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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at skabelsen og anvendelsen af kunstig intelligens (KI) inden for kultur, 
uddannelse og informationspolitik rejser og fortsat vil rejse en bred vifte af etiske 
spørgsmål;

2. understreger, at det er nødvendigt at udvikle kriterier for anvendelsen af KI inden for 
uddannelse, medier og kreative sektorer ved at udvikle benchmarks for etisk ansvarlige 
og acceptable anvendelser af KI-teknologier på disse områder; understreger, at disse 
kriterier konstant skal tilpasses fremskridtene inden for KI-teknologier;

3. bemærker, at KI-individualiserede læringssystemer i stigende grad anvendes i skoler og 
på universiteter, hvilket ændrer lærernes rolle i læringsprocessen til i højere grad at 
være af understøttende karakter; understreger, at denne ændring bør afspejle sig i 
læseplanerne;

4. anerkender KI's store potentiale inden for information og medier; understreger, at KI 
også – hvis der ikke sker en regulering af området – kan få etisk negative virkninger ved 
at sprede falske nyheder, skabe informationsbobler og udnytte fordomme, der indgår i 
KI-algoritmer;

5. understreger, at uddannelse bør sætte borgerne i stand til at udvikle nye former for 
kritisk tænkning, herunder "algoritmebevidsthed" og evnen til at reflektere over KI's 
indvirkning på information, viden og beslutningstagning;

6. understreger betydningen af gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med 
algoritmer, der anvendes af mediestreamingselskaber, for at sikre adgang til kulturelt og 
sprogligt mangfoldigt indhold; understreger, at sådanne algoritmer bør udformes på en 
sådan måde, at de ikke fremhæver bestemte værker ved at begrænse deres 
"individualiserede" forslag til de mest populære værker;

7. bemærker, at anvendelsen af KI-teknologier i stigende grad rejser spørgsmål om fair 
konkurrence inden for sport; understreger, at der er behov for et regelsæt på dette 
område.


