
AD\1165105DA.docx PE623.921v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2018/2090(INI)

10.10.2018

UDTALELSE

fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer 
til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker
(2018/2090(INI))

Ordfører for udtalelse: Tamás Deutsch



PE623.921v02-00 2/7 AD\1165105DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1165105DA.docx 3/7 PE623.921v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at uddannelse, erhvervsuddannelse og omskoling, hvortil alle har adgang, 
spiller en afgørende rolle som den bedste investering i EU's fremtid; understreger, at 
uddannelse har en strategisk betydning for beskæftigelsesegnethed, vækst, 
konkurrenceevne, innovation og social samhørighed; er overbevist om, at den digitale 
omstilling har en stor indvirkning på uddannelsessystemerne; understreger, at digitale 
kompetencer er af voksende betydning for hver enkelt person og vil bidrage til at 
etablere et inklusivt samfund, og at næsten alle job, tjenester og dagligdags aktiviteter i 
fremtiden vil kræve digitale færdigheder og digital kunnen;

2. understreger, at uddannelsessystemet i en kontekst med hurtige digitale og 
samfundsmæssige forandringer fra en tidlig alder og gennem hele livet bør støtte et 
afbalanceret sæt af færdigheder og kompetencer, der styrker enkeltpersoners 
modstandsdygtighed, kritiske tænkning, trivsel og innovationspotentiale; påpeger, at der 
hurtigst muligt skal findes en synergieffekt mellem relevante digitale færdigheder og 
livsfærdigheder1samt nøglekompetencer2 (især personlige, sociale og 
iværksættermæssige færdigheder);

3. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 17. januar 2018 om handlingsplanen for 
digital uddannelse (COM(2018)0022) og Kommissionens forslag om at oprette 
programmet for det digitale Europa; minder om, at det er vigtigt at fuldende det digitale 
indre marked ved at gøre fuld brug af nye teknologier som redskaber til fremme af 
innovation i Europas uddannelsessystemer, og understreger behovet for en effektiv 
udvikling af digitale kompetencer; understreger, at den digitale omstilling skal ledsages 
af uddannelsesmæssig støtte, som gør det muligt for borgerne at omstille sig til nye 
erhvervsmæssige og samfundsmæssige roller; påpeger, at digitaliseringen har en dobbelt 
indvirkning på uddannelsessystemerne: for det første bør borgere forberedes på livslang 
læring i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret, og for det andet bør den 
digitale omstilling også finde anvendelse på uddannelsessystemerne med henblik på at 
udstyre underviserne med det rigtige sæt af færdigheder;

4. understreger betydningen af uddannelse med hensyn til at hjælpe enkeltpersoner med at 
anvende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) effektivt og til at forberede 
en hurtig tilpasning til ændringer som følge af digitaliseringen og en aktiv deltagelse i 
udformningen af digitaliseringsprocessen; understreger endvidere, at tilstrækkelig 
infrastruktur, der tilbyder tilgængelig konnektivitet af høj kvalitet for alle borgere, er af 
stor betydning, og at udbygningen bør ledsages af en passende uddannelse, som sikrer 
en effektiv anvendelse heraf; understreger behovet for at lukke den digitale kløft for at 
sikre digital tilgængelighed ved at skabe et investeringsvenligt miljø og fremme digital 

                                               
1 Livsfærdigheder defineres af Verdenssundhedsorganisationen som "evnen til at udvise tilpasningsdygtig og 
positiv adfærd, der giver den enkelte mulighed for effektivt at håndtere hverdagens krav og udfordringer.[...] et 
grundlæggende sæt af livsfærdigheder er: beslutningstagning, problemløsning, kreativ tænkning, effektiv 
kommunikation, forståelse af menneskelige relationer, selverkendelse, empati, håndtering af følelser, håndtering 
af stress".
2 Rådets henstilling af 22. maj 2018 om nøglekompetencer for livslang læring.
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infrastruktur, som f.eks. bredbåndsnet med meget høj kapacitet; understreger 
betydningen af Connecting Europe-faciliteten med hensyn til at tilvejebringe den 
fysiske infrastruktur til højkapacitetsbredbåndsnet; fremhæver betydningen af øget 
finansiering og flere investeringer med henblik på at opfylde EU's strategiske 
konnektivitetsmål;

