
PR\1212924LT.docx PE655.712v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2019/2168(INI)

4.9.2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS
Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje 
ekonomikoje
(2019/2168(INI))

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pranešėja: Maria da Graça Carvalho



PE655.712v02-00 2/12 PR\1212924LT.docx

LT

PR_INI

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS......................................3

AIŠKINAMOJI DALIS............................................................................................................11



PR\1212924LT.docx 3/12 PE655.712v02-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje 
ekonomikoje
(2019/2168(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 
3 dalies antrą pastraipą bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, patvirtintas per 1995 m. 
vykusią Ketvirtąją pasaulinę moterų klausimų konferenciją, ypač į probleminę sritį 
„Moterys ir žiniasklaida“,

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16 d. JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio 
posėdžio dėl bendros Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės 
klausimais rezultatų įgyvendinimo peržiūros baigiamąjį dokumentą,

– atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios 
skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 0192) ir į 2017 m. gegužės 10 d. jos 
įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūrą „Sujungta bendroji skaitmeninė rinka 
visiems“ (COM(2017) 0228),

– atsižvelgdamas į Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos II ramstį 
(„tinkamų sąlygų skaitmeniniams tinklams ir paslaugoms suklestėti sudarymas“) ir 
III ramstį („maksimalus mūsų europinės skaitmeninės ekonomikos augimo potencialo 
padidinimas“),

– atsižvelgdamas į Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginę 
programą („ET 2020“),

– atsižvelgdamas į Komisijos tyrimus „IRT darbui: skaitmeniniai įgūdžiai darbe“ (ICT for 
work: Digital skills in the workplace) ir „Moterys skaitmeniniame amžiuje“ (Women in 
the Digital Age),

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos įgūdžių 
darbotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir 
konkurencingumą“ (COM(2016) 0381),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Lygybės sąjunga. 2020–
2025 m. lyčių lygybės strategija“ (COM(2020) 0152),

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 1 d. Komisijos ataskaitą „Moterų aktyvumas IRT 
sektoriuje“ (Women active in the ICT sector),

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2017 m. sausio 26 d. tyrimą 
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„Lytis ir skaitmeninė darbotvarkė“ (Gender and Digital Agenda),

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 30 d. Tarybos išvadas dėl gebėjimo naudotis 
žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio mąstymo ugdymo pasitelkiant švietimą ir 
mokymą,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Tarybos išvadas dėl lyčių lygybės, jaunimo ir 
skaitmeninimo,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas „Lyčių lygybe grindžiama 
ekonomika ES. Tolesni veiksmai“,

– atsižvelgdamas į Moterų ir vyrų lygių galimybių patariamojo komiteto 2018 m. 
gruodžio 19 d. nuomonę „Lyčių lygybės strategijos ateitis po 2019 m.: iškovojamų 
pergalių laikinumas“ (The future of gender equality strategy after 2019: the battles that 
we win never stay won),

– atsižvelgdamas į Įsipareigojimų deklaraciją dėl moterų skaitmeniniame pasaulyje, kurią 
2019 m. pasirašė 27 ministrai ir atstovai iš ES valstybių narių bei Norvegijos,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 24 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl principo už vienodą ar vienodos vertės darbą abiejų lyčių darbuotojams mokėti 
vienodą užmokestį taikymo1,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl lyčių stereotipų panaikinimo 
ES2,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją „Skaitmeninė darbotvarkė. 
Augimas, judumas ir užimtumas: metas judėti sparčiau“3, ypač į Didžiąją koaliciją 
užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės ir moterų 
įgalinimo skaitmeniniame amžiuje4,

– atsižvelgdamas į Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės 
klausimais 2019 m. forumą „Informacinės ir ryšių technologijos darnaus vystymosi 
tikslams pasiekti“,

