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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. konstaterer, at ud af næsten 18 millioner videnskabsfolk og ingeniører i EU er 59 % 
mænd og 41 % kvinder;

2. understreger, at der er store forskelle på pigers indstilling til STEM-erhvervene i EU, 
når det f.eks. i Finland kun er 4 ud af 100 piger, der sigter mod en karriere i et STEM-
erhverv, mens dette tal er fire gange så stort i Letland, og foreslår derfor, at sådanne 
forskelle bliver gransket bedre;

3. fremhæver, at f.eks. i de tyske DAX-virksomheder har 41 % af 
bestyrelsesmedlemmerne færdiggjort et naturvidenskabeligt studium, og at en 
tilsvarende kvindelig underrepræsentation således fortsætter hele vejen op til de ledende 
stillinger; 

4. gør opmærksom på, at kunstig intelligens fremover vil koste mange arbejdspladser, og 
at dette vil ramme kvinder og mænd ligeligt, hvilket allerede nu bør tages i betragtning i 
den aktuelle uddannelsespolitik som et hasteanliggende;

5. er overbevist om, at kvinder i betragtning af manglen på faglært arbejdskraft bør 
bestyrkes i at vælge STEM-erhverv, da det uudnyttede potentiale på dette område er 
stort;

6. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre unge mennesker, der har taget 
en STEM-uddannelse, opmærksom på muligheden for at starte egen virksomhed – især 
på det digitale område – og til at fremme disse unge mennesker, idet kvindelige 
iværksættere allerede nu er lige så succesrige som mandlige;

7. opfordrer medlemsstaterne til at støtte initiativer, hvorved kvinder i STEM-erhverv 
indgår i netværk med hinanden, og som virker fremmende for et tættere samarbejde 
mellem erhvervslivet og de højere læreanstalter.


