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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Länder med större tillgång till internet via bredband i hemmen har också fler invånare 
med grundläggande eller högre digital kompetens.

B. Covid-19-pandemin har belyst vikten av digital kompetens och behovet att förbättra 
denna, bland annat på utbildningsområdet, liksom vikten av utrustning för 
distansundervisning hemma hos eleverna och i utbildningsinstitutionerna.

C. En utveckling av digitala färdigheter är nödvändigt för anpassningen till de föränderliga 
behoven på den alltmer digitaliserade arbetsmarknaden och för kampen mot förlust av 
arbetstillfällen och negativa sociala fenomen, såsom bristande tillgång till 
grundläggande tjänster samt digital och social utestängning.

D. Det råder en praktiskt taget total brist på utvärderingsdokument för såväl enskilda 
projekt som medlemsstaternas digitaliseringsstrategier som helhet, vilket gör det 
omöjligt att hitta kopplingen mellan en viss insats och en observerad ökning av den 
digitala kompetensen.

E. Stöd till den digitala beredskapen i skolor med allmän och yrkesmässig profil samt 
individualisering och innovationer i utbildningssystemen kan hjälpa till att förbättra 
läranderesultaten, bidra till större rättvisa och öka utbildningens effektivitet.

1. Europaparlamentet betonar behovet att utbilda lärare för att förbättra deras digitala 
kompetens, bland annat mekanismer för bedömning av färdigheter och certifiering, 
genom användning av program som e-Twinning, Epale och Erasmus+.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla utbildningsinstitutioner 
och alla elever har tillgång till internet via bredband som en förutsättning för processen 
för att öka den digitala kompetensen.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undanröja hindren för tillgång till 
utbildning, med särskild tonvikt på digital utbildning, för att öka de digitala 
färdigheterna.

4. Europaparlamentet betonar behovet att stärka förmågan till kritiskt tänkande och 
medieanvändning hos barn och ungdomar, så att de kan bedöma och övervinna de hot 
som falska nyheter, digital mobbning, radikalisering, it-säkerhet och bedrägerier utgör.


