în aplicare 
politici de protecție a consumatorilor și de 
tehnologie publică;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită femeilor în calitate de 
consumatori vulnerabili și intensificării 
violenței cibernetice la adresa femeilor în 
lumea digitală și salută propunerea 
Comisiei referitoare la actul legislativ 
privind serviciile digitale 
(COM(2020)0825), în care se abordează 
aceste chestiuni.

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită femeilor în calitate de 
consumatori vulnerabili și intensificării 
criminalității informatice și a violenței 
cibernetice la adresa femeilor în lumea 
digitală, care, în consecință, descurajează 
o participare digitală incluzivă a femeilor 
și fetelor, și salută propunerea Comisiei 
referitoare la actul legislativ privind 
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serviciile digitale (COM(2020)0825), în 
care se abordează aceste chestiuni.

Or. en

Amendamentul 45
Monika Vana

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită femeilor în calitate de 
consumatori vulnerabili și intensificării 
violenței cibernetice la adresa femeilor în 
lumea digitală și salută propunerea 
Comisiei referitoare la actul legislativ 
privind serviciile digitale 
(COM(2020)0825), în care se abordează 
aceste chestiuni.

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită femeilor ca ținte ale hărțuirii și 
intensificării violenței cibernetice la adresa 
femeilor în lumea digitală, limitându-le 
capacitatea de a participa pe deplin pe 
piețele digitale, și salută propunerea 
Comisiei referitoare la actul legislativ 
privind serviciile digitale 
(COM(2020)0825), în care se abordează 
aceste chestiuni.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită femeilor în calitate de 
consumatori vulnerabili și intensificării 
violenței cibernetice la adresa femeilor în 
lumea digitală și salută propunerea 
Comisiei referitoare la actul legislativ 
privind serviciile digitale 
(COM(2020)0825), în care se abordează 
aceste chestiuni.

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită femeilor și fetelor în calitate de 
consumatori vulnerabili și intensificării 
violenței cibernetice la adresa femeilor în 
lumea digitală și salută propunerea 
Comisiei referitoare la actul legislativ 
privind serviciile digitale 
(COM(2020)0825), în care se abordează 
aceste chestiuni;

Or. en
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Amendamentul 47
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită femeilor în calitate de 
consumatori vulnerabili și intensificării 
violenței cibernetice la adresa femeilor în 
lumea digitală și salută propunerea 
Comisiei referitoare la actul legislativ 
privind serviciile digitale 
(COM(2020)0825), în care se abordează 
aceste chestiuni.

6. solicită să se acorde o atenție 
deosebită consumatorilor vulnerabili și 
intensificării violenței cibernetice în lumea 
digitală și salută propunerea Comisiei 
referitoare la actul legislativ privind 
serviciile digitale (COM(2020)0825), în 
care se abordează aceste chestiuni.

Or. es

Amendamentul 48
Maria da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să exploateze și să 
direcționeze mai bine Agenda digitală și 
Strategia privind piața unică digitală 
pentru a aborda disparitățile de gen 
importante în sectorul TIC și pentru a 
promova integrarea deplină a femeilor în 
acest sector, în special în ceea ce privește 
profesiile tehnice și din domeniul 
telecomunicațiilor, precum și să 
promoveze educația și formarea 
profesională a femeilor și fetelor în 
domeniul TIC și în alte domenii ale 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM);

Or. en
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Amendamentul 49
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că IA, în special 
aplicațiile de IA, pot remodela în mod 
semnificativ percepția pe care o avem 
despre gen, iar proiectanții din domeniul 
IA pot modifica sistemele de IA pe baza 
propriei percepții și a propriei experiențe; 
subliniază că o lipsă a diversității în 
sectorul digital și în cel al IA poate duce 
la o lipsă a diversității de gen și în 
dezvoltarea și comercializarea serviciilor 
digitale și ale aplicațiilor de IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să introducă și să 
garanteze integrarea dimensiunii de gen 
în Strategia privind piața unică digitală 
pentru a aborda în mod eficace 
subreprezentarea femeilor în sectoarele în 
creștere pentru viitoarea economie a UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
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Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia și statele membre să 
sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, 
precum și formarea și programele care îi 
ajută pe participanți să se adapteze mai 
bine sau să se pregătească pentru o 
eventuală schimbare a parcursului 
profesional, în conformitate cu cererea tot 
mai mare de competențe digitale în multe 
sectoare diferite, acordând o atenție 
deosebită femeilor în vârstă;

Or. en

Amendamentul 52
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că aplicațiile de IA, industria 
jocurilor și asistenții vocali digitali vizează 
în continuare mai ales consumatorii 
bărbați, promovând imagini 
heteronormative ale genului, iar 
marketingul repetă și promovează adesea 
prejudecăți de gen conștiente și 
inconștiente și imagini sexiste ale femeilor 
și fetelor, precum și imagini stereotipe ale 
minorităților;

Or. en

Amendamentul 53
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6c. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că asistenții vocali digitali sunt 
configurați în principal cu voce de femeie 
tânără și că s-a evidențiat că asistenții 
vocali digitali răspund adesea în mod 
pozitiv la mesaje ce pot fi considerate 
drept hărțuire sexuală și că răspunsurile 
programate ale asistenților vocali la 
hărțuirea sexuală repetă o imagine sexistă 
a femeilor;

