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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at lande med større adgang til bredbåndsinternet i hjemmene også har 
flere borgere med grundlæggende eller højere digitale kompetencer;

B. der henviser til, at covid-19-pandemien har understreget betydningen af digitale 
kompetencer og behovet for at forbedre dem, herunder på uddannelsesområdet og ved 
levering af udstyr, så elever kan deltage i fjernundervisning i deres hjem og i 
uddannelsesinstitutioner;

C. der henviser til, at udviklingen af digitale færdigheder er nødvendig for at tilpasse sig de 
skiftende behov på det stadig mere digitaliserede arbejdsmarked og for at bekæmpe tab 
af arbejdspladser og negative sociale fænomener såsom manglende adgang til basale 
tjenester og digital og social udelukkelse;

D. der henviser til, at der stort set ikke eksisterer nogen evalueringsdokumenter hverken for 
individuelle projekter eller medlemsstaternes digitaliseringsstrategier som helhed, der 
gør det umuligt at identificere forbindelsen mellem en given intervention og en 
konstateret forøgelse af digitale kompetencer;

E. der henviser til, at støtte til den digitale parathed i almene og erhvervsrettede skoler 
samt individualisering og innovation i uddannelsessystemerne kan hjælpe med at 
forbedre læringsresultaterne, bidrage til større retfærdighed og øge uddannelsens 
effektivitet;

1. understreger behovet for at uddanne lærere med henblik på at forbedre deres digitale 
kompetencer, herunder færdighedsvurdering og certificeringsordninger, gennem 
programmer såsom eTwinning, EPALE og Erasmus+;

2. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle uddannelsesinstitutioner og alle studerende 
har adgang til bredbåndsinternet, hvilket en væsentlig faktor for forbedringen af digitale 
færdigheder;

3. opfordrer medlemsstaterne til at fjerne hindringer for adgang til uddannelse, med særlig 
vægt på digital uddannelse, for at øge de digitale færdigheder;

4. understreger behovet for at styrke evnen til kritisk tænkning og færdigheder i brugen af 
medier hos børn og unge og sætte dem i stand til at vurdere og overvinde truslerne i 
forbindelse med falske nyheder, cybermobning, radikalisering, internetsikkerhed og -
svig.


