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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Betragtning A a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at ligestilling 
mellem kvinder og mænd er en 
grundlæggende værdi i EU, som er 
forankret i artikel 8 og 19 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde;

Or. [en]

Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning 
Betragtning B a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at der er en 
kønsbestemt kløft inden for digitale 
færdigheder på 11 %1; der henviser til, at 
kvinder i betydelig grad er 
underrepræsenteret i sektoren for 
informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) (idet de 
udgør 17 % af 8 mio. specialister i EU) og 
som kandidater inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) (36 %), således at 
andelen af mænd, der arbejder i en digital 
sektor, er 3,1 gange større end andelen af 
kvinder, selv om pigerne præsterer bedre 
end drengene, når det gælder digitale 
færdigheder2; der henviser til, at andelen 
af kvinder i denne sektor er faldende, og 
at procentdelen af kvinder med IKT-
karrierer stadig ligger under 2 % af 
kvindernes samlede andel på det 
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europæiske arbejdsmarked;
_____________________
1 Europa-Kommissionen, 2019, 
Resultattavlen for "Women in Digital".
2  Kommissionens meddelelse af 5. marts 
2020 med titlen "Et EU med ligestilling: 
strategi for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 2020-2025" (COM(2020)0152).

Or. [en]

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning 
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at den 
gennemsnitlige procentdel af kvinder, der 
arbejder inden for kunstig intelligens og 
cybersikkerhed på verdensplan, er 
henholdsvis 12 % og 20 %, til trods for at 
efterspørgslen efter arbejdskraft på disse 
to områder er steget drastisk i årenes løb; 
der henviser til, at det lave antal kvinder, 
der arbejder med innovative teknologier, 
kan have stor indflydelse på disse 
teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, hvilket fører til opretholdelse 
af eksisterende diskriminerende praksis 
og stereotyper og udvikling af 
kønsdiskriminerende algoritmer; der 
henviser til, at udnyttelse af det fulde 
potentiale i kvinders digitale færdigheder 
kan bidrage væsentligt til at sætte skub i 
den europæiske økonomi, navnlig i 
betragtning af at der er omkring 1 mio. 
ledige stillinger i Europa til digitale 
eksperter, at 70 % af virksomhederne 
udskyder investeringer, fordi de ikke kan 
finde folk med de rette digitale 
færdigheder3, og at det i nogle 
jobkategorier er mere end 90 % af 
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jobbene, der kræver særlige former for 
digitale færdigheder4;
_____________________
3  Kommissionens rapport af 17. juni 2020 
om følgerne af de demografiske 
ændringer.
4  Kommissionens meddelelse af 1. juli 
2020 med titlen "Den europæiske 
dagsorden for færdigheder med henblik 
på bæredygtig konkurrenceevne, social 
retfærdighed og modstandsdygtighed" 
(COM(2020)0274).

Or. [en]

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning D a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Da. der henviser til, at der stadig er 
manglende interesse blandt piger for at 
kaste sig over videregående studier inden 
for IKT og STEM, hvilket medfører tab af 
samfundsmæssige og økonomiske 
muligheder og forhindrer en potentiel 
mindskelse af uligheden og lønforskellen 
mellem kønnene; der henviser til, at piger 
bliver interesseret i STEM-fagene, når de 
er omkring 11 år, og mister interessen, 
når de er 15; der henviser til , at 73 % af 
drengene i alderen 15-16 år føler sig 
trygge ved at bruge digitalt udstyr, som de 
er mindre fortrolige med, sammenlignet 
med 63 % af pigerne i samme 
aldersgruppe;

Or. [en]
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Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning 
Betragtning D b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Db. der henviser til, at holdningerne til 
STEM-fagene ikke er forskellige mellem 
drenge og piger under 
grundskoleuddannelsen, men at kulturel 
afskrækkelse og manglende kendskab til 
og fremme af kvindelige rollemodeller 
hæmmer og har en negativ indvirkning på 
pigers og kvinders selvtillid og deres 
muligheder for at gå videre med STEM- 
og IKT-studier, de hermed forbundne 
karrierer og digitalt iværksætteri og fører 
til forskelsbehandling og færre 
muligheder for kvinder på 
arbejdsmarkedet, navnlig i de 
fremtidsorienterede sektorer, der tilbyder 
job af højere kvalitet og med en højere 
løn;