– atsižvelgdamas į Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės 
klausimais 2020 m. forumą „Skaitmeninės transformacijos ir pasaulinių partnerysčių 
skatinimas: Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo informacinės visuomenės 
klausimais veiklos kryptys darnaus vystymosi tikslams pasiekti“,

– atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl moterų ir mergaičių įgalėjimo pasitelkiant 
skaitmeninį sektorių (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

1 OL C 264 E, 2013 9 13, p. 75.
2 OL C 36, 2016 1 29, p. 18.
3 OL C 93, 2016 3 9, p. 120.
4 OL C 66, 2018 2 21, p. 44.
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– atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl moterų ir mergaičių 
įgalėjimo pasitelkiant skaitmeninį sektorių5,

– atsižvelgdamas į savo tarpparlamentinio komiteto posėdį dėl moterų ir mergaičių 
įgalėjimo naudojantis žiniasklaida ir IRT, kuris buvo surengtas 2018 m. Tarptautinę 
moters dieną,

– atsižvelgdamas į išsamią analizę „Moterų įgalėjimas internete“, kurią 2015 m. spalio 
30 d. paskelbė jo Vidaus politikos generalinis direktoratas6,

– atsižvelgdamas į tyrimą „Esminės vyrų ir moterų skaitmeninių įgūdžių skirtumo 
priežastys ir galimi sprendimai siekiant didinti moterų ir mergaičių e. įtrauktį“, kurį 
2018 m. vasario 15 d. paskelbė jo Vidaus politikos generalinis direktoratas7,

– atsižvelgdamas į tyrimą „Moterų švietimas ir įdarbinimas mokslo, technologijų ir 
skaitmeninės ekonomikos, įskaitant dirbtinį intelektą, srityse bei jų įtaka lyčių lygybei“, 
kurį 2020 m. balandžio 15 d. paskelbė jo Vidaus politikos generalinis direktoratas8,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2014 m. 
paskelbtą tyrimą „Smurtas prieš moteris: ES masto tyrimas“ (Violence against women: 
an EU-wide survey),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 
pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR9,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 19 d. Komisijos komunikatą „Prekybos žmonėmis 
panaikinimo ES strategija 2012–2016 m.“ (COM(2012) 0286) ir į 2014 m. spalio 17 d. 
jos įgyvendinimo laikotarpio vidurio ataskaitą (SWD(2014)0318),

– atsižvelgdamas į moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje rezultatų suvestinę10,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi skaitmeninimas fundamentaliai pakeitė daugumą mūsų gyvenimo aspektų: 
viena vertus, atsivėrė nesuskaičiuojama daugybė galimybių, kita vertus atsirado naujų 

5 OL C 390, 2019 11 18, p. 28.
6 Europos Parlamento Vidaus politikos generalinio direktorato C teminio skyriaus (piliečių teisės ir konstituciniai 
reikalai) 2015 m. spalio 30 d. išsami analizė „Moterų įgalėjimas internete“ (Empowering women on the Internet).
7 Europos Parlamento Vidaus politikos generalinio direktorato C teminio skyriaus (piliečių teisės ir konstituciniai 
reikalai) 2018 m. vasario 15 d. tyrimas „Esminės vyrų ir moterų skaitmeninių įgūdžių skirtumo priežastys ir 
galimi sprendimai siekiant didinti moterų ir mergaičių e. įtrauktį“ (The underlying causes of the digital gender 
gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women and girls).
8 Europos Parlamento Vidaus politikos generalinio direktorato C teminio skyriaus (piliečių teisės ir konstituciniai 
reikalai) 2020 m. balandžio 15 d. tyrimas „Moterų švietimas ir įdarbinimas mokslo, technologijų ir skaitmeninės 
ekonomikos, įskaitant dirbtinį intelektą, srityse bei jų įtaka lyčių lygybei“ (Education and employment of women 
in science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender equality).
9 OL L 101, 2011 5 12, p. 1.
10 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
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iššūkių; kadangi dėl COVID-19 krizės ir jos padarinių gyvenimas Europoje greičiausiai 
pasikeis ilgam, o šiuo požiūriu svarbų vaidmenį atliks skaitmeninimas;

