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Ændringsforslag 1
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Henvisning 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionens 
meddelelse af 5. marts 2020 med titlen 
"Et EU med ligestilling: strategi for 
ligestilling mellem mænd og kvinder 
2020-2025" (COM(2020)0152),

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2
Monika Vana

Forslag til beslutning
Henvisning 5 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til studiet med titlen 
"Economic benefits of gender equality in 
the EU, How gender equality in STEM 
education leads to economic growth" 
udgivet af Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder den 
10. august 20171a,
_________________
1a 
https://eige.europa.eu/publications/econo
mic-benefits-gender-equality-eu-how-
gender-equality-stem-education-leads-
economic-growth.

Or. en

Ændringsforslag 3
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald
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Forslag til beslutning
Henvisning 6 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til strategirammen for 
det europæiske samarbejde på 
uddannelsesområdet (ET 2020),

Or. en

Ændringsforslag 4
Monika Vana

Forslag til beslutning
Henvisning 8 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
21. januar 2021 om udligning af den 
kønsbestemte digitale kløft: Kvinders 
deltagelse i den digitale økonomi1a,

_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2021-0026_DA.html.

Or. en

Ændringsforslag 5
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Henvisning 8 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Rådets 
konklusioner af 6. december 2018 om 
kønsligestilling, ungdom og digitalisering,
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Or. en

Ændringsforslag 6
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Henvisning 9 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionens 
meddelelse af 10. juni 2016 med titlen 
"En ny dagsorden for færdigheder i 
Europa: En fælles indsats for at styrke 
den menneskelige kapital, 
beskæftigelsesegnethed og 
konkurrenceevnen" (COM(2016)0381),

Or. en

Ændringsforslag 7
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Henvisning 10 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til FN's 
internationale dag for kvinder og piger 
inden for videnskaben den 11. februar 
med det formål at opnå fuld og lige 
adgang til og deltagelse af kvinder og 
piger i videnskaben og at opnå en højere 
grad af kønsligestilling og en styrkelse af 
kvinders og pigers selvstændighed,

Or. en

Ændringsforslag 8
Elena Kountoura
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Forslag til beslutning
Henvisning 10 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til 2030-dagsordenen 
for bæredygtig udvikling, som trådte i 
kraft i 2016, og navnlig til mål for 
bæredygtig udvikling nr. 5 om ligestilling 
mellem mænd og kvinder,

Or. en

Ændringsforslag 9
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Henvisning 10 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til "Women in 
Digital"-resultattavlen fra 20201a,

_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
less-likely-work-or-be-skilled-ict.

Or. en

Ændringsforslag 10
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Henvisning 10 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 8. 
oktober 2015 om anvendelsen af Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv,

Or. en

Ændringsforslag 11
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Henvisning 10 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til 
kønsligestillingsindeksrapporten 2020 fra 
Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (EIGE),

Or. en

Ændringsforslag 12
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Henvisning 10 c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til FN's konvention 
om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder (CEDAW) 
vedtaget i 1979 , navnlig artikel 11,

Or. en

Ændringsforslag 13
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald
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Forslag til beslutning
Henvisning 10 c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 
21. januar 2021 om udligning af den 
kønsbestemte digitale kløft: Kvinders 
deltagelse i den digitale økonomi,

Or. en

Ændringsforslag 14
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Henvisning 10 d (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til rapporten fra Det 
Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (EIGE) af 10. 
august 2017 med titlen "Economic 
Benefits of Gender Equality in the 
European Union: How gender equality in 
STEM education leads to economic 
growth",

Or. en

Ændringsforslag 15
Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
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bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser; der henviser til, at 
blot det at give kvinder i STEM og deres 
professionelle bidrag større synlighed kan 
skabe succesrige rollemodeller og større 
inklusion, foruden at øge 
transformationen og innovationen i vores 
samfund til fordel for den generelle 
befolkning;

Or. es

Ændringsforslag 16
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
værdi og et centralt mål for EU såvel som 
en grundlæggende forudsætning for, at 
kvinder og piger kan udøve deres 
menneskerettigheder fuldt ud, og er af 
afgørende betydning for styrkelsen af deres 
position, udviklingen af deres fulde 
potentiale og for at opnå et bæredygtigt og 
inklusivt samfund; der henviser til, at den 
utilstrækkelige anvendelse af menneskelig 
kapital, der er forbundet med 
kønsdiskrimination, -stereotyper og 
uligheder mellem kønnene, mindsker de 
potentielle fordele for den offentlige sektor 
og virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser; der henviser til, at 
fjernelsen af de gamle kønsopdelte 
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arbejdsmarkedsmønstre vil fremme 
ligestilling mellem kønnene;

Or. en

Ændringsforslag 17
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser; gør opmærksom på, 
at valget om at udøve en bestemt 
erhvervsaktivitet bør forblive et valg, hvad 
angår kvinder; gør opmærksom på 
vigtigheden af mødrenes rolle for 
samfundet;

Or. fr

Ændringsforslag 18
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, 
Hilde Vautmans

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
kombineret med intersektionel 
forskelsbehandling, mindsker de 
potentielle fordele for virksomhederne 
inden for forskning og innovation og for 
den overordnede økonomiske udvikling og 
har negative sociale konsekvenser; der 
henviser til, at kvinder vil kunne spille en 
vigtig rolle i at udfylde manglen på 
arbejdskraft på EU's arbejdsmarked, 
særligt inden for ingeniørvirksomhed og 
IKT;

Or. en

Ændringsforslag 19
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem 
kønnene, mindsker de potentielle fordele 
for virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder er en 
grundlæggende forudsætning for, at 
kvinder, piger og drenge kan udøve deres 
menneskerettigheder fuldt ud, og er af 
afgørende betydning for deres fuldkomne 
udvikling og for at opnå et retfærdigt 
samfund, hvor mænd og kvinder har lige 
muligheder i virksomhederne inden for 
forskning og innovation og den 
overordnede økonomiske udvikling;
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sociale konsekvenser;

Or. es

Ændringsforslag 20
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder er en af EU's 
kerneværdier og en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

Or. en

Ændringsforslag 21
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene med respekt for deres 
gensidige forskelligheder er en 
grundlæggende forudsætning for, at 
kvinder og piger kan udøve deres 
menneskerettigheder fuldt ud, og er af 
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bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

afgørende betydning for styrkelsen af deres 
position og for at opnå et bæredygtigt og 
inklusivt samfund; der henviser til, at den 
utilstrækkelige anvendelse af menneskelig 
kapital, der er forbundet med uligheder 
mellem kønnene, mindsker de potentielle 
fordele for virksomhederne inden for 
forskning og innovation og for den 
overordnede økonomiske udvikling og har 
negative sociale konsekvenser;

Or. fr

Ændringsforslag 22
Monika Vana

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at diskriminationen mod 
kvinder, der er forbundet med uligheder 
mellem kønnene, har en lang række 
skadelige sociale og økonomiske 
konsekvenser, herunder en forringelse af 
de potentielle fordele for virksomhederne 
inden for forskning og innovation og for 
den overordnede økonomiske udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 23
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Betragtning A
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er en grundlæggende 
forudsætning for, at kvinder og piger kan 
udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, 
og er af afgørende betydning for styrkelsen 
af deres position og for at opnå et 
bæredygtigt og inklusivt samfund; der 
henviser til, at den utilstrækkelige 
anvendelse af menneskelig kapital, der er 
forbundet med uligheder mellem kønnene, 
mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og 
innovation og for den overordnede 
økonomiske udvikling og har negative 
sociale konsekvenser;

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder er en 
grundlæggende forudsætning for, at 
kvinder og piger kan udøve deres 
menneskerettigheder fuldt ud, og er af 
afgørende betydning for styrkelsen af deres 
position og for at opnå et bæredygtigt og 
inklusivt samfund; der henviser til, at den 
utilstrækkelige anvendelse af menneskelig 
kapital, der er forbundet med uligheder 
mellem kønnene, mindsker de potentielle 
fordele for virksomhederne inden for 
forskning og innovation og for den 
overordnede økonomiske udvikling og har 
negative sociale konsekvenser;

Or. fr

Ændringsforslag 24
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU står over for 
en hidtil uset mangel på kvinder i karrierer 
og uddannelser inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM), navnlig i betragtning 
af at kvinderne udgør 52 % af den 
europæiske befolkning, mens kun to ud af 
fem naturvidenskabelige forskere og 
ingeniører er kvinder6; der henviser til, at 
selv om der har været en positiv tendens i 
pigers inddragelse i og interesse for 
STEM-uddannelser, er procentsatserne 
fortsat utilstrækkelige; der henviser til, at 
holdningerne til STEM ikke varierer 
mellem drenge og piger gennem 
grundskoleuddannelsen, og at piger ofte 
klarer sig bedre end drenge i STEM- og 
IKT-relaterede opgaver7; der henviser til, 
at piger imidlertid frygter, at de vil have 

B. der henviser til, at EU står over for 
en hidtil uset mangel på kvinder i karrierer 
og uddannelser inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM), navnlig i betragtning 
af at kvinderne udgør 52 % af den 
europæiske befolkning og 57,7 % af alle 
personer med videregående uddannelser i 
EU5a, mens kun to ud af fem 
naturvidenskabelige forskere og ingeniører 
er kvinder6; der henviser til, at selv om der 
har været en positiv tendens i pigers 
inddragelse i og interesse for STEM-
uddannelser, er procentsatserne fortsat 
utilstrækkelige med en fortsat markant 
underrepræsentation af kvinder og piger; 
der henviser til, at en skarp kønsopdeling 
blandt STEM-studerende og -uddannede 
lægger kimen til en fremtidig 
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færre muligheder end drenge inden for 
STEM-relaterede karrierer;

kønsopdeling i STEM-relaterede erhverv; 
der henviser til, at holdningerne til STEM 
ikke varierer mellem drenge og piger 
gennem grundskoleuddannelsen, og at 
piger ofte klarer sig bedre end drenge i 
STEM- og IKT-relaterede opgaver7; der 
henviser til, at kønsforskelle inden for 
STEM-fag på videregående uddannelser 
ikke kan forklares med akademisk 
formåen, eftersom piger og drenge opnår 
de samme resultater i naturvidenskab og 
matematik på gymnasieniveau; der 
henviser til, at piger imidlertid frygter, at 
de vil have færre muligheder end drenge 
inden for STEM-relaterede karrierer; der 
henviser til, at sociale normer og 
kønsspecifikke forventninger med hensyn 
til karrierevalg, ofte forstærket af 
uddannelsesmæssigt indhold og pensum, 
er de vigtigste årsager til kønsbestemt 
opdeling på videregående uddannelser; 
der henviser til, at det er særligt 
vanskeligt for kvinder med ressourcesvage 
socioøkonomiske baggrunde at få adgang 
til STEM-sektoren;

_________________ _________________
5a Eurostat: Statistik om videregående 
uddannelser, data udtrukket i september 
2020.

6 Eurostat: Menneskelige ressourcer inden 
for videnskab og teknologi, årlige 
gennemsnitlige data for 2016-2020.

6 Eurostat: Menneskelige ressourcer inden 
for videnskab og teknologi, årlige 
gennemsnitlige data for 2016-2020.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al.: Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al.: Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

Or. en

Ændringsforslag 25
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning



PE680.746v01-00 16/134 AM\1223259DA.docx

DA

Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU står over for 
en hidtil uset mangel på kvinder i karrierer 
og uddannelser inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM), navnlig i betragtning 
af at kvinderne udgør 52 % af den 
europæiske befolkning, mens kun to ud af 
fem naturvidenskabelige forskere og 
ingeniører er kvinder6; der henviser til, at 
selv om der har været en positiv tendens i 
pigers inddragelse i og interesse for 
STEM-uddannelser, er procentsatserne 
fortsat utilstrækkelige; der henviser til, at 
holdningerne til STEM ikke varierer 
mellem drenge og piger gennem 
grundskoleuddannelsen, og at piger ofte 
klarer sig bedre end drenge i STEM- og 
IKT-relaterede opgaver7; der henviser til, 
at piger imidlertid frygter, at de vil have 
færre muligheder end drenge inden for 
STEM-relaterede karrierer;

B. der henviser til, at EU står over for 
en hidtil uset mangel på kvinder i karrierer 
og uddannelser inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM), navnlig i betragtning 
af at kvinderne udgør 52 % af den 
europæiske befolkning, mens kun to ud af 
fem naturvidenskabelige forskere og 
ingeniører er kvinder6; der henviser til, at 
selv om der har været en positiv tendens i 
pigers inddragelse i og interesse for 
STEM-uddannelser, er procentsatserne 
fortsat utilstrækkelige; der henviser til, at 
holdningerne til STEM ikke varierer 
mellem drenge og piger gennem 
grundskoleuddannelsen, og at piger ofte 
klarer sig bedre end drenge i STEM- og 
IKT-relaterede opgaver7; der henviser til, 
at piger imidlertid frygter, at de vil have 
færre muligheder end drenge inden for 
STEM-relaterede karrierer; der henviser 
til, at kvinder er underrepræsenterede på 
alle niveauer af den digitale sektor i 
Europa, fra studerende (32 % på 
bachelor- og kandidatniveau eller et 
tilsvarende niveau) til akademiske 
topstillinger (15 %); der henviser til at 
kløften er størst inden for specialist-IKT-
kompetencer, hvor kun 18 % er kvinder i 
EU7a;

_________________ _________________
6 Eurostat: Menneskelige ressourcer inden 
for videnskab og teknologi, årlige 
gennemsnitlige data for 2016-2020.

6 Eurostat: Menneskelige ressourcer inden 
for videnskab og teknologi, årlige 
gennemsnitlige data for 2016-2020.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al.: Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al.: Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.
7a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-economy-
scoreboard-shows-women-europe-are-
less-likely-work-or-be-skilled-ict.
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Or. en

Ændringsforslag 26
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU står over for 
en hidtil uset mangel på kvinder i karrierer 
og uddannelser inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM), navnlig i betragtning 
af at kvinderne udgør 52 % af den 
europæiske befolkning, mens kun to ud af 
fem naturvidenskabelige forskere og 
ingeniører er kvinder6; der henviser til, at 
selv om der har været en positiv tendens i 
pigers inddragelse i og interesse for 
STEM-uddannelser, er procentsatserne 
fortsat utilstrækkelige; der henviser til, at 
holdningerne til STEM ikke varierer 
mellem drenge og piger gennem 
grundskoleuddannelsen, og at piger ofte 
klarer sig bedre end drenge i STEM- og 
IKT-relaterede opgaver7; der henviser til, 
at piger imidlertid frygter, at de vil have 
færre muligheder end drenge inden for 
STEM-relaterede karrierer;

B. der henviser til, at EU står over for 
en formodet hidtil uset mangel på kvinder i 
karrierer og uddannelser inden for 
naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM), navnlig i betragtning af at 
kvinderne udgør 52 % af den europæiske 
befolkning, mens det lader til, at kun to ud 
af fem naturvidenskabelige forskere og 
ingeniører er kvinder; der henviser til, at 
der har været en positiv tendens i pigers 
inddragelse i og interesse for STEM-
uddannelser;

_________________
6 Eurostat: Menneskelige ressourcer 
inden for videnskab og teknologi, årlige 
gennemsnitlige data for 2016-2020.
7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al.: Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

Or. es

Ændringsforslag 27
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Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU står over for 
en hidtil uset mangel på kvinder i karrierer 
og uddannelser inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM), navnlig i betragtning 
af at kvinderne udgør 52 % af den 
europæiske befolkning, mens kun to ud af 
fem naturvidenskabelige forskere og 
ingeniører er kvinder6; der henviser til, at 
selv om der har været en positiv tendens i 
pigers inddragelse i og interesse for 
STEM-uddannelser, er procentsatserne 
fortsat utilstrækkelige; der henviser til, at 
holdningerne til STEM ikke varierer 
mellem drenge og piger gennem 
grundskoleuddannelsen, og at piger ofte 
klarer sig bedre end drenge i STEM- og 
IKT-relaterede opgaver7; der henviser til, 
at piger imidlertid frygter, at de vil have 
færre muligheder end drenge inden for 
STEM-relaterede karrierer;

B. der henviser til, at EU 
tilsyneladende står over for en mangel på 
kvinder i karrierer og uddannelser inden 
for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM), navnlig i betragtning af at 
kvinderne udgør 52 % af den europæiske 
befolkning, mens to ud af fem 
naturvidenskabelige forskere og ingeniører 
er kvinder6; der henviser til, at der har 
været en positiv tendens i pigers 
inddragelse i og interesse for STEM-
uddannelser; der henviser til, at 
holdningerne til STEM ikke varierer 
mellem drenge og piger gennem 
grundskoleuddannelsen, og at piger ofte 
klarer sig bedre end drenge i STEM- og 
IKT-relaterede opgaver7;

_________________ _________________
6 Eurostat: Menneskelige ressourcer inden 
for videnskab og teknologi, årlige 
gennemsnitlige data for 2016-2020.

6 Eurostat: Menneskelige ressourcer inden 
for videnskab og teknologi, årlige 
gennemsnitlige data for 2016-2020.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al.: Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. 
et al.: Gender differences in individual 
variation in academic grades fail to fit 
expected patterns for STEM, Nature 
Communications 9, 3777, 2018.