Or. [en]

Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning 
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at kvinder har 
mindre tiltro til deres egne digitale 
færdigheder, til trods for at der er behov 
for digitale færdigheder i livet og på 
arbejdspladsen, i særdeleshed nu hvor 
nedlukninger som følge af covid-19 gør et 
betydeligt antal mennesker afhængige af 
en internetforbindelse for at kunne 
arbejde, studere eller købe mad;

Or. [en]
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Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning 
Betragtning F a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at der bør lægges 
vægt på de faktorer, der motiverer og 
hjælper piger til at interessere sig for 
STEM-studier, de hermed forbundne 
karrierer og digitalt iværksætteri, f.eks. 
fremme af kvindelige rollemodeller, støtte 
fra lærermentorer, opnåelse af 
peergruppens billigelse og udvikling af 
kreativitet og praktisk erfaring;

Or. [en]

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning 
Betragtning G a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ga. der henviser til, at udbredelsen af 
covid-19, afbrydelsen af uddannelser som 
følge af nedlukningen af skoler og andre 
uddannelsesfaciliteter og tvungen social 
isolation og restriktioner på den ene side 
har udløst bekymringer om 
konsekvenserne af afbrydelser af 
uddannelsen for sårbare studerende på 
grund af deres socioøkonomisk dårlige 
baggrund eller bopæl, f.eks. piger i 
landdistrikter, fjerntliggende og affolkede 
områder, som står over for flere 
hindringer med hensyn til at tilmelde sig 
digital uddannelse og få adgang til god 
IKT-infrastruktur og gode IKT-tjenester, 
herunder internet og bredbånd, og på den 
anden side har bevist, at der er et klart 
behov for effektiv, velfungerende og 
inkluderende digital uddannelse med 
øgede investeringer i digitale færdigheder 
og onlineuddannelse, og at det er 
nødvendigt at fremskynde processen med 
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at skabe opmærksomhed og indføre nye 
teknologier;

Or. [en]

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning 
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til, når de udvikler 
politikker for digital uddannelse, at sikre, 
at de sætter ind over for den kønsbestemte 
digitale kløft – som er et økonomisk, 
samfundsmæssigt og kulturelt problem, 
der bremser væksten i EU's økonomi – 
ved hjælp af holistiske politikker på flere 
niveauer, og at sikre, at alle studerende 
har de færdigheder, der er nødvendige for 
at udføre de opgaver, der ligger i 
fremtidens job på det foranderlige 
arbejdsmarked, og har lige muligheder, 
som sætter dem i stand til at tackle 
fremtidens udfordringer vedrørende den 
globale konkurrenceevne og den digitale 
økonomi, ved at fremme en 
menneskecentreret tilgang til teknologi, 
som respekterer de grundlæggende 
værdier og ligestilling mellem kønnene; 
opfordrer Kommissionen til at 
inkorporere en institutionel horisontal 
strategi i sin handlingsplan for digital 
uddannelse for at bekæmpe ulighed 
mellem kønnene; henleder 
opmærksomheden på, at den 
utilstrækkelige udnyttelse af menneskelig 
kapital, som knytter sig til uligheder 
mellem kønnene, har negative 
konsekvenser for forsknings- og 
innovationsrelaterede virksomheder og 
den overordnede økonomiske udvikling og 
også har skadelige sociale konsekvenser;

