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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 

Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 

det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Kommissionens adfærdskodeks for kvinder i IKT fra 2013, 

– der henviser til sin indgående analyse fra 2012 om kvinder i IKT, 

– der henviser til sin dybtgående analyse fra 2015 om styrkelse af kvinder på internettet, 

A. der henviser til, at kvinder kun udgår 20 % af de 2,7 mio. personer, der arbejder i IKT-

sektoren; der henviser til, at de er underrepræsenteret på alle niveauer i denne sektor, 

navnlig i beslutningstagende stillinger; 

B. der henviser til, at Kommissionen skønner, at indslusning af flere kvinder på det digitale 

jobmarked kan øge BNP i EU med 9 mia. EUR om året; 

C. der henviser til, at det i undersøgelsen om kvinder i IKT-sektoren anslås, at der vil være 

900.000 ubesatte stillinger i IKT-sektoren i Europa i 2020; der henviser til, at IKT-

sektoren vokser hurtigt og skaber omkring 120.000 nye arbejdspladser hvert år;  

D. der henviser til, at kvinders og pigers manglende interesse for IKT-relaterede uddannelser 

og senere for IKT-jobs bl.a. er et resultat af et komplekst samspil af kønsstereotyper, der 

starter tidligt i livet og i uddannelsesforløbet og fortsætter i arbejdslivet; 

E. der henviser til, at der er mange forskellige faktorer, som påvirker kvinders og pigers valg 

af IKT-uddannelser og -jobs, og til, at disse varierer mellem medlemsstaterne og navnlig 

er afhængige af, hvor progressivt man behandler spørgsmål som kønsstereotyper og 

adskillelse af kønnene generelt, og af den relative mangel på kvindelige rollemodeller 

inden for IKT-sektoren og kvindernes begrænsede synlighed, navnlig i lederroller, inden 

for sektoren; 

F. der henviser til, at IKT-sektoren er kendetegnet af både en vertikal og horisontal 

kønsopdeling, som endda er større end i de øvrige sektorer, og af en kløft mellem 

kvindernes uddannelsesniveau og deres stilling i IKT-sektoren; der henviser til, at de 

fleste (54 %) af de beskæftigede kvinder i IKT-sektoren er dårligere betalt og ansat i lavt 

kvalificerede stillinger, og kun et fåtal af dem (8 %) er ansat i højt kvalificerede stillinger 

som softwareingeniører; der henviser til, at kvinderne også er underrepræsenterede i 

beslutningsprocessen inden for denne sektor, idet kun 19,2 procent af IKT-sektorens 

arbejdstagere har kvindelige chefer i forhold til 45,2 procent af arbejdstagerne uden for 

IKT-sektoren; 

G. der henviser til, at der er ført bevis for, at fleksible arbejdsforhold kan hjælpe kvinder med 

at få fodfæste på arbejdsmarkedet; 

1. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at fremme 

ligestilling, navnlig i den digitale økonomi, repræsentative organer og faglige 

uddannelsesinstitutioner, til at fremme kønsbalancen i beslutningsorganer og til nøje at 
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holde øje med ændringer og udviklingstendenser; opfordrer medlemsstaterne til at arbejde 

videre med de fremskridt, der stadig skal gøres, og udveksle bedste praksis internt og 

indbyrdes; opfordrer Kommissionen til at ajourføre de nuværende oplysninger om 

kvindelige arbejdstagere i IKT-sektoren og til at vurdere den økonomiske indvirkning, 

som flere kvinder i sektoren ville få; 

2. støtter kraftigt bestræbelserne på at øge andelen af kvindelige ledere i EU; henviser til, at 

man bør overveje lovgivningsinitiativer til forbedring af kønsbalancen, hvis et bestemt 

køn er strukturelt forfordelt på en arbejdsplads og nægtes muligheder for at realisere sig 

selv; understreger, at virksomheder får bedre resultater, hvis de har kønsbalance i deres 

enheder; understreger, at eventuelle kvoteforpligtelser skal tage hensyn til 

virksomhedernes forskellige størrelse og de forskelige forhold i medlemsstaterne; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at gøre noget ved problemet med kønsforskelle inden for 

