
AD\1207932DA.docx PE648.349v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2020/2017(INI)

6.7.2020

UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor
(2020/2017(INI))

Ordfører for udtalelse: Kim Van Sparrentak



PE648.349v02-00 2/9 AD\1207932DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1207932DA.docx 3/9 PE648.349v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kunstig intelligens (AI) har potentiale til at tilbyde løsninger til 
daglige udfordringer i uddannelsessektoren, såsom personalisering af læring, 
overvågning af indlæringsvanskeligheder, automatisering af fagspecifik indhold/viden, 
tilvejebringelse af bedre faglig uddannelse og støtte til overgangen til et digitalt 
samfund;

B. der henviser til, at kunstig intelligens kan have praktiske anvendelsesmuligheder, når 
det gælder om at mindske det administrative arbejde, der udføres af undervisere og 
uddannelsesinstitutioner, og til at frigive tid til deres centrale undervisnings- og 
læringsaktiviteter;

C. der henviser til, at anvendelsen af kunstig intelligens på uddannelsesområdet giver 
anledning til bekymring med hensyn til den etiske anvendelse af data, studerendes 
rettigheder, dataadgang og beskyttelse af personoplysninger og derfor indebærer risici 
for de grundlæggende rettigheder, som f.eks. skabelsen af stereotype modeller for de 
lærendes profiler og adfærd, der kan føre til forskelsbehandling eller risici i forbindelse 
med en forstærkning af dårlig pædagogisk praksis;

D. der henviser til, at AI-applikationer er allestedsnærværende i den audiovisuelle sektor, 
navnlig for audiovisuelle indholdsplatforme;

1. bemærker, at Kommissionen har foreslået at støtte offentlige indkøb inden for 
intelligente digitale tjenester med henblik på at tilskynde de offentlige myndigheder til 
hurtigt at anvende produkter og tjenester, der baserer sig på kunstig intelligens, inden 
for områder af offentlig interesse og i den offentlige sektor; fremhæver betydningen af 
offentlige investeringer i disse tjenester og den supplerende merværdi, som offentlig-
private partnerskaber skaber for at sikre dette mål og udnytte det fulde potentiale af 
kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor; 
understreger, at udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens i uddannelsessektoren 
bør omfatte alle deltagere i uddannelsesprocessen og samfundet som helhed og tage 
hensyn til deres behov og de forventede fordele, navnlig for de mest sårbare og 
ugunstigt stillede, med henblik på at sikre, at kunstig intelligens bruges bevidst og etisk 
og sikrer reelle forbedringer for de berørte; mener, at produkter og tjenester, der er 
udviklet med offentlig finansiering, bør offentliggøres under open source-licenser med 
fuld respekt for den gældende lovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder i det 
digitale indre marked; understreger betydningen af denne anvendelse for omskoling og 
opkvalificering af det europæiske arbejdsmarked, navnlig i den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, som vil blive hårdt ramt af covid-19-krisen;

2. anerkender, at børn er en særlig sårbar gruppe, idet det er let at påvirke deres adfærd; 
understreger, at selv om kunstig intelligens kan være et redskab, der kan gavne deres 
uddannelse, er det nødvendigt at tage hensyn til de teknologiske, lovgivningsmæssige 
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og sociale aspekter af indførelsen af kunstig intelligens på uddannelsesområdet med 
passende garantier og en menneskecentreret tilgang, der sikrer, at mennesker i sidste 
ende altid er i stand til at kontrollere og rette deres beslutninger; påpeger behovet for en 
revision og ajourføring af de relevante sektorregler; understreger i denne forbindelse, at 
den retlige ramme for kunstig intelligens i uddannelsessektoren navnlig bør omfatte 
juridisk bindende foranstaltninger og standarder til forebyggelse af praksisser, der ville 
undergrave grundlæggende rettigheder og friheder, og sikre udviklingen af pålidelige, 
etiske og teknisk solide AI-applikationer, herunder integrerede digitale værktøjer, 
tjenester og produkter såsom robotteknologi og maskinlæring;

