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FORSLAG

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

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for data 
(COM(2020)0066) og støtter dens mål om at øge og forbedre anvendelsen af data i EU 
og skabe et indre marked for data med henblik på at fremme økonomisk vækst, 
konkurrenceevne, innovation, jobskabelse og samfundsmæssige fremskridt;

2. minder om, at hvis der skal skabes en fri og sikker datastrøm med personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i centrum, skal dette understøttes af borgere i 
medlemsstaterne, der har kompetencer inden for data og er velinformerede; påpeger, at 
der i øjeblikket er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til deres 
borgeres digitale færdigheder; opfordrer Kommissionen til at foreslå ambitiøse mål for 
digitale færdigheder i EU gennem handlingsplanen for digital uddannelse og til at yde 
betydelig støtte til medlemsstaterne for at hjælpe dem med at nå disse mål; anmoder om, 
at der lægges særlig vægt på lige adgang til digital infrastruktur, internetdækning og 
digitale værktøjer, uden at dette berører nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet;

3. understreger, at EU bør prioritere digitale færdigheder og kompetencer i sin 
samhørighedspolitik for 2021 og derefter med fokus på at støtte lærere og ledere af 
uddannelsesinstitutioner i gennemførelsen af digital uddannelse i hele 
undervisningsplanen og i delingen af bedste praksis og knowhow uden at skabe 
yderligere administrative eller finansielle byrder; mener, at uddannelse bør fokusere på 
praktiske færdigheder for fremtiden og være baseret på en langsigtet og omfattende 
analyse af arbejdsmarkedets behov; glæder sig over Kommissionens forslag om at 
udvikle en fælles europæisk database over færdigheder;

4. fremhæver det presserende behov for at lukke kløften for så vidt angår digitale 
færdigheder i EU og mener, at en bedre sporing af færdiguddannede og udveksling af 
arbejdsmarkedsdata vil være uvurderlige værktøjer til at opnå dette mål; understreger 
betydningen af, at EU's regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes fuldt ud, 
når disse værktøjer anvendes;

5. understreger, at det, selv om den øgede anvendelse af data vil ændre vores 
uddannelsessystemer, ikke desto mindre vil være afgørende at fastholde en 
menneskecentreret og individuel tilgang til studerende og deres behov; mener, at fri 
adgang til uddannelse og til videnskabelige data og publikationer baseret på FAIR-
dataprincipperne (genfindelig, tilgængelig, kompatibel og genanvendelig) er afgørende 
for vellykket innovation og videnskab;

6. understreger, at gennemførelsen af den europæiske datastrategi bør tage hensyn til 
sårbare gruppers særlige behov; minder om, at næsten 100 millioner personer med 
handicap i EU står over for særlige udfordringer med hensyn til adgang til digitale 
værktøjer og kvalitetsuddannelse; opfordrer medlemsstaterne til at gøre alt for at sikre, 
at personer med handicap har fuld adgang til digitale værktøjer og infrastruktur for at 
udnytte digitaliseringens fulde potentiale og forhindre en udvidelse af forskellene 
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mellem forskellige dele af samfundet med hensyn til adgang til digital uddannelse;

7. opfordrer Kommissionen til at undersøge mulige fordele og muligheder for at skabe et 
fælles europæisk dataområde for den samlede kulturelle og kreative industri; mener, at 
digitalisering af kulturarven kan være nyttig og gavnlig på mange forskellige måder, 
f.eks. ved at fremme fysisk beskyttelse og bevarelse eller muliggøre tredimensionale 
virtuelle applikationer, der kan være egnede til en række sektorer, herunder turisme; 
opfordrer til, at der udvikles et fælles europæisk dataområde for kulturarv, som kan 
baseres på den digitale tjenesteinfrastruktur Europeana.


