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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 

Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 6. maj 2015 "En 

strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2010)0192), 

– der henviser til initiativproceduren "Social beskyttelse for alle, inklusive selvstændige 

arbejdstagere" (2013/2111(INI)), 

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om et integreret 

pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (2013/2043(INI)), 

A. der henviser til, at 35 % af EU's befolkning er i fare for at blive lukket ude fra det digitale 

indre marked, og at dette især gælder for personer over 50 år og handicappede; 

B. der henviser til, at efterspørgslen efter medarbejdere med digitale færdigheder er vokset 

med ca. 4 % om året, at 47 % af EU's arbejdsstyrke mangler tilstrækkelige digitale 

færdigheder, at manglen på IKT-uddannede i EU vil kunne overstige 800 000 i 2020, og at 

manglen på IKT-færdigheder kan medføre, at op mod 900 000 stillinger forbliver ubesatte 

i 2020, hvis ikke der træffes afgørende foranstaltninger; 

C. der henviser til, at kun 1,7 % af EU's virksomheder gør fuld brug af avancerede digitale 

teknologier, mens 41 % slet ikke anvender disse; der henviser til, at digitaliseringen af alle 

sektorer er afgørende for at bevare og forbedre EU's konkurrenceevne; 

D. der henviser til, at fremme af social retfærdighed og beskyttelse, som defineret i artikel 3 i 

TEU og artikel 9 i TEUF, også er mål for EU's indre marked; 

E. der henviser til, at integration af handicappede er en grundlæggende rettighed i EU, som 

er fastsat i artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; 

1. glæder sig over Kommissionens strategi for et digitalt indre marked, som giver mulighed 

for innovation, vækst og beskæftigelse; understreger, at den digitale revolution i væsentlig 

grad vil ændre det europæiske arbejdsmarked med fremkomsten af nye job, som kræver 

digitale færdigheder; understreger derfor, at det er nødvendigt at styre denne udvikling på 

en socialt retfærdig og bæredygtig måde; 

2. beklager imidlertid, at Kommissionens strategi for et digitalt indre marked primært er 

begrænset til tekniske overvejelser; opfordrer til at tage hensyn til den digitale revolution 

som en central drivkraft i skabelsen af nye livs- og arbejdsformer; understreger behovet 

for også at tage sociale hensyn i strategien for et digitalt indre marked med henblik på 

fuldt ud at udnytte dens beskæftigelses- og vækstpotentiale; 

3. påpeger, at den digitale revolution i visse segmenter allerede har ændret arbejdsmarkedet 

markant, og at denne tendens i de næste par år vil blive yderligere forstærket; 
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understreger, at digitaliseringen på den ene side skaber nye forretningsmodeller og nye 

job, navnlig for højtuddannede, men også for lavtuddannede arbejdstagere, men at den på 

den anden side også medfører outsourcing af opgaver eller delopgaver til lande med lave 

lønomkostninger; påpeger, at nogle job helt forsvinder på grund af automatisering, især 

job med et middelhøjt kvalifikationsniveau; 

4. noterer sig, at det digitale indre marked først kan blive en realitet, når der er adgang til 

højhastighedsbredbånd i alle EU's regioner, både i byområder og i landdistrikter; 

5. mener, at hindringerne for at drive forretning digitalt og på tværs af grænserne hæmmer 

vækst og jobskabelse; 

6. betragter en bevidst, målrettet digitalisering af den måde, vi arbejder på, som en stor 

mulighed for at skabe en ny arbejdskultur i Europa; 

7. bemærker, at nystartede virksomheder er vigtige drivkræfter for nettoforøgelse af 

beskæftigelsen i hele EU, og at det digitale indre marked i en tid med høj arbejdsløshed i 

en lang række medlemsstater frembyder en enestående mulighed for SMV'er, 

mikrovirksomheder og nystartede virksomheder for at sætte skub i vækst og jobskabelse; 

8. gør opmærksom på nødvendigheden af at skabe et robust og driftigt digitalt indre marked, 

hvor unødvendige hindringer fjernes, således at forbrugere og erhvervsliv får mulighed for 

og tillid til at operere over hele EU, hvilket til gengæld vil skabe nye langsigtede 

bæredygtige beskæftigelsesmuligheder; 

