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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη 
σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών (STEM)
(2019/2164(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια 
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 – Επαναπροσδιορίζοντας την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ψηφιακή εποχή» (COM(2020)0624),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» (COM(2020)0274),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη σταδιοδρομία 
των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης 
οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την ενδυνάμωση 
της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα3,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην 
επιστήμη, την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ 
και της επιρροής της στην ισότητα των φύλων» την οποία δημοσίευσε η Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών στις 15 Απριλίου 20204,

1 ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 173.
2 ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 44.
3 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 28.
4 Μελέτη – «Εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ψηφιακή 
οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ και της επιρροής της στην ισότητα των φύλων», Ευρωπαϊκό 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
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– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Women in the Digital Age» (Γυναίκες στην 
ψηφιακή εποχή)5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (Α9-0000/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά βασική προϋπόθεση για την 
πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών, και είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη χειραφέτησή τους και για την επίτευξη βιώσιμης 
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής αξιοποίηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω ανισοτήτων μεταξύ των φύλων μειώνει τα δυνητικά 
πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και για τη συνολική οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα έχει καταστροφικές 
κοινωνικές συνέπειες·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου έλλειψη γυναικών 
που σταδιοδρομούν και εκπαιδεύονται στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), ιδίως καθόσον, ενώ οι 
γυναίκες αποτελούν το 52 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν ωστόσο 
μόλις 2 στους 5 επιστήμονες και μηχανικούς6· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη θετική 
τάση που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των κοριτσιών 
για την εκπαίδευση στους τομείς STEM, τα ποσοστά παραμένουν ανεπαρκή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάση ως προς τους τομείς STEM δεν διαφέρει μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών, και σε πολλές περιπτώσεις τα κορίτσια συχνά υπερέχουν των 
αγοριών σε εργασίες που σχετίζονται με τους τομείς STEM και ΤΠΕ7· λαμβάνοντας 
υπόψη, ωστόσο, ότι τα κορίτσια φοβούνται πως θα είναι λιγότερο επιτυχημένα από τα 
αγόρια αν σταδιοδρομήσουν στους τομείς STEM·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που αποφοιτούν από τους τομείς STEM έχουν 
λιγότερες πιθανότητες από τους άνδρες ομολόγους τους να εισέλθουν σε επαγγέλματα 
στους εν λόγω τομείς ή να παραμείνουν σε αυτά, λόγω των κυρίαρχων στερεοτύπων ή 
του αρνητικού εργασιακού περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη σταδιοδρομία στους τομείς STEM θα 
συμβάλει στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 2,2 έως 3,0 % το 20508· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη 

Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Γ – Δικαιώματα των πολιτών και 
συνταγματικές υποθέσεις, 15 Απριλίου 2020.
5 Μελέτη που εκπονήθηκε από την iclaves για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου 
και Τεχνολογιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6 Eurostat, Human resources in science and technology, annual average data 2016-2020 (Ανθρώπινοι πόροι στην 
επιστήμη και την τεχνολογία, ετήσια μέσα στοιχεία για την περίοδο 2016-2020).
7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. κ.ά., Gender differences in individual variation in academic grades 
fail to fit expected patterns for STEM (Οι διαφορές ως προς το φύλο στην ατομική διακύμανση όσον αφορά την 
ακαδημαϊκή βαθμολογία δεν ανταποκρίνονται στα αναμενόμενα πρότυπα για τους τομείς STEM), Nature 
Communications 9, 3777, 2018.
8 Ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, How gender equality in 
STEM education leads to economic growth (Πώς η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση στους τομείς STEM 
οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη), 2018.



PR\1220075EL.ddocx 5/9 PE661.980v01-00

EL

σταδιοδρομία στους τομείς STEM θα είχε θετικό αντίκτυπο στη μείωση του 
μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαμηλός αριθμός γυναικών που απασχολούνται σε 
καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, 
προκαλώντας την αναπαραγωγή υφιστάμενων πρακτικών και στερεοτύπων τα οποία 
εισάγουν διακρίσεις, και την ανάπτυξη «επιλεκτικών ως προς το φύλο αλγορίθμων»·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιλεκτικές ως προς το φύλο τεχνολογίες οφείλονται κυρίως 
σε μη αναλυτικά στοιχεία και στην έλλειψη της διάστασης του φύλου στην έρευνα, 
γεγονός που μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες για την υγεία και την ευημερία των 
γυναικών και την ασφάλεια των προϊόντων, ενώ μπορεί επίσης να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην επαγγελματική εξέλιξη9·