Or. [en]
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Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning 
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle 
inkluderende og ikkediskriminerende 
digital uddannelse af høj kvalitet, som 
sikrer, at det digitale samfund inkluderer 
alle, og er en forudsætning for en 
vellykket digital omstilling og en 
fuldstændig gennemførelse af den digitale 
dagsorden for Europa, som ikke vil lade 
nogen i stikken, vil være til gavn for alle 
og vil bidrage til ligestilling mellem 
kønnene; understreger, at en forøgelse af 
antallet af unge piger og kvinder, der 
påbegynder en digital uddannelse, og som 
kommer ind på IKT-arbejdsmarkedet 
gennem ansættelse af flere personer med 
en bredere vifte af færdigheder og 
talenter, bidrager til at skabe et samfund, 
der inkluderer alle, til at opbygge en mere 
bæredygtig og inkluderende økonomi 
gennem videnskabelig, digital og 
teknologisk innovation og til at udrydde 
lønforskellen mellem mænd og kvinder; 
glæder sig over, at strategien for 
ligestilling mellem mænd og kvinder har 
fokus på ligestilling i forbindelse med den 
digitale omstilling, navnlig den 
opdaterede handlingsplan for digital 
uddannelse, den opdaterede dagsorden for 
færdigheder i Europa og Rådets 
henstilling om erhvervsrettet uddannelse; 
fremhæver behovet for integration af 
kønsaspektet i alle EU-politikker 
vedrørende uddannelse, færdigheder og 
digitalisering; bifalder Kommissionens 
resultattavle for "Women in Digital" 
(WID), som vil overvåge kvinders 
deltagelse i den digitale økonomi; 
tilskynder medlemsstaterne til at tilføje 
undervisning i datalogi til deres nationale 
læseplaner og gennemføre ændringer, der 
vil gøre digital uddannelse attraktiv for 
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både piger og drenge fra en tidlig alder; 
understreger, at digital uddannelse skal 
planlægges og tilrettelægges, så den giver 
drenge og piger mulighed for at lade deres 
interesser og færdigheder komme til 
udtryk på det digitale område og fremmer 
deres kreativitet og innovation; tilskynder 
til en mere social tilgang til IKT- og 
STEM-uddannelse for at fremhæve den 
samfundsmæssige indvirkning af disse 
karrierer, f.eks. ved hjælp af 
introduktionskurser inden for 
samfundsvidenskab til de enkelte tekniske 
fag som led i den digitale uddannelse;

Or. [en]

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning 
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at skabe nye kanaler 
til at få kontakt med piger og til at indføre 
værktøjer, der tilskynder piger og kvinder 
til at give sig i kast med de forskellige 
former for digital uddannelse; 
understreger, at det er nødvendigt at sætte 
ind over for de vedvarende kønsforskelle 
inden for uddannelse ved at uddanne 
lærere og andre undervisere på alle 
uddannelsestrin i processen med at skabe 
forventninger til og fordomme over for 
digitale færdigheder og IKT-karrierer, 
eftersom kvinder fra en tidlig alder 
udsættes for forskelsbehandling og 
fordomme med hensyn til deres digitale 
færdigheder og deres mulighed for at 
deltage i digital uddannelse og på IKT-
arbejdsmarkedet; opfordrer til effektiv 
finansiering og strategier, der omfatter 
positiv særbehandling, livslang læring og 
aktiv tilskyndelse af piger til at 
gennemføre studier inden for IKT- og 
STEM-områderne; understreger, at den 
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mest effektive måde at anvende midlerne 
på er at oprette et særligt 
finansieringsinstrument til at sætte ind 
over for den kønsbestemte digitale kløft; 
understreger, at det er nødvendigt at 
investere i omskolings- og 
opkvalificeringsprogrammer for kvinder, 
når det gælder digital kunnen og de 
relevante digitale færdigheder; minder 
om, at den digitale sektor ændrer sig i et 
stadig hurtigere tempo, og at det derfor 
kun er fornuftigt at gennemføre 
politikker, der skaber muligheder for 
livslang læring for kvinder og unge piger; 

Or. [en]

Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning 
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. insisterer på, at kønsaspektet 
integreres fuldstændigt i den næste 
handlingsplan for digital uddannelse; 
understreger, at digital uddannelse skal 
spille en væsentlig rolle i at øge pigers og 
kvinders deltagelse i den digitale tidsalder, 
og navnlig på områder knyttet til digitalt 
iværksætteri, IKT og STEM, samt ved at 
udrydde den kønsbestemte digitale kløft 
og sikre bedre digital inklusion og digitale 
færdigheder ved at bygge på bedste 
praksis; påpeger, at kønsskævhederne på 
de videregående uddannelser videreføres 
på arbejdsmarkedet, idet kun 5 ud af de 
20 mest almindelige erhverv i EU har 
kønsbalance (med en 40/60-ratio) ifølge 
Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (EIGE)5;
______________
5 https://eige.europa.eu/news/education-
key-breaking-gender-stereotypes , 
https://eige.europa.eu/publications/study-

https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
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and-work-eu-set-apart-gender-report
Or. [en]