9. gør opmærksom på den seneste tendens, hvor virksomhederne bringer produktion og 

tjenester tilbage til EU, og de jobskabelsesmuligheder, dette giver; mener, at fuldførelsen 

af det digitale indre marked kan bidrage til at forstærke denne tendens til hjemtagning af 

job; 

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at deres beskæftigelses- og 

socialpolitikker er fuldt ud på højde med, hvad der er muligt inden for digital innovation 

og iværksætteri med henblik på at udnytte mulighederne og håndtere de potentielle risici, 

der måtte være forbundet dermed; erkender, at det kan være nødvendigt at tilpasse 

arbejdsmarkeds- og socialpolitikken; påpeger, at foranstaltninger, der tager sigte på at 

håndtere specifikke udfordringer på arbejdsmarkedet, f.eks. integrationen af 

handicappede, ungdomsarbejdsløshed og langtidsledighed, social dumping og 

demografiske ændringer, også bør behandles i strategien for et digitalt indre marked; 

mener, at en digital infrastruktur, såsom højhastighedsbredbånd, er nødvendig for at fjerne 

hindringer for at drive forretning digitalt og på tværs af grænserne; 

11. kræver regelmæssig udveksling af bedste praksis mellem alle relevante interessenter, 

herunder arbejdsmarkedets parter, med henblik på at drøfte, hvordan en sådan europæisk 

digital vision kan udvikles, hvordan man skaber fremtidens digitale Europa, og hvordan 

Industri 4.0, Arbejdspladser 4.0 og intelligente digitale tjenester skal udformes på 

grundlag af en klar køreplan; 

12. understreger betydningen af at sikre, at alle nye politikinitiativer er innovationsvenlige og 

underkastes en digital stresstest i forbindelse med deres konsekvensanalyse, og mener, at 

den eksisterende lovgivning, herunder på beskæftigelsesområdet og det socialpolitiske 
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område, bør gennemgås for at sikre, at den fortsat er egnet til den digitale tidsalder; 

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med arbejdsmarkedets 

parter og, hvor det er relevant, de regionale og lokale myndigheder regelmæssigt at 

vurdere digitaliseringens indvirkning på, hvor mange og hvilken slags 

beskæftigelsesmuligheder, der er tilgængelige, og identificere oplysninger om nye former 

for beskæftigelse, f.eks. crowdsourcing og crowdworking, samt deres indvirkning på 

arbejdslivet og privatlivet, herunder familielivet, og hvilke færdigheder der kræves for at 

udnytte disse muligheder; 

14. påpeger, at efterhånden som job- og kvalifikationsprofilerne bliver mere komplekse, 

stilles der nye krav – navnlig til informations- og kommunikationsteknologiske 

færdigheder (IKT-færdigheder) – til erhvervsuddannelser såvel som til efteruddannelse og 

livslang læring med henblik på at fremme digitale færdigheder og for at imødegå de 

eksisterende køns- og generationsforskelle, især for dem, der er dårligt stillet i denne 

forbindelse; understreger betydningen af at sikre stærkere synergieffekter, som inddrager 

arbejdsmarkedets parter og forskellige erhvervsuddannelsesinstitutioner, med henblik på 

at ajourføre undervisningsindholdet og udvikle kvalifikationsstrategier, der bringer 

uddannelsesverdenen og erhvervslivet tættere sammen; 

15. henleder opmærksomheden på det forhold, at der ifølge Kommissionen er en betydelig 

mangel på kvalifikationsudvikling; påpeger, at den manglende match mellem udbud og 

efterspørgsel af færdigheder er et problem for udviklingen af den digitale økonomi, 

jobskabelsen og konkurrenceevnen i EU; opfordrer Kommissionen til som et 

hasteanliggende at udvikle en kvalifikationsstrategi, som kan tackle denne mangel på 

færdigheder; 

16. erkender, at digitalisering vil medføre strukturændringer; påpeger, at strukturændringer er 

en kontinuerlig proces, og at digitale færdigheder er mere fleksible med hensyn til 

imødekommelse af forskellige erhvervsmæssige behov og mindre følsomme over for 

strukturændringer; 

17. opfordrer medlemsstaterne til, hvor det er relevant, at tilpasse deres uddannelsessystemer 

med henblik på at fremme undervisning i og interesse for matematik, IT, naturvidenskab 

og teknologi på alle uddannelsesinstitutioner og skabe incitamenter for kvinder til at finde 

arbejde inden for IKT-området; opfordrer medlemsstaterne til at udbygge lærernes IKT-

færdigheder i forbindelse med deres uddannelse; 