Γενικές παρατηρήσεις 

1. θεωρεί ότι, ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για επαγγελματίες STEM και της 
σημασίας των σχετικών με τους τομείς STEM σταδιοδρομιών για το μέλλον της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, η αύξηση του ποσοστού των γυναικών στους τομείς STEM 
έχει ζωτική σημασία για την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομίας και κοινωνίας μέσω της επιστημονικής, ψηφιακής και τεχνολογικής 
καινοτομίας·

2. επαναλαμβάνει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η άρση όλων των φραγμών που 
περιορίζουν τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις επιλογές των γυναικών, χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία τους κατά τη λήψη αποφάσεων· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε σπουδές και σταδιοδρομίες στους 
τομείς STEM στα σχετικά εθνικά ή περιφερειακά σχέδια δράσης ή τις στρατηγικές για 
την ισότητα των φύλων· θεωρεί ότι τα εν λόγω σχέδια δράσης ή οι στρατηγικές θα 
πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων, δίνοντας έμφαση στην 
εκπαίδευση και τα προσόντα, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, τις ίσες ευκαιρίες, την απαγόρευση των διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκαταλήψεις λόγω φύλου σε όλους 
τους τομείς, καθώς και την αύξηση της προβολής των γυναικείων προτύπων, μεταξύ 
άλλων·

3. αναγνωρίζει ότι τα έμφυλα στερεότυπα, η πολιτιστική αποθάρρυνση και η έλλειψη 
ενημέρωσης και προβολής γυναικείων προτύπων παρεμποδίζουν και επηρεάζουν 
αρνητικά τις ευκαιρίες των κοριτσιών και των γυναικών όσον αφορά τις σπουδές, τη 
σχετική σταδιοδρομία και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα στους τομείς STEM, και 
μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις και σε λιγότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στην 
αγορά εργασίας·

4. επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει να ενσωματωθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
προκαταλήψεις λόγω φύλου σε όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 

9 Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων «Innovation through Gender», Gendered Innovations: How Gender 
Analysis Contributes to Research (Έμφυλες καινοτομίες: Πώς συμβάλλει η ανάλυση των φύλων στην έρευνα), 
Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013.
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αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης των εκπαιδευτικών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικοί φραγμοί, όπως οι συνθήκες εργασίας και η εργασιακή 
νοοτροπία, οι οποίοι εμποδίζουν τα κορίτσια και τις γυναίκες να εισέλθουν σε έναν 
κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενο τομέα, καθώς και την ανάγκη να αυξηθεί η προβολή 
προτύπων που ήταν υποτιμημένα μέχρι σήμερα, προκειμένου αυτά να εμπνεύσουν τις 
γυναίκες και τα κορίτσια·

5. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τον έμφυλο κατακερματισμό της αγοράς 
εργασίας όσον αφορά τη σταδιοδρομία στους τομείς STEM μέσω επενδύσεων στην 
τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για τις γυναίκες, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε υψηλής 
ποιότητας απασχόληση και ευκαιρίες για επαγγελματικό αναπροσανατολισμό και 
αναβάθμιση δεξιοτήτων για τη μελλοντική ζήτηση στην αγορά εργασίας· ζητεί, 
ειδικότερα, μεγαλύτερη προβολή της επιχειρηματικότητας, των κλάδων STEM και της 
ψηφιακής εκπαίδευσης στα κορίτσια από μικρή ηλικία, προκειμένου να 
καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να διασφαλιστεί η 
είσοδος περισσότερων γυναικών σε αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους τομείς·

Εκπαίδευση

6. επικροτεί το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 και τη δράση του 
για την «ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς STEM», και ελπίζει 
ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη ελκυστικότερων και δημιουργικότερων τρόπων 
ενθάρρυνσης των κοριτσιών να ακολουθήσουν σπουδές στους τομείς STEM, καθώς και 
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών όσον αφορά τις ψηφιακές τους 
δεξιότητες·

