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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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·

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·

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·

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·

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 εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

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.