Or. en

Amendamentul 54
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. subliniază că, pentru funcționarea 
pieței unice digitale și pentru 
îmbunătățirea utilizării IA, este esențial 
ca utilizarea serviciilor digitale și a 
aplicațiilor de IA să fie sigură și pentru 
femei, fete și minorități; subliniază că 
violența și hărțuirea cibernetică rămân o 
preocupare majoră pentru consumatorii 
de servicii digitale online și de aplicații de 
IA, în special pentru femei, fete și 
minorități;

Or. en

Amendamentul 55
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. reamintește Comisiei, statelor 
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membre, sectorului serviciilor digitale 
online și al IA că au responsabilitatea de 
a dezvolta în continuare spații sigure și de 
a oferi consumatorilor noi posibilități de 
raportare a hărțuirii online atunci când 
folosesc serviciile și aplicațiile de care 
beneficiază; solicită măsuri legislative 
obligatorii pentru a combate violența 
cibernetică și pentru a sprijini statele 
membre să dezvolte instrumente de 
formare adresate sectorului serviciilor 
digitale și al dezvoltării IA;

Or. en

Amendamentul 56
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. subliniază necesitatea unei 
formări adresate angajatorilor, 
lucrătorilor și profesorilor din sectorul 
digital și din cel al IA pentru a identifica 
și corecta practicile discriminatorii de gen 
la locul de muncă și în educație, precum 
și a unei formări adresate angajatorilor, 
lucrătorilor și profesorilor pentru a 
identifica și elimina prejudecățile de gen 
și sexismul în produsele și serviciile pe 
care le dezvoltă;

Or. en

Amendamentul 57
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6g. subliniază că obținerea egalității 
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de gen pe piața unică digitală și în 
utilizarea IA pentru consumatorii 
europeni trebuie să fie înțeleasă ca o 
provocare structurală în societate, că 
provocarea poate fi abordată numai prin 
politici publice solide și prin legislație 
obligatorie pentru a reduce discriminarea 
pe criterii de gen și pe baza apartenenței 
la un grup minoritar;

Or. en

Amendamentul 58
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. invită Comisia și statele membre să 
sprijine cercetarea care urmărește să 
identifice și să elimine cauzele care 
determină asistenții vocali digitali să 
subestimeze hărțuirea sexuală la care 
sunt supuși, precum și să pună capăt 
practicii de a configura în mod implicit 
asistenții vocali digitali cu voce de femeie 
și să încurajeze dezvoltarea unor asistenți 
vocali neutri ca gen;

Or. en

Amendamentul 59
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6i. subliniază că, în timpul pandemiei 
de COVID-19, persoanele din grupurile 
cele mai vulnerabile au fost supuse unei 
duble presiuni din cauza lipsei de acces la 
serviciile digitale și au ajuns într-o 
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situație și mai precară; subliniază 
că trebuie evaluat impactul muncii de la 
distanță asupra femeilor și, în general, 
asupra lucrătorilor, în special în ceea ce 
privește programul de lucru, lipsa 
negocierii colective, izolarea, separarea 
dintre viața profesională și cea privată și 
presiunea psihologică;

Or. en

Amendamentul 60
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6j. subliniază că noile servicii digitale 
și noile produse de consum bazate pe 
tehnologia de IA au oferit noi posibilități 
de a lucra de acasă și că munca de acasă 
a exercitat presiuni asupra lucrătorilor 
pentru a lucra mai flexibil, a prelungit 
timpul de lucru dincolo de programul de 
lucru și a făcut dificilă separarea vieții 
profesionale de cea privată; subliniază, 
prin urmare, că trebuie respectate 
drepturile lucrătorilor de a lua o pauză de 
la lucru;

Or. en

Amendamentul 61
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6k. consideră că, pentru a integra 
egalitatea de gen în dezvoltarea, 
producția, comercializarea și utilizarea 
serviciilor digitale și ale produselor de 



PE680.974v01-00 34/35 AM\1224366RO.docx

RO

consum, ale aplicațiilor și platformelor 
online de IA, este esențial să se dezvolte 
un program cuprinzător de educație în 
școli și la locul de muncă pentru a 
recunoaște și elimina prejudecățile de gen 
în propriul comportament și pe plan 
profesional;

Or. en

Amendamentul 62
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6l. solicită Comisiei și statelor 
membre să aplice integrarea perspectivei 
de gen și să elaboreze indicatori pentru a 
măsura evoluția egalității de gen în toate 
etapele activității în sectorul serviciilor 
digitale și al IA, pentru a îmbunătăți 
utilizarea serviciilor digitale și a IA 
pentru consumatorii europeni;

Or. en

Amendamentul 63
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6m. invită Comisia și statele membre să 
recunoască faptul că femeile 
antreprenoare fac obiectul hărțuirii 
online și să ia măsuri pentru a soluționa 
această problemă;

Or. en
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Amendamentul 64
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6n. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că lanțurile de aprovizionare 
ale pieței unice digitale se bazează pe un 
comerț echitabil și garantează egalitatea 
de gen; solicită Comisiei și statelor 
membre să asigure resurse suficiente 
pentru a atinge acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 65
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6o. invită Comisia și statele membre să 
promoveze o legislație obligatorie pentru 
ca serviciile digitale și aplicațiile de IA să 
fie ușor de utilizat și accesibile ca preț 
pentru toți, pentru a îmbunătăți durata de 
funcționare a produselor digitale și de IA 
și pentru ca reparațiile pentru produsele 
digitale și de IA să poată fi accesibile și 
avantajoase pentru toți, indiferent de 
contextul lor social;

Or. en