Or. en

Ændringsforslag 28
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Betragtning B a (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at kvinder ifølge 
de tilgængelige statistikker og 
undersøgelser er underrepræsenteret i de 
fleste videnskabelige, tekniske og 
ledelsesmæssige stillinger og på de højere 
niveauer i hierarkiet, selv inden for 
sektorer, hvor de udgør et flertal, såsom 
undervisningssektoren; der henviser til, at 
kvinder både i uddannelses- og 
karrieremæssig henseende er stærkt 
underrepræsenteret inden for 
fagområderne naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM-fagområderne) og kun tegner sig 
for 24 % af de videnskabelige og 
ingeniørmæssige fagkredse;

Or. lt

Ændringsforslag 29
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Betragtning B a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at lærere og 
forældre kan forværre kønsstereotyperne 
ved at afskrække piger fra at gå efter 
STEM-studier og -karrierer; der henviser 
til, at man ved at fjerne kønsspecifikke 
forventninger til erhverv og fremme 
kvindelige rollemodeller inden for STEM 
kan tilskynde piger til at studere 
naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvidenskab og matematik;

Or. en

Ændringsforslag 30
Jadwiga Wiśniewska
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Forslag til beslutning
Betragtning B a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at kvinder er 
stærkt underrepræsenteret i informations- 
og kommunikationsteknologisektoren 
(IKT-sektoren) (17 %), blandt uddannede 
inden for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvidenskab og matematik (STEM) 
(36 %), idet andelen af mænd, der 
arbejder i en digital sektor, er 3,1 gange 
større end andelen af kvinder; 

Or. en

Ændringsforslag 31
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper eller et negativt 
arbejdsmiljø; der henviser til, at en 
udligning af den kønsbestemte forskel i 
karrierer inden for STEM-fagene ville 
bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper og fordomme, 
bevidst eller ubevidst forudindtagethed, 
kønsdiskrimination, systemisk seksuel 
chikane og negativt arbejdsmiljø; der 
henviser til, at der er rapporteret om stor 
forekomst af seksuel chikane på STEM-
uddannelsessteder, herunder skoler, 
universiteter og arbejdspladser, hvilket 
yderligere udelukker kvinder fra sektoren; 
der henviser til, at en udligning af 
kønsskævheden inden for STEM-
uddannelserne kan reducere skævheden i 
kompetencefordelingen, øge 
beskæftigelsen og produktiviteten blandt 
kvinder og reducere den 
beskæftigelsesmæssige kønsopdeling, 
hvilket i sidste ende vil skabe økonomisk 



AM\1223259DA.docx 21/134 PE680.746v01-00

DA

vækst gennem såvel højere produktivitet 
som øget arbejdskraft; der henviser til, at 
kønsligestillingspolitikker har en stor 
indvirkning på BNP sammenlignet med 
arbejdsmarkeds- og 
uddannelsespolitikker; der henviser til, at 
en udligning af den kønsbestemte forskel i 
karrierer inden for STEM-fagene ville 
bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville være et skridt imod 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
opfyldelsen af kvinders og pigers 
menneskerettigheder, og at den ville have 
en positiv indvirkning på mindskelsen af 
den kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

_________________ _________________
8Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

8Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

Or. en

Ændringsforslag 32
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper eller et negativt 
arbejdsmiljø; der henviser til, at en 
udligning af den kønsbestemte forskel i 

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af kulturel 
afskrækkelse, negativt arbejdsmiljø og 
manglen på kvindelige rollemodeller og 
mentorer; der henviser til, at en udligning 
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karrierer inden for STEM-fagene ville 
bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

af den kønsbestemte forskel i karrierer 
inden for STEM-fagene ville bidrage til en 
stigning i EU's BNP pr. indbygger på 
mellem 2,2 og 3,0 % i 20508; der henviser 
til, at en udligning af den kønsbestemte 
forskel i karrierer inden for STEM-fagene 
ville have en positiv indvirkning på 
mindskelsen af den kønsbestemte 
lønforskel og den kønsbestemte 
pensionsforskel;

_________________ _________________
8Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

8Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

Or. en

Ændringsforslag 33
Monika Vana

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper eller et negativt 
arbejdsmiljø; der henviser til, at en 
udligning af den kønsbestemte forskel i 
karrierer inden for STEM-fagene ville 
bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper, diskrimination 
eller et negativt arbejdsmiljø; der henviser 
til, at en udligning af den kønsbestemte 
forskel i karrierer inden for STEM-fagene 
ville bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;
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_________________ _________________
8Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

8Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

Or. en

Ændringsforslag 34
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper eller et negativt 
arbejdsmiljø; der henviser til, at en 
udligning af den kønsbestemte forskel i 
karrierer inden for STEM-fagene ville 
bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper eller et negativt 
arbejdsmiljø; der henviser til, at en 
mindskelse af den kønsbestemte forskel i 
karrierer inden for STEM-fagene kunne 
bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508 ; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

_________________ _________________
8 Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

8 Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.
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Or. fr

Ændringsforslag 35
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper eller et negativt 
arbejdsmiljø; der henviser til, at en 
udligning af den kønsbestemte forskel i 
karrierer inden for STEM-fagene ville 
bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, kan være mindre tilbøjelige end mænd 
til at søge job inden for disse fagområder 
eller forblive i sådanne job som følge af et 
negativt arbejdsmiljø; der henviser til, at en 
udligning af den forskellige interesse i 
karrierer inden for STEM-fagene ifølge en 
rapport ville bidrage til en stigning i EU's 
BNP pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % 
i 2050; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

_________________
8 Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (EIGE): 
Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

Or. es

Ændringsforslag 36
Annika Bruna

Forslag til beslutning
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Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job som følge af de 
dominerende stereotyper eller et negativt 
arbejdsmiljø; der henviser til, at en 
udligning af den kønsbestemte forskel i 
karrierer inden for STEM-fagene ville 
bidrage til en stigning i EU's BNP 
pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 
20508; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville have en positiv 
indvirkning på mindskelsen af den 
kønsbestemte lønforskel og den 
kønsbestemte pensionsforskel;

C. der henviser til, at kvinder, der 
opnår en kandidatgrad inden for STEM-
fag, er mindre tilbøjelige end mænd til at 
søge job inden for disse fagområder eller 
forblive i sådanne job, navnlig som følge 
af deres personlige og familiemæssige 
ønsker; der henviser til, at en udligning af 
den kønsbestemte forskel i karrierer inden 
for STEM-fagene ville bidrage til en 
stigning i EU's BNP pr. indbygger på 
mellem 2,2 og 3,0 % i 20508; der henviser 
til, at en udligning af den kønsbestemte 
forskel i karrierer inden for STEM-fagene 
ville have en positiv indvirkning på 
mindskelsen af den kønsbestemte 
lønforskel og den kønsbestemte 
pensionsforskel;

_________________ _________________
8 Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

8 Briefingpapir fra Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: 
"How gender equality in STEM education 
leads economic growth" (Hvordan 
ligestilling mellem kønnene inden for 
STEM-uddannelser fører til økonomisk 
vækst), 2018.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at kønsstereotyper 
i høj grad påvirker fagvalget; der henviser 
til, at meget få teenagepiger i EU's 
medlemsstater (mindre end 3 %) 
udtrykker interesse i at arbejde inden for 
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IKT-fagområdet, når de er 30 år gamle1a; 
der henviser til, at lærere og forældre kan 
forværre kønsstereotyperne ved at 
afskrække piger fra at gå efter en karriere 
inden for IKT; der henviser til, at 
udryddelse af kønsspecifikke 
forventninger til erhverv og fremme af 
kvindelige rollemodeller inden for 
videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed 
og matematik (STEM) og IKT kan 
tilskynde piger til at studere IKT;
_________________
1a 2018 International Computer and 
Information Literacy Study (ICILS).

Or. en

Ændringsforslag 38
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at politikker, der 
målrettet søger at øge kvinders deltagelse 
inden for områder, der vedrører 
naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM) samt kunstig intelligens, og 
vedtagelse af en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor skal fremmes yderligere;

Or. en

Ændringsforslag 39
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at kulturelt 
begrundet fravalg og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og fører til 
forskelsbehandling og færre muligheder 
for kvinder på arbejdsmarkedet;

Or. en

Ændringsforslag 40
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Betragtning C b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at der stadig er en 
manglende interesse for IKT- og STEM-
studierne hos piger, hvilket fører til 
mistede sociale og økonomiske 
muligheder og potentielt forhindrer 
udligningen af kønsskævheden og 
lønforskellene 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;

Or. en

Ændringsforslag 41
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Betragtning C c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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Cc. 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, og lige nu mere end 
nogensinde i disse måneder med 
nedlukning på grund af covid-19-
udbruddet, hvor alle er afhængige af en 
internetforbindelse for at kunne arbejde, 
studere eller købe mad;

Or. en

Ændringsforslag 42
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det lave antal 
kvinder, der arbejder med innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens, kan 
have en negativ indflydelse på disse 
teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, hvilket fører til fastholdelse af 
den nuværende forskelsbehandling og 
aktuelle stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer";

udgår

Or. en

Ændringsforslag 43
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det lave antal 
kvinder, der arbejder med innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens, kan 
have en negativ indflydelse på disse 

D. der henviser til, at kønsforskellene 
blandt softwareudviklere og ingeniører, 
der arbejder med innovative teknologier 
såsom kunstig intelligens, er bekymrende, 
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teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, hvilket fører til fastholdelse af 
den nuværende forskelsbehandling og 
aktuelle stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer";

da det kan have en negativ indflydelse på 
disse teknologiers udformning, udvikling 
og indførelse, hvilket fører til fastholdelse 
af den nuværende forskelsbehandling og 
aktuelle stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer"; der 
henviser til, at afhjælpning af disse 
skævheder kræver større opmærksomhed, 
tekniske løsninger og udvikling af tydelige 
krav om etik, ansvarlighed og 
gennemsigtighed; der henviser til, at 
ufuldstændige og unøjagtige datasæt, 
mangel på kønsopdelte data og fejlagtige 
algoritmer kan forstyrre behandlingen og 
ræsonnementerne i et AI-system og 
derved bringe opnåelsen af ligestilling i 
samfundet i fare;

Or. en

Ændringsforslag 44
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det lave antal 
kvinder, der arbejder med innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens, kan 
have en negativ indflydelse på disse 
teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, hvilket fører til fastholdelse af 
den nuværende forskelsbehandling og 
aktuelle stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer";

D. der henviser til, at det lave antal 
kvinder, der arbejder med innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens, kan 
have en negativ indflydelse på disse 
teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, hvilket fører til fastholdelse af 
den nuværende forskelsbehandling og 
aktuelle stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer"; der 
henviser til, at bestræbelserne på at 
imødegå kønsrelaterede skævheder og 
uligheder i den digitale sektor er 
utilstrækkelige; der henviser til, at der 
fortsat er kønsforskelle på tværs af alle 
digitale teknologiområder og navnlig 
inden for AI, hvorved den 
mandsorienterede udvikling i den digitale 
sektor vil være cementeret inden for en 
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overskuelig fremtid;

Or. en

Ændringsforslag 45
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det lave antal 
kvinder, der arbejder med innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens, kan 
have en negativ indflydelse på disse 
teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, hvilket fører til fastholdelse af 
den nuværende forskelsbehandling og 
aktuelle stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer";

D. der henviser til, at kvinder pga. 
deres sensibilitet bidrager med et 
anderledes og berigende syn på 
teknologiernes udformning, udvikling og 
indførelse.

Or. fr

Ændringsforslag 46
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det lave antal 
kvinder, der arbejder med innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens, kan 
have en negativ indflydelse på disse 
teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, hvilket fører til fastholdelse af 
den nuværende forskelsbehandling og 
aktuelle stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer";

D. der henviser til, at det lave antal 
kvinder, der arbejder med innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens, kan 
have en negativ indflydelse på disse 
teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, forudsat de svarer til 
kvindernes interesser og behov;

Or. es
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Ændringsforslag 47
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at det lave antal 
kvinder, der arbejder med innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens, kan 
have en negativ indflydelse på disse 
teknologiers udformning, udvikling og 
indførelse, hvilket fører til fastholdelse af 
den nuværende forskelsbehandling og 
aktuelle stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer";

D. der henviser til, at 
underrepræsentationen af kvinder, der 
arbejder med innovative teknologier såsom 
kunstig intelligens, kan have en negativ 
indflydelse på disse teknologiers 
udformning, udvikling og indførelse, 
hvilket fører til fastholdelse af den 
nuværende forskelsbehandling og aktuelle 
stereotyper og udvikling af 
"kønsdiskriminerende algoritmer";

Or. en

Ændringsforslag 48
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Betragtning D a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Da. der henviser til, at kun få 
medlemsstater har indført bestemmelser 
om ligestilling mellem kønnene i deres 
retlige rammer for forskning, og at der 
ikke i tilstrækkelig grad fokuseres på 
integrering af kønsaspektet i nationale 
forskningsprogrammer;

Or. lt

Ændringsforslag 49
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Betragtning E
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at 
kønsdiskriminerende teknologier 
hovedsagelig skyldes ikkeopdelte data og 
manglen på et kønsperspektiv inden for 
forskning, hvilket kan have skadelige 
konsekvenser for kvinders sundhed og 
trivsel og produkternes sikkerhed og kan 
have en negativ indvirkning på 
karriereudviklingen9;

E. der henviser til, at de nye 
teknologiers diskrimination i relation til 
køn, etnicitet, race, hudfarve, sprog, 
religion, national og social oprindelse og 
forbindelse til nationale minoriteter 
hovedsagelig skyldes ikkeopdelte data og 
manglen på et ikkediskriminerende 
perspektiv inden for forskning, hvilket kan 
have skadelige og farlige konsekvenser for 
kvinders sundhed og trivsel, i særdeleshed 
for kvinder og piger, der udsættes for 
intersektionel diskrimination, og 
produkternes sikkerhed og kan have en 
negativ indvirkning på deres personlige og 
karrieremæssige udvikling9;

_________________ _________________
9Rapport fra ekspertgruppen "Innovation 
through Gender": Gendered Innovations: 
How Gender Analysis Contributes to 
Research (Kønsbestemt innovation: 
hvordan kønsanalyse bidrager til 
forskning), Generaldirektoratet for 
Forskning og Innovation, Europa-
Kommissionen, 2013.

9Rapport fra ekspertgruppen "Innovation 
through Gender": Gendered Innovations: 
How Gender Analysis Contributes to 
Research (Kønsbestemt innovation: 
hvordan kønsanalyse bidrager til 
forskning), Generaldirektoratet for 
Forskning og Innovation, Europa-
Kommissionen, 2013.

Or. en

Ændringsforslag 50
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at 
kønsdiskriminerende teknologier 
hovedsagelig skyldes ikkeopdelte data og 
manglen på et kønsperspektiv inden for 
forskning, hvilket kan have skadelige 
konsekvenser for kvinders sundhed og 
trivsel og produkternes sikkerhed og kan 
have en negativ indvirkning på 

E. der henviser til, at den kvindelige 
faktor i teknologier kan have en negativ 
indvirkning på karriereudviklingen;
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karriereudviklingen9;

_________________
9 Rapport fra ekspertgruppen "Innovation 
through Gender": Gendered Innovations: 
How Gender Analysis Contributes to 
Research (Kønsbestemt innovation: 
hvordan kønsanalyse bidrager til 
forskning), Generaldirektoratet for 
Forskning og Innovation, Europa-
Kommissionen, 2013.

Or. es

Ændringsforslag 51
Monika Vana

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at 
kønsdiskriminerende teknologier 
hovedsagelig skyldes ikkeopdelte data og 
manglen på et kønsperspektiv inden for 
forskning, hvilket kan have skadelige 
konsekvenser for kvinders sundhed og 
trivsel og produkternes sikkerhed og kan 
have en negativ indvirkning på 
karriereudviklingen9;

E. der henviser til, at 
kønsdiskriminerende teknologier 
hovedsagelig skyldes ikkeopdelte data, 
manglen på situeret viden og anvendelsen 
af et kønsperspektiv inden for forskning, 
hvilket kan have skadelige konsekvenser 
for kvinders sundhed og trivsel og 
produkternes sikkerhed og kan have en 
negativ indvirkning på 
karriereudviklingen9;

_________________ _________________
9Rapport fra ekspertgruppen "Innovation 
through Gender": Gendered Innovations: 
How Gender Analysis Contributes to 
Research (Kønsbestemt innovation: 
hvordan kønsanalyse bidrager til 
forskning), Generaldirektoratet for 
Forskning og Innovation, Europa-
Kommissionen, 2013.