5. understreger den afgørende betydning, som bredbåndsnet med meget høj kapacitet, 
cybersikkerhed, blockchain og kunstig intelligens har som rygraden i fremtidige 
uddannelses- og erhvervsuddannelsesordninger; understreger betydningen af at indføre 
undervisning i programmering på alle skoler, universiteter og andre læreanstalter og 
tilskynde skolerne til at deltage i EU's programmeringsuge; påpeger, at undervisning i 
programmering kan bidrage til at afværge faren for svindel og falske nyheder på 
internettet og på sociale netværk, og understreger, at der er behov for adgang til 
undervisning for personer, der måske ikke har adgang til disse ordninger gennem 
uddannelsessystemerne; understreger betydningen af livslang læring med henblik på at 
støtte udviklingen af de digitale færdigheder og værktøjer, der er nødvendige for at 
understøtte processer forbundet med kunstig intelligens og cybersikkerhed; påpeger, at 
der bør indføres cybersikkerhedsrelaterede undervisningsprogrammer i 
undervisningsplanerne for akademiske uddannelser og erhvervsuddannelser; opfordrer 
til tilstrækkelige investeringer i forskning og innovation, f.eks. i 5G, kunstig intelligens 
og cybersikkerhed;

6. understreger det presserende behov for at udvikle hele spektret af digitale færdigheder, 
som enkeltpersoner og virksomheder vil få brug for i en stadig mere digital økonomi; 
fremhæver den rolle, som digitale innovationsknudepunkter kan spille i denne 
sammenhæng; fremhæver den betydning, som digitale kompetencer har med hensyn til 
at vurdere pålideligheden af onlineinformation; understreger betydningen af at udforme 
særlige uddannelsesløsninger for personer, der arbejder i små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), af at omskole arbejdsløse og af at udvikle digitalt 
uddannelsesindhold og digital infrastruktur, der er tilgængelig for alle; understreger 
behovet for at styrke forbindelserne og den aktive dialog mellem uddannelsesområdet 
og beskæftigelsesområdet og anerkender betydningen af at fremme arbejdsbaserede 
lærlingeuddannelser; bemærker, at den digitale omstilling vil være en faktor, der 
bidrager til, at visse af nutidens job vil forsvinde, og at der vil blive skabt nye job i 
fremtiden; minder om behovet for at tilskynde unge til at gennemføre uddannelser inden 
for IKT og STEM (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik); 
glæder sig over Digital Opportunity traineeship-initiativet, som er et skridt i denne 
retning, og understreger, at kvinders og pigers lige adgang til og læring af digitale 
færdigheder bør indarbejdes og fremmes; understreger, at der bør udarbejdes 
anbefalinger om et minimumsniveau for digitale færdigheder, som de studerende bør 
tilegne sig under deres studier, og at privatlivets fred, sikkerhed og grundlæggende 
sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte mod ondsindede aktiviteter bør medtages i 
undervisningsplanen; understreger behovet for at styrke iværksætterkompetencer og 
iværksætterånd og støtte digital iværksætterkultur; understreger den rolle, som Det 
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og videns- og 
innovationsfællesskaberne spiller med hensyn til at samle erhvervsliv, forskning og 
uddannelse i en videnstrekant; fremhæver den rolle, som universitetsbaserede 
virksomhedskuvøser spiller, og understreger behovet for at udvikle flere 
universitetsbaserede programmer for virksomhedskuvøser på europæiske universiteter;
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7. understreger, at den digitale omstilling på arbejdspladsen omfatter ændringer og 
udfordringer forbundet med tilpasning for selve personalet; fremhæver derfor 
betydningen af at støtte uddannelse og livslang læring med fokus på udviklingen af 
digitale færdigheder i synergi med de livsfærdigheder og nøglekompetencer, som er 
afgørende for modstandsdygtigheden, selvstændiggørelsen og velfærden hos 
arbejdsstyrken under forandring;

8. minder om, at digital teknologi og adgang til data fremmer innovation inden for 
uddannelse; understreger vigtigheden af åbne data som en uddannelsesressource og et 
værktøj til at videreudvikle åben videnskab.
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