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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

A. Artificiell intelligens (AI) har potential att erbjuda lösningar för vardagliga utmaningar 
inom utbildningssektorn, t.ex. individanpassad inlärning, övervakning av 
inlärningssvårigheter, automatisering av ämnesspecifikt innehåll/ämnesspecifika 
kunskaper, tillhandahållande av bättre fortbildning och stöd för övergången till ett 
digitalt samhälle.

B. AI skulle kunna få praktiska tillämpningar när det gäller att minska lärares och 
utbildningsinstituts administrativa arbete genom att frigöra tid till deras centrala 
undervisnings- och utbildningsverksamhet.

C. Tillämpningen av AI inom utbildning väcker frågor rörande etisk användning av 
uppgifter, de studerandes rättigheter, åtkomst till uppgifter och skydd av 
personuppgifter, och medför därför risker för grundläggande rättigheter, t.ex. genom att 
stereotypa modeller skapas av de studerandes profiler och beteenden, vilket kan leda till 
diskriminering eller risk för skada genom att dåliga pedagogiska metoder blir vanligare.

D. AI-tillämpningar förekommer överallt i den audiovisuella sektorn, i synnerhet på 
plattformar för audiovisuellt innehåll.

1. Europaparlamentet noterar att kommissionen har föreslagit att stödja offentlig 
upphandling av intelligenta digitala tjänster för att uppmuntra offentliga myndigheter att 
snabbt introducera AI-baserade produkter och tjänster inom områden som är av 
allmänintresse och inom den offentliga sektorn. Parlamentet framhåller vikten av 
offentliga investeringar i dessa tjänster och det extra mervärde som uppstår genom 
offentlig-privata partnerskap för att säkra detta mål och utnyttja den fulla potentialen av 
AI inom sektorerna för utbildning, kultur och audiovisuella tjänster. Parlamentet 
betonar att utvecklingen och spridningen av AI inom utbildningssektorn bör involvera 
alla som deltar i utbildningsprocessen och samhället i stort, och ta hänsyn till deras 
behov och de förväntade fördelarna särskilt för de mest utsatta och missgynnade, så att 
det säkerställs att AI används på ett ändamålsenligt och etiskt ansvarsfullt sätt och 
innebär verkliga förbättringar för dem som berörs. Parlamentet anser att produkter och 
tjänster som utvecklats med offentliga medel bör offentliggöras inom ramen för licenser 
med öppen källkod, med full respekt för den tillämpliga lagstiftningen, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Parlamentet 
understryker hur viktigt införandet av tekniken är för omskolning och 
kompetensutveckling av den europeiska arbetsmarknaden, och i synnerhet inom 
kultursektorn och den audiovisuella sektorn, som kommer att drabbas svårt av covid-19-
krisen.

2. Europaparlamentet erkänner att barn är en särskilt utsatt grupp när det gäller påverkan 
på deras beteende. Parlamentet betonar att AI visserligen kan vara ett verktyg som 
gynnar deras utbildning, men att man ändå måste beakta de tekniska, regelmässiga och 



PE648.349v02-00 4/9 AD\1207932SV.docx

SV

sociala aspekterna av att AI införs inom utbildning, med tillräckliga skydd och ett 
människocentrerat synsätt som garanterar att det i slutändan alltid är människan som 
kan kontrollera och korrigera de beslut som fattas av systemet. Parlamentet pekar på 
behovet av en översyn och uppdatering av de relevanta sektorsreglerna. Parlamentet 
understryker i detta avseende att den rättsliga ram som styr AI i utbildningssektorn 
särskilt bör föreskriva rättsligt bindande åtgärder och standarder för att förhindra 
metoder som skulle undergräva grundläggande fri- och rättigheter, och säkerställa 
utveckling av tillförlitliga, etiska och tekniskt stabila AI-tillämpningar, inklusive 
integrerade digitala verktyg, tjänster och produkter såsom robotteknik och 
maskininlärning.

3. Europaparlamentet noterar de AI-baserade produkternas potential inom utbildningen, 
särskilt när det gäller att göra undervisning av hög kvalitet tillgänglig för alla elever i 
EU. Parlamentet understryker att regeringar och utbildningsinstitutioner måste tänka på 
ett nytt sätt och omarbeta utbildningsprogrammen så att de i högre grad betonar ämnen 
som naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik tillsammans med 
humaniora, i syfte att förbereda studerande och användare på den ökande närvaron 
av AI och göra det lättare att skaffa sig kognitiva färdigheter. Parlamentet betonar 
behovet av att höja den digitala kompetensen hos dem som medverkar i 
utbildningsprocessen och i samhället i stort, samtidigt som man beaktar målen för 
”Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”.

4. Europaparlamentet understryker att algoritmiska system kan göra det möjligt att 
snabbare minska den digitala klyftan, men ett ojämlikt ibruktagande riskerar att skapa 
nya klyftor eller att snabbare fördjupa de skillnader som redan finns. Parlamentet oroas 
över att kunskap och infrastruktur inte utvecklas på ett enhetligt sätt inom hela EU, 
vilket begränsar tillgången till produkter och tjänster som baseras på AI, särskilt i 
glesbefolkade områden och socioekonomiskt utsatta områden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa sammanhållning vid fördelningen av de vinster som 
uppstår genom AI och närliggande teknik.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betrakta utbildning som en sektor där 
man kan förvänta sig betydande risker vid viss användning av AI-tillämpningar som 
eventuellt kan hota grundläggande rättigheter och leda till höga kostnader avseende 
såväl mänskliga som sociala aspekter, och ta hänsyn till detta vid bedömningen av vilka 
slags AI-tillämpningar som skulle omfattas av ett regelverk för högrisktillämpningar, 
med tanke på hur viktigt det är att se till att utbildningen fortsätter att bidra till det 
allmännas bästa och med tanke på hur känsliga uppgifterna om elever, studenter och 
andra studerande är. Parlamentet uppmanar kommissionen att låta vissa AI-
tillämpningar i utbildningssektorn ingå i regelverket för högrisktillämpningar, till 
exempel de som omfattas av certifieringssystem eller inbegriper känsliga 
personuppgifter. Parlamentet understryker att man bör se över de dataset som används 
för AI-utbildning och även resultaten, för att undvika alla former av stereotyper, 
diskriminering och fördomar, och vid behov utnyttja AI för att identifiera och rätta till 
mänskliga fördomar, om några sådana förekommer. Parlamentet påpekar därför att det 
krävs lämpliga bedömningar av överensstämmelse för att verifiera och säkerställa att 
alla bestämmelser med koppling till högrisktillämpningar följs, även avseende tester, 
inspektioner och certifieringar. Parlamentet understryker vikten av att säkra datans 
integritet och kvalitet.
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6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att inkludera digitala 
färdigheter som en del av kvalifikationskraven för vissa yrken som harmoniserats på 
EU-nivå inom ramen för direktivet om yrkeskvalifikationer. Parlamentet lyfter fram 
behovet av att säkerställa ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer på AI-området 
i hela EU, eftersom flera medