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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru piața internă 
și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;

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;

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;

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;

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;

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.