9Rapport fra ekspertgruppen "Innovation 
through Gender": Gendered Innovations: 
How Gender Analysis Contributes to 
Research (Kønsbestemt innovation: 
hvordan kønsanalyse bidrager til 
forskning), Generaldirektoratet for 
Forskning og Innovation, Europa-
Kommissionen, 2013.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at covid-19-
pandemien, med indførelsen af den 
digitale arbejdsplads, vil ændre måden, 
hvorpå vi udfører vores arbejde i 
fremtiden; der henviser til, at grænserne 
mellem arbejds- og familieliv vil blive 
udvisket med indførelsen af 
hjemmearbejde, og at problemet med at 
afbalancere karriere og børnefødsler først 
og fremmest vil være kvindens; der 
henviser til, at den hurtige digitale 
omstilling vil ramme kvindernes arbejde 
skævt på mange områder; der henviser til, 
at ændringerne i beskæftigelsesstrukturen 
giver mulighed for at ændre etablerede 
kønsmønstre på arbejdsmarkedet, særligt 
set i lyset af den hurtige stigning i 
kvindernes kompetencer;

Or. en

Ændringsforslag 53
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at kvinder og 
mænd er forskellige og komplementære, 
og at de har divergerende præferencer; 
der henviser til, at det er forståeligt, at de 
træffer forskellige valg i forbindelse med 
uddannelse og erhverv; der henviser til, at 
et flertal af mænd således vælger STEM, 
hvorimod de er stærkt underrepræsenteret 
(85 % kvinder) inden for filosofi, sprog, 
økonomi og samfundsvidenskab eller 
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paramedicin; der henviser til, at disse tal 
hovedsagelig er begrundet af individers 
frie valg;

Or. fr

Ændringsforslag 54
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at kvinder stadig 
støder på forhindringer, når de etablerer 
egne virksomheder, som følge af de fortsat 
eksisterende fordomme og stereotyper; der 
henviser til, at der er behov for at fremme 
og støtte større iværksætterånd blandt 
kvinder og udvikle et miljø, hvor 
kvindelige iværksættere og 
familieforetagender kan trives og 
virksomhed belønnes, ved at træffe de 
nødvendige foranstaltninger på grundlag 
af en udveksling af bedste praksis og ved 
at tage særligt hensyn til mødre;

Or. lt

Ændringsforslag 55
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at det er 
nødvendigt med en STEM-uddannelse, 
som er centreret omkring kvindernes ægte 
interesser i overensstemmelse med deres 
egen sensibilitet og natur på de områder, 
hvor de føler sig mest realiserede, og 
under hensyntagen til deres naturlige 
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tilbøjelighed til moderskab og familieliv;

Or. es

Ændringsforslag 56
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at der bør lægges 
vægt på de faktorer, der motiverer og 
støtter pigers interesse i STEM-studier, 
relaterede karrierer og digitalt 
iværksætteri såsom fremme af kvindelige 
rollemodeller, lærermentorer, 
godkendelse af ekspertgrupper, udvikling 
af kreativitet og praktisk erfaring;

Or. en

Ændringsforslag 57
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at kønsstereotyper 
allerede under uddannelsen udgør en 
alvorlig hindring for lighed mellem 
mandlige og kvindelige studerende og gør 
kløften i STEM-jobsektoren større og 
derfor udgør en alvorlig hindring for 
ligheden mellem kvinder og mænd;

Or. en

Ændringsforslag 58
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Monika Vana

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at 55 % af 
kvinderne i EU har oplevet seksuel 
chikane, efter at de er blevet 15 år1c; der 
henviser til, at kvinder inden for STEM-
sektoren har rapporteret om stor 
forekomst af seksuel chikane i både 
uddannelses- og arbejdsmiljøer1d;
_________________
1c 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-
results-apr14_en.pdf.
1d Undersøgelse: "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality", Europa-Parlamentet, 
Generaldirektoratet for Interne Politikker, 
Temaafdeling C – Borgernes Rettigheder 
og Konstitutionelle Anliggender, 15. april 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 59
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at 30 % af 
iværksætterne i Europa er kvinder, men 
de modtager kun 2 % af de tilgængelige 
former for finansiering, som ikke er 
bankfinansiering1a; der henviser til, at 
dette tal ser ud til at være faldet til 1 % 
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med pandemien;
_________________
1a Funding women entrepreneurs. How to 
empower growth. Kommissionen, 2018.

Or. en

Ændringsforslag 60
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Betragtning E b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Eb. der henviser til, at kvinder stadig 
støder på forhindringer, når de etablerer 
egne virksomheder, som følge af de fortsat 
eksisterende fordomme og 
kønsstereotyper; der henviser til, at der er 
behov for at fremme og støtte større 
iværksætterånd blandt kvinder og udvikle 
et mulighedsskabende miljø, hvor 
kvindelige iværksættere og 
familieforetagender kan trives og 
virksomhed opmuntres, ved at træffe de 
nødvendige foranstaltninger på grundlag 
af en udveksling af bedste praksis og ved 
at tage særligt hensyn til mødre;

Or. en

Ændringsforslag 61
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Betragtning E b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Eb. der henviser til, at kvinder, der 
arbejder inden for forskning, lige som på 
alle andre områder, er tvunget til at 
påtage sig en større andel af 
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forpligtelserne i forbindelse med 
børneopdragelse og familien end deres 
mandlige kolleger, og at alle foreslåede 
foranstaltninger derfor skal tage hensyn 
til kvindernes mulighed for med held at 
forene arbejds- og familieliv med henblik 
på således at inddrage mændene mere i 
deres sfære;

Or. lt

Ændringsforslag 62
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Betragtning E b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Eb. der henviser til, at covid-19-krisen 
sandsynligvis vil medføre varige 
ændringer i vores måde at leve på i 
Europa, hvori digitaliseringen vil spille en 
stor rolle; der henviser til, at covid-19 
også gør den kønsbestemte digitale kløft 
større1a, da kvinders digitale færdigheder 
halter bagefter, og de fleste tjenester er 
digitaliserede;
_________________
1a http://www.oecd.org/digital/bridging-
the-digital-gender-divide.pdf.

Or. en

Ændringsforslag 63
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Betragtning E b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Eb.  der henviser til, at kvinder og 
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mænd er forskellige og komplementære, 
at de har divergerende præferencer, og at 
forsøg på at skabe en helt ligelig 
kønsfordeling i studieforløb eller erhverv 
ville virke mod hensigten;

Or. fr

Ændringsforslag 64
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Betragtning E b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Eb. der henviser til, at kvinder har 
svært ved at finde deres plads i STEM-
jobsektoren på grund af forskellige 
barrierer såsom kønsstereotyper og 
mandsdominerede arbejdspladser;

Or. en

Ændringsforslag 65
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Betragtning E c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ec. der henviser til, at 14 % af kvinder 
har været udsat for internetchikane, siden 
de var 15 år gamle, ifølge FRA's 
spørgeundersøgelse om vold mod kvinder; 
der henviser til, at der er rapporteret om 
stor forekomst af seksuel chikane på 
STEM-uddannelsessteder, hvilket 
yderligere udelukker kvinder fra sektoren; 
der henviser til, at mange kvinder er 
blevet ofre for nye former for online 
seksuel og psykisk chikane i covid-19-
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perioden; der henviser til, at der er et 
presserende behov for foranstaltninger til 
at imødegå disse nye former for seksuel 
og psykisk chikane; der henviser til, at 
hyperseksualisering og udnyttelse af 
kvinder online, navnlig via 
internetpornografi, har en ødelæggende 
indvirkning på udlægningen af seksualitet 
og på ligestillingen mellem kønnene;

Or. en

Ændringsforslag 66
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Betragtning E c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ec. der henviser til, at data om 
iværksætteri i STEM- og IKT-sektoren 
tyder på en endnu større marginalisering 
af kvinder; der henviser til, at 
kønsskævheden i opstartsvirksomheder og 
venturekapitalinvestering er ligeså 
slående; der henviser til, at piger typisk 
tager færre IKT- og STEM-fag i 
gymnasiet og på universitet, hvilket fører 
til, at der er færre kvinder, der arbejder 
inden for disse områder og bliver stiftere 
og ejere af private virksomheder og 
opstartsvirksomheder; der henviser til, at 
kun 17 % af stifterne af 
opstartsvirksomheder er kvinder; der 
henviser til, at opstartsvirksomheder, der 
er ejet af kvinder, i gennemsnit modtager 
23 % mindre finansiering end 
virksomheder, der er ledet af mænd;

Or. en

Ændringsforslag 67
Annika Bruna
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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det afgørende at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at opbygge en mere bæredygtig og 
inklusiv økonomi og et mere bæredygtigt 
og inklusivt samfund gennem 
videnskabelig, digital og teknologisk 
innovation;

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det afgørende at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at opbygge en mere bæredygtig og 
inklusiv økonomi og et mere bæredygtigt 
og inklusivt samfund gennem 
videnskabelig, digital og teknologisk 
innovation; understreger imidlertid, at 
kvinders individuelle, frie og selvstændige 
valg bør gå forud for ethvert initiativ i 
denne henseende;

Or. fr

Ændringsforslag 68
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det afgørende at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at opbygge en mere bæredygtig og 
inklusiv økonomi og et mere bæredygtigt 
og inklusivt samfund gennem 
videnskabelig, digital og teknologisk 
innovation;

1. mener, at i betragtning af en 
betydelig lønforskel mellem kønnene i 
EU, det faktum, at kvinder oftest har 
lavtlønnede deltids- og på anden måde 
usikre job, og den stigende efterspørgsel 
efter fagfolk inden for STEM og deres 
betydning for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det afgørende at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at opfylde kvindernes rettigheder og 
opbygge en mere bæredygtig og inklusiv 
økonomi og et mere bæredygtigt og 
inklusivt samfund;

Or. en
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Ændringsforslag 69
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det afgørende at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at opbygge en mere bæredygtig og 
inklusiv økonomi og et mere bæredygtigt 
og inklusivt samfund gennem 
videnskabelig, digital og teknologisk 
innovation;

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi vil støtten til en øget 
andel af kvinder, som ønsker at arbejde i 
STEM-sektoren bidrage til at opbygge en 
økonomi og et samfund i fremgang 
gennem videnskabelig, digital og 
teknologisk innovation;

Or. en

Ændringsforslag 70
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det afgørende at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at opbygge en mere bæredygtig og 
inklusiv økonomi og et mere bæredygtigt 
og inklusivt samfund gennem 
videnskabelig, digital og teknologisk 
innovation;

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det ønskværdigt at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at opbygge en mere bæredygtig og 
inklusiv økonomi og et mere bæredygtigt 
og inklusivt samfund gennem 
videnskabelig, digital og teknologisk 
innovation;

Or. fr

Ændringsforslag 71
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Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det afgørende at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at opbygge en mere bæredygtig og 
inklusiv økonomi og et mere bæredygtigt 
og inklusivt samfund gennem 
videnskabelig, digital og teknologisk 
innovation;

1. mener, at i betragtning af den 
stigende efterspørgsel efter fagfolk inden 
for STEM og betydningen af STEM-
relaterede karrierer for fremtiden for den 
europæiske økonomi er det afgørende at 
øge andelen af kvinder i STEM-sektoren 
for at understrege de lige muligheder 
inden for videnskabelig, digital og 
teknologisk innovation;

Or. es

Ændringsforslag 72
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. der henviser til, at køreplanen for 
det europæiske forskningsrum 2015-2020 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at begynde at omsætte 
den nationale ligestillingslovgivning til 
konkret handling med henblik på at 
modvirke kønsrelaterede skævheder i 
forskningsinstitutioner og 
beslutningstagende organer og integrere 
ligestillingsaspektet i FoU-politikker, -
programmer og -projekter, men at dette 
endnu ikke er opnået;

Or. lt

Ændringsforslag 73
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Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. fremhæver, at det fulde potentiale 
af kvinders færdigheder, viden og 
kvalifikationer inden for områderne 
STEM, digital, AI, IKT (informations- og 
kommunikationsteknologi) kan bidrage til 
at styrke den europæiske økonomi og 
understøtte målene i de forskellige EU-
politikker, navnlig den grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 74
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. mener, at det er yderst relevant, at 
piger og drenge har lige adgang til 
undervisning i matematik og 
videnskabelige fag, så de frit og 
informeret kan vælge uddannelse og 
erhverv;

Or. fr

Ændringsforslag 75
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager, at det primære mål bør 2. gentager, at det primære mål bør 
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være at fjerne alle hindringer, der 
begrænser kvinders interesser, præferencer 
og valg, uden at det går ud over deres 
frihed til at træffe beslutninger; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme kvinders 
valg af uddannelser og karriereveje inden 
for STEM i deres relevante nationale eller 
regionale kønshandlingsplaner eller -
strategier; mener, at disse handlingsplaner 
eller strategier bør sigte mod at styrke 
kønsligestillingen ved bl.a. at fokusere på 
uddannelse og kvalifikationer, en bedre 
balance mellem arbejde og privatliv, lige 
muligheder, ikkediskrimination på 
arbejdsmarkedet og på at øge bevidstheden 
om kønsbaserede skævheder i alle 
relevante sektorer og øge synligheden af 
kvindelige rollemodeller;

være at fjerne alle sociokulturelle, 
psykologiske og pædagogiske hindringer, 
der begrænser kvinders interesser, 
præferencer og valg såsom 
kønsstereotyper og kønsdiskrimination, 
herunder sammenfaldet af biologiske og 
sociale faktorer og sammenfaldet af de 
mest optimale år til at føde børn med de 
mest produktive år i en kvindes karriere, 
uden at det går ud over deres frihed til at 
træffe beslutninger; fremhæver, at 
individuelle valg træffes inden for en 
bredere sociokulturel ramme, hvilket 
betyder, at individuelle kvinders valg ikke 
kan undersøges isoleret set uafhængigt af 
sociokulturelle sammenhænge; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme kvinders 
valg af uddannelser og karriereveje inden 
for STEM i deres relevante nationale eller 
regionale kønshandlingsplaner eller -
strategier ved at tilvejebringe 
tilstrækkelige incitamenter; mener, at 
disse handlingsplaner eller strategier bør 
sigte mod at styrke kønsligestillingen ved 
bl.a. at fokusere på uddannelse og 
kvalifikationer, en bedre balance mellem 
arbejde og privatliv, lige muligheder, at 
garantere sunde og sikre arbejds- og 
studiemiljøer for kvinder, 
ikkediskrimination på arbejdsmarkedet og 
på at øge bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer, at 
etablere obligatoriske 
løngennemsigtighedspolitikker, indføre 
nultolerance over for seksuel chikane og 
øge synligheden af kvindelige 
rollemodeller;

Or. en

Ændringsforslag 76
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 2
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager, at det primære mål bør 
være at fjerne alle hindringer, der 
begrænser kvinders interesser, præferencer 
og valg, uden at det går ud over deres 
frihed til at træffe beslutninger; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme kvinders 
valg af uddannelser og karriereveje inden 
for STEM i deres relevante nationale eller 
regionale kønshandlingsplaner eller -
strategier; mener, at disse 
handlingsplaner eller strategier bør sigte 
mod at styrke kønsligestillingen ved bl.a. 
at fokusere på uddannelse og 
kvalifikationer, en bedre balance mellem 
arbejde og privatliv, lige muligheder, 
ikkediskrimination på arbejdsmarkedet og 
på at øge bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer og øge 
synligheden af kvindelige rollemodeller;

2. gentager, at det primære mål bør 
være at støtte kvinders interesser, 
præferencer og valg, uden at det går ud 
over deres frihed til at træffe beslutninger 
om deres egen uddannelse og karrierevej;

Or. en

Ændringsforslag 77
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager, at det primære mål bør 
være at fjerne alle hindringer, der 
begrænser kvinders interesser, præferencer 
og valg, uden at det går ud over deres 
frihed til at træffe beslutninger; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme kvinders 
valg af uddannelser og karriereveje inden 
for STEM i deres relevante nationale eller 
regionale kønshandlingsplaner eller -
strategier; mener, at disse handlingsplaner 
eller strategier bør sigte mod at styrke 
kønsligestillingen ved bl.a. at fokusere på 
uddannelse og kvalifikationer, en bedre 
balance mellem arbejde og privatliv, lige 
muligheder, ikkediskrimination på 

2. gentager, at det primære mål bør 
være at fjerne alle hindringer, der 
begrænser kvinders interesser, præferencer 
og valg, uden at det går ud over deres 
frihed til at træffe beslutninger; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme kvinders 
valg af uddannelser og karriereveje inden 
for STEM i deres relevante nationale eller 
regionale kønshandlingsplaner eller -
strategier; mener, at disse handlingsplaner 
eller strategier bør sigte mod at styrke 
kønsligestillingen ved bl.a. at fokusere på 
udryddelsen af kønsstereotyper og 
faciliteringen af adgang til uddannelse og 
kvalifikationer, en bedre balance mellem 
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arbejdsmarkedet og på at øge bevidstheden 
om kønsbaserede skævheder i alle 
relevante sektorer og øge synligheden af 
kvindelige rollemodeller;

arbejde og privatliv, lige muligheder, 
ikkediskrimination på arbejdsmarkedet og 
på at øge bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle sektorer og øge 
synligheden af kvindelige rollemodeller;

Or. en

Ændringsforslag 78
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager, at det primære mål bør 
være at fjerne alle hindringer, der 
begrænser kvinders interesser, præferencer 
og valg, uden at det går ud over deres 
frihed til at træffe beslutninger; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme kvinders 
valg af uddannelser og karriereveje inden 
for STEM i deres relevante nationale eller 
regionale kønshandlingsplaner eller -
strategier; mener, at disse handlingsplaner 
eller strategier bør sigte mod at styrke 
kønsligestillingen ved bl.a. at fokusere på 
uddannelse og kvalifikationer, en bedre 
balance mellem arbejde og privatliv, lige 
muligheder, ikkediskrimination på 
arbejdsmarkedet og på at øge bevidstheden 
om kønsbaserede skævheder i alle 
relevante sektorer og øge synligheden af 
kvindelige rollemodeller;

2. gentager, at det primære mål bør 
være at fjerne alle hindringer, der 
begrænser mænds og særligt kvinders 
interesser, præferencer og valg, uden at det 
går ud over deres frihed til at træffe 
beslutninger; opfordrer medlemsstaterne til 
at fremme valget af uddannelser og 
karriereveje inden for STEM blandt de 
kvinder, som kunne have interesse heri, i 
deres relevante nationale eller regionale 
kønshandlingsplaner eller -strategier; 
mener, at disse handlingsplaner eller 
strategier bør sigte mod at styrke 
ligestillingen mellem mænd og kvinder 
ved bl.a. at fokusere på uddannelse og 
kvalifikationer, en bedre balance mellem 
arbejde og privatliv, lige muligheder, 
ikkediskrimination på arbejdsmarkedet og 
på at øge bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer og øge 
synligheden af kvindelige rollemodeller;

