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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la promovarea egalității de gen în educația și carierele din domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)
(2019/2164(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O Uniune a 
egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025” (COM(2020)0152),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 intitulată „Planul de 
acțiune în domeniul educației digitale pentru 2021-2027: Reforma sistemelor de 
educație și formare în era digitală” (COM(2020)0624),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 1 iulie 2020 intitulată „Agenda pentru 
competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității 
sociale și a rezilienței” (COM(2020)0274),

– având în vedere rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la carierele femeilor în 
mediul științific și universitar și „plafoanele de sticlă” întâlnite1,

– având în vedere rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor în era digitală2,

– având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2018 referitoare la capacitarea femeilor și a 
fetelor prin sectorul digital3,

– având în vedere studiul intitulat „Education and employment of women in science, 
technology and the digital economy, including AI and its influence on gender equality” 
(Educația și ocuparea forței de muncă în rândul femeilor în domeniul științei, al 
tehnologiei și al economiei digitale, inclusiv IA și influența sa asupra egalității de gen), 
publicat de Direcția Generală Politici Interne la 15 aprilie 20204,

– având în vedere studiul intitulat „Women in the Digital Age” (Femeile în era digitală)5,

1 JO C 316, 22.9.2017, p. 173.
2 JO C 66, 21.2.2018, p. 44.
3 JO C 390, 18.11.2019, p. 28.
4 Studiu - „Education and employment of women in science, technology and the digital economy, including AI 
and its influence on gender equality”, Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul 
tematic C - Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale, 15 aprilie 2020.

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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– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A9-
0000/2020),

A. întrucât egalitatea de gen este o condiție necesară pentru ca femeile și fetele să 
beneficieze pe deplin de drepturile omului și este esențială pentru capacitarea lor și 
realizarea unei societăți sustenabile și incluzive; întrucât utilizarea insuficientă a 
capitalului uman asociată inegalităților de gen reduce posibilele avantaje pentru 
întreprinderile din domeniul cercetării și inovării și pentru dezvoltarea economică 
generală, având, de asemenea, consecințe sociale nocive;

B. întrucât UE se confruntă cu o subreprezentare fără precedent a femeilor în carierele și 
educația din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), în special 
având în vedere că femeile reprezintă 52 % din populația Europei, însă, cu toate acestea, 
reprezintă doar 2 din 5 oameni de știință și ingineri6; întrucât, deși s-a înregistrat o 
tendință pozitivă în ceea ce privește implicarea și interesul fetelor în educația STIM, 
procentele sunt încă prea scăzute; întrucât atitudinile față de STIM nu diferă între băieți 
și fete în învățământul primar și, în multe cazuri, fetele obțin adesea rezultate mai bune 
decât băieții la activitățile legate de STIM și TIC7; întrucât, cu toate acestea, fetele se 
tem că vor avea mai puțin succes decât băieții în carierele legate de STIM;

C. întrucât este mai puțin probabil decât în cazul bărbaților ca femeile care se specializează 
în domeniile STIM să aibă acces la profesiile STIM sau să rămână în acestea, din cauza 
stereotipurilor dominante sau a unui mediu de lucru negativ; întrucât eliminarea 
disparității de gen în ceea ce privește carierele STIM ar contribui la o creștere a PIB-
ului UE pe cap de locuitor cu 2,2 până la 3,0 % în 20508; întrucât eliminarea disparității 
de gen în carierele STIM ar avea un impact pozitiv prin reducerea diferențelor de 
remunerare și de pensii între femei și bărbați;

D. întrucât numărul redus de femei care lucrează în domeniul tehnologiilor inovatoare, cum 
ar fi inteligența artificială (IA), poate afecta în mod negativ proiectarea, dezvoltarea și 
implementarea acestor tehnologii, provocând repetarea practicilor discriminatorii și a 
stereotipurilor existente și dezvoltarea de algoritmi părtinitori din punctul de vedere al 
genului;

E. întrucât tehnologiile părtinitoare din punctul de vedere al genului sunt cauzate în 
principal de date nedefalcate și de lipsa unei perspective de gen în cercetare, ceea ce 
poate avea consecințe negative asupra sănătății și bunăstării femeilor și asupra 

5 Studiu pregătit de IClaves pentru Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie, Comisia 
Europeană.
6 Eurostat, Resursele umane în știință și tehnologie, date medii anuale 2016-2020.
7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. et al., Gender differences in individual variation in academic grades 
fail to fit expected patterns for STEM, Nature Communications 9, 3777, 2018.
8 Documentul de informare al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, How 
gender equality in STEM education leads to economic growth, 2018.
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siguranței produselor, precum și asupra evoluției carierelor9,

Observații generale 

1. consideră că, având în vedere creșterea cererii de specialiști în domeniile STIM și 
importanța carierelor legate de STIM pentru viitorul economiei europene, este esențial 
să se mărească ponderea femeilor în sectorul digital pentru a construi o economie și o 
societate mai sustenabile prin intermediul inovării științifice, digitale și tehnologice;

