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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 1
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. πιστεύει ότι, όσον αφορά τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας,
είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση της ισότητας των 
φύλων, όχι μόνο για να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της ψηφιακής 
επανάστασης στην ισότητα των φύλων, ή η διαιώνιση των σημερινών 
ανισορροπιών και διακρίσεων, αλλά και για να γίνει δυνατή η ισότιμη πρόσβαση 
των γυναικών στα οφέλη που προσφέρουν οι τεχνολογίες αυτές·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. εκτιμά ότι ο ανακύπτων κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού που οφείλεται στη μη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών πληροφορίας 
– ο λεγόμενος ψηφιακός αναλφαβητισμός – αφορά κατά μεγάλο βαθμό τις γυναίκες 
και δύναται να αποτελέσει ανασταλτικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας·
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Or. el

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
αύξηση του αριθμού των σπουδαστριών στους τεχνικούς κλάδους που σχετίζονται 
με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ώστε να αυξηθεί και ο 
αριθμός των γυναικών που σταδιοδρομούν σε σχετικά με τις τεχνολογίες αυτές 
επαγγέλματα, σε όλα τα επίπεδα, και ειδικά σε εκείνα της ανάπτυξης τεχνολογιών 
και του σχεδιασμού και της παραγωγής συστημάτων και λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1γ (νέα)

1γ. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την 
ισότητα των φύλων θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη τεχνικών και 
ρυθμιστικών μέσων για θέματα πολιτικής όπως η καθολική πρόσβαση, 
περιλαμβανομένων του κόστους και της διασύνδεσης, της αδειοδότησης, των 
τελών, της διάθεσης φάσματος, των υποδομών, της ανάπτυξης της βιομηχανίας 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς και τη εργατικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1δ (νέα)

1δ. επισημαίνει επίσης ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των 
διαθέσιμων θέσεων για εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναζητήσουν 
βέλτιστες πρακτικές ώστε να προσελκύσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια από νωρίς 
προς τους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας·

Or. de
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1ε (νέα)

1ε. θεωρεί ότι τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, 
κοινωνικής τάξης, ηλικίας και φύλου·

Or. el

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. ζητεί να αυξήσει η Επιτροπή τις προσπάθειές της για τη συλλογή αναλυόμενων κατά 
φύλο στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και να αναπτύξει εξειδικευμένους δείκτες για 
τη χρήση και τις ανάγλες στις τεχνολογίες αυτές σε σχέση με το φύλο και, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων, να προβεί σε 
ανάλυση του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά την κοινωνία της πληροφορίας, και 
να αναπτύξει, να προωθήσει και να εφαρμόσει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με 
την επίπτωση των ανωτέρω τεχνολογιών στιν ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την ειδική κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες 
και την κοινωνία της πληροφορίας, ειδικά για γυναίκες, σε μια ευρύτερη διαδικασία 
συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών: εκπαιδευτικές αρχές και 
οργανισμοί όλων των βαθμίδων - δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - , μηχανισμοί διά 
βίου κατάρτισης, σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός, κοινωνικοί 
εταίροι, κεντρικές και/ή περιφερειακές και/ή τοπικές αρχές, κοινωνικές 
οργανώσεις, ομάδες ή ενώσεις γυναικών·

Or. el
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. ζητεί να αποδώσει η Επιτροπή ιδιαίτερη προσοχή στην καταχρηστική χρησιμοποίηση 
των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και πληροφόρησης στον τομέα της 
εκμετάλλευσης γυναικών, κοριτσιών και αγοριών και στη διάδοση πληροφοριών 
παράνομου, βίαιου και επιζήμιου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του 
πορνογραφικού και παιδο-πορνογραφικού υλικού, και να προωθήσει επί του θέματος 
όλες τις απαραίτητες νομικές και τεχνολογικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση
της κατάστασης αυτής·

Or. el

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. ζητεί να αποδώσει η Επιτροπή ιδιαίτερη προσοχή στην καταχρηστική χρησιμοποίηση 
των νέων τεχνολογιών ης επικοινωνίας και πληροφόρησης στον τομέα της 
εκμετάλλευσης γυναικών, κοριτσιών και αγοριών και να προωθήσει επί του θέματος 
όλες τις απαραίτητες νομικές και τεχνολογικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση 
της κατάστασης αυτής, χωρίς να πάψει να επαγρυπνά για τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των πολιτών στην ιδιωτική ζωή και στην ελεύθερη έκφραση·

Or. es

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα που θα 
διασφαλίζουν την αυξημένη εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών σε τεχνικά 
και ρυθμιστικά σώματα σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας διαμόρφωσης και 
εφαρμογής της πολιτικής, καθώς και στις διεθνείς προσπάθειες συντονισμού όσον 
αφορά τα μέσα ενημέρωσης, τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών και τις τηλεπικοινωνίες·

Or. en
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4

4. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τον διάλογο με τα σημαντικότερα μέσα 
επικοινωνίας με στόχο την επεξεργασία ενός "Κώδικα Ισότητας των Φύλων" στα 
μέσα ενημέρωσης, τόσο από την άποψη της ενημέρωσης, προωθώντας την ισότητα, 
την καταπολέμηση της βίας μεταξύ των φύλων και των αρνητικών και των 
στερεότυπων απεικονίσεων της γυναίκας και την κάλυψη άλλων θεμάτων σχετικών 
με την ισότητα, όσο και με την ίση παρουσία ανδρών και γυναικών στα μέσα 
ενημέρωσης, και ιδίως στα όργανα για την λήψη των αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

4. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τον διάλογο με τα σημαντικότερα μέσα 
επικοινωνίας με στόχο την επεξεργασία ενός Κώδικα Δεοντολογίας για την 
προώθηση της ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
ο οποίος, από την άποψη του περιεχομένου των πληροφοριών, θα προωθεί τη 
διάσταση της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση της βίας μεταξύ των φύλων, 
και άλλων θεμάτων σχετικών με την ισότητα, όσο και με την ίση παρουσία ανδρών 
και γυναικών στα μέσα ενημέρωσης, και ιδίως στα όργανα για την λήψη των 
αποφάσεων των μέσων ενημέρωσης·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει το διάλογο με τα σημαντικότερα μέσα 
επικοινωνίας με στόχο την επεξεργασία ενός "Κώδικα Ισότητας των Φύλων" στα 
μέσα ενημέρωσης, τόσο από την άποψη της ενημέρωσης, προωθώντας την ισότητα 
και τη μη διακριτική μεταχείριση, την καταπολέμηση της βίας μεταξύ των φύλων, 
και άλλων θεμάτων σχετικών με την ισότητα, όσο και με την ίση παρουσία ανδρών 
και γυναικών στα μέσα ενημέρωσης, και ιδίως στα όργανα για την λήψη των 
αποφάσεων·

Or. el
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Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τον διάλογο με τα σημαντικότερα μέσα 
επικοινωνίας με στόχο την επεξεργασία ενός "Κώδικα Ισότητας των Φύλων" στα 
μέσα ενημέρωσης (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να προσφέρει κατάρτιση για τους ειδικούς 
σε ζητήματα φύλου και ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και σε ειδικούς σε θέματα
φύλου και επικοινωνίας, και να εντάξει την ανάλυση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στις σχετικές με τις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών δραστηριότητες κατάρτισης που απευθύνονται 
σε όσους συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5

5. ζητεί να υποστηρίξει η Επιτροπή το συντονισμό των ενεργειών όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών παραγόντων και 
των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, ώστε να 
συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης που θα έχει 
ως στόχο την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών της 
επικοινωνίας και της πληροφόρησης·

Or. el
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 18
Παράγραφος 5

5. ζητεί να υποστηρίξει η Επιτροπή τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, ώστε να προωθήσουν την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών της επικοινωνίας και 
της πληροφόρησης, όχι μόνο με την ιδιότητα του χρήστη, αλλά και με εκείνην του 
δημιουργού, στην υπό διαμόρφωση κοινωνία της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών·

Or. es

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. υπενθυμίζει ότι η επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας απαιτεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν χωρίς 
διακρίσεις ηλικίας και φύλου το διαθέσιμο γυναικείο εργατικό δυναμικό στον χώρο 
των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·

Or. el

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5β (νέα)

5β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των 
γυναικών σε ελπιδοφόρες νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ, 
μεταξύ των άλλων βελτιώνοντας την πρόσβαση των γυναικών στη γνώση και τις 
δεξιότητες των ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι 
συνθήκες και η οργάνωση της εργασίας στον χώρο της παγκόσμιας βιομηχανίας 
ΤΠΕ, όπως οι ευέλικτες πρακτικές απασχόλησης, δεν οδηγούν σε μειονεκτική θέση 
τις γυναίκες·

Or. en
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Τροπολογία: Teresa Riera Madurell

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές, των μεταναστριών, των κακοποιημένων γυναικών, των 
φυλακισμένων γυναικών, των γυναικών με αναπηρίες και εν γένει των περισσότερο 
ευάλωττων γυναικών, οι οποίες μπορούν να βρουν στις τεχνολογίες της πληροφορίας 
και επικοινωνίας ένα αποτελεσματικό μέσο συμμετοχής στην οικονομική, πολιτική 
και κοινωνική ζωή.

Or. es

Τροπολογία: Angelika Niebler

Τροπολογία 22
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών στις 
αγροτικές περιοχές καθώς και των γυναικών που ανήκουν σε μειονότητες, οι οποίες 
μπορούν να βρουν στις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας ένα 
αποτελεσματικό μέσο συμμετοχής στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή.

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 23
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών τόσο 
στις αγροτικές περιοχές όσο και  στις νησιωτικές, ορεινές και γεωγραφικά 
απομακρυσμένες περιοχές, ώστε οι γυναίκες αυτές να βρουν στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και επικοινωνίας ένα αποτελεσματικό μέσο συμμετοχής στην 
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή·

Or. el
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Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, ιδίως με την προώθηση 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις ΤΠΕ, την πρόσβαση σε πιστώσεις και 
την προώθηση της πρόσληψης περισσότερων γυναικών σε θέσεις που συμμετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων στον τομέα των ΤΠΕ, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι γυναίκες 
επιχειρηματίες, περιλαμβανομένων των ιδιοκτητριών μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει το 
ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. παρακινεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ειδικές δράσεις για γυναίκες με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνδέονται με τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών·

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6γ (νέα)

6γ. σημειώνει ότι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και σύμφωνα με την αρχή του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου "Σχεδιασμός για όλους", επιβάλλεται να 
επιλεγούν για όλους λύσεις σε τεχνολογία, υπηρεσίες και περιβάλλον κατά τον 
σχεδιασμό προϊόντων·

Or. el

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard, Ilda Figueiredo

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6δ (νέα)

6δ. καιεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν στόχους, και να 
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παρακολουθήσουν την επίτευξή τους, όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων σε διάφορες κατηγορίες και επίπεδα του προσωπικού των μέσων 
ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των τεχνικών επιπέδων λειτουργίας.

Or. en