Or. es

Ændringsforslag 79
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Punkt 2
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. gentager, at det primære mål bør 
være at fjerne alle hindringer, der 
begrænser kvinders interesser, præferencer 
og valg, uden at det går ud over deres 
frihed til at træffe beslutninger; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremme kvinders 
valg af uddannelser og karriereveje inden 
for STEM i deres relevante nationale eller 
regionale kønshandlingsplaner eller -
strategier; mener, at disse handlingsplaner 
eller strategier bør sigte mod at styrke 
kønsligestillingen ved bl.a. at fokusere på 
uddannelse og kvalifikationer, en bedre 
balance mellem arbejde og privatliv, lige 
muligheder, ikkediskrimination på 
arbejdsmarkedet og på at øge bevidstheden 
om kønsbaserede skævheder i alle 
relevante sektorer og øge synligheden af 
kvindelige rollemodeller;

2. gentager, at det primære mål bør 
være at fjerne alle hindringer, der 
begrænser kvinders og pigers interesser, 
præferencer og valg, uden at det går ud 
over deres frihed til at træffe beslutninger; 
opfordrer medlemsstaterne til at fremme 
kvinders og pigers valg af uddannelser og 
karriereveje inden for STEM i deres 
relevante nationale eller regionale 
kønshandlingsplaner eller -strategier; 
mener, at disse handlingsplaner eller 
strategier bør sigte mod at styrke 
kønsligestillingen ved bl.a. at fokusere på 
uddannelse og kvalifikationer, en bedre 
balance mellem arbejde og privatliv, lige 
muligheder, ikkediskrimination på 
arbejdsmarkedet og på at øge bevidstheden 
om kønsbaserede skævheder og stereotyper 
i alle relevante sektorer og øge synligheden 
af kvindelige rollemodeller;

Or. en

Ændringsforslag 80
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. fremhæver, at et højt niveau af 
STEM-færdigheder er afgørende for 
innovationsprocessen på IKT-områder 
som AI og cybersikkerhed og derfor vil 
være af stadig større betydning for EU's 
konkurrencedygtighed på de globale 
markeder;

Or. en
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Ændringsforslag 81
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
kulturel afskrækkelse og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre muligheder 
for kvinder på arbejdsmarkedet;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 82
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
kulturel afskrækkelse og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre muligheder for 
kvinder på arbejdsmarkedet;

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
fordomme, bevidst og ubevidst 
forudindtagethed, systemisk seksuel 
chikane, kulturel afskrækkelse, manglende 
muligheder for en god balance mellem 
arbejdsliv og privatliv og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre og mere 
usikre muligheder for kvinder på 
arbejdsmarkedet;

Or. en
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Ændringsforslag 83
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
kulturel afskrækkelse og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre muligheder 
for kvinder på arbejdsmarkedet;

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
kulturel afskrækkelse og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri;

Or. fr

Ændringsforslag 84
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
kulturel afskrækkelse og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre muligheder 
for kvinder på arbejdsmarkedet;

3. anerkender, at manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller kan have en negativ 
indvirkning på inspirationen for piger og 
kvinder inden for STEM-uddannelser og 
dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til færre 
muligheder for kvinder på 
arbejdsmarkedet;

Or. es

Ændringsforslag 85
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Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
kulturel afskrækkelse og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre muligheder for 
kvinder på arbejdsmarkedet;

3. anerkender, at manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre muligheder for 
kvinder på arbejdsmarkedet;

Or. fr

Ændringsforslag 86
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
kulturel afskrækkelse og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller hæmmer og har en negativ 
indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre muligheder for 
kvinder på arbejdsmarkedet;

3. anerkender, at kønsstereotyper, 
kulturel afskrækkelse og manglende 
bevidsthed om og fremme af kvindelige 
rollemodeller kan begrænse og har en 
negativ indvirkning på pigers og kvinders 
muligheder inden for STEM-uddannelser 
og dertil knyttede karriereveje og digitalt 
iværksætteri og kan føre til 
forskelsbehandling og færre muligheder for 
kvinder på arbejdsmarkedet;

Or. fr

Ændringsforslag 87
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
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Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at skabe nye kanaler 
til at komme i kontakt med pigerne og 
sikre, at den digitale uddannelse når ud til 
dem alle; 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;

Or. en

Ændringsforslag 88
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bekræfter på ny betydningen af at 
integrere bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer, 
herunder i grunduddannelser og 
videreuddannelser for lærere; fremhæver 
behovet for at tackle strukturelle 
hindringer såsom arbejdsvilkår og 
arbejdskultur, som forhindrer piger og 
kvinder i at komme ind på et overvejende 
mandsdomineret område, og behovet for 
at øge synligheden af rollemodeller, som 
hidtil har været undervurderet med 
hensyn til at inspirere kvinder og piger;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 89
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
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Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bekræfter på ny betydningen af at 
integrere bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer, 
herunder i grunduddannelser og 
videreuddannelser for lærere; fremhæver 
behovet for at tackle strukturelle 
hindringer såsom arbejdsvilkår og 
arbejdskultur, som forhindrer piger og 
kvinder i at komme ind på et overvejende 
mandsdomineret område, og behovet for 
at øge synligheden af rollemodeller, som 
hidtil har været undervurderet med 
hensyn til at inspirere kvinder og piger;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 90
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bekræfter på ny betydningen af at 
integrere bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer, 
herunder i grunduddannelser og 
videreuddannelser for lærere; fremhæver 
behovet for at tackle strukturelle hindringer 
såsom arbejdsvilkår og arbejdskultur, som 
forhindrer piger og kvinder i at komme ind 
på et overvejende mandsdomineret område, 
og behovet for at øge synligheden af 
rollemodeller, som hidtil har været 
undervurderet med hensyn til at inspirere 
kvinder og piger;

4. bekræfter på ny betydningen af at 
integrere bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle sektorer, herunder i 
grunduddannelser og videreuddannelser for 
lærere; fremhæver behovet for at tackle 
strukturelle hindringer såsom usikre 
arbejdsvilkår og en fjendtlig arbejdskultur 
for kvinder, som forhindrer piger og 
kvinder i at komme ind på et overvejende 
mandsdomineret område, og behovet for at 
øge synligheden af rollemodeller, som 
hidtil har været undervurderet med hensyn 
til at inspirere kvinder og piger; opfordrer 
Kommissionen til at indføre og støtte 
sensibiliseringskampagner og 
programmer og initiativer til at reducere 
disse barrierer, både i den akademiske 
verden og i samfundet generelt; 
understreger, at foranstaltninger til 
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fremme af lighed mellem kønnene såsom 
fjernelse af kønsstereotyper i 
uddannelserne, en øget bevidstgørelse om 
og fremme af STEM-fag over for piger og 
kvinder samt karrierevejledning med 
henblik på at tilskynde piger til at overveje 
studier, der er domineret af mænd og 
drenge, vil føre til et højere antal STEM-
uddannede kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 91
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bekræfter på ny betydningen af at 
integrere bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer, 
herunder i grunduddannelser og 
videreuddannelser for lærere; fremhæver 
behovet for at tackle strukturelle hindringer 
såsom arbejdsvilkår og arbejdskultur, som 
forhindrer piger og kvinder i at komme ind 
på et overvejende mandsdomineret 
område, og behovet for at øge synligheden 
af rollemodeller, som hidtil har været 
undervurderet med hensyn til at inspirere 
kvinder og piger;

4. bekræfter på ny betydningen af at 
integrere bevidstheden om værdien i 
kvindens komplementaritet i alle relevante 
sektorer, herunder i grunduddannelser og 
videreuddannelser for lærere; fremhæver 
behovet for at tackle strukturelle hindringer 
såsom arbejdsvilkår og arbejdskultur, som 
forhindrer piger og kvinder i at komme ind 
på et område, hvor manden har skilt sig 
ud, og behovet for at øge synligheden af 
rollemodeller, som hidtil har været 
undervurderet med hensyn til at inspirere 
kvinder og piger, som ønsker at følge disse 
teknologiske modeller;

Or. es

Ændringsforslag 92
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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4. bekræfter på ny betydningen af at 
integrere bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer, 
herunder i grunduddannelser og 
videreuddannelser for lærere; fremhæver 
behovet for at tackle strukturelle hindringer 
såsom arbejdsvilkår og arbejdskultur, som 
forhindrer piger og kvinder i at komme ind 
på et overvejende mandsdomineret område, 
og behovet for at øge synligheden af 
rollemodeller, som hidtil har været 
undervurderet med hensyn til at inspirere 
kvinder og piger;

4. bekræfter på ny betydningen af at 
integrere bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer, 
herunder i grunduddannelser og 
videreuddannelser for lærere; fremhæver 
behovet for at tackle strukturelle 
hindringer, herunder socioøkonomiske 
ulemper, såsom arbejdsvilkår og 
arbejdskultur, som forhindrer piger og 
kvinder i at komme ind på et overvejende 
mandsdomineret område, og behovet for at 
øge synligheden af rollemodeller for at 
inspirere kvinder og piger;

Or. en

Ændringsforslag 93
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. beklager, at de kvinder, for hvem 
adgangen til STEM-karrierer er 
vanskeligst, er kvinder fra ressourcesvage 
socioøkonomiske baggrunde såsom 
kvinder i fattigdom, enlige mødre, 
studerende i usikre situationer og 
indvandrerkvinder; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
indsamle sammenlignelige, 
harmoniserede data, som kan følge 
kvinder fra forskellige socioøkonomiske 
baggrunde gennem alle 
uddannelsesniveauer til karrierevalg og -
udvikling, med et særligt fokus på de 
udfordringer, de møder på forskellige 
uddannelses- og erhvervsniveauer; 

Or. en

Ændringsforslag 94
Lívia Járóka
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Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til, i forbindelse med 
gennemførelsen af deres handlingsplaner, 
at være særligt opmærksomme på de 
forskellige grader af fordomsfuldhed, som 
kvinder i Europa oplever på grund af 
deres etnicitet, religion, seksuelle 
orientering, alder eller handicap;

Or. en

Ændringsforslag 95
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Punkt 4 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4b. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at der tages fuld højde for 
kønsskævhederne i STEM og digitale 
færdigheder, når der udarbejdes 
foranstaltninger til at sikre romakvinders 
inklusion og empowerment;

Or. en

Ændringsforslag 96
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
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STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 
uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 
at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede;

STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 
uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 
at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede; opfordrer til 
forbedrede STEM-faciliteter og lige 
adgang til STEM-faciliteter; opfordrer til 
etablering af stipendier målrettet til piger 
og kvinder, der ønsker en karriere i 
STEM-sektoren, særligt for kvinder og 
piger i fattigdom, indvandrerkvinder og -
piger og enlige mødre;

Or. en

Ændringsforslag 97
Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 
uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 
uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 
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at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede;

at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede; lægger vægt 
på behovet for at inddrage medierne, 
inklusive de sociale medier, på en sådan 
måde, at sprogbrugen bliver inkluderende 
og undgår stereotyper, som skaber 
modstand mod pigers valg af og interesse i 
STEM-uddannelser;

Or. es

Ændringsforslag 98
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 
uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 
at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet og undgå den nuværende 
beskæftigelsesmæssige kønsopdelings 
onde cirkel; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 
uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 
at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede;

Or. en

Ændringsforslag 99
Annika Bruna
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Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 
uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 
at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at sikre, at flere kvinder kommer ind i 
sektorer, der er i udvikling og vellønnede;

Or. fr

Ændringsforslag 100
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
investere i formel, uformel og ikke-formel 
uddannelse og livslang læring og 
erhvervsuddannelse for kvinder, som 
ønsker det, for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at tilskynde til, at kvinder, der giver 
klart udtryk for, at de gerne vil det, 
kommer ind i sektorer, der er i udvikling 
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uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 
at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede;

og vellønnede;

Or. en

Ændringsforslag 101
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at bekæmpe eksisterende 
uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, 
at flere kvinder kommer ind i sektorer, der 
er i udvikling og vellønnede;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
bekæmpe kønsspecifik 
arbejdsmarkedssegmentering inden for 
STEM-karrierer ved at investere i formel, 
uformel og ikke-formel uddannelse og 
livslang læring og erhvervsuddannelse for 
kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder 
for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget 
fremme af iværksætterånd, STEM-fag og 
IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder 
for at sikre, at flere kvinder kommer ind i 
sektorer, der er i udvikling og vellønnede;

Or. es

Ændringsforslag 102
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. fremhæver, at covid-19 er ved at 
åbne en ny fase i vores verden af arbejde, 
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uddannelse, forvaltning og hverdagsliv; 
mener derfor, at digitale færdigheder er 
blevet meget vigtige ligesom de nye 
hjemmearbejdsforhold, som har vist sig at 
være meget kønsopdelte under pandemien 
og nedlukningerne; understreger den 
bydende nødvendighed af at fremme en 
kønsbalance i IT-sektoren på grund af 
den måde, hvorpå mennesker og 
virksomheder bruger IKT og andre 
digitale teknologier til at arbejde for og 
interagere med det nye digitale samfund;

Or. en

Ændringsforslag 103
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. 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

Ændringsforslag 104
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen og 
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medlemsstaterne til at udarbejde politiske 
foranstaltninger, der tager fuld højde for 
kønsdimensionen gennem bevidstgørende 
kampagner og indarbejdelse i 
skolepensum eller karrierevejledning;

Or. en

Ændringsforslag 105
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 5 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at bakke op om 
Kommissionens initiativer til at højne 
opmærksomheden omkring digitale 
muligheder såsom "no women, no 
panel"-tilgangen, EU-kodningsugen, 
"koalitionerne for digitale færdigheder og 
job", "EU-prisen for kvindelige 
innovatører", #SaferInternet4EU-
initiativer i hele Europa og "dagsordenen 
for færdigheder i Europa";

Or. en

Ændringsforslag 106
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. glæder sig over handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 

6. glæder sig over handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
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STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder;

STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder; fremhæver, at piger, 
der tilpasser sig kønsstereotyper, har 
ringere tiltro til deres egne evner end 
drenge, og at denne tiltro til egne evner i 
betydelig grad påvirker såvel STEM-
uddannelsernes forløb som ambitionerne 
om en STEM-karriere; understreger, at 
piger synes at miste interessen for STEM-
fag med alderen, hvilket tyder på, at en 
tidlig indsats er nødvendig for at fastholde 
pigers interesse for disse områder;

Or. en

Ændringsforslag 107
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. glæder sig over handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder;

6. glæder sig over handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder; opfordrer til, at man 
bruger EU-fonde og -støtteprogrammer, 
herunder Erasmus+, til effektivt at 
understøtte livslang læring og uddannelse 
i STEM-sektorerne, og til, at lighed 
mellem kønnene bliver behørigt 
indarbejdet i fremtidige EU-
ungdomsstrategier og -politikker;

Or. en

Ændringsforslag 108
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Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. glæder sig over handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder;

6. glæder sig over handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder; foreslår at styrke 
handlingsplanen via udvikling af fælles 
retningslinjer for medlemsstaterne for at 
forbedre unge under 14 års viden og 
færdigheder;

Or. es

Ændringsforslag 109
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. glæder sig over handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder;

6. glæder sig over handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder; understreger, at 
piger kun repræsenterer 36 % af alle 
STEM-uddannede1a, på trods af at piger 
har et højere niveau af digitale 
færdigheder end drenge1b;
_________________
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1a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1/language-en.
1b 2018 International Computer and 
Information Literacy Study (ICILS).