B. kadangi lyčių stereotipai yra rimta kliūtis siekiant moterų ir vyrų lygybės, dėl jų dar 
labiau didėja vyrų ir moterų atotrūkis skaitmeniniame sektoriuje ir užkertamas kelias 
visapusiškam moterų, kaip naudotojų, novatorių ir kūrėjų, dalyvavimui;

C. kadangi 2019 m. lyčių lygybės indekse atskleidžiama nuolatinė vyrų ir moterų nelygybė 
skaitmeniniame sektoriuje;

D. kadangi, remiantis Eurostato 2018 m. duomenimis, informacines ir ryšių technologijas 
Europos Sąjungoje studijavo apie 1,3 mln. žmonių, tačiau mergaitės ir moterys daugeliu 
atvejų sudaro mažumą ir atstovauja tik 17 proc. visų IRT studentų ES;

E. kadangi 73 proc. 15–16 metų amžiaus vaikinų nejaučia diskomforto naudodamiesi jiems 
mažiau žinomais skaitmeniniais įtaisais, palyginti su 63 proc. su tos pačios amžiaus 
grupės mergaičių11; 

F. kadangi lyčių stereotipai daro didžiulę įtaką renkantis dalykus; kadangi labai nedaug 
paauglių mergaičių ES valstybėse narėse (mažiau negu 3 proc.) domisi galimybe dirbti 
IRT specialistėmis sulaukusios 30 metų12;

G. kadangi informacijos ir ryšių sektoriuje dirbančių moterų atlyginimas yra 19 proc. 
mažesnis negu vyrų; kadangi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas daro tiesioginį 
poveikį vyrų ir moterų pensijų skirtumui13;

H. kadangi visame pasaulyje moterys, kaip demografinė grupė, rečiau negu vyrai naudojasi 
internetu, pvz., norėdamos susiinstaliuoti programinę įrangą ar pasiklausyti internetinio 
radijo ir žiūrėti internetinę televiziją, pasinaudoti elektroninės bankininkystės ar 
e. prekybos paslaugomis;

I. kadangi, nors per pastaruosius porą metų išaugo kibernetinio saugumo srityje dirbančių 
moterų skaičius, rodikliai vis tiek lieka pabrėžtinai žemi, o moterys sudaro mažiau nei 
20 proc. kibernetinio saugumo specialistų Europoje;

J. kadangi tikėtina, jog ateityje tam tikro laipsnio e. įgūdžių ir skaitmeninio raštingumo 
reikalavimai bus keliami daugiau nei 90 proc. darbo vietų atvejų;

K. kadangi dėl įvairių kliūčių, pvz., stereotipų ir vyrų dominavimo darbe, moterims 
nelengva rasti savo vietą IRT darbo sektoriuje; kadangi IRT sektoriuje įsigalėjusi didelė 
vertikalioji ir horizontalioji segregacija, o moterų kvalifikacija neretai per aukšta 
lyginant su jų užimamomis pareigomis; kadangi tik nedidelė moterų mažuma užima 
aukšto rango pareigas programinės įrangos inžinerijos srityje;

L. kadangi IRT sektorius yra sektorius, kuriame dirba mažai moterų, ir daugybė moterų 

11 EIGE 6 rodiklis. Šaltinis: EIGE faktų suvestinė „Lyčių lygybė ir skaitmeninimas Europos Sąjungoje“ (Gender 
equality and digitalisation in the European Union), paskelbta 2018 m. spalio 11 d.
12 EIGE faktų suvestinė „Lyčių lygybė ir skaitmeninimas Europos Sąjungoje“ (Gender equality and 
digitalisation in the European Union), paskelbta 2018 m. spalio 11 d.
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict


PR\1212924LT.docx 7/12 PE655.712v02-00

LT

karjeros jame atsisako (reiškinys, žinomas „prakiurusio vamzdžio“ pavadinimu) dėl 
prastos profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, organizacinių apribojimų ir 
vyrų dominuojamos aplinkos;

M. kadangi IT sektoriuje stebimas ženklus moterų skaičiaus valdybose padidėjimas, tačiau 
vien vyrų sudaromų valdybų procentinė dalis šiame sektoriuje taip pat didžiausia;

Bendrosios pastabos

1. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimus, įtrauktus į 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategiją, skatinti moterų dalyvavimą informacinės visuomenės veikloje; ragina 
Komisiją toliau spręsti rimtą lyčių nelygybės IRT sektoriuje problemą įgyvendinant 
skaitmeninę darbotvarkę, Europos skaitmeninę strategiją ir visą kitą skaitmeninimo 
politiką; 

2. ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į vyrų ir moterų skaitmeninių įgūdžių skirtumą 
derantis dėl programų kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP), taip pat dėl 
lėšų ir paskolų pagal ekonomikos gaivinimo planą bei didinti moterų informuotumą apie 
šiuos mechanizmus;

3. ragina Komisiją užtikrinti visapusišką ministrų lygmeniu pasirašytos Įsipareigojimų 
deklaracijos dėl moterų skaitmeniniame pasaulyje įgyvendinimą;

Švietimas

4. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti lyčių aspekto integravimą į visų lygmenų skaitmeninį 
švietimą, įskaitant užklasinę veiklą, savaiminį mokymąsi ir neformalųjį švietimą – taip 
pat skirtą mokytojams; ragina parengti specialias skirtingoms amžiaus grupėms skirtas 
strategijas;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti lyčių nelygybės IRT sektoriuje problemą ir 
bendradarbiauti ieškant sprendimų bei dalijantis geriausia praktika, susijusia su tuo, 
kaip mergaitės nuo mažų dienų galėtų būti geriau įtraukiamos į skaitmeninį švietimą; 
ragina ES ir valstybes nares parengti, remti ir įgyvendinti veiksmus, kurių ragina imtis 
JT ir šios organizacijos organai;

6. ragina Komisiją nuodugniai spręsti klausimą dėl mažo moterų, kurios renkasi studijas ir 
karjerą IRT srityje, skaičiaus – taip pat ir atnaujintame Skaitmeninio švietimo veiksmų 
plane; kviečia švietimo subjektus raginti mergaites rinktis matematikos, kodavimo, IRT 
pamokas ir mokslo dalykus mokykloje;

7. pabrėžia, jog svarbu, kad moterų pasitikėjimas savimi mokslo, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos bei IRT srityse taptų neatskiriama jų tapatybės dalimi ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose ir pradinėse mokyklose, atsisakant žalingų lyčių stereotipų taikymo 
mergaitėms ir berniukams;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti mentorystės programas, kuriose dalyvautų 
įkvepiančiais IRT srities pavyzdžiais tapusios moterys ir kurios būtų įgyvendinamos 
visais švietimo lygmenimis;
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9. ragina Komisiją ir valstybes nares remti mokymąsi visą gyvenimą bei mokymus ir 
programas, skirtas mergaičių ir moterų e. įgūdžiams tobulinti;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis politikos ir priemonių, kuriomis būtų 
sprendžiama „prakiurusio vamzdžio“ reiškinio problema;

11. ragina užtikrinti, kad lyčių lygybė taptų nuolatine sudėtine būsimosios ES jaunimo 
strategijos ir politikos dalimi;

Užimtumas ir verslumas

12. primygtinai ragina valstybes nares iki galo į nacionalinę teisę perkelti ir įgyvendinti 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą, be to, ragina Komisiją 
veiksmingai stebėti, kaip tai daroma; kviečia valstybes nares stebėti skaitmeninio 
sektoriaus tendencijas ir prireikus pritaikyti savo profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros priemones;