2. reafirmă că principalul obiectiv ar trebui să fie eliminarea tuturor barierelor care 
limitează interesele, preferințele și opțiunile femeilor, fără a compromite libertatea 
acestora de a lua decizii; încurajează statele membre să promoveze participarea femeilor 
la studiile și carierele din domeniile STIM în cadrul planurilor lor de acțiune sau al 
strategiilor lor naționale sau regionale relevante în materie de gen; consideră că aceste 
planuri de acțiune sau strategii ar trebui să urmărească o consolidare a egalității de gen, 
concentrându-se, printre altele, asupra educației și a calificărilor, asupra unui echilibru 
mai bun între viața profesională și cea privată, asupra egalității de șanse, asupra 
nediscriminării pe piața muncii, asupra sensibilizării cu privire la prejudecățile de gen în 
toate sectoarele relevante și asupra creșterii vizibilității modelelor feminine de urmat;

3. recunoaște că stereotipurile de gen, descurajarea culturală și lipsa de conștientizare și de 
promovare a modelelor feminine de urmat reduc și afectează în mod negativ 
oportunitățile fetelor și femeilor de acces la studii în domeniile STIM, la cariere conexe 
și la antreprenoriat digital, și pot conduce la discriminare și la un număr mai mic de 
oportunități pentru femei pe piața muncii;

4. reafirmă importanța de a integra conștientizarea prejudecăților de gen în toate sectoarele 
relevante, inclusiv în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice; subliniază 
necesitatea de a aborda barierele structurale, cum ar fi condițiile de muncă și cultura 
muncii, care împiedică fetele și femeile să intre într-un domeniu dominat în mare 
măsură de bărbați, precum și necesitatea de a spori vizibilitatea modelelor de urmat încă 
subevaluate pentru a inspira femeile și fetele;

5. invită statele membre să combată segmentarea pieței muncii pe criterii de gen în ceea ce 
privește carierele din domeniile STIM, prin investiții în educația formală, informală și 
non-formală, în învățarea pe tot parcursul vieții și în formarea profesională pentru 
femei, pentru a asigura accesul lor la locuri de muncă de înaltă calitate și la oportunități 
de recalificare și de perfecționare în perspectiva viitoarelor schimbări de pe piața 
muncii; solicită, în special, o mai bună promovare a antreprenoriatului, a disciplinelor 
STIM și a educației digitale pentru fete de la o vârstă timpurie, pentru a combate 
stereotipurile educaționale existente și a garanta accesul unui număr mai mare de femei 
în sectoare aflate în plină dezvoltare și cu nivel ridicat de remunerare;

Educație

6. salută Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 și acțiunea acestuia de 
„Încurajare a participării femeilor la STIM” și speră că acesta va contribui la 

9 Raport al Grupului de experți „Inovare prin gen”, Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to 
Research, Direcția Generală Cercetare și Inovare, Comisia Europeană, 2013.
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dezvoltarea unor modalități mai atractive și mai creative de a încuraja fetele să urmeze 
studii în domeniile STIM, precum și la creșterea încrederii femeilor în competențele lor 
digitale;

7. recunoaște rolul școlii și al profesorilor în eliminarea disparității de gen în educația din 
domeniile STIM și subliniază rolul educației în promovarea prezenței fetelor la cursurile 
legate de STIM și în stabilirea unor criterii de referință pentru monitorizarea recrutării și 
a păstrării femeilor;

8. subliniază că profesorii și alți membri ai personalului de sex masculin predomină în 
studiile legate de STIM în școli și, ulterior, în universități și la locurile de muncă, ceea 
ce duce la o absență a modelelor feminine de urmat și la oportunități limitate de 
orientare și mentorat; încurajează integrarea perspectivei de gen în învățământul primar, 
secundar și terțiar și îndeamnă comisiile și instituțiile implicate în recrutare să 
promoveze echilibrul de gen pentru a evita „producerea de efecte față de terți”;

9. subliniază numărul cazurilor de hărțuire sexuală suferită de studentele din domeniile 
STIM în cursul învățământului terțiar și invită statele membre și instituțiile de 
învățământ să convină asupra unor coduri de conduită și protocoale stricte și să 
raporteze autorităților relevante toate cazurile de hărțuire sexuală;

Cariere

10. regretă faptul că femeile se confruntă în mod disproporționat cu mai multe obstacole în 
cariera lor decât bărbații, din cauza lipsei unui echilibru adecvat între viața profesională 
și cea privată și a creșterii numărului de activități de îngrijire neremunerate în 
majoritatea gospodăriilor; îndeamnă instituțiile publice și private să stabilească măsuri 
adecvate pentru a garanta concedii de maternitate și de paternitate mai bune, un program 
de lucru flexibil, structuri de îngrijire a copiilor la locul de muncă sau promovarea 
muncii la distanță; îndeamnă statele membre să transpună și să pună în aplicare pe 
deplin Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată și invită 
Comisia să monitorizeze acest lucru în mod eficient; invită Comisia și statele membre 
să evalueze pe deplin cauzele și factorii care conduc la o rată ridicată a abandonului de 
către femei a carierelor din domeniile STIM și să dezvolte mecanisme și programe 
pentru integrarea femeilor și a fetelor în inițiativele privind educația, formarea și 
ocuparea forței de muncă;