18. minder om, at kvinder er underrepræsenteret på det informations- og 

kommunikationsteknologiske område; minder om, at kvinder i Europa, der studerer 

sjældne IKT-baserede emner, sjældent finder beskæftigelse inden for denne sektor og 

sjældent indtager ledende stillinger i teknologivirksomheder; opfordrer medlemsstaterne 

til at imødegå kønsforskellen inden for IKT-sektoren ved at skabe flere incitamenter for 

kvinder til at finde arbejde inden for dette område; 

19. bemærker endvidere, at offentlige og private investeringer i erhvervsuddannelse og 

livslang læring er nødvendig for at sikre, at EU's arbejdsstyrke, herunder den såkaldte 

"digitale arbejdsstyrke", der arbejder i ualmindelige former for beskæftigelse, er udstyret 

med de rette færdigheder til den digitale økonomi; understreger, at uddannelse og 

erhvervsuddannelse skal være tilgængelig for alle arbejdstagere; mener, at det er 
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nødvendigt at sikre nye finansieringsmuligheder for livslang læring og 

erhvervsuddannelse, især for mikrovirksomheder og små virksomheder; 

20. understreger, at uddannelsesprogrammer og læseplaner skal tage sigte på at udvikle en 

kritisk tilgang til anvendelsen af og et indgående kendskab til nye medier, digitalt udstyr, 

informationsudstyr og grænseflader, således at folk bliver aktive brugere af disse nye 

teknologier og ikke blot slutbrugere; 

21. bemærker, at det for at sikre en vellykket overgang fra uddannelse til beskæftigelse er af 

afgørende betydning at udstyre folk med kvalifikationer, der kan overføres, og som vil 

sætte dem i stand til at træffe informerede beslutninger og udvikle initiativlyst og 

selverkendelse, hvilket også er afgørende for at udnytte de muligheder, som det digitale 

indre marked tilbyder; opfordrer derfor medlemsstaterne til at overveje fordelene ved en 

generel nytænkning af uddannelsessystemerne, læseplanerne og arbejdsmetoderne på en 

omfattende og ambitiøs måde med henblik på at håndtere de udfordringer og muligheder, 

som den digitale revolution medfører; 

22. opfordrer medlemsstaterne til at stille bevillinger fra alle mulige fonde til rådighed for 

arbejdsgivere, således at de kan investere mere i digital uddannelse af deres mindre 

kvalificerede medarbejdere eller ansætte medarbejdere med kortere uddannelser med 

løftet om efteruddannelse, som finansieres fra sådanne kilder; bemærker, at en række 

medlemsstater har indført rettigheder, som sikrer arbejdstagerne udbetaling af et 

minimumsbeløb i forbindelse med uddannelsesorlov som et middel til at forbedre deres 

adgang til uddannelse; opfordrer derfor medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter at overveje, om sådanne rettigheder også kan indføres i deres 

lande; 

23. opfordrer Kommissionen til bl.a. at anvende midler fra initiativet for 

ungdomsbeskæftigelse til at støtte foreninger (græsrodsbevægelser), der beskæftiger sig 

med at formidle digitale færdigheder til ugunstigt stillede unge; opfordrer 

medlemsstaterne til at støtte disse ved at stille lokaler til rådighed; 

24. understreger, at livslang læring for arbejdstagere i alle aldre skal være en standard på det 

digitale område; 

25. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med den private sektor at 

udvikle universelle, standardiserede og certificerede onlinekurser med fri adgang til 

formidling af digitale minimumsfærdigheder til deltagerne; opfordrer medlemsstaterne til 

at udvikle innovative og tilgængelige uddannelsesprogrammer for e-færdigheder, som 

tager fuldt ud hensyn til behovene hos de mennesker, der befinder sig længst væk fra 

arbejdsmarkedet; 

26. tilskynder medlemsstaterne til at gøre disse onlinekurser til en fast bestanddel af 

ungdomsgarantien; 

27. tilskynder medlemsstaterne til at fremme samarbejde mellem universiteter og tekniske 

skoler for at udvikle fælles læseplaner for e-læring med henblik på at tildele ECTS-point i 

forbindelse med studieordninger, kursusforløb eller beståede undervisningsmoduler; 