13. pabrėžia, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas daro negrįžtamą neigiamą 
poveikį skaitmeniniame sektoriuje dirbančių moterų pensijoms; teigiamai vertina 
Komisijos įsipareigojimą iki 2020 m. pabaigos pateikti privalomas darbo užmokesčio 
skaidrumo priemones, siekiant veiksmingai spręsti vyrų ir moterų darbo užmokesčio bei 
pensijų skirtumo klausimą;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti lyčių lygybę IRT ir susijusių sektorių 
įmonėse ir skaitmeninėje ekonomikoje bei įgyvendinti horizontaliąją politiką, pagal 
kurią būtų mažinama lyčių nelygybė skaitmeninėje ekonomikoje;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai įvertinti priežastis ir veiksnius, dėl kurių 
daugybė moterų atsisako karjeros skaitmeniniame sektoriuje, bei parengti mechanizmus 
ir programas moterims ir mergaitėms į švietimo, mokymo ir užimtumo iniciatyvas 
skaitmeniniame sektoriuje įtraukti;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti didesnes finansavimo galimybes moterims 
verslininkėms ir gerinti prieigą prie turimų lėšų, kad joms būtų suteikiamos lygios 
galimybės konkuruoti bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares didinti mokslinių su lytimi susijusių problemų, 
kylančių IRT sektoriuje, tyrimų finansavimą;

18. mano, jog nepaprastai svarbu, kad didėtų įkvepiančių moterų pavyzdžių ir vadovybės 
pareigas IRT sektoriuje užimančių moterų skaičius;

Kultūros, žiniasklaidos ir audiovizualinis sektoriai

19. akcentuoja kultūros, žiniasklaidos ir audiovizualinio sektorių poveikį kuriant lyčių 
stereotipus bei skatinant norminių ir kultūrinių kliūčių atsiradimą;

20. ragina audiovizualinį ir žiniasklaidos sektorius pasakoti apie moteris, dirbančias su 
gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika bei IRT susijusį darbą;

21.  primena, jog svarbu, kad iš taikomųjų dirbtinio intelekto programų, vaizdo žaidimų ir 
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žaislų būtų šalinamas sąmoningas ir nesąmoningas lyties požiūriu diskriminacinis 
šališkumas, dėl kurio nuvertinamas moters vaidmuo ir kuris lemia mažesnį moterų 
dalyvavimą skaitmeninės, dirbtinio intelekto ir IRT srities veikloje;

Pilietinis, politinis ir ekonominis moterų įgalėjimas

22. pabrėžia, kad dėl IRT gali nepaprastai sustiprėti moterų galimybės dalyvauti rinkimų 
procesuose, viešose konsultacijose, apklausose ir debatuose bei teikti peticijas ar 
skundus; ragina Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į lyčių aspektą rengiant 
e. valdžios iniciatyvas; atkreipia dėmesį į naudojimosi internetu naudingumą rengiant 
kampanijas ir forumus bei užtikrinant didesnį įkvepiančių moterų pavyzdžių 
matomumą;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares konstruktyviai bendradarbiauti su skaitmeninės 
pilietinės visuomenės organizacijomis ir jas remti bei skatinti šias organizacijas 
dalyvauti interneto valdymo veikloje;

24. ragina valstybes nares ir Komisiją rengti informuotumo didinimo, mokymo ir lyčių 
aspekto integravimo kampanijas, siekiant atkreipti dėmesį į tai, kaip naudojant IRT 
moterys gali būti įgalimos ekonomiškai;

Duomenų rinkimas

25. teigiamai vertina tai, kad sukurta moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje 
rezultatų suvestinė, kuri yra sudėtinė skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso 
(DESI) dalis, ir keturis naujus rodiklius, kuriuos savo 2018 m. ataskaitoje „Lyčių lygybė 
ir jaunimas: skaitmeninimo galimybės ir rizikos“ (Gender equality and youth: 
opportunities and risks of digitalisation) pasiūlė EIGE;