11. regretă că femeile sunt subreprezentate în pozițiile de conducere în carierele STIM și 
evidențiază nevoia urgentă de a promova egalitatea între bărbați și femei la toate 
nivelurile procesului decizional în domeniul afacerilor și al managementului; subliniază 
că diversitatea de gen în consiliile de administrație și în funcțiile de decizie 
îmbunătățește performanța întreprinderilor ca urmare a lărgirii spectrului de cunoștințe, 
atitudini și experiențe; îndeamnă Consiliul și statele membre să adopte Directiva privind 
femeile în consiliile de administrație și să stabilească obiective privind echilibrul de gen 
în organele de decizie;

12. regretă că diferența de remunerare între femei și bărbați rămâne o realitate și este și mai 
pronunțată în sectoarele dominate de bărbați, cum ar fi TIC și întreprinderile 
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tehnologice10; invită toți actorii să practice transparența salarială; îndeamnă Consiliul să 
deblocheze Directiva privind punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al 
persoanelor indiferent de religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală, care vizează extinderea protecției împotriva discriminării printr-o abordare 
orizontală;

13. încurajează stabilirea unui dialog favorabil incluziunii cu părțile interesate relevante, 
cum ar fi societățile private, organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), instituțiile de 
stat, autoritățile regionale și locale, factorii de decizie și reprezentanții societății civile, 
pentru a asigura acțiuni coordonate și a aborda verigile lipsă în vederea promovării 
femeilor în domeniile STIM;

Sectorul digital

14. regretă faptul că disparitatea de gen există în toate domeniile tehnologiei digitale, dar 
este deosebit de preocupat de disparitatea de gen în tehnologiile inovatoare, cum ar fi IA 
și securitatea cibernetică, unde prezența medie a femeilor la nivel mondial este de 12 % 
și, respectiv, 20 %11;

15. subliniază că una dintre deficiențele cele mai grave ale IA se referă la anumite tipuri de 
părtiniri, de exemplu legate de gen, rasă sau orientare sexuală, ca urmare a 
prejudecăților inerente ale oamenilor; încurajează actorii relevanți să ia măsuri și să 
promoveze un rol mai important al femeilor în conceperea, dezvoltarea și 
implementarea învățării automate, a prelucrării limbajului natural și a IA;

16. recunoaște că IA, dacă nu este afectată de părtiniri subiacente, poate fi un instrument 
puternic de depășire a inegalităților de gen și a stereotipurilor prin dezvoltarea unor 
algoritmi nepărtinitori care să contribuie la echitatea și bunăstarea generală;

17. solicită ca IA și automatizarea să fie concepute astfel încât să ne permită să depășim 
discriminarea de gen și să abordăm provocările cu care se confruntă femeile, cum ar fi 
munca neremunerată de îngrijire, diferența de remunerare între femei și bărbați, 
hărțuirea cibernetică, violența de gen și hărțuirea sexuală, traficul de ființe umane, 
încălcarea drepturilor sexuale și reproductive și subreprezentarea în funcțiile de 
conducere; solicită ca IA și automatizarea să contribuie la îmbunătățirea accesului 
femeilor la finanțare, la învățământul superior și la oportunități de muncă flexibilă;

Antreprenoriat și acces la finanțare 

18. regretă că femeile sunt subreprezentate în start-up-urile bazate pe inovare și subliniază 
prejudecățile de gen și dezavantajele sistemice care există în structurile sociale, în 
special în cele de la intersecția dintre STIM și antreprenoriat;

19. consideră că subreprezentarea femeilor responsabile de deciziile de investiții în 

10 Lambrecht, A. și Tucker, C. E. Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based 
discrimination in the display of STEM career ads, Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, p. 2970.
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et al., Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011, Research in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; Shade, L. 
R., Missing in action: Gender in Canada’s digital economy agenda, Signs: Journal of Women in Culture and 
Society, Vol. 39, No 4, 2014, pp. 887-896.
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întreprinderile cu capital de risc este un factor determinant major al deficitului persistent 
de finanțare pentru start-up-urile și întreprinderile conduse de femei;

20. invită Comisia și statele membre să sporească oportunitățile de finanțare pentru femeile 
inovatoare și antreprenoare în domeniul start-up-urilor, să faciliteze accesul lor la 
fondurile existente, să creeze fonduri speciale și să caute modalități noi și inovatoare de 
a le sprijini financiar și de a le ajuta să depășească obstacolele cu care se confruntă;

21. salută inițiativa Comisiei de instituire a Premiului UE pentru femeile inovatoare, acordat 
anual femeilor europene care au înființat o întreprindere de succes și au introdus pe 
piață o inovație; invită Comisia și statele membre să găsească modalități suplimentare 
de a încuraja un număr mai mare de femei să își înființeze propriile întreprinderi și să 
promoveze femeile lideri care reprezintă modele de urmat în domeniul inovării;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