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. understreger, at mekaniske, 
tekniske og digitale skolefag temmelig ofte 
har en ubevidst mandlig dagsorden og 
tilgang; fremhæver, at uddannelse kan 
være nøglen til at nedbryde 
kønsstereotyper, og at disse stereotyper 
bør udfordres, og ikke bestyrkes, i 
klasselokalerne med henblik på at skabe 
kønssensitive tilgange til uddannelse og 
undervisning;

Or. [en]

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning 
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. minder om, at en væsentlig 
hindring, som kvinder oplever, når de 
deltager i onlineaktiviteter og sociale 
netværk, er cybervold og chikane på 
internettet, som i uforholdsmæssigt høj 
grad rammer piger og kvinder; 
understreger, at kvinder og unge piger 
også udsættes for fjendtlighed og 
fordomme i al den tid, hvor de er aktive 
inden for IKT-sektoren eller deltager i 
digital uddannelse; bemærker, at 
handlingsplanen for digital uddannelse 
bør tage sigte på at give piger, unge 
kvinder og mænd færdigheder og 
værktøjer, som kan hjælpe dem til at 
reagere på cybervold, mobning og 

https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
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chikane på internettet og til at manøvrere 
i forhold til desinformation; tilskynder 
medlemsstaterne til at fastsætte strenge 
adfærdskodekser og protokoller for 
indberetning af alle tilfælde af chikane til 
de relevante myndigheder; understreger, 
at Istanbulkonventionen om forebyggelse 
og bekæmpelse af vold mod kvinder og 
vold i hjemmet bør ratificeres og 
anvendes;

Or. [en]

Ændringsforslag 15

Forslag til beslutning 
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne såvel som private aktører 
til at finde mere attraktive og kreative 
metoder til at fremhæve kvindelige 
rollemodeller, der har en succesrig 
karriere inden for IKT og STEM, i 
særdeleshed kvindelige ledere inden for 
det digitale og teknologiske område, for at 
motivere, inspirere og tilskynde piger til at 
studere IKT og STEM, nedbryde 
eksisterende stereotyper og styrke 
kvinders tiltro til deres digitale 
færdigheder; understreger, at nye og 
fremspirende teknologier såsom kunstig 
intelligens, robotteknologi og virtual eller 
augmented reality giver spændende nye 
muligheder, som vækker de unge kvinders 
interesse og tilskynder dem til at deltage i 
udviklingen og indførelsen af disse 
teknologier;

Or. [en]
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Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning 
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre en større 
indsats for at fremme digitale 
kompetencer blandt piger for at tilskynde 
dem til at investere i digitale færdigheder 
og til at vælge IKT- og STEM-
karriereveje; fremhæver behovet for 
bevidstgørelse for at imødegå 
forskelsbehandling af og fordomme mod 
kvinder og nødvendigheden af at fremme 
politikker, der bidrager til skabelsen af et 
inkluderende miljø med henblik på at 
fastholde det størst mulige antal kvinder i 
systemet, når de først er kommet ind; 
opfordrer til en bottom-up-tilgang og en 
inkluderende dialog med de relevante 
interessenter, såsom private 
virksomheder, ikkestatslige 
organisationer, statslige institutioner, 
politiske beslutningstagere og 
civilsamfundet, med henblik på at udstyre 
piger med digitale færdigheder, give dem 
inspirerende rollemodeller, styrke 
ligestillingen mellem kønnene og sikre 
beskyttelse af kvinders og pigers 
menneskerettigheder til uddannelse, 
arbejde og et anstændigt levebrød; 
opfordrer til, at der indsamles og 
udveksles oplysninger om eksempler på 
bedste praksis og succesmodeller mellem 
medlemsstaterne for at sikre, at 
underviserne er opmærksomme på den 
kønsbestemte digitale kløft og årsagerne 
hertil, og for at indarbejde sådanne 
praksisser og anbefalinger i de nationale 
uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikker 
ved at medtage målrettede 
foranstaltninger i de nationale 
handlingsplaner;