26. ragina Komisiją ir valstybes nares bei įmones rinkti pagal lytį ir amžių suskirstytus 
duomenis apie IRT naudojimą;

Kibernetinis saugumas

27. su dideliu susirūpinimu pripažįsta, kad auga skaitmeninių nusikaltimų ir smurto prieš 
moteris atvejų skaičius skaitmeniniame pasaulyje; ragina imtis kampanijų, siekiant 
didinti informuotumą apie susijusias rizikas, ir priemonių moterims šviesti apie tai, kaip 
apsisaugoti internete; ragina valstybes nares įgalėti teisėsaugos tarnybas veiksmingai 
tirti skaitmeninius nusikaltimus;

28. ragina ES institucijas, agentūras ir įstaigas bei valstybes nares ir jų teisėsaugos tarnybas 
bendradarbiauti ir imtis konkrečių priemonių savo veiksmams koordinuoti, siekiant 
užkirsti kelią naudojimuisi IRT nusikaltimams vykdyti; ragina valstybes nares peržiūrėti 
savo baudžiamąją teisę ir užtikrinti, kad būtų apibrėžtos ir pripažįstamos naujos 
skaitmeninio smurto formos;

29. ragina imtis papildomų teisiškai privalomų priemonių ir parengti direktyvą dėl smurto 
dėl lyties, įskaitant kibernetinį smurtą ir neapykantos prieš moteris kurstymą internete, 
prevencijos bei kovos su juo;
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Lyčių lygybė įgyvendinant vystymosi politiką 

30. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, susidarius esamai krizei, gali padidėti vyrų ir moterų 
skaitmeninių įgūdžių skirtumas besivystančiose šalyse; pabrėžia, kad skaitmeninis 
raštingumas yra svarbi priemonė lyčių lygybei įgyvendinant vystymosi strategijas 
užtikrinti;

°

° °

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Skaitmeninimas fundamentaliai pakeitė mūsų gyvenimą: viena vertus, atsivėrė naujos 
galimybės, kita vertus atsirado daugybė iššūkių. Lygios galimybės darbo rinkoje ir vienodas 
požiūris darbe bei siekis užtikrinti lyčių pusiausvyrą skaitmeniniame sektoriuje yra be galo 
svarbūs ne tik ES ekonomikai (šią svarbą iliustruoja, pvz., BVP augimas), bet ir siekiant 
užtikrinti paprasčiausią teisingumą visoms gabioms moterims ir mergaitėms, pasirenkančioms 
su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika susijusį karjeros kelią.

Dabartinė COVID-19 krizė, radikaliai pakeitusi tai, kaip žmonės ir įmonės naudoja IRT bei 
kitas skaitmenines technologijas darbui ir bendravimui, tik akcentavo būtinybę skatinti lyčių 
pusiausvyrą šiame sektoriuje.

Nelygybės problemos ėmė kilti į viešumą prieš keletą dešimtmečių; pastangos siekiant jas 
spręsti dedamos jau ne vienus metus. Nežiūrint į tai, neseniai atliktas tyrimas, kurį FEMM 
komiteto prašymu užsakė Europos Parlamento Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminis 
skyrius, rodo, kad gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse bei 
skaitmeniniame (pvz., skaitmeninių technologijų, kompiuterijos, informacinių technologijų, 
informacinių ir ryšių technologijų, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo) sektoriuje 
tebesusiduriama su šališkumu ir nelygybe.