IKT-sektoren ved at understrege de forretningsmæssige fordele ved diversitet og ved at 

skabe stærkere incitamenter, som f.eks. rollemodeller og karrieremuligheder, for både 

virksomheder og kvinder til at øge kvindernes synlighed; glæder sig over de eksisterende 

initiativer fra Kommissionen til at støtte netværksstrukturer og mentorordninger, der 

fremmer en inklusiv digital scene; opfordrer indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne til at genoptage arbejdet med direktivet om kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer for at forbedre kønsbalancen mellem ikke-administrerende 

bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og udvide dets anvendelsesområde til alle 

bestyrelsesmedlemmer; opfordrer medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger til 

fremme af kvinders karriereudvikling på alle ledelsesniveauer i virksomheder gennem 

positiv særbehandling;  

4.  opfordrer til, at de bureaukratiske byrder, som virksomhederne pålægges i forbindelse 

med alle de foranstaltninger, der træffes på dette område, begrænses til et minimum; 

påpeger, at uforholdsmæssigt store mængder bureaukrati kan bringe accepten i fare og 

føre til tab og udflytning af arbejdspladser; glæder sig over de brugbare og 

konsensusbaserede kompromisser, der er indgået af arbejdsmarkedets parter i 

medlemsstater med en stærk tradition for medbestemmelse; finder, at medbestemmelse er 

en bedste praksis-model for de europæiske økonomier;  

5. påpeger, at digitaliseringen har væsentlige konsekvenser for arbejdsmarkedet, idet den 

ændrer jobdynamikken og skaber nye jobmuligheder og mere fleksible arbejdsvilkår som 

f.eks. fjernarbejde eller telearbejde, der vil kunne tjene som et effektivt redskab til at 

skabe en bedre balance mellem arbejdsmæssige og hjemlige pligter for både kvinder og 

mænd; 

6. opfordrer derfor medlemsstaterne til i givet fald at tilpasse deres uddannelsessystemer 

med henblik på at fremme undervisning i og interesse for videnskab, teknologi, 

ingeniørvidenskab og matematik generelt og i særdeleshed for kvindelige studerende; 

understreger nødvendigheden af at etablere fondsfinansierede professorater for kvinder i 

IKT-sektoren for at skabe rollemodeller for piger og kvinder på dette område; 

7. opfordrer medlemsstaterne til at skabe bedre vilkår for ansættelse af kvinder; understreger 

i denne forbindelse Barcelonamålene og betydningen af børnepasning til en 

overkommelig pris og af høj kvalitet for kvinders erhvervsfrekvens; understreger, at lige 

muligheder for mænd og kvinder er et centralt element i ligestillingspolitikken;  



 

AD\1084158DA.doc 5/8 PE571.705v02-00 

 DA 

8.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre skatte- og socialsikringssystemer uden negative 

incitamenter, som afholder sekundære forsørgere fra at arbejde eller fra at arbejde mere, 

da kvinder har tendens til at være sekundære forsørgere, og IKT-jobs er meget 

fremherskende på dette område; 

9. opfordrer Kommissionen til at sikre, at enhver EU-støtte til forbedring af kvinders digitale 

færdigheder overvåges tæt, konstant og løbende for at forebygge misbrug og sikre, at 

støtten anvendes effektivt; 

10. kræver en regelmæssig udveksling af bedre praksis mellem alle relevante interesserede 

parter, herunder arbejdsmarkedets parter, som grundlag for en drøftelse om 

kønsaspekterne af den digitale dagsorden; opfordrer Kommissionen til at indarbejde en 

social dimension, herunder ligestilling, i både den digitale dagsorden og strategien for det 

digitale indre marked; opfordrer Kommissionen til at behandle dette spørgsmål i 

forbindelse med initiativet i arbejdsprogrammet for 2016 med titlen "En ny start for 

erhvervsaktive forældre"; 