3. noterer sig potentialet i AI-baserede produkter på uddannelsesområdet, navnlig ved at 
stille uddannelse af høj kvalitet til rådighed for alle elever i EU; understreger, at det er 
nødvendigt, at regeringer og uddannelsesinstitutioner revurderer og genoptager 
uddannelsesprogrammer med større vægt på STEAM-fag med henblik på at forberede 
de lærende og forbrugerne på den stigende tilstedeværelse af kunstig intelligens og lette 
erhvervelsen af kognitive færdigheder; understreger behovet for at forbedre de digitale 
færdigheder hos dem, der deltager i uddannelsesprocessen og samfundet som helhed, 
under hensyntagen til målene for "Et Europa, der er egnet til den digitale tidsalder";

4. understreger, at algoritmiske systemer kan være en katalysator for at mindske den 
digitale kløft på en accelereret måde, men at der er en risiko for, at en uensartet 
udbredelse risikerer at skabe nye skel eller fremskynde uddybningen af de eksisterende 
systemer; udtrykker sin bekymring over, at viden og infrastruktur ikke udvikles på en 
ensartet måde i hele EU, hvilket begrænser tilgængeligheden af produkter og 
tjenesteydelser, der er afhængige af kunstig intelligens, navnlig i tyndt befolkede og 
socioøkonomisk følsomme områder; opfordrer Kommissionen til at sikre sammenhæng 
i delingen af fordelene ved AI og dermed forbundne teknologier;

5. opfordrer Kommissionen til at betragte uddannelse som en sektor, hvor der kan 
forventes betydelige risici som følge af visse anvendelser af AI-applikationer, som 
potentielt kan undergrave de grundlæggende rettigheder og føre til høje omkostninger 
både i menneskelig og social henseende, og til at tage hensyn til dette ved vurderingen 
af, hvilke typer eller anvendelser af AI-applikationer der vil være omfattet af en 
lovgivningsmæssig ramme for højrisikoanvendelser af kunstig intelligens, i betragtning 
af hvor vigtigt det er at sikre, at uddannelse fortsat bidrager til almenvellet og i 
betragtning af dataenes store følsomhed over for elever, studerende og andre lærende; 
opfordrer Kommissionen til at medtage visse AI-applikationer i uddannelsessektoren, 
såsom dem, der er omfattet af certificeringsordninger eller omfatter følsomme 
personoplysninger, i den lovgivningsmæssige ramme for højrisiko-AI-applikationer; 
understreger, at datasæt, der anvendes til at træne kunstig intelligens, og resultaterne bør 
revideres for at undgå alle former for stereotyper, forskelsbehandling og partiskhed og, 
hvor det er relevant, gøre brug af kunstig intelligens til at identificere og rette de 
menneskelige skævheder, hvor de findes; påpeger derfor, at der er behov for passende 
overensstemmelsesvurderinger for at kontrollere og sikre, at alle bestemmelser 
vedrørende højrisikoapplikationer, herunder undersøgelses-, inspektions- og 
certificeringskrav, overholdes; understreger vigtigheden af at sikre dataenes integritet 
og kvalitet;

6. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at medtage digitale færdigheder som en 
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del af kvalifikationskravene for visse erhverv, der er harmoniseret på EU-plan i henhold 
til direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer; fremhæver behovet for at sikre 
gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer inden for AI-færdigheder i hele EU, da 
flere medlemsstater opgraderer deres uddannelsesmæssige tilbud med AI-relaterede 
færdigheder og etablerer specifikke læseplaner for udviklere af kunstig intelligens; 
understreger behovet for, at disse er i overensstemmelse med vurderingslisten over 
etiske retningslinjer for pålidelig kunstig intelligens, og glæder sig over Kommissionens 
forslag om at omdanne denne liste til vejledende læseplaner for udviklere af kunstig 
intelligens; understreger betydningen af at uddanne højtuddannede fagfolk på dette 
område, herunder etiske aspekter i deres læseplaner, og støtte underrepræsenterede 
grupper på området samt skabe incitamenter for disse fagfolk til at søge arbejde i EU;

7. noterer sig, at skoler og andre offentlige uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
anvender uddannelsesteknologier, herunder AI-applikationer; udtrykker sin bekymring 
over, at disse teknologier i øjeblikket kun leveres af nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige adgang til data og begrænse konkurrencen 
gennem markedsdominans og ved at reducere forbrugernes valgmuligheder; opfordrer 
de offentlige myndigheder til at anvende en innovativ tilgang til offentlige indkøb for at 
udvide viften af tilbud til offentlige uddannelsesinstitutioner i hele Europa; understreger 
i denne forbindelse vigtigheden af at støtte SMV'ers indførelse af kunstig intelligens i 
uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor gennem passende incitamenter, der 
skaber lige konkurrencevilkår; opfordrer i denne forbindelse til, at der investeres i 
europæiske it-virksomheder med henblik på at udvikle de nødvendige teknologier i EU; 
mener, at teknologier, der anvendes af offentlige uddannelsesudbydere eller indkøbes 
for offentlige midler, bør baseres på open source-teknologier, hvor det er muligt, under 
fuld respekt for den gældende lovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede rettigheder i det 
digitale indre marked;

8. opfordrer til, at de data, der anvendes af AI-applikationer i uddannelsessektoren, er 
tilgængelige, interoperable og af høj kvalitet og deles med de relevante offentlige 
myndigheder på en standardiseret måde og under overholdelse af lovgivningen om 
ophavsret og handel, således at dataene kan anvendes i overensstemmelse med de 
europæiske standarder for databeskyttelse og privatlivets fred og etiske, demokratiske 
standarder og standarder for gennemsigtighed i udviklingen af læseplaner og 
pædagogisk praksis (navnlig når disse tjenesteydelser købes med offentlige midler eller 
udbydes til offentlige uddannelsesinstitutioner gratis, idet uddannelse er et fælles gode); 
opfordrer Kommissionen til at sikre retfærdig adgang til data for alle virksomheder, 
navnlig SMV'er og kulturelle og kreative virksomheder, som spiller en afgørende rolle 
med hensyn til at opretholde den sociale samhørighed og den kulturelle mangfoldighed i 
Europa samt demokratiske værdier;

9. understreger betydningen af at udvikle retningslinjer for offentlige indkøb af sådanne 
tjenester og applikationer for den offentlige sektor, herunder for uddannelsesudbydere, 
med henblik på at sikre de relevante uddannelsesmål, forbrugernes valgmuligheder, lige 
konkurrencevilkår for udbydere af kunstig intelligens og respekt for de grundlæggende 
rettigheder; understreger behovet for, at offentlige indkøbere tager hensyn til de 
specifikke kriterier, der er knyttet til de relevante uddannelsesmål, såsom ikke-
forskelsbehandling, grundlæggende rettigheder, mangfoldighed, de højeste standarder 
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for beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse, tilgængelighed for lærende med 
særlige behov, miljømæssig bæredygtighed og, navnlig i forbindelse med offentlige 
uddannelsesinstitutioners indkøb af tjenester, inddragelse af alle dem, der deltager i 
uddannelsesprocessen; understreger behovet for at styrke markedet ved at give SMV'er 
mulighed for at deltage i indkøb af AI-applikationer for at sikre, at 
teknologivirksomheder i alle størrelser inddrages i sektoren og dermed garanterer 
modstandsdygtighed og konkurrence;