28. glæder sig over det storstilede samarbejde om digitale job på europæisk plan og tilskynder 
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virksomhederne til at tilslutte sig dette samarbejde; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremme SMV'ers aktive deltagelse i dette samarbejde; henviser til 

den nødvendige rolle, den private sektor spiller med hensyn til at imødegå manglen på 

digitale færdigheder, og bemærker, at vekseluddannelsessystemer er afgørende i denne 

henseende; glæder sig over Kommissionens kampagne for e-færdigheder, og opfordrer 

alle deltagere til i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder at 

videreudvikle disse; opfordrer til, at der i forbindelse med det storstilede samarbejde om 

digitale job udformes henstillinger vedrørende nye former for læring, dvs. onlinelæring, 

korte kurser tilrettelagt af arbejdsgivere osv., for at holde trit med udviklingen og 

ændringer inden for digital teknologi; 

29. erindrer Kommissionen om, at den længe lovede og længe ventede europæiske akt om 

tilgængelighed kun er gennemførlig i et rummeligt digitalt samfund, der tager højde for 

nødvendigheden af lige adgang til platforme for handicappede brugere; understreger 

desuden, at digital mangfoldighed ikke må føre til udstødelse af handicappede; 

30. er overbevist om, at tilgængelighed sikres bedst og på den mest omkostningseffektive 

måde, hvis der helt fra begyndelsen tages hensyn til denne ved at anvende en tilgang, der 

bygger på design for alle, og at dette også repræsenterer en potentiel erhvervsmulighed; 

31. opfordrer Kommissionen til at vedtage en akt om tilgængelighed, der sikrer, at onlinevarer 

og -tjenester er tilgængelige for handicappede; 

32. beklager, at der i strategien for et digitalt indre marked, som er offentliggjort af 

Kommissionen, ikke tages højde for behovet for at sikre en fuldstændig, lige og 

ubegrænset adgang for alle til nye digitale teknologier, markeder og 

telekommunikationssystemer, navnlig for handicappede; 

33. understreger betydningen af Arbejde 4.0 og den digitale fremtid, som dette begreb 

udpeger for udviklingen af et familievenligt arbejdsmiljø og en bedre balance mellem 

arbejde og privatliv; 

34. understreger digitaliseringens potentiale for anvendelse af fleksible beskæftigelsesformer, 

især når det handler om at gøre det lettere for kvinder at vende tilbage til arbejdsmarkedet 

efter endt barselsorlov; 

35. påpeger, at den digitale revolution ændrer den måde, vi arbejder på, hvilket medfører en 

stigning i antallet af atypiske og fleksible ansættelsesforhold; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at vurdere behovet for modernisering af social- og 

arbejdsmarkedslovgivningen for at være på forkant med sådanne ændringer og til at 

tilskynde arbejdsmarkedets parter til at ajourføre de kollektive overenskomster i 

overensstemmelse hermed, således at de eksisterende beskyttelsesstandarder på 

arbejdspladsen også kan bevares i den digitale arbejdsverden; 

36. erkender, at fleksible arbejdsordninger kan have positive virkninger for nogle mennesker, 

da de giver dem mulighed for at skabe en bedre balance mellem arbejde og privatliv; 

henviser til fordelene ved, at folk fra landdistrikter og økonomisk mindre udviklede 

områder kan deltage i det digitale arbejdsmarked; henleder dog opmærksomheden på den 

omstændighed, at den tendens til mere fleksible arbejdsmetoder, som drives frem af 

digitaliseringen, også kan give anledning til usikre former for beskæftigelse; understreger 
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behovet for at sikre, at de nuværende standarder for social sikring, mindsteløn og, hvor det 

er relevant, arbejdstagernes deltagelse samt sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 

overholdes; 

37. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at udvikle 

strategier, som sikrer, at personer, der udfører arbejde på samme måde som arbejdstagere 

– uanset om deres officielle status er selvstændige erhvervsdrivende eller andet – er 

omfattet af tilstrækkelige rettigheder i henhold til arbejdsretten, herunder retten til 

kollektive forhandlinger; 

38. understreger, at det er nødvendigt at definere begrebet "selvstændig erhvervsvirksomhed" 

for at forhindre proformaselvstændighed; opfordrer Kommissionen til at fremme 

udveksling af viden mellem medlemsstaterne om de forskellige former for selvstændig 

virksomhed under hensyntagen til mobilitet og udflytning af digitalt arbejde; mener, at 

dette emne bør tages op til behandling af platformen vedrørende sort arbejde; 

39. understreger platformøkonomiens potentiale til at skabe job og supplerende indkomst; 

40. understreger, at det er nødvendigt at beskytte kontinuiteten i de kulturelle og kreative 

erhverv i den digitale tidsalder ved at sikre, at kunstnere og ophavsmænd får en rimelig 

pris for kulturelle og kreative værker, som formidles via internetplatforme; 

41. understreger, at deleøkonomien tvinger os til at nytænke arbejdslivet; understeger 

nødvendigheden af, at medlemsstaterne tilpasser deres lovgivning til den digitale 

økonomi, især til deleøkonomien; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og 

arbejdsmarkedets parter til at udvikle strategier, der sikrer, at al relevant information gøres 

tilgængelig for de nationale myndigheder, og at der betales skat og andre bidrag af alle 

former for arbejde; 

42. understreger, at Kommissionens påtænkte harmonisering af pakkelevering ikke bør føre til 

lavere social beskyttelse og dårligere arbejdsvilkår for pakkeleverandører, uanset deres 

beskæftigelsesmæssige status; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at 

arbejdstagerne i denne sektor har adgang til sociale sikringssystemer og kan udøve deres 

ret til kollektive forhandlinger; 

43. understreger, at foreningsfriheden, der er en grundlæggende ret, også skal finde 

anvendelse i forbindelse med nye former for beskæftigelse inden for alle sektorer; 

understreger, at dette også gælder for retten til at indgå kollektive overenskomster og 

retten til at organisere sig; 

44. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at sikre tilstrækkelige oplysninger til arbejdstagerne 

om arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder på alle crowdworking-platforme; 

45. understreger, at digitaliseringen af arbejde skaber nye udfordringer for både arbejdsgivere 

og arbejdstagere, og at dette skal afspejles i klare bestemmelser om databeskyttelse for 

arbejdstagerne; opfordrer Kommissionen til at fastsætte høje minimumsstandarder i EU's 

grundforordning om databeskyttelse; påpeger, at medlemsstaterne skal have lov til at 

indføre strengere foranstaltninger, der går længere end EU's høje minimumsstandarder; 

46. understreger, at der er behov for at udvikle databeskyttelse for arbejdstagere, der omfatter 
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nye former for dataindsamling; understreger, at nye forhold mellem mennesker og 

robotter ligeledes skaber muligheder med hensyn til at fjerne hindringer for og støtte 

inklusion af ældre og fysisk eller psykisk handicappede arbejdstagere; henleder 

opmærksomheden på problematikken med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, for så 

vidt angår forholdet mellem mennesker og robotter; 

47. finder det nødvendigt at vurdere digitaliseringens indvirkning på sikkerhed og sundhed på 

arbejdspladsen og tilpasse de nuværende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i 

overensstemmelse hermed; bemærker, at personer, der telearbejder eller deltager i 

crowdworking hjemmefra, også kan blive udsat for ulykker; understreger, at 

arbejdsrelaterede mentale sundhedsproblemer, som f.eks. udbrændthed som følge af 

konstant tilgængelighed og nedbrydningen af traditionelle arbejdstidsordninger, udgør en 

alvorlig fare for arbejdstagerne; opfordrer Kommissionen til at iværksætte en 

undersøgelse af digitaliseringens følgevirkninger, herunder øget arbejdspres, for 

arbejdstagernes psykiske velbefindende og familieliv og for udviklingen af børns 

kognitive evner; 

48. opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig social sikring for selvstændige 

erhvervsdrivende og freelancere, som er nøgleaktører i de nye former for beskæftigelse; 

49. gør opmærksom på, at sociale sikringsordninger hører under medlemsstaternes 

kompetence; 

50. bemærker, at der forekommer mange forskellige former for social beskyttelse for 

selvstændige i medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter og i overensstemmelse med national lovgivning og praksis at 

udvikle sociale sikringssystemer med henblik på at tilvejebringe en bedre social 

beskyttelse, navnlig hvad angår pensioner, handicap, barsels-/fædreorlov, sygdom og 

ledighed. 
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