11. glæder sig over den europæiske kodeks for bedste praksis for kvinder i IKT og opfordrer 

til en bred og mere effektiv gennemførelse; bifalder oprettelsen af det "storstilede 

samarbejde om digitale job" på europæisk plan, og opfordrer de involverede virksomheder 

til særligt at fokusere på ansættelse af kvinder og lige karrieremuligheder for kvinder; 

understreger det bidrag, som dette kan yde til at mindske manglen på kvalificeret 

arbejdskraft i mange medlemsstater; 

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere nye beskæftigelsesformer i 

den digitale tidsalder, navnlig for kvinder, og til at gribe ind til fordel for de mest udsatte 

grupper; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finde frem til måder, hvorpå 

arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og sociale beskyttelse kan sikres med henblik 

på at bekæmpe usikkerhed i ansættelsen; understreger, at det er nødvendigt at finde frem 

til nye former for social sikring, som afspejler de nye arbejdsformer, at kvinder allerede 

har erfaring med huller i den sociale sikring i forbindelse med nye former for arbejde, og 

at der skal tages hensyn til denne erfaring, når der skal findes passende løsninger;  

13. anerkender det potentiale, som digitaliseringen har for iværksættere, og fremhæver, at det 

er vigtigt at sikre de nødvendige finansieringsstrukturer for IKT-relaterede virksomheder 

og digitale nystartede virksomheder, og navnlig at forbedre kvindelige iværksætteres 

adgang til finansiering; 

14. påpeger, at der stadig findes lønforskelle og forskelle i karriereforløb for kvindelige 

medarbejdere inden for IKT-sektoren; understreger, at der bliver stillet spørgsmålstegn 

ved princippet om, at der for at sikre en retfærdig og rimelig aflønning skal udbetales lige 

løn for lige arbejde på den samme arbejdsplads, selv om dette princip udgør en af 

grundpillerne i den sociale retfærdighed på arbejdsmarkedet og derfor bør beskyttes frem 

for alt andet; gentager, at uligheder med hensyn til løn og karriereforløb ikke bør rodfæste 

sig i den digitale økonomi; understreger, at stigende erhvervsfrekvens for kvinder og 

investeringer i politikker til fremme af social inklusion vil bidrage til at mindske de 

kønsbestemte lønforskelle; understreger betydningen af, at der også føres kollektive 

forhandlinger inden for IKT-sektoren for at sikre kvaliteten af arbejdspladser og tryghed i 

ansættelsen i den digitale tidsalder; 
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15. konstaterer, at strukturerne - på trods af ændringerne af samfundet - endnu ikke er blevet 

tilstrækkeligt tilpasset og endnu ikke gør det muligt for kvinder udnytte fordelene ved 

disse ændringer i fuld udstrækning;  

16. påpeger, at digitaliseringen af arbejdsmarkedet ændrer arbejdets karakter og forholdet 

mellem arbejdsgiver og arbejdstagere, herunder muligheden for at gøre tilrettelæggelsen 

af arbejdet mere fleksibelt; understreger, at disse nye muligheder kræver, at der tænkes 

nyt, og at begreber, som f.eks. arbejdssted og faste arbejdstider omdefineres; understreger, 

at arbejdstagerrettigheder, der er garanteret i medlemsstaternes arbejdsmarkedslovgivning, 

bør sikres uafhængigt af de nye former for arbejde og de nye måder, som arbejdet kan 

tilrettelægges på, som digitaliseringen har ført med sig; 

17. glæder sig over de mange muligheder og den store fleksibilitet, som den digitale tidsalder 

giver arbejdstagere og selvstændige, navnlig med hensyn til arbejdsvilkår for forældre 

med små børn og handicappede; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage 

effektivt fat på spørgsmålet om fleksibelt arbejde og jobsikkerhed, hvilket har en 

fremtrædende plads i IKT-sektoren, men understreger samtidig de nye problemer, som 

denne udvikling giver anledning til, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der findes 

hensigtsmæssige socialsikringsbestemmelser; går ind for, at arbejdstagerne skal have ret 

til at "logge af" uden for den gældende arbejdstid;  