Or. [en]

Ændringsforslag 17
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Forslag til beslutning 
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. tilskynder forskellige private 
uddannelsesinitiativer med henblik på at 
støtte piger, der gennemgår digital 
uddannelse, og fremme kvinder i digitale 
karrierer ved hjælp af virale historier på 
sociale medier, faglige europæiske 
netværk organiseret af kvinder for 
kvinder og initiativer igangsat af 
teknologivirksomheder; fremhæver 
vigtigheden af Kommissionens "Women 
in Digital"-taskforce og "Digital4Her"-
initiativ;

Or. [en]

Ændringsforslag 18

Forslag til beslutning
Punkt 14 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage hensyn til 
situationen for kvinder og piger med 
handicap samt kvinder og piger i 
regionerne i den yderste periferi eller 
landdistrikter og sikre deres fulde adgang 
til og inklusion i digital uddannelse med 
henblik på at undgå en forværring af den 
digitale kløft;

Or. [en]
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Ændringsforslag 19

Forslag til beslutning 
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. opfordrer medlemsstaterne til at 
tage hensyn til de aktuelle bekymringer 
over risikoen for, at covid-19 spreder sig 
yderligere, til at sikre det højeste niveau af 
foranstaltninger til beskyttelse af 
sundheden for lærere og undervisere, til 
at prioritere initiativer vedrørende 
undervisning i digitale færdigheder, til at 
tage hånd om problemet med manglende 
udstyr ved at give økonomiske og/eller 
materielle incitamenter til sårbare 
studerende og studerende med en dårlig 
socioøkonomisk baggrund, såsom piger i 
landdistrikterne, til i passende grad at 
tilpasse sig den nuværende situation og til 
at udvikle værktøjer til at sikre fuld 
adgang til og velfungerende digital 
uddannelse; understreger, at kvinder 
udfører størstedelen af det ubetalte 
husholdnings- og omsorgsarbejde i 
hjemmet – en andel, der er steget under 
covid-19-pandemien – og understreger, at 
kvinder som følge heraf er mindre 
tilbøjelige til at bruge tilstrækkelig tid på 
at bruge digitale værktøjer og deltage i 
digital uddannelse; anbefaler, at 
indsatsen for at fremme kvinders 
deltagelse og ligestilling mellem kønnene 
på arbejdsmarkedet og med hensyn til 
uddannelse styrkes ved at fremme en 
ligelig fordeling af omsorgsmæssige og 
huslige forpligtelser mellem kvinder og 
mænd og ved at støtte lige udnyttelse af 
forældreorlov og plejeorlov blandt kvinder 
og mænd; opfordrer Kommissionen til, at 
den i sin politik for digital uddannelse 
inkorporerer fleksible læringsmetoder, 
som er udformet specifikt til kvindelige 
omsorgspersoner og andre, der ikke har 
mulighed for at deltage i 
klasseundervisning, men som kan deltage 
i fjernundervisning;
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Or. [en]

Ændringsforslag 20

Forslag til beslutning
Punkt 15 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. anmoder om, at der indsamles 
nuancerede kønsstatistikker til evaluering 
af de politiske resultater, og at der 
indsamles data opdelt efter køn og alder 
for at få et bedre billede af den 
kønsbestemte digitale kløft; bifalder i den 
henseende beslutningen om, at EIGE's 
indeks for ligestilling mellem kønnene 
2020 skal have fokus på arbejde i en 
digital verden;

Or. [en]
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Ændringsforslag 21

Forslag til beslutning
Punkt 15 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15c. bemærker, at medlemsstaterne har 
en vigtig rolle at spille med hensyn til at 
sikre, at offentlig uddannelse finder sted 
på måder, der styrker ligestillingen 
mellem kønnene, giver de nødvendige 
digitale færdigheder til alle og bekæmper 
kønsstereotyper for piger og drenge, 
navnlig inden for IKT;

Or. [en]

Ændringsforslag 22

Forslag til beslutning
Punkt 15 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15d. understreger, at kønsbudgettering 
og integrering af kønsaspektet skal være 
en del af enhver politik, herunder 
politikkerne for digital uddannelse;

Or. [en]


