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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at kvinder udgør 30 % af den teknologiske arbejdsstyrke og 17 % af IKT-
specialisterne i Europa, og at EU's økonomi vil blive styrket med 16 mia. EUR om året, 
hvis kvindelige kandidater i teknologiske fag i samme grad som mænd også fik job 
inden for den digitale sektor;

2. fremhæver, at ligestilling mellem kønnene er et centralt princip i Den Europæiske 
Union og bør afspejles i alle EU-politikker; minder om, at kvinders deltagelse i den 
digitale økonomi er afgørende for at skabe et blomstrende digitalt samfund og for at 
fremme EU's digitale indre marked;

3. opfordrer Kommissionen til fortsat at tackle den kønsbestemte forskel inden for IKT-
sektoren og til at fastlægge politikker med henblik på at øge kvinders deltagelse i 
naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fag) og kunstig 
intelligens (AI) og til at slå til lyd for foranstaltninger inden for uddannelse og 
beskæftigelse i den digitale sektor med henblik på at opnå dette;

4. mener, at kunstig intelligens kan bidrage væsentligt til at fremme ligestilling mellem 
kønnene, forudsat at der udvikles en passende retlig ramme, at bevidste og ubevidste 
fordomme udryddes, og at principperne om ligestilling mellem kønnene respekteres; 
understreger manglen på diversitet i AI-sektoren inden for teams af udviklere og 
ingeniører og betydningen af at anvende kønsopdelte data i forbindelse med udviklingen 
af produkter, AI-standarder, algoritmer og applikationer;

5. udtrykker bekymring over, at den kønsbestemte forskel i digitale færdigheder stiller 
kvinder ringere på de nye digitale markeder; understreger betydningen af at styrke 
forbrugerne, navnlig kvinder, ved at undervise i grundlæggende IKT-færdigheder og 
iværksætte oplysningskampagner for at sætte dem i stand til fuldt ud at udnytte 
fordelene ved det digitale indre marked;

6. opfordrer til, at der lægges særlig vægt på kvinder som sårbare forbrugere og på 
stigningen i cybervold mod kvinder i den digitale verden, og glæder sig over 
Kommissionens forslag om en retsakt om digitale tjenester (COM(2020)0825), som 
tager fat på disse spørgsmål.