Or. en

Ændringsforslag 110
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. glæder sig over handlingsplanen 
for digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
STEM-uddannelser samt til at styrke 
kvinders selvtillid i forhold til deres 
digitale færdigheder;

6. tager imod handlingsplanen for 
digital uddannelse 2021-2027 og dens 
indsats for at "fremme kvinders deltagelse i 
STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage 
til at udvikle mere attraktive og kreative 
metoder til at tilskynde piger til at tage 
STEM-uddannelser, hvis de ønsker det, 
samt til at styrke kvinders selvtillid i 
forhold til deres digitale færdigheder;

Or. es

Ændringsforslag 111
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. anerkender Kommissionens mål 
om at opmuntre kvinders deltagelse i 
STEM med Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) og støtter 
EU-STEM-Koalitionen med henblik på at 
udvikle pensa for de videregående 
uddannelser, som tiltrækker kvinder, 
særligt kvinder med ressourcesvage 
sociale og økonomiske baggrunde, til 
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ingeniørvirksomhed og IKT baseret på 
"STEAM"-tilgangen (naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvidenskab, 
humanistiske videnskaber og matematik); 
opfordrer Kommissionen til at have en 
målrettet kønstilgang i udrulningen af 
Digital Opportunity-traineeforløb, så 
unge kvinder med forskellige baggrunde 
får mulighed for at få en praktisk erfaring 
med IT, IKT og STEM på områder, som 
arbejdsmarkedet har brug for;

Or. en

Ændringsforslag 112
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. opfordrer medlemsstaterne til at 
tage hensyn til den aktuelle bekymring for 
yderligere spredning af covid-19 og til at 
tackle problemet med manglende udstyr, 
at tackle problemerne med sårbare 
studerende og studerende med 
socioøkonomisk ressourcesvage 
baggrunde såsom piger i landområder og 
at udvikle værktøjer med henblik på at 
sikre fuld adgang til og problemfri 
gennemførelse af den digitale 
uddannelse;

Or. en

Ændringsforslag 113
Lina Gálvez Muñoz, Domènec Ruiz Devesa, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, 
Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. fremhæver, at deltagelsen af piger 
og kvinder i naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed, humanistiske 
videnskaber og matematik (STEAM) skal 
fremmes aktivt gennem konkrete 
politiktiltag for at støtte deres fulde 
deltagelse og inklusion i den digitale 
økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 114
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. fremhæver betydningen af at sikre 
integrering af kønsaspektet i STEM-
undervisning på alle niveauer, herunder i 
den ikkeskemalagte, uformelle og 
ikkeformelle undervisning, også for 
undervisningspersonalet; opfordrer derfor 
til specifikke alderssvarende strategier;

Or. en

Ændringsforslag 115
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. hilser den kommende børnegaranti 
velkommen; opfordrer Kommissionen til 
at sikre, at anbefalingerne vedrørende 
adgang til STEM-uddannelse og -
muligheder bliver indarbejdet heri;
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Or. en

Ændringsforslag 116
Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-
fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at 
fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder;

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-
fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at 
fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder; understreger 
behovet for, at medlemsstaterne inddrager 
hele lærerstaben i STEM-bevægelsen, så 
de kan bidrage til ændringen; foreslår, at 
der udvikles ligestillingsplaner på 
undervisningsområdet på skolerne, og at 
der tages højde for en balance mellem 
kvindelige og mandlige lærere på STEM-
relaterede områder, samt at der desuden 
overvejes en undervisningsplan for disse 
lærere med henblik på at formidle 
emnerne videre med udgangspunkt i 
retfærdighed og ligestilling;

Or. es

Ændringsforslag 117
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-

7. anerkender den vigtige rolle, som 
skoler og lærere spiller med hensyn til at 
fjerne den kønsbaserede skævhed inden for 
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fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at 
fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder;

STEM-fagene, og fremhæver den rolle, 
som uddannelse spiller med hensyn til at 
fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder; opfordrer til en 
styrkelse af STEM-pensa og vejledende 
materiale for bedre at kunne fremme lige 
deltagelse i STEM; fremhæver behovet 
for at klæde lærere og studievejledere 
bedre på til at motivere piger til at vælge 
karrierer inden for STEM, da øget 
opmærksomhed på stereotyper og 
kønsskævheder i STEM giver undervisere 
og karriererådgivere mulighed for at 
forstå de studerendes barrierer, sikre lige 
deltagelse i STEM-fag og fremme 
interessen for STEM-karrierer hos 
kvindelige studerende;

Or. en

Ændringsforslag 118
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-
fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at 
fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder;

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-
fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at 
fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder; understreger 
vigtigheden af at kombinere lærernes 
oplæring i at bekæmpe kønsrelaterede 
fordomme med en indsigt i andre typer af 
sårbare forhold og diskrimination, så de 
kan fremme STEM-uddannelse og 
motivere unge piger, som f.eks. piger i 
romasamfund, under hensyntagen til de 
forskellige udfordringer, de møder i deres 
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hverdag, såsom fattigdom;

Or. en

Ændringsforslag 119
Lina Gálvez Muñoz, Domènec Ruiz Devesa, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, 
Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-
fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at 
fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder;

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-
fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at 
fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder; fremhæver, at 
uddannelsessystemerne og det generelle 
læringsmiljø spiller en afgørende rolle i 
pigers interesse for STEAM-fag – 
herunder humanistiske videnskaber – og i 
at sikre lige muligheder for adgang til 
STEAM-uddannelser af høj kvalitet;

Or. en

Ændringsforslag 120
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-
fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at 

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til en 
bevidstgørelse omkring den kønsbaserede 
skævhed inden for STEM-fagene, og 
fremhæver den rolle, som uddannelse 
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fremme pigers tilstedeværelse i STEM-
relaterede kurser og fastsætte benchmarks 
for at overvåge rekrutteringen og 
fastholdelsen af kvinder;

spiller med hensyn til at fremme pigers 
tilstedeværelse i STEM-relaterede kurser 
på lige fod med drengenes og fastsætte 
benchmarks for at overvåge rekrutteringen 
og fastholdelsen af kvinder;

Or. es

Ændringsforslag 121
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender den rolle, som skoler og 
lærere spiller med hensyn til at , og 
fremhæver den rolle, som uddannelse 
spiller med hensyn til at fremme pigers 
tilstedeværelse i STEM-relaterede kurser 
og fastsætte benchmarks for at overvåge 
rekrutteringen og fastholdelsen af 
kvinder;

7. anerkender den rolle, som forældre, 
skoler og lærere spiller med hensyn til at 
motivere de yngre generationer til at 
vælge den karrierevej, de ønsker, og 
fremhæver den rolle, som uddannelse 
spiller med hensyn til at fremme 
tilstedeværelsen af piger med 
forkærlighed for STEM i STEM-
relaterede kurser;

Or. en

Ændringsforslag 122
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at udvikle en 
implementerings- og 
overvågningsmekanisme, der leverer data 
om uligheder i STEM og digitale sektorer 
baseret på racemæssig og etnisk 
oprindelse; mener, at sådanne data er af 
afgørende betydning for målingen af 
implementeringsgraden og overvågningen 
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af politikkernes effekt og giver de 
involverede parter mulighed for at opdage 
svagheder såsom det lave antal 
romakvinder i STEM-uddannelser og -
erhverv og finde frem til de underliggende 
årsager hertil;

Or. en

Ændringsforslag 123
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. understreger, at digital uddannelse 
skal spille en væsentlig rolle i at få øget 
deltagelsen af piger og kvinder i IKT- og 
STEM-relaterede områder og i at få 
udlignet den kønsbestemte digitale kløft; 
mener, at digital uddannelse skal skabe 
bedre digital inklusion og højne de 
digitale færdigheder samt give mulighed 
for pigers og kvinders ligeværdige 
deltagelse i den digitale tidsalder;

Or. en

Ændringsforslag 124
Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. opfordrer 
uddannelsesinstitutionerne til på et tidligt 
tidspunkt i grundskolen at indarbejde 
emner som robotteknologi, kodning, IKT 
og programmering for at opmuntre piger 
til at beskæftige sig med matematik og 
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naturvidenskabelige emner; opfordrer til, 
at der indføres et obligatorisk 
praktikophold i en STEM-virksomhed 
under uddannelsen;

Or. en

Ændringsforslag 125
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle en 
inkluderende, ikkediskriminerende digital 
uddannelse af høj kvalitet, som vil sikre, 
at den digitale omstilling af Europas 
økonomi og samfund gavner alle og 
bidrager til ligestilling mellem mænd og 
kvinder; opfordrer medlemsstaterne til at 
inkludere datalogi i de nationale 
læseplaner;

Or. en

Ændringsforslag 126
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. opfordrer uddannelsesinstitutioner 
til at tilskynde piger til at tage matematik, 
programmering, IKT-undervisning og 
naturvidenskabelige fag i skolerne;

Or. en
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Ændringsforslag 127
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 7 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7c. understreger betydningen af 
kvinders tro på egen formåen inden for 
naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik, og af, 
at IKT bliver en integreret del af pigers 
identitet i førskolemiljøet og grundskolen, 
således at skadelige kønsstereotyper for 
piger og drenge bekæmpes;

Or. en

Ændringsforslag 128
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 7 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7d. understreger behovet for særlige 
finansieringsprogrammer for skoler i 
landdistrikter, da de i stigende grad 
mangler midler til avancerede 
teknologier, som mange skoler i 
byområder tager for givet; opfordrer 
desuden til bedre støtte til undervisere i 
skolesystemerne i landdistrikter med 
hensyn til at håndtere STEM-fagene, 
navnlig med hensyn til uddannelse, 
redskaber og infrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 129
Annika Bruna
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Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser og opfordrer 
indtrængende de udvalg og institutioner, 
der er involveret i rekrutteringen, til at 
fremme en ligelig kønsfordeling for at 
undgå outsidereffekten;

8. fremhæver, at rekruttering af 
mandlige lærere skal være baseret på 
disses kompetencer og ikke på et princip 
om diskriminerende kvoter;

Or. fr

Ændringsforslag 130
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser og opfordrer 
indtrængende de udvalg og institutioner, 
der er involveret i rekrutteringen, til at 
fremme en ligelig kønsfordeling for at 
undgå outsidereffekten;

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser og opfordrer 
indtrængende de udvalg og institutioner, 
der er involveret i rekrutteringen, til at 
fremme en ligelig kønsfordeling for at 
undgå outsidereffekten ; fremhæver, at 
piger klarer sig bedre i de indledende 
matematik- og videnskabsfag og har 
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større sandsynlighed for at vælge en 
karriere inden for STEM-erhvervene, hvis 
de bliver undervist af kvindelige lærere, 
idet kvindelige lærere kan påvirke pigers 
uddannelse inden for STEM-fagene 
positivt ved at afmontere sociokulturelle 
fordomme og ved at fungere som 
rollemodeller for piger;

Or. en

Ændringsforslag 131
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser og opfordrer 
indtrængende de udvalg og institutioner, 
der er involveret i rekrutteringen, til at 
fremme en ligelig kønsfordeling for at 
undgå outsidereffekten;

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser, opfordrer til 
bedre erhvervsvejledning og til nye og 
mere kreative måder at inspirere 
kvindelige studerende til at overveje en 
karrierevej inden for STEM-erhvervene 
og opfordrer indtrængende de udvalg og 
institutioner, der er involveret i 
rekrutteringen, til at fremme en ligelig 
kønsfordeling for at undgå 
outsidereffekten;

Or. en

Ændringsforslag 132
Christine Anderson, Nicolaus Fest
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Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser og opfordrer 
indtrængende de udvalg og institutioner, 
der er involveret i rekrutteringen, til at 
fremme en ligelig kønsfordeling for at 
undgå outsidereffekten;

8. fremhæver, at der er flere mandlige 
lærere og andet mandligt personale inden 
for STEM-relaterede fag i skoler og senere 
på universitetet og arbejdspladser; støtter 
kvindelige rollemodeller og vejlednings- 
og mentormuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 133
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser og opfordrer 
indtrængende de udvalg og institutioner, 
der er involveret i rekrutteringen, til at 
fremme en ligelig kønsfordeling for at 
undgå outsidereffekten;

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder, der kan afhjælpes, 
hvis værdien ved komplementaritet 
mellem mænd og kvinder viser sig over 
for et hvilket som helst erhverv;

Or. es
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Ændringsforslag 134
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser og opfordrer 
indtrængende de udvalg og institutioner, 
der er involveret i rekrutteringen, til at 
fremme en ligelig kønsfordeling for at 
undgå outsidereffekten;

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser gennem 
kønssensitivt uddannelsesindhold, 
læreruddannelse og undervisningsplaner 
og opfordrer indtrængende de udvalg og 
institutioner, der er involveret i 
rekrutteringen, til at fremme en ligelig 
kønsfordeling for at undgå 
outsidereffekten;

Or. en

Ændringsforslag 135
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. fremhæver, at mandlige lærere og 
andet mandligt personale dominerer 
STEM-relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til 
integration af kønsaspektet i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 

8. fremhæver, at kvinder stadig er 
underrepræsenteret inden for STEM-
relaterede fag i skoler og senere på 
universitetet og arbejdspladser, hvilket 
fører til mangel på kvindelige 
rollemodeller og begrænsede vejlednings- 
og mentormuligheder; opfordrer til at 
fremme en mere ligelig kønsfordeling for 
at gøre det muligt for interesserede 
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videregående uddannelser og opfordrer 
indtrængende de udvalg og institutioner, 
der er involveret i rekrutteringen, til at 
fremme en ligelig kønsfordeling for at 
undgå outsidereffekten;

kvinder at udfolde deres potentiale inden 
for STEM-fagene fuldt ud;

Or. en

Ændringsforslag 136
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. understreger, at der er behov for 
investeringer i uddannelse og 
kønssensitive ansættelses- og 
udvælgelsesprocesser i både den private 
og den offentlige sektor, og navnlig i 
fremtidsorienterede sektorer såsom STEM 
og den digitale sektor, hvor kvinder er 
underrepræsenterede; fremhæver i denne 
forbindelse, at forskelsbehandling på 
grund af køn ikke kun er til skade for 
individet, men også for samfundet som 
helhed;

Or. en

Ændringsforslag 137
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at finde mere 
attraktive og kreative måder at vise 
kvindelige rollemodeller med succesfulde 
karrierer inden for IKT og STEM på med 
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henblik på at tilskynde piger til at vælge 
IKT- og STEM-uddannelser samt for at 
fremme kvinders tillid til egne digitale 
færdigheder;

Or. en

Ændringsforslag 138
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. opfordrer også til, at man ser på 
behovet for økonomisk uddannelse, 
herunder økonomiske prøver, og 
forbindelsen til pensionsgabet mellem 
kønnene; fremhæver, at undervisning af 
yngre kvinder i emner som f.eks. løngabet 
mellem kønnene vil bane vejen for en 
fremtid fyldt med økonomisk selvbevidste 
kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 139
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 8 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8b. roser forskellige private 
uddannelsesinitiativer med henblik på at 
støtte piger og fremme kvinder inden for 
den digitale økonomi med virale historier 
på sociale medier, professionelle netværk 
organiseret af kvinder for kvinder og 
techvirksomheders initiativer;

Or. en
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Ændringsforslag 140
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 8 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at oprette 
mentorordninger med kvindelige 
rollemodeller inden for STEM på alle 
uddannelsesniveauer;

Or. en

Ændringsforslag 141
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. fremhæver de mange tilfælde af 
seksuel chikane, som opleves af 
kvindelige studerende inden for STEM-
fagene under deres videregående 
uddannelse, og opfordrer 
medlemsstaterne og 
uddannelsesinstitutionerne til at nå til 
enighed om strenge adfærdskodekser og 
protokoller og til at indberette alle tilfælde 
af seksuel chikane til de relevante 
myndigheder;

udgår

Or. es

Ændringsforslag 142
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
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Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. fremhæver de mange tilfælde af 
seksuel chikane, som opleves af kvindelige 
studerende inden for STEM-fagene under 
deres videregående uddannelse, og 
opfordrer medlemsstaterne og 
uddannelsesinstitutionerne til at nå til 
enighed om strenge adfærdskodekser og 
protokoller og til at indberette alle tilfælde 
af seksuel chikane til de relevante 
myndigheder;

9. fremhæver de alarmerende mange 
tilfælde af seksuel chikane, som opleves af 
kvindelige studerende inden for STEM-
fagene under deres videregående 
uddannelse, og opfordrer medlemsstaterne 
og uddannelsesinstitutionerne til at indføre 
nultolerancepolitikker for seksuel 
chikane, at nå til enighed om strenge 
adfærdskodekser og protokoller, at skabe 
sikre og private kanaler for indberetning 
for kvinder og piger og til at indberette alle 
tilfælde af seksuel chikane til de relevante 
myndigheder; understreger, at denne vidt 
udbredte kultur med seksuel chikane 
driver kvinder væk fra videnskabelige 
karrierer og forstærker diskriminationen 
og kønsgabet i STEM-sektoren; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
uddannelsesinstitutionerne til at vedtage 
forebyggende foranstaltninger og 
passende sanktioner for 
gerningsmændene bag seksuel chikane 
for derigennem at sætte fokus på 
forekomsten af seksuel chikane på 
STEM-uddannelsesinstitutioner og 
skoler;

Or. en

Ændringsforslag 143
Rovana Plumb

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. opfordrer medlemsstaterne til at 
investere i innovativ, kønssensitiv STEM-
pædagogik i førskolemiljøet, grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser, som fremmer 
pigers læring og tillid til at kunne løse 
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problemer i den virkelige verden ved 
hjælp af teknologi, og at opbygge 
kvalifikationer blandt STEM-lærere i 
grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne, som hjælper dem 
med at forstå og adressere ubevidste 
fordomme i undervisningspraksis og 
evaluering, og med at engagere alle elever 
ligeligt;

Or. en

Ændringsforslag 144
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. opfordrer Kommissionen til at 
samarbejde med medlemsstaterne om at 
udvide indikatorerne for "Women in 
Digital"-resultattavlen til at omfatte 
informationer og data om kvinder inden 
for STEM-uddannelser og -karrierer og at 
udvikle et sæt redskaber, som omfatter 
metoder, indikatorer og rammer for at 
producere mere præcise data og gøre 
bedre brug af de oplysninger, der findes;

Or. en

Ændringsforslag 145
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 9 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9b. understreger, at det er nødvendigt 
at øge adgangen til STEM-uddannelse 
gennem øget digital konnektivitet for alle 
børn, navnlig for piger i vanskeligt 
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tilgængelige områder med begrænset 
kapacitet; bemærker, at alle piger bør 
have mulighed for at drage fordel af den 
øgede adgang til digitale læringsløsninger 
i verdensklasse og have værktøjer og 
motivation til at give sig i kast med 
digitale teknologier, både som brugere og 
skabere;

Or. en

Ændringsforslag 146
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 9 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9c. opfordrer medlemsstaterne til at 
skabe initiativer til at støtte pigers 
overgang fra skole til arbejdsliv, såsom 
erhvervsvejledning i skolerne, lærepladser 
og arbejdserfaringsprogrammer, med 
henblik på at støtte pigers 
fremtidsdrømme og skabe veje for deres 
overgang til STEM-arbejdsstyrken;

Or. en

Ændringsforslag 147
Rovana Plumb

Forslag til beslutning
Punkt 9 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9d. understreger, at det er nødvendigt 
at medtage kønssensitiv STEM-læring og 
karrieremuligheder i de nationale 
udviklingsplaner, uddannelsespolitikker, 
IKT- og forskningspolitikker;