Šiame pranešime įvardijami du svarbūs šią padėtį lemiantys reiškiniai. Pirma, dėl daugybės 
kultūrinių priežasčių mergaitės būna linkusios vengti šių sričių, kadangi neįžvelgia jose 
perspektyvaus karjeros kelio. Antra, nemažai tų, kurios vis dėlto pasirenka šį kelią, kažkuriuo 
metu – būdamos studentės arba jau tapusios specialistėmis – galiausiai jo atsisako: šis 
reiškinys žinomas „prakiurusio vamzdžio“ pavadinimu. Skirtumai tarp vyrų ir moterų tampa 
akivaizdūs gana anksti ir, deja, išlieka visą jų gyvenimą. 73 proc. 15–16 metų amžiaus 
vaikinų teigia nejaučiantys diskomforto naudodamiesi elektroniniais prietaisais; tam pritartų 
tik 63 proc. tos pačios amžiaus grupės merginų. Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad tik 
3 proc. paauglių mergaičių domisi galimybe siekti IRT specialisto karjeros.

„Prakiuręs vamzdis“ apibūdina tokią situaciją: kuo ilgesnį akademinių studijų ar profesinį 
kelią būna nuėjusi moteris, tuo didesnė yra tikimybė, kad ji jo atsisakys. Ją lemia ne viena 
prielaida, įskaitant darbo sąlygas, kurios nėra palankios norint rūpintis šeima, lygiavertės 
kvalifikacijos kolegių ir moterų mentorių stoka bei nepakankamas profesinis pripažinimas.

Tikslas ir priemonės

Šiame pranešime savo iniciatyva siekiama spręsti esminių esamo vyrų ir moterų skaitmeninių 
įgūdžių skirtumo priežasčių klausimą, aptarti turimus duomenis bei pasiūlyti konkrečias 
priemones ir veiksmus moterų ir mergaičių dalyvavimui skaitmeninėje ekonomikoje skatinti.

Vyrų ir moterų skaitmeninių įgūdžių skirtumą lemia daugybė priežasčių. Pranešėjos 
pasirinkta pranešimo struktūra grindžiama kreive, pradedant ankstyvaisiais švietimo etapais ir 
baigiant įsidarbinimu, bei socialine ir kultūrine įtaka, siekiant įvardyti teigiamo grįžtamojo 
ryšio ciklus ir kliūtis, dėl kurių negalima visapusiška moterų ir mergaičių integracija į 
skaitmeninį sektorių.
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Į šį pranešimą įtraukiamos rekomendacijos Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei 
apskritai.

Pranešėja pabrėžia, jog ne tik valdžios institucijos ir įstaigos yra atsakingos už deramą atsaką 
siekiant spręsti vyrų ir moterų skaitmeninių įgūdžių skirtumo klausimą. Tikslinių veiksmų 
siekiant veiksmingai stiprinti moterų ir mergaičių dalyvavimą skaitmeninėje ekonomikoje gali 
imtis įvairūs veikėjai: vieši asmenys, privatūs subjektai ar akademinės bendruomenės atstovai.

Rinktis techninio pobūdžio darbą ir aukšto rango pareigas moterys turi būti skatinamos 
šalinant švietimo kliūtis ir darant tai jau ankstyvuoju etapu, taip pat profesines kliūtis, sykiu 
užtikrinant, kad skaitmeninius įgūdžius moterys galėtų lavinti visą gyvenimą.

Į pranešimą įtraukta ir keletas rekomendacijų, skirtų vyrų ir moterų skaitmeninių įgūdžių 
skirtumo problemai įvairiose, pvz., žiniasklaidos, kultūros ir audiovizualinio sektoriaus bei 
moterų pilietinio, politinio ir ekonominio dalyvavimo, srityse spręsti.

Taip pat keliami duomenų rinkimo, kibernetinio saugumo ir tolesnių mokslinių tyrimų, 
susijusių su lyčių problemomis IRT srityse, klausimai.

Pranešėja įsitikinusi, kad pašalinus lyčių nelygybę gerovė bus skatinama visais lygmenimis, o 
sustiprėjus moterų ir vyrų lygybei bus užtikrintas socialinis teisingumas.