18. henleder dog opmærksomheden på den omstændighed, at den tendens til mere fleksible 

arbejdsmetoder, som drives frem af digitaliseringen, også kan give anledning til usikre 

ansættelsesformer; understreger, at arbejdsrelaterede mentale sundhedsproblemer, som 

f.eks. udbrændthed som følge af at "være på" hele tiden, udgør en alvorlig risiko; 

understreger derfor at det er nødvendigt nøje at overholde de lovbestemte hviletider for 

arbejdstagerne og arbejdstidsordningerne i henhold til ansættelseskontrakter med fleksible 

arbejdstider for at opretholde grænserne omkring arbejdstiden i overensstemmelse med 

arbejdsmarkedslovgivningen i de enkelte medlemsstater; 

19. påpeger, at kravene til nye færdigheder, navnlig på IKT-området, skal imødekommes 

gennem faglig uddannelse og gennem videregående uddannelse og livslang læring med 

henblik på at fremme digitale færdigheder og rette op på de eksisterende kønsforskelle 

med henblik på at udvide antallet af kvalificerede ansøgere; understreger betydningen af 

at forbedre kvinders digitale færdigheder og viden for at gøre det nemmere for dem af 

blive ansat i IKT-virksomheder, da de af forskellige årsager ikke besidder disse 

færdigheder og denne viden; påpeger, at mangelfuld gennemførelse af denne politik vil 

føre til yderligere forskelsbehandling med hensyn til kvinders adgang til denne sektor; 

minder om, at Den Europæiske Socialfond kan bidrage til finansieringen af sådanne 

uddannelsesforløb; 

20. understreger behovet for, at e-læring bliver anvendt mere intensivt som et middel for 

kvinder med nedsat mobilitet til at opnå kvalifikationer og færdigheder;  

21. understreger betydningen af at lære IKT-færdigheder i en tidlig alder, og opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre, at piger gennem hele deres uddannelse tilskyndes til at 

modtage undervisning i IKT; henstiller, at digitale færdigheder i givet fald tilføjes 

uddannelsesforløb; understreger, at visse medlemsstater (Tyskland, Spanien og Sverige) 

har taget initiativ til politikker til fremme af en positiv kønsbalance inden for Europas 

IKT-erhverv, og at disse politikker hovedsageligt sigter mod at fremme IKT-relaterede 
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studier og karriereforløb for piger og kvinder fra en tidlig alder; understreger betydningen 

af tilgængelig IKT-læring og opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde kvinder fra alle 

sociale lag til at udvikle deres IKT-færdigheder gennem fuldt finansierede 

lærlingeuddannelser og praktikophold; 

22. er af den opfattelse, at kvinder over 55 har større sandsynlighed for at have begrænsede e-

færdigheder på grund af mangel på livslang læring, og at digitalisering er en vigtig 

hindring for ældre jobsøgende med begrænsede e-færdigheder; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at støtte livslang læring, faglig uddannelse samt ordninger, som 

hjælper med en bedre tilpasning eller en potentiel ændring af karriereforløbet i 

overensstemmelse med den voksende efterspørgsel efter e-færdigheder i mange 

forskellige sektorer med særlig fokus på kvinder over 55 for at sikre dem mod udelukkelse 

fra arbejdsmarkedet; 

23. opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger 

for at tiltrække langt flere kvinder til en karriere i den digitale sektor; understreger 

betydningen af at styrke kvindernes position og udnytte deres potentiale og talent fuldt ud 

til at besætte disse stillinger og inddrage kvinder i IKT-sektoren med henblik på at puste 

nyt liv i EU's økonomi og kvinders beskæftigelsesmuligheder; understreger betydningen 

af at integrere programmering og nye medier og teknologier i læseplaner på alle 

uddannelsesniveauer og påpeger potentialet i digitale færdigheder til at mindske 

hindringer for adgang til arbejdsmarkedet; understreger betydningen af en vedvarende 

dialog med arbejdsmarkedets parter for at overvinde kløften mellem kønnene på dette 

område; 
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