Or. en
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Ændringsforslag 148
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen 
på en ordentlig balance mellem arbejdsliv 
og privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og 
opfordrer Kommissionen til at sikre en 
effektiv overvågning af direktivet; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til fuldt ud at vurdere 
årsagerne til og de faktorer, der fører til en 
høj frafaldsprocent for kvinder i STEM-
karrierer, og til at udvikle mekanismer og 
programmer til at integrere kvinder og 
piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

10. beklager, at mødre kan møde 
hindringer i deres karriere; opfordrer 
indtrængende offentlige og private 
institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, særligt set 
fra deres personlige perspektiv, som 
omfatter valg og præferencer;

Or. en

Ændringsforslag 149
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
bemærker, at covid-19-pandemien har 
forværret kvinders situation yderligere, og 
at kvinder arbejder på overtid hjemmefra 
uden vederlag og samtidig tager sig af 
børnene og husarbejdet; opfordrer 
indtrængende offentlige og private 
institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Or. lt

Ændringsforslag 150
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
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omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre politikker 
for en bedre balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og passende foranstaltninger til at 
sikre bedre barsels- og markant mere og 
længere fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Or. en

Ændringsforslag 151
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv; opfordrer indtrængende 
offentlige og private institutioner til at 
indføre passende foranstaltninger til at 
sikre bedre barsels- og fædreorlov, 
fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
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mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Or. fr

Ændringsforslag 152
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre 
nultolerancepolitikker for seksuel 
chikane, bedre barsels- og fædreorlov, 
fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
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beskæftigelsesinitiativer; erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Or. en

Ændringsforslag 153
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer desuden til 
at opgradere mødrenes rolle; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Or. fr

Ændringsforslag 154
Jadwiga Wiśniewska
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Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at vedtage 
familievenlige politikker og sikre bedre 
barsels- og fædreorlov, fleksible 
arbejdstider, børnepasningsfaciliteter på 
stedet eller fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Or. en

Ændringsforslag 155
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
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omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller i 
nærheden eller fremme telearbejde; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
til fuldt ud at gennemføre direktivet om 
balance mellem arbejdsliv og privatliv og 
opfordrer Kommissionen til at sikre en 
effektiv overvågning af direktivet; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til fuldt ud at vurdere 
årsagerne til og de faktorer, der fører til en 
høj frafaldsprocent for kvinder i STEM-
karrierer, og til at udvikle mekanismer og 
programmer til at integrere kvinder og 
piger i uddannelses-, erhvervsuddannelses- 
og beskæftigelsesinitiativer;

Or. fr

Ændringsforslag 156
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. beklager, at kvinder står over for 
uforholdsmæssigt flere hindringer i deres 
karriere end mænd på grund af manglen på 
en ordentlig balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og en stigning i ulønnet 
omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv 

10. beklager, at kvinder kan stå over 
for uforholdsmæssigt flere hindringer i 
deres karriere end mænd, hvilket i visse 
tilfælde skyldes manglen på en ordentlig 
balance mellem arbejdsliv og privatliv og 
en stigning i ulønnet omsorgsarbejde i 
nogle husholdninger; opfordrer 
indtrængende offentlige og private 
institutioner til at indføre passende 
foranstaltninger til at sikre bedre barsels- 
og fædreorlov, fleksible arbejdstider, 
børnepasningsfaciliteter på stedet eller 
fremme telearbejde; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud 
at gennemføre direktivet om balance 
mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
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overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Kommissionen til at sikre en effektiv 
overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj frafaldsprocent 
for kvinder i STEM-karrierer, og til at 
udvikle mekanismer og programmer til at 
integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer;

Or. es

Ændringsforslag 157
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. fremhæver, at kvinder har størst 
sandsynlighed for at udføre ubetalt 
omsorgsarbejde, og at denne byrde er 
blevet øget af covid-19-pandemien, idet 
flere kvinder også arbejder hjemmefra; 
opfordrer indtrængende offentlige og 
private institutioner til at sikre fremme af 
hensynstagende telearbejde, som tager 
hensyn til vanskelighederne ved at 
opretholde en sund balance mellem 
arbejdsliv og privatliv, når man arbejder 
hjemmefra, og respekterer retten til at 
være offline;

Or. en

Ændringsforslag 158
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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11. beklager, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; opfordrer 
indtrængende Rådet og medlemsstaterne til 
at vedtage direktivet om kvinder i 
bestyrelser og fastsætte mål for ligelig 
deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

11. mener, at det er yderst relevant at 
få flere kvindelige rollemodeller og at øge 
antallet af kvinder i lederstillinger i 
STEM-sektoren; understreger, at den 
faldende andel af kvinder i højere 
stillinger har en negativ effekt på 
rekrutteringen af kvinder, hvilket 
yderligere forringer muligheden for, at 
kvinder bliver udpeget til højere stillinger; 
beklager, at kvinder med STEM-karrierer 
er underrepræsenterede i ledende stillinger, 
og understreger det presserende behov for 
at fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; opfordrer 
indtrængende Rådet og medlemsstaterne til 
at vedtage direktivet om kvinder i 
bestyrelser og fastsætte mål for ligelig 
deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

Or. en

Ændringsforslag 159
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. beklager, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; opfordrer 

11. bemærker, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
stillinger, og understreger behovet for at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
kan påvirke virksomhedernes resultater 
som følge af det bredere spektrum af viden, 
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indtrængende Rådet og medlemsstaterne 
til at vedtage direktivet om kvinder i 
bestyrelser og fastsætte mål for ligelig 
deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

holdninger og erfaringer;

Or. en

Ændringsforslag 160
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. beklager, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; opfordrer 
indtrængende Rådet og medlemsstaterne 
til at vedtage direktivet om kvinder i 
bestyrelser og fastsætte mål for ligelig 
deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

11. bemærker, at kvinder med STEM-
karrierer i mindre grad indtager ledende 
stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme komplementaritet 
mellem mænd og kvinder på alle niveauer 
af beslutningstagningen inden for 
erhvervsliv og ledelse; understreger, at 
diversitet i kvalifikationer og kompetencer 
i bestyrelser og beslutningstagende 
stillinger forbedrer virksomhedernes 
resultater som følge af det bredere 
spektrum af viden, holdninger og 
erfaringer;

Or. en

Ændringsforslag 161
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. beklager, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 

11. beklager, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
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stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; opfordrer 
indtrængende Rådet og medlemsstaterne 
til at vedtage direktivet om kvinder i 
bestyrelser og fastsætte mål for ligelig 
deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; afviser dog i 
ligestillingens og meritokratiets navn 
systemerne til positiv forskelsbehandling 
samt kvotesystemerne, som i virkeligheden 
strider mod disse værdier;

Or. fr

Ændringsforslag 162
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. beklager, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; opfordrer 
indtrængende Rådet og medlemsstaterne til 
at vedtage direktivet om kvinder i 
bestyrelser og fastsætte mål for ligelig 
deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

11. fremhæver, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
stillinger, og påpeger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at 
tilstedeværelsen af både mænd og kvinder 
i bestyrelser og beslutningstagende 
stillinger forbedrer virksomhedernes 
resultater som følge af det bredere 
spektrum af viden, holdninger og 
erfaringer; opfordrer indtrængende Rådet 
og medlemsstaterne til at vedtage direktivet 
om kvinder i bestyrelser og fastsætte mål 
for ligelig fordeling af mænd og kvinder i 
beslutningstagende organer;

Or. es
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Ændringsforslag 163
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. beklager, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; opfordrer 
indtrængende Rådet og medlemsstaterne til 
at vedtage direktivet om kvinder i 
bestyrelser og fastsætte mål for ligelig 
deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

11. beklager, at kvinder med STEM-
karrierer er underrepræsenterede i ledende 
stillinger, og understreger det presserende 
behov for at fremme ligestilling mellem 
kønnene på alle niveauer af 
beslutningstagningen inden for erhvervsliv 
og ledelse; understreger, at kønsdiversitet i 
bestyrelser og beslutningstagende stillinger 
forbedrer virksomhedernes resultater som 
følge af det bredere spektrum af viden, 
holdninger og erfaringer; opfordrer 
indtrængende Rådet og medlemsstaterne til 
at vedtage direktivet om kvinder i 
bestyrelser og fastsætte bindende mål for 
ligelig deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

Or. en

Ændringsforslag 164
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. beklager, at der findes både 
horisontal og vertikal kønsopdeling i 
hierarkierne på universiteter og skoler i 
Europa; henleder opmærksomheden på, 
at kvinder særligt er underrepræsenteret i 
de øverste akademiske og 
beslutningstagende stillinger i akademiske 
institutioner og på universiteter, herunder 
forekomsten af glaslofter, dvs. usynlige 
barrierer, som forhindrer kvinder i at 
opnå ansvarsfulde stillinger på grundlag 
af fordomme;
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Or. lt

Ændringsforslag 165
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11a. opfordrer til, at der indføres 
incitamenter for virksomheder, der støtter 
kvinder med hensyn til rollemodeller, 
mentorprogrammer og karriereveje, og til 
at øge kvinders synlighed og fremme 
deres adgang til STEM-sektorerne;

Or. en

Ændringsforslag 166
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 11 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11b. opfordrer til en vurdering af 
årsagerne til, at kvinder forlader tekniske 
erhverv, og om nødvendigt til at der 
formuleres anbefalinger til tiltag, der kan 
forhindre dette;

Or. en

Ændringsforslag 167
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 12
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er 
endnu mere udtalt i mandsdominerede 
sektorer såsom IKT- og 
teknologivirksomheder10; opfordrer alle 
aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed; opfordrer 
indtrængende Rådet til at ophæve 
blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

udgår

_________________
10 Lambrecht, A. and Tucker, C. E. 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende 
kønsbaseret visning af reklamer for 
STEM-karrierer), Management Science, 
Vol. 65, No 7, 2019, s. 2970.

Or. en

Ændringsforslag 168
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed; opfordrer 
indtrængende Rådet til at ophæve 
blokeringen af direktivet om 

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel på nogle områder og på 
specifikke geografiske steder fortsat er en 
realitet og er endnu mere udtalt i 
mandsdominerede sektorer såsom IKT- og 
teknologivirksomheder;
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gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;
_________________
10 Lambrecht, A. og Tucker, C. E.: 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende 
kønsbaseret visning af reklamer for 
STEM-karrierer), Management Science, 
Vol. 65, No 7, 2019, s. 2970.

Or. es

Ændringsforslag 169
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed; opfordrer 
indtrængende Rådet til at ophæve 
blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed;

_________________ _________________
10 Lambrecht, A. og Tucker, C. E., 
"Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 

10 Lambrecht, A. og Tucker, C. E., 
"Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
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the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed; opfordrer 
indtrængende Rådet til at ophæve 
blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed;

_________________ _________________
10Lambrecht, A. og Tucker, C. E.: 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

10Lambrecht, A. og Tucker, C. E.: 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

Or. en
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Ændringsforslag 171
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed; opfordrer 
indtrængende Rådet til at ophæve 
blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
beklager forsinkelsen af de foreslåede 
foranstaltninger til 
løngennemsigtighed; opfordrer alle aktører 
til at praktisere løngennemsigtighed; 
opfordrer Kommissionen til at 
offentliggøre foranstaltningerne til 
løngennemsigtighed så hurtigt som 
muligt; opfordrer indtrængende Rådet til at 
ophæve blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

_________________ _________________
10Lambrecht, A. og Tucker, C. E.: 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

10Lambrecht, A. og Tucker, C. E.: 
Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

Or. en

Ændringsforslag 172
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 12
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed; opfordrer 
indtrængende Rådet til at ophæve 
blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel i forbindelse med samme 
arbejde og samme kompetencer fortsat er 
en realitet og er endnu mere udtalt i 
mandsdominerede sektorer såsom IKT- og 
teknologivirksomheder10; opfordrer alle 
aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed; opfordrer 
indtrængende Rådet til at ophæve 
blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

_________________ _________________
10 Lambrecht, A. og Tucker, C. E., 
"Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

10 Lambrecht, A. og Tucker, C. E., 
"Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører til at praktisere 
løngennemsigtighed; opfordrer 
indtrængende Rådet til at ophæve 

12. beklager, at den kønsbestemte 
lønforskel fortsat er en realitet og er endnu 
mere udtalt i mandsdominerede sektorer 
såsom IKT- og teknologivirksomheder10; 
opfordrer alle aktører, som måtte ønske 
det, til at praktisere løngennemsigtighed; 
opfordrer indtrængende Rådet til at ophæve 
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blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

blokeringen af direktivet om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, som sigter mod at udvide 
beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

_________________ _________________
10 Lambrecht, A. og Tucker, C. E., 
"Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

10 Lambrecht, A. og Tucker, C. E., 
"Algorithmic bias? An empirical study into 
apparent gender-based discrimination in 
the display of STEM career ads 
(Algoritmisk skævvridning? En empirisk 
undersøgelse af tilsyneladende kønsbaseret 
visning af reklamer for STEM-karrierer), 
Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.

Or. fr

Ændringsforslag 174
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. beklager, at der fortsat er ulige 
adgang for kvinder til forskerstillinger, 
finansiering og forlagsvirksomhed, 
herunder en ukorrigeret kønsbestemt 
lønforskel inden for videnskab og den 
akademiske verden, til trods for at der 
findes lovbestemmelser om ligebehandling 
og om forbud mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet i EU og i 
medlemsstaterne, herunder bestemmelser 
om lige løn;

Or. lt

Ændringsforslag 175
Lívia Járóka
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Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. anerkender den vigtige rolle, som 
CEO's og den øverste ledelse i 
virksomheder spiller med hensyn til at 
overvinde den digitale kløft mellem 
kønnene ved at udvikle 
virksomhedspolitikker, som sigter mod at 
bekæmpe digitale kønsbaserede 
stereotyper, fremme rollemodeller, 
motivere kvinder til at undersøge STEM-
studier, stimulere omskoling eller 
opkvalificering af kvinder, 
mentorordninger, eller forbedre IKT-jobs 
image;

Or. en

Ændringsforslag 176
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. understreger, at det er af 
afgørende betydning at bekæmpe 
kulturelle og sociale stereotyper mod 
kvinders evner og roller i STEM-sektoren; 
derfor kan målrettede foranstaltninger til 
fremme af ligestilling, herunder 
lovgivning om integration af kønsaspektet 
eller politikker såsom økonomiske 
incitamenter eller andet, øge pigers 
deltagelse i STEM-uddannelser og -
karrierer;

Or. en
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Ændringsforslag 177
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. opfordrer alle relevante 
interessenter til at adressere 
diskrimination i deres ansættelsespraksis 
og til at indføre kvoter for at fremme 
inklusionen af kvinder, navnlig kvinder 
fra forskellige racemæssige og etniske 
baggrunde, kvinder med handicap og 
LBTI+-personer;

Or. en

Ændringsforslag 178
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Punkt 12 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12b. opfordrer Kommissionen til at 
samarbejde yderligere med alle 
erhvervspartnere inden for IKT, det 
digitale område, teleselskaber, medier og 
det audiovisuelle og teknologiske område 
for at fremme en inklusiv og 
kønsafbalanceret arbejdskultur og miljø 
og at dele oplysninger og god praksis i 
hele Europa;

Or. en

Ændringsforslag 179
Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer til, at der etableres en 
inklusiv dialog med de relevante 
interessenter såsom private virksomheder, 
ikkestatslige organisationer (NGO'er), 
statslige institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, politiske beslutningstagere 
og repræsentanter for civilsamfundet med 
henblik på at koordinere og tackle de 
manglende forbindelser og for at fremme 
kvinder i STEM-fagene;

13. opfordrer til, at der etableres en 
inklusiv dialog med de relevante 
interessenter såsom private virksomheder, 
ikkestatslige organisationer (NGO'er), 
faglige organisationer og institutter, 
statslige institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, politiske beslutningstagere 
og repræsentanter for civilsamfundet med 
henblik på at koordinere og tackle de 
manglende forbindelser og for at fremme 
kvinder i STEM-fagene;

Or. en

Ændringsforslag 180
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer til, at der etableres en 
inklusiv dialog med de relevante 
interessenter såsom private virksomheder, 
ikkestatslige organisationer (NGO'er), 
statslige institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, politiske beslutningstagere 
og repræsentanter for civilsamfundet med 
henblik på at koordinere og tackle de 
manglende forbindelser og for at fremme 
kvinder i STEM-fagene;

13. opfordrer til, at der etableres en 
inklusiv dialog med de relevante 
interessenter såsom ikkestatslige 
organisationer (NGO'er), statslige 
institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, politiske beslutningstagere, 
repræsentanter for civilsamfundet og 
private virksomheder med henblik på at 
koordinere og tackle de manglende 
forbindelser og for at fremme kvinder i 
STEM-fagene;

Or. en

Ændringsforslag 181
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer til, at der etableres en 
inklusiv dialog med de relevante 
interessenter såsom private virksomheder, 
ikkestatslige organisationer (NGO'er), 
statslige institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, politiske beslutningstagere 
og repræsentanter for civilsamfundet med 
henblik på at koordinere og tackle de 
manglende forbindelser og for at fremme 
kvinder i STEM-fagene;

13. opfordrer til, at der etableres en 
frugtbar dialog med de relevante 
interessenter såsom private virksomheder, 
ikkestatslige organisationer (NGO'er), 
statslige institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, politiske beslutningstagere 
og repræsentanter for civilsamfundet med 
henblik på at koordinere og tackle de 
manglende forbindelser og for at fremme 
kvinder i STEM-fagene;