7. αναγνωρίζει τον ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών όσον αφορά την εξάλειψη 
του χάσματος μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση στους τομείς STEM, και 
υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της παρουσίας των κοριτσιών 
σε μαθήματα σχετικά με τους τομείς STEM και στον καθορισμό σημείων αναφοράς για 
την παρακολούθηση της πρόσληψης και της διατήρησης γυναικών·

8. τονίζει ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί και το λοιπό ανδρικό προσωπικό κυριαρχούν στις 
σπουδές STEM στα σχολεία και, αργότερα, στα πανεπιστήμια και στους χώρους 
εργασίας, με αποτέλεσμα την απουσία γυναικείων προτύπων και τις περιορισμένες 
ευκαιρίες πλαισίωσης και καθοδήγησης· ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, και 
προτρέπει τις επιτροπές και τα όργανα που ασχολούνται με τις προσλήψεις να 
προωθήσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, ώστε να αποφευχθεί το 
φαινόμενο της άνισης μεταχείρισης των ατόμων που βρίσκονται «εκτός»·

9. επισημαίνει τον αριθμό των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης την οποία 
υφίστανται οι φοιτήτριες στους τομείς STEM κατά τη διάρκεια της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και καλεί τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμφωνήσουν 
όσον αφορά αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας και πρωτόκολλα, και να καταγγέλλουν 
όλες τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στις αρμόδιες αρχές·

Σταδιοδρομία
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10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα 
περισσότερα εμπόδια στη σταδιοδρομία τους από ό,τι οι άνδρες, λόγω της έλλειψης 
κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και της αύξησης 
της μη αμειβόμενης παροχής φροντίδας στα περισσότερα νοικοκυριά· παροτρύνει τα 
δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση 
καλύτερων αδειών μητρότητας και πατρότητας, ευέλικτου ωραρίου εργασίας, 
επιτόπιων εγκαταστάσεων φύλαξης παιδιών ή για την προώθηση της τηλεργασίας· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως και να εφαρμόσουν την οδηγία για 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και καλεί την Επιτροπή να 
την παρακολουθεί αποτελεσματικά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν πλήρως τα αίτια και τους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλό ποσοστό 
εγκατάλειψης από τις γυναίκες της σταδιοδρομίας σε τομείς STEM, και να αναπτύξουν 
μηχανισμούς και προγράμματα για την ενσωμάτωση των γυναικών και των κοριτσιών 
σε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις ηγετικές 
θέσεις αν σταδιοδρομήσουν στους τομείς STEM και τονίζει ότι θα πρέπει επειγόντως 
να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα των επιχειρήσεων και της διαχείρισης· 
υπογραμμίζει ότι η ποικιλομορφία ως προς το φύλο στα διοικητικά συμβούλια και στις 
θέσεις λήψης αποφάσεων βελτιώνει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων λόγω του 
ευρύτερου φάσματος γνώσεων, συμπεριφορών και εμπειριών· παροτρύνει το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά 
συμβούλια και να καθορίσουν στόχους για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα 
όργανα λήψης αποφάσεων·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
συνεχίζει να υφίσταται και είναι ακόμη πιο έντονο σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως 
οι ΤΠΕ και οι τεχνολογικές εταιρείες10· καλεί όλους τους παράγοντες να εφαρμόζουν 
πρακτικές μισθολογικής διαφάνειας· παροτρύνει το Συμβούλιο να αποδεσμεύσει την 
οδηγία για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων, 
ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον 
γενετήσιο προσανατολισμό, η οποία αποσκοπεί στην επέκταση της προστασίας από τις 
διακρίσεις μέσω μιας οριζόντιας προσέγγισης·

13. ενθαρρύνει την καθιέρωση διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, όπως ιδιωτικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), κρατικούς 
φορείς, περιφερειακές και τοπικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής και εκπροσώπους 
της κοινωνίας των πολιτών για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση των ελλειπόντων 
συνδετικών κρίκων με σκοπό την προώθηση των γυναικών στους τομείς STEM·

Ψηφιακός τομέας

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των φύλων σε όλους 
τους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά ανησυχεί ιδιαίτερα για το χάσμα μεταξύ 