10. understreger, at de nuværende automatiske midler til fjernelse af ulovligt indhold fra 
onlineplatforme, hvor der udveksles audiovisuelt indhold, er upålidelige, hvilket kan 
føre til uagtsom fjernelse af lovligt indhold; bemærker, at hverken direktivet om 
elektronisk handel eller det reviderede direktiv om audiovisuelle medietjenester 
pålægger en generel overvågningsforpligtelse; minder i denne forbindelse om, at der 
ikke bør foretages nogen generel overvågning, som fastsat i artikel 15 i direktivet om 
elektronisk handel, og at en specifik indholdsovervågning for audiovisuelle tjenester bør 
være i overensstemmelse med de undtagelser, der er fastsat i EU-lovgivningen; minder 
om de centrale krav til AI-applikationer, såsom ansvarlighed, herunder 
revisionsstrukturer inden for forretningsprocesser, og indberetning af negative 
virkninger; understreger, at gennemsigtighed også bør omfatte sporbarhed og 
forklarlighed for de relevante systemer; minder om, at AI-applikationer skal overholde 
interne og eksterne sikkerhedsprotokoller, som bør være teknisk korrekte og robuste; 
mener, at dette bør udvides til at omfatte både normale, ukendte og uforudsigelige 
situationer;

11. opfordrer til, at indkaldelser af anbefalede algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder videostreamingplatforme, nyhedsplatforme og 
platforme, der formidler kulturelt og kreativt indhold, i det omfang det er teknisk 
muligt, skal kunne forklares for at give forbrugerne et præcist og omfattende indblik i 
disse processer og indhold og sikre, at de individualiserede tilbud ikke er 
diskriminerende og er i overensstemmelse med den nyligt vedtagne forordning om 
forholdet mellem platforme og virksomheder og omnibusdirektivet om en ny aftale for 
forbrugere; understreger, at det er nødvendigt at sikre og på korrekt vis gennemføre 
brugernes ret til at fravælge anbefalede og individualiserede tilbud; påpeger i denne 
forbindelse, at der bør gives en beskrivelse til brugerne, som giver mulighed for en 
generel og tilstrækkelig forståelse af de pågældende funktioner, navnlig de anvendte 
data, formålet med algoritmen og personalisering og resultater i overensstemmelse med 
principperne om forklarlighed og rimelighed; opfordrer til, at der udvikles mekanismer 
til overvågning af forbrugernes ret til informeret samtykke og valgfrihed ved 
indberetning af data;

12. bemærker, at anvendelsen af kunstig intelligens i forbindelse med 
toldscreeningprocedurer kan støtte bestræbelserne på at forhindre ulovlig handel med 
kulturarv, og navnlig supplere systemer, der giver toldmyndighederne mulighed for at 
målrette deres indsats og ressourcer mod de punkter, der udgør den største risiko;

13. understreger, at forbrugerne skal informeres, når de interagerer med en automatiseret 
beslutningsproces, og at deres valg og resultater ikke må begrænses; understreger, at 
brugen af AI-mekanismer til kommerciel overvågning af forbrugere skal imødegås, selv 
om den vedrører "gratis tjenester", ved at sikre, at den er i nøje overensstemmelse med 
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de grundlæggende rettigheder og den generelle forordning om databeskyttelse; 
understreger, at alle lovgivningsmæssige ændringer skal tage hensyn til konsekvenserne 
for sårbare forbrugere;

14. påpeger, at anvendelsen, udviklingen og gennemførelsen af AI skal gøre det lettere for 
forbrugere og lærende med en eller anden form for handicap at anvende værktøjer til at 
få adgang til audiovisuelt indhold;

15. understreger behovet for opkvalificering af den fremtidige arbejdsstyrke; anerkender 
fordelene ved at kunne forudsige, hvilke job der vil forsvinde på grund af den digitale 
teknologi, såsom automatisering, digitalisering og kunstig intelligens;

16. påpeger, at de AI-systemer, der udvikles, gennemføres og anvendes i Den Europæiske 
Union inden for de tre sektorer, der henvises til i denne rapport, skal afspejle EU's 
kulturelle mangfoldighed og flersprogethed.
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