Or. es

Ændringsforslag 182
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer til, at der etableres en 
inklusiv dialog med de relevante 
interessenter såsom private virksomheder, 
ikkestatslige organisationer (NGO'er), 
statslige institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, politiske beslutningstagere 
og repræsentanter for civilsamfundet med 
henblik på at koordinere og tackle de 
manglende forbindelser og for at fremme 
kvinder i STEM-fagene;

13. opfordrer til, at der etableres en 
grundig dialog med de relevante 
interessenter såsom private virksomheder, 
ikkestatslige organisationer (NGO'er), 
statslige institutioner, regionale og lokale 
myndigheder, politiske beslutningstagere 
og repræsentanter for civilsamfundet med 
henblik på at koordinere og tackle de 
manglende forbindelser og for at fremme 
kvinder i STEM-fagene;

Or. en

Ændringsforslag 183
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer indtrængende 
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medlemsstaterne til at udvikle effektive og 
attraktive STEM-læseplaner og 
undervisningsmetoder med henblik på at 
bevare pigers interesse for videnskab og 
til at anerkende og investere i lærere som 
drivkraft for kulturel forandring i kraft af 
deres potentiale til at fremme pigers 
fortsatte deltagelse i de 
naturvidenskabelige fag i skolerne;

Or. lt

Ændringsforslag 184
Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at styrke samarbejdet 
med de private sektorer med 
foranstaltninger såsom 
oplysningskampagner til fremme af 
ligestillingen i de private STEM-sektorer 
og offentlig-private partnerskaber for at 
gøre det lettere for nyuddannede at 
komme ind på STEM-arbejdsmarkedet;

Or. en

Ændringsforslag 185
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. fremhæver forholdet mellem den 
kønsbaserede skævhed og 
pensionsskævheden; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at adressere dem 
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begge og mindske dem samt tage 
yderligere skridt til at sikre, at kvinder har 
passende adgang til uddannelse, mulighed 
for at opnå økonomisk uafhængighed og 
karrieremuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 186
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer til at fremme 
lærlingeordninger og tilbyde 
praktikophold til piger og unge kvinder 
med henblik på at forbedre deres 
overgang til arbejdsmarkedet, idet der 
fokuseres på mentorordninger for 
vanskeligt stillede piger på arbejdspladser, 
som er fri for seksuelt misbrug, chikane 
og kønsbaseret vold;

Or. en

Ændringsforslag 187
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at anerkende behovet 
for, at der ydes en passende løn under 
barselsorlov og fædreorlov, således at det 
er økonomisk overkommeligt for mænd at 
tage fri for at passe et barn og for at 
bidrage til at bekæmpe normen om, at det 
er den kvindelige forælder, der skal holde 
en pause i karrieren, med henblik på at 
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fjerne én af de meget store hindringer for, 
at kvinder kan avancere inden for den 
videnskabelige og akademiske verden;

Or. lt

Ændringsforslag 188
Rovana Plumb

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. opfordrer til offentlig-private 
partnerskaber mellem 
uddannelsessystemer, regeringer og 
virksomheder, som arbejder inden for nye 
teknologier såsom 3D-teknologier, 
kunstig intelligens, nanoteknologi, 
robotteknologi og genterapi; opfordrer til, 
at marginaliserede piger får mulighed for 
praktikophold og stipendier og for at 
udvikle ambitioner om at arbejde inden 
for nye industrier med velbetalte job;

Or. en

Ændringsforslag 189
Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 13 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13c. understreger vigtigheden af at 
udvikle netværk for kvinder i STEM-
erhvervene med henblik på omfattende 
kommunikationskampagner, som kan 
bidrage til at ændre opfattelsen af kvinder 
i STEM-erhvervene, og at kvinder inden 
for STEM kommer i kontakt med piger 
gennem karrierestøtte, opkvalificering og 
netværksarbejde;
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Or. en

Ændringsforslag 190
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. beklager, at kønsskævheden findes 
på tværs af alle digitale teknologiområder, 
men er især bekymret over den 
kønsbestemte kløft inden for innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens og 
cybersikkerhed, hvor den gennemsnitlige 
tilstedeværelse af kvinder på verdensplan 
ligger på henholdsvis 12 % og 20 %11;

14. bemærker, at kønsskævheden 
findes på tværs af alle digitale 
teknologiområder, men er især bekymret 
over den kønsbestemte kløft inden for 
innovative teknologier såsom kunstig 
intelligens og cybersikkerhed, hvor den 
gennemsnitlige tilstedeværelse af kvinder 
på verdensplan ligger på henholdsvis 12 % 
og 20 %11; mener, at denne afvigelse 
hovedsagelig skyldes forskelle mellem 
kvinders og mænds valg af uddannelse og 
erhverv, et valg, der ikke beror på 
kønsstereotyper, men på de divergerende 
præferencer, som kvinder og mænd har 
som følge deres forskelligheder;

_________________ _________________
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., "Understanding the Changing 
Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971-
2011 (Et bidrag til forståelsen af den 
ændrede dynamik i den kønsbaserede 
skævhed inden for bacheloruddannelser 
med hovedfag i ingeniørvidenskab: 1971-
2011), Research in Higher Education, Vol. 
57, No 5, 2016; Shade, L. R., "Missing in 
action: Gender in Canada’s digital 
economy agenda", Signs: Journal of 
Women in Culture and Society, Vol. 39, 
No 4, 2014, s. 887-896.

11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., "Understanding the Changing 
Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971-
2011 (Et bidrag til forståelsen af den 
ændrede dynamik i den kønsbaserede 
skævhed inden for bacheloruddannelser 
med hovedfag i ingeniørvidenskab: 1971-
2011), Research in Higher Education, Vol. 
57, No 5, 2016; Shade, L. R., "Missing in 
action: Gender in Canada’s digital 
economy agenda", Signs: Journal of 
Women in Culture and Society, Vol. 39, 
No 4, 2014, s. 887-896.

Or. fr

Ændringsforslag 191
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Lina Gálvez Muñoz

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. beklager, at kønsskævheden findes 
på tværs af alle digitale teknologiområder, 
men er især bekymret over den 
kønsbestemte kløft inden for innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens og 
cybersikkerhed, hvor den gennemsnitlige 
tilstedeværelse af kvinder på verdensplan 
ligger på henholdsvis 12 % og 20 %11;

14. beklager, at kønsskævheden findes 
på tværs af alle digitale teknologiområder, 
men er især bekymret over den 
kønsbestemte kløft inden for innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens og 
cybersikkerhed, hvor den gennemsnitlige 
tilstedeværelse af kvinder på verdensplan 
ligger på henholdsvis 12 % og 20 %11; der 
henviser til, at denne situation forværres i 
svagt befolkede kommuner og navnlig i 
landområder, og foreslår større 
opmærksomhed og støtte i disse 
geografiske områder; 

_________________ _________________
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al.: Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011 (Et bidrag 
til forståelsen af den ændrede dynamik i 
den kønsbaserede skævhed inden for 
bacheloruddannelser med hovedfag i 
ingeniørvidenskab: 1971-2011), Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R.: Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda (Fravær i 
praksis: køn i Canadas dagsorden for den 
digitale økonomi), Signs: Journal of 
Women in Culture and Society, Vol. 39, 
No 4, 2014, s. 887-896.

11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al.: Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011 (Et bidrag 
til forståelsen af den ændrede dynamik i 
den kønsbaserede skævhed inden for 
bacheloruddannelser med hovedfag i 
ingeniørvidenskab: 1971-2011), Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R.: Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda (Fravær i 
praksis: køn i Canadas dagsorden for den 
digitale økonomi), Signs: Journal of 
Women in Culture and Society, Vol. 39, 
No 4, 2014, s. 887-896.

Or. es

Ændringsforslag 192
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 14
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. beklager, at kønsskævheden findes 
på tværs af alle digitale teknologiområder, 
men er især bekymret over den 
kønsbestemte kløft inden for innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens og 
cybersikkerhed, hvor den gennemsnitlige 
tilstedeværelse af kvinder på verdensplan 
ligger på henholdsvis 12 % og 20 %11;

14. fremhæver, at der kan være 
ulighed på tværs af alle digitale 
teknologiområder, men er især bekymret 
for innovative teknologier såsom kunstig 
intelligens og cybersikkerhed, hvor den 
gennemsnitlige tilstedeværelse af kvinder 
på verdensplan lader til at ligge på 
henholdsvis 12 % og 20 %;

_________________
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al.: Understanding the Changing 
Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 
1971-2011 (Et bidrag til forståelsen af den 
ændrede dynamik i den kønsbaserede 
skævhed inden for bacheloruddannelser 
med hovedfag i ingeniørvidenskab: 1971-
2011), Research in Higher Education, 
Vol. 57, No 5, 2016; Shade, L. R.: Missing 
in action: Gender in Canada’s digital 
economy agenda (Fravær i praksis: køn i 
Canadas dagsorden for den digitale 
økonomi), Signs: Journal of Women in 
Culture and Society, Vol. 39, No 4, 2014, 
s. 887-896.

Or. es

Ændringsforslag 193
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. beklager, at kønsskævheden findes 
på tværs af alle digitale teknologiområder, 
men er især bekymret over den 
kønsbestemte kløft inden for innovative 
teknologier såsom kunstig intelligens og 
cybersikkerhed, hvor den gennemsnitlige 
tilstedeværelse af kvinder på verdensplan 
ligger på henholdsvis 12 % og 20 %11;

14. noterer, at kønsskævheden findes 
på tværs af alle digitale teknologiområder, 
navnlig inden for innovative teknologier 
såsom kunstig intelligens og 
cybersikkerhed, hvor den gennemsnitlige 
tilstedeværelse af kvinder på verdensplan 
ligger på henholdsvis 12 % og 20 %11;
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_________________ _________________
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011 (Et bidrag 
til forståelsen af den ændrede dynamik i 
den kønsbaserede skævhed inden for 
bacheloruddannelser med hovedfag i 
ingeniørvidenskab: 1971-2011), Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda (Fravær i 
praksis: køn i Canadas dagsorden for den 
digitale økonomi), Signs: Journal of 
Women in Culture and Society, Vol. 39, 
No 4, 2014, s. 887-896.

11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et 
al., Understanding the Changing Dynamics 
of the Gender Gap in Undergraduate 
Engineering Majors: 1971-2011 (Et bidrag 
til forståelsen af den ændrede dynamik i 
den kønsbaserede skævhed inden for 
bacheloruddannelser med hovedfag i 
ingeniørvidenskab: 1971-2011), Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; 
Shade, L. R., Missing in action: Gender in 
Canada’s digital economy agenda (Fravær i 
praksis: køn i Canadas dagsorden for den 
digitale økonomi), Signs: Journal of 
Women in Culture and Society, Vol. 39, 
No 4, 2014, s. 887-896.

Or. en

Ændringsforslag 194
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a.  understreger, at konstant 
opkobling kombineret med høje jobkrav 
og den stigende forventning om, at 
arbejdstagerne er til at komme i kontakt 
med på et hvilket som helst tidspunkt, kan 
have en negativ indvirkning på 
arbejdstagernes grundlæggende 
rettigheder, på balancen mellem deres 
privatliv og deres arbejdsliv og deres 
fysiske og psykiske sundhed og 
trivsel; beklager, at kulturen med at være 
online konstant har en negativ 
indvirkning på balancen mellem ansattes 
arbejdsliv og privatliv, navnlig for 
arbejdstagere med omsorgsforpligtelser, 
som oftest er kvinder, og at det er 
nødvendigt at gøre noget ved dette 
problem; opfordrer Kommissionen til at 
evaluere og gribe ind over for risiciene 
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ved ikke at beskytte retten til at være 
offline; 

Or. en

Ændringsforslag 195
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fremhæver, at en af de mest 
kritiske svagheder ved kunstig intelligens 
vedrører visse typer af skævheder såsom 
køn, race eller seksuel orientering som 
følge af menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen 
og gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens;

udgår

Or. es

Ændringsforslag 196
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved kunstig intelligens vedrører 
visse typer af skævheder såsom køn, race 
eller seksuel orientering som følge af 
menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 

15. understreger, at AI-teknologiernes 
ydeevne i høj grad afhænger af 
datasættenes kvalitet; fremhæver, at en af 
de mest kritiske svagheder ved kunstig 
intelligens vedrører visse typer af 
skævheder såsom køn, race eller seksuel 
orientering som følge af menneskers 
indgroede fordomme; er bekymret over 
risiciene for skævheder og 
forskelsbehandling i forbindelse med 
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intelligens; udviklingen, udbredelsen og anvendelsen 
af AI-teknologier, navnlig inden for 
højrisikosektorer; fremhæver, at iboende 
skævheder i de underliggende datasæt har 
en tendens til at øges gradvist og dermed 
forstærke og eskalere den eksisterende 
socialt konstruerede diskrimination af 
kvinder; minder om, at algoritmer og 
kunstig intelligens bør have en "indbygget 
etik" og ikke indbyggede skævheder på en 
måde, der sikrer maksimal beskyttelse af 
de grundlæggende rettigheder; opfordrer 
de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe alle mulige 
foranstaltninger for at undgå en sådan 
forudindtagethed og sikre fuld beskyttelse 
af de grundlæggende rettigheder; 
understreger, at disse datasæt bør kunne 
revideres af de nationale 
tilsynsmyndigheder, når de anmodes om 
at sikre deres overholdelse af klare 
kvalitetsstandarder; understreger, at den 
menneskelige kontrolstruktur bør udvikles 
forud for implementeringen af AI-
teknologier i højrisikosektorer, navnlig 
inden for sundhedsvæsenet, og bør 
omfatte ligestillingseksperter;

Or. en

Ændringsforslag 197
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved kunstig intelligens vedrører 
visse typer af skævheder såsom køn, race 
eller seksuel orientering som følge af 

15. fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved kunstig intelligens vedrører 
visse typer af skævheder såsom køn, 
racemæssig eller etnisk oprindelse eller 
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menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen 
og gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens;

seksuel orientering som følge af en 
homogen arbejdsstyrke; understreger, at 
der er behov for at have forskellige hold 
af udviklere og ingeniører, der arbejder 
sammen med samfundets hovedaktører 
for at forebygge, at kønsskævheder og 
kulturelle fordomme utilsigtet bliver 
inkluderet i AI-algoritmer, -systemer og -
applikationer; bakker op om udviklingen 
af undervisningsplaner og 
oplysningskampagner om de 
samfundsmæssige, juridiske og etiske 
konsekvenser af kunstig intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 198
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fremhæver, at en af de mest 
kritiske svagheder ved kunstig intelligens 
vedrører visse typer af skævheder såsom 
køn, race eller seksuel orientering som 
følge af menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens;

15. opfordrer de relevante aktører til at 
træffe foranstaltninger og fremme en større 
rolle for kvinder i udformningen, 
udviklingen og gennemførelsen af 
maskinindlæring, natursprogbehandling og 
kunstig intelligens;

Or. fr

Ændringsforslag 199
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 15
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved kunstig intelligens vedrører 
visse typer af skævheder såsom køn, race 
eller seksuel orientering som følge af 
menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens;

15. fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved kunstig intelligens vedrører 
visse typer af skævheder såsom køn, race 
eller seksuel orientering som følge af 
menneskers indgroede fordomme; 
bemærker, at samspillet mellem 
forskellige former for forskelsbehandling 
marginaliserer kvinder fra nye 
teknologier, som f.eks. de fejl der er 
konstateret med hensyn til farvede kvinder 
inden for 
ansigtsgenkendelsesteknologien; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 200
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved kunstig intelligens vedrører 
visse typer af skævheder såsom køn, race 
eller seksuel orientering som følge af 
menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens;

15. er af den opfattelse, at kunstig 
intelligens kan yde et betydeligt bidrag til 
at fremme ligestillingen, hvis der udvikles 
en passende lovgivningsmæssig ramme, 
som fjerner bevidste og ubevidste 
skævheder; fremhæver, at en af de mest 
kritiske svagheder ved kunstig intelligens 
vedrører visse typer af skævheder såsom 
køn, race eller seksuel orientering som 
følge af menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
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intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 201
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved kunstig intelligens vedrører 
visse typer af skævheder såsom køn, race 
eller seksuel orientering som følge af 
menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens;

15. fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved kunstig intelligens vedrører 
visse typer af skævheder såsom køn, race 
eller seksuel orientering som følge af 
menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 
foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens; understreger, at AI ikke må 
styrke kønsrelaterede uligheder og 
stereotyper ved at gøre en analog bias og 
fordomsfuldhed til en digital ditto ved 
hjælp af algoritmer;

Or. en

Ændringsforslag 202
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. fremhæver, at en af de mest 
kritiske svagheder ved kunstig intelligens 
vedrører visse typer af skævheder såsom 
køn, race eller seksuel orientering som 
følge af menneskers indgroede fordomme; 
opfordrer de relevante aktører til at træffe 

15. opfordrer de relevante aktører til at 
træffe foranstaltninger og støtte 
kompetente kvinder og mænd i 
udformningen, udviklingen og 
gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
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foranstaltninger og fremme en større rolle 
for kvinder i udformningen, udviklingen 
og gennemførelsen af maskinindlæring, 
natursprogbehandling og kunstig 
intelligens;

intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 203
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. understreger behovet for social 
dialog med hensyn til gennemførelsen af 
AI i almindelighed og særligt før enhver 
udrulning af AI på virksomhedsniveau; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre 
fagforeningsadgang til arbejdspladser, 
omend i digital form, med henblik på at 
fremme kollektive forhandlinger og sikre 
en menneskecentreret tilgang til AI på 
arbejdspladsen;