10 Lambrecht, A. και Tucker, C. E. Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based 
discrimination in the display of STEM career ads, (Εμπειρική μελέτη σχετικά με τις φαινομενικές έμφυλες 
διακρίσεις στην εμφάνιση αγγελιών για τη σταδιοδρομία σε τομείς STEM) Management Science, τόμος 65, 
αριθ. 7, 2019, σ. 2970.
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των φύλων σε καινοτόμες τεχνολογίες, όπως οι τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της 
κυβερνοασφάλειας, όπου η μέση παρουσία γυναικών παγκοσμίως ανέρχεται σε 12 % 
και 20 % αντίστοιχα11·

15. επισημαίνει ότι μία από τις κρισιμότερες αδυναμίες της τεχνητής νοημοσύνης 
σχετίζεται με ορισμένα είδη προκαταλήψεων όπως το φύλο, η φυλή ή ο γενετήσιος 
προσανατολισμός λόγω των εγγενών προκαταλήψεων των ανθρώπων· ενθαρρύνει τους 
αρμόδιους φορείς να αναλάβουν δράση και να προωθήσουν έναν μεγαλύτερο ρόλο για 
τις γυναίκες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της εκμάθησης μηχανής, 
της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της τεχνητής νοημοσύνης·

16. αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εάν είναι απαλλαγμένη από υποκείμενες 
προκαταλήψεις, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την υπέρβαση των 
ανισοτήτων και των στερεοτύπων μεταξύ των φύλων μέσω της ανάπτυξης 
αμερόληπτων αλγορίθμων που συμβάλλουν στη συνολική δικαιοσύνη και ευημερία·

17. ζητεί η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να 
μας επιτρέπει να υπερβαίνουμε τις διακρίσεις λόγω φύλου και να αντιμετωπίζουμε τις 
προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες, όπως τη μη αμειβόμενη 
παροχή φροντίδας, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, τον κυβερνοεκφοβισμό, 
την έμφυλη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση, την εμπορία ανθρώπων, τις 
παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και την 
υποεκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις· ζητεί η τεχνητή νοημοσύνη και η 
αυτοματοποίηση να συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στη 
χρηματοδότηση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις ευέλικτες ευκαιρίες εργασίας·

Επιχειρηματικότητα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις με γνώμονα την καινοτομία και επισημαίνει τις προκαταλήψεις ως προς το 
φύλο και τα συστημικά μειονεκτήματα που υπάρχουν στις κοινωνικές δομές, ιδίως σε 
εκείνες που βρίσκονται στο σημείο τομής των τομέων STEM και της 
επιχειρηματικότητας·

19. θεωρεί ότι η υποεκπροσώπηση γυναικών που είναι υπεύθυνες για τις επενδυτικές 
αποφάσεις σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
του συνεχιζόμενου ελλείμματος χρηματοδότησης για τις νεοφυείς και μη επιχειρήσεις 
επικεφαλής των οποίων είναι γυναίκες·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για 
τις γυναίκες που καινοτομούν και ιδρύουν νεοφυείς επιχειρήσεις, να διευκολύνουν την 
πρόσβασή τους στα υφιστάμενα κονδύλια, να δημιουργήσουν ειδικά ταμεία και να 
αναζητήσουν νέους και καινοτόμους τρόπους για να τις στηρίξουν οικονομικά και να 
τις βοηθήσουν να υπερβούν τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν·

11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. κ.ά., Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011 (Κατανοώντας τη μεταβαλλόμενη δυναμική του χάσματος 
μεταξύ των φύλων στους προπτυχιακούς φοιτητές μηχανικής: 1971-2011), Research in Higher Education, τόμος 
57, αριθ. 5, 2016· Shade, L. R., Missing in action: Gender in Canada’s digital economy agenda (Αγνοείται: το 
φύλο στο θεματολόγιο του Καναδά για την ψηφιακή οικονομία), Signs: Journal of Women in Culture and 
Society, τόμος 39, αριθ. 4, 2014, σ. 887-896.
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21. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη θέσπιση βραβείου καινοτόμων 
γυναικών της ΕΕ, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο σε Ευρωπαίες που έχουν ιδρύσει 
επιτυχημένες εταιρείες και έχουν παρουσιάσει καινοτομίες στην αγορά· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν πρόσθετους τρόπους για να ενθαρρύνουν 
περισσότερες γυναίκες να ιδρύσουν δικές τους εταιρείες και να τιμήσουν τις γυναίκες 
πρωτοπόρους στον τομέα της καινοτομίας·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.