Or. en

Ændringsforslag 204
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. anerkender, at kunstig intelligens, 
hvis den er fri for underliggende 
skævheder, kan være et effektivt redskab 
til at overvinde kønsbestemte uligheder og 
stereotyper gennem udvikling af upartiske 
algoritmer, der bidrager til generel 

udgår
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retfærdighed og trivsel;

Or. es

Ændringsforslag 205
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. anerkender, at kunstig intelligens, 
hvis den er fri for underliggende 
skævheder, kan være et effektivt redskab til 
at overvinde kønsbestemte uligheder og 
stereotyper gennem udvikling af upartiske 
algoritmer, der bidrager til generel 
retfærdighed og trivsel;

16. anerkender, at kunstig intelligens, 
hvis den er fri for underliggende 
skævheder, kan være et effektivt redskab til 
at overvinde kønsbestemte uligheder og 
stereotyper gennem udvikling af upartiske 
algoritmer, der bidrager til generel 
retfærdighed og trivsel; understreger 
betydningen af en fælles europæisk 
tilgang med hensyn til de etiske aspekter 
af AI; understreger, at den 
lovgivningsmæssige ramme for AI i Den 
Europæiske Union skal sikre, at 
forbrugernes og arbejdstagernes 
rettigheder respekteres fuldt ud i den 
digitale økonomi, og bidrage til bedre 
arbejds- og ansættelsesvilkår, herunder en 
bedre balance mellem arbejdsliv og 
privatliv; understreger desuden, at den 
europæiske ramme for AI skal respektere 
europæiske værdier, EU-regler og 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 206
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 16
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. anerkender, at kunstig intelligens, 
hvis den er fri for underliggende 
skævheder, kan være et effektivt redskab 
til at overvinde kønsbestemte uligheder og 
stereotyper gennem udvikling af upartiske 
algoritmer, der bidrager til generel 
retfærdighed og trivsel;

16. mener, at kunstig intelligens er 
beregnet til at tjene brugerne, og at den 
under ingen omstændigheder burde 
kunne anvendes til på nogen måde at 
ændre menneskers opfattelse, tankegang 
eller frie vilje;

Or. fr

Ændringsforslag 207
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. anerkender, at kunstig intelligens, 
hvis den er fri for underliggende 
skævheder, kan være et effektivt redskab til 
at overvinde kønsbestemte uligheder og 
stereotyper gennem udvikling af upartiske 
algoritmer, der bidrager til generel 
retfærdighed og trivsel;

16. anerkender, at kunstig intelligens, 
hvis den er fri for underliggende 
skævheder, kan være et effektivt redskab til 
at overvinde kønsbestemte uligheder og 
stereotyper gennem udvikling af upartiske 
algoritmer med en "indbygget etik", der 
bidrager til generel retfærdighed og trivsel;

Or. en

Ændringsforslag 208
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering udformes på en sådan 
måde, at de sætter os i stand til at 
overvinde kønsdiskrimination og tackle de 
udfordringer, som kvinder står over for, 
såsom ulønnet omsorgsarbejde, 
kønsbestemte lønforskelle, cybermobning, 

udgår
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kønsbaseret vold og seksuel chikane, 
menneskehandel, krænkelser af seksuelle 
og reproduktive rettigheder og 
underrepræsentation i ledende stillinger; 
opfordrer til, at kunstig intelligens og 
automatisering bidrager til at forbedre 
kvinders adgang til finansiering, 
videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

Or. es

Ændringsforslag 209
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering udformes på en sådan 
måde, at de sætter os i stand til at 
overvinde kønsdiskrimination og tackle de 
udfordringer, som kvinder står over for, 
såsom ulønnet omsorgsarbejde, 
kønsbestemte lønforskelle, cybermobning, 
kønsbaseret vold og seksuel chikane, 
menneskehandel, krænkelser af seksuelle 
og reproduktive rettigheder og 
underrepræsentation i ledende stillinger; 
opfordrer til, at kunstig intelligens og 
automatisering bidrager til at forbedre 
kvinders adgang til finansiering, 
videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering bør være socialt 
ansvarlig og udformes på en sådan måde, 
at de sætter os i stand til at overvinde 
uligheder, herunder kønsdiskrimination, 
og tackle de udfordringer, som kvinder står 
over for, såsom ulønnet omsorgsarbejde, 
kønsbestemte lønforskelle, cybermobning, 
kønsbaseret vold og seksuel chikane, 
menneskehandel, krænkelser af seksuelle 
og reproduktive rettigheder og 
underrepræsentation i ledende stillinger; 
opfordrer til, at kunstig intelligens og 
automatisering bidrager til at forbedre 
kvinders helbred og økonomiske velstand, 
lige muligheder, arbejdstagerrettigheder 
og sociale rettigheder, uddannelse af høj 
kvalitet, beskyttelse af børn, kulturel og 
lingvistisk diversitet, ligestilling, digitale 
færdigheder, innovation og kreativitet, 
herunder adgang til finansiering, 
videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

Or. en
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Ændringsforslag 210
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering udformes på en sådan 
måde, at de sætter os i stand til at 
overvinde kønsdiskrimination og tackle de 
udfordringer, som kvinder står over for, 
såsom ulønnet omsorgsarbejde, 
kønsbestemte lønforskelle, cybermobning, 
kønsbaseret vold og seksuel chikane, 
menneskehandel, krænkelser af seksuelle 
og reproduktive rettigheder og 
underrepræsentation i ledende stillinger; 
opfordrer til, at kunstig intelligens og 
automatisering bidrager til at forbedre 
kvinders adgang til finansiering, 
videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering udformes på en sådan 
måde, at de sætter os i stand til at 
overvinde forskellige former for 
diskrimination og vold; opfordrer til, at 
kunstig intelligens og automatisering 
bidrager til at forbedre kompetente kvinder 
og mænds adgang til finansiering, 
videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 211
Jadwiga Wiśniewska

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering udformes på en sådan 
måde, at de sætter os i stand til at 
overvinde kønsdiskrimination og tackle de 
udfordringer, som kvinder står over for, 
såsom ulønnet omsorgsarbejde, 
kønsbestemte lønforskelle, cybermobning, 
kønsbaseret vold og seksuel chikane, 
menneskehandel, krænkelser af seksuelle 
og reproduktive rettigheder og 
underrepræsentation i ledende stillinger; 
opfordrer til, at kunstig intelligens og 

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering udformes på en sådan 
måde, at de sætter os i stand til at 
overvinde kønsdiskrimination og tackle de 
udfordringer, som kvinder står over for, 
såsom ulønnet omsorgsarbejde, 
kønsbestemte lønforskelle, cybermobning, 
kønsbaseret vold og seksuel chikane, 
menneskehandel og underrepræsentation i 
ledende stillinger; opfordrer til, at kunstig 
intelligens og automatisering bidrager til at 
forbedre kvinders adgang til finansiering, 
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automatisering bidrager til at forbedre 
kvinders adgang til finansiering, 
videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

Or. en

Ændringsforslag 212
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering udformes på en sådan 
måde, at de sætter os i stand til at 
overvinde kønsdiskrimination og tackle de 
udfordringer, som kvinder står over for, 
såsom ulønnet omsorgsarbejde, 
kønsbestemte lønforskelle, cybermobning, 
kønsbaseret vold og seksuel chikane, 
menneskehandel, krænkelser af seksuelle 
og reproduktive rettigheder og 
underrepræsentation i ledende stillinger; 
opfordrer til, at kunstig intelligens og 
automatisering bidrager til at forbedre 
kvinders adgang til finansiering, 
videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

17. opfordrer til, at kunstig intelligens 
og automatisering udformes på en sådan 
måde, at de sætter os i stand til at 
overvinde kønsdiskrimination og tackle de 
udfordringer, som kvinder står over for, 
såsom ulønnet omsorgsarbejde, 
kønsbestemte lønforskelle, cybermobning, 
kønsbaseret vold og seksuel chikane, 
menneskehandel, krænkelser af rettigheder 
og underrepræsentation i ledende stillinger; 
opfordrer til, at kunstig intelligens og 
automatisering bidrager til at forbedre 
kvinders adgang til finansiering, 
videregående uddannelse og fleksible 
beskæftigelsesmuligheder;

Or. fr

Ændringsforslag 213
Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. opfordrer Kommissionen til at 
bistå medlemsstaternes kompetente 
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myndigheder med at være særligt 
opmærksomme på nye former for vold 
mod kvinder og piger såsom cyberchikane 
og cyberstalking1a og med at udføre 
løbende evalueringer og gribe dem mere 
effektivt an;
_________________
1aVold mod kvinder: en EU-dækkende 
undersøgelse: Vigtigste resultater - 
rapport fra FRA, s. 87.

Or. en

Ændringsforslag 214
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. opfordrer til politikker, der 
frisætter og støtter kvinders potentiale 
som iværksættere, som er en uudnyttet 
kilde til økonomisk vækst, innovation og 
jobskabelse;

Or. en

Ændringsforslag 215
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, 
Hilde Vautmans

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. beklager, at kvinder er 
underrepræsenteret i innovationsdrevne 
opstartsvirksomheder, og fremhæver de 
kønsbaserede skævheder og systematiske 
ulemper, der findes i sociale strukturer, 

18. beklager, at kvinder er 
underrepræsenteret i innovationsdrevne 
opstartsvirksomheder, og fremhæver de 
kønsbaserede skævheder og systematiske 
ulemper, der findes i sociale strukturer, 
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navnlig i krydsfeltet mellem STEM-fag og 
iværksætteri;

navnlig i krydsfeltet mellem STEM-fag og 
iværksætteri; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sørge for mere og 
bedre oplysning om iværksætteri som en 
attraktiv karrieremulighed, især for unge 
kvinder i skolen, og til at gennemføre 
offentlige politikker, som støtter 
kvindelige iværksættere;

Or. en

Ændringsforslag 216
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. beklager, at kvinder er 
underrepræsenteret i innovationsdrevne 
opstartsvirksomheder, og fremhæver de 
kønsbaserede skævheder og systematiske 
ulemper, der findes i sociale strukturer, 
navnlig i krydsfeltet mellem STEM-fag og 
iværksætteri;

18. beklager, at kvinder er 
underrepræsenteret i innovationsdrevne 
opstartsvirksomheder, og fremhæver de 
kønsbaserede skævheder og systematiske 
ulemper, der findes i sociale strukturer, 
navnlig i krydsfeltet mellem STEM-fag og 
iværksætteri; mener også, at det er yderst 
relevant at få flere kvindelige 
rollemodeller og at øge antallet af kvinder 
i lederstillinger i STEM-sektoren;

Or. en

Ændringsforslag 217
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. beklager, at kvinder er 
underrepræsenteret i innovationsdrevne 
opstartsvirksomheder, og fremhæver de 
kønsbaserede skævheder og systematiske 

18. beklager, at kvinder er 
underrepræsenteret i innovationsdrevne 
opstartsvirksomheder;
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ulemper, der findes i sociale strukturer, 
navnlig i krydsfeltet mellem STEM-fag og 
iværksætteri;

Or. en

Ændringsforslag 218
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. beklager, at kvinder er 
underrepræsenteret i innovationsdrevne 
opstartsvirksomheder, og fremhæver de 
kønsbaserede skævheder og systematiske 
ulemper, der findes i sociale strukturer, 
navnlig i krydsfeltet mellem STEM-fag og 
iværksætteri;

18. beklager, at kvinder kan være 
underrepræsenteret i innovationsdrevne 
opstartsvirksomheder inden for STEM-fag 
og iværksætteri;

Or. es

Ændringsforslag 219
Elena Kountoura

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. mener, at covid-19-genopretningen 
udgør en vigtig mulighed for at fremme 
kvinders stilling, mens vi forsøger at 
genopbygge vores økonomier og vores 
samfund på en anden måde; 
understreger, at en sand covid-19-
genopretning kun kan blive en succes, 
hvis vi søger at opnå et grønnere og mere 
retfærdigt Europa med større ligestilling 
mellem kønnene, og hvis kønsaspektet 
integreres i genopretningsmidlerne, så det 
sikres, at kvinder kan drage fuld fordel af 
dem med hensyn til beskæftigelse og 
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iværksætteri, navnlig inden for sektorer, 
hvor de traditionelt har været 
underrepræsenteret, herunder digital 
teknologi, kunstig intelligens, IKT og 
STEM;

Or. en

Ændringsforslag 220
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at se på frafaldet 
blandt kvinder i STEM-erhvervene og 
fuldt ud at vurdere årsagerne til og de 
faktorer, der fører til en høj 
frafaldsprocent for kvinder i STEM-
karrierer, og til at udvikle mekanismer og 
programmer til at integrere kvinder og 
piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesinitiativer i den digitale 
sektor og således vedtage passende 
politikker og tiltag;

Or. en

Ændringsforslag 221
Annika Bruna

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at underrepræsentationen 
af kvinder med ansvar for 
investeringsbeslutninger i 
venturekapitalvirksomheder udgør en 

udgår
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vigtig kilde til det vedvarende 
finansieringsgab for 
opstartsvirksomheder og virksomheder, 
der drives af kvinder;

Or. fr

Ændringsforslag 222
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. mener, at underrepræsentationen af 
kvinder med ansvar for 
investeringsbeslutninger i 
venturekapitalvirksomheder udgør en 
vigtig kilde til det vedvarende 
finansieringsgab for opstartsvirksomheder 
og virksomheder, der drives af kvinder;

19. mener, at underrepræsentationen af 
kvinder med ansvar for 
investeringsbeslutninger i 
venturekapitalvirksomheder kan udgøre en 
kilde til det vedvarende finansieringsgab 
for opstartsvirksomheder og virksomheder, 
der drives af kvinder;

Or. es

Ændringsforslag 223
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge 
finansieringsmulighederne for kvindelige 
iværksættere og innovatorer, lette deres 
adgang til eksisterende fonde, skabe 
særlige fonde og søge nye og innovative 
måder at støtte dem finansielt på og hjælpe 
dem med at overvinde de hindringer, de 
møder;

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge 
finansieringsmulighederne for kvindelige 
iværksættere og innovatorer gennem EU-
programmer, til lån og 
egenkapitalfinansiering, lette deres 
adgang til eksisterende fonde, skabe 
særlige fonde og søge nye og innovative 
måder at støtte dem finansielt på og hjælpe 
dem med at overvinde de hindringer, de 
møder; opfordrer også til at inddrage Den 
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Europæiske Investeringsbank med hensyn 
til adgang til mikrofinansiering;

Or. en

Ændringsforslag 224
Margarita de la Pisa Carrión

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge 
finansieringsmulighederne for kvindelige 
iværksættere og innovatorer, lette deres 
adgang til eksisterende fonde, skabe 
særlige fonde og søge nye og innovative 
måder at støtte dem finansielt på og hjælpe 
dem med at overvinde de hindringer, de 
møder;

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge 
finansieringsmulighederne for kvindelige 
iværksættere og innovatorer på samme 
måde som for mændene, lette deres 
adgang til eksisterende fonde, skabe 
særlige fonde og søge nye og innovative 
måder at støtte dem finansielt på og hjælpe 
dem med at overvinde de hindringer, de 
møder;

Or. es

Ændringsforslag 225
Christine Anderson, Nicolaus Fest

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge 
finansieringsmulighederne for kvindelige 
iværksættere og innovatorer, lette deres 
adgang til eksisterende fonde, skabe 
særlige fonde og søge nye og innovative 
måder at støtte dem finansielt på og hjælpe 
dem med at overvinde de hindringer, de 
møder;

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at afsætte passende 
finansieringsmuligheder for kvindelige 
iværksættere og innovatorer, lette deres 
adgang til eksisterende fonde, skabe 
særlige fonde og søge nye og innovative 
måder at støtte dem finansielt på og hjælpe 
dem med at overvinde de hindringer, de 
kan møde;

Or. en
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Ændringsforslag 226
Monika Vana

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge 
finansieringsmulighederne for kvindelige 
iværksættere og innovatorer, lette deres 
adgang til eksisterende fonde, skabe 
særlige fonde og søge nye og innovative 
måder at støtte dem finansielt på og hjælpe 
dem med at overvinde de hindringer, de 
møder;

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 227
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20a. anerkender, at der er behov for 
oplysnings- og informationskampagner 
om EU-finansieringsmuligheder for at 
yde målrettet støtte til kvindelige 
virksomhedsejere og kvindelige 
iværksættere;

Or. en

Ændringsforslag 228
Christine Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da 
Graça Carvalho, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Frances Fitzgerald

Forslag til beslutning
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Punkt 20 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20b. opfordrer til yderligere udvidelse 
af det europæiske "business angels"-
netværk og det europæiske netværk af 
mentorer for kvindelige iværksættere, 
herunder gennem møder mellem 
kvindelige innovatorer, techprofessionelle 
og investorer for at tilskynde til og 
fremme innovationer og finansiering af 
foretagender, der ledes af kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 229
Lívia Járóka

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gennemføre 
erklæringen om "Women in Digital", som 
blev underskrevet i april 2019, og udvikle 
konkrete handlinger for at fremme 
ligestillingen inden for STEM-sektoren, 
herunder fejringen af den europæiske dag 
for piger i IKT og STEM; opfordrer 
Kommissionen til at overvåge og 
rapportere om medlemsstaternes indsats 
og handlinger og til at sikre udveksling af 
information og god praksis;

Or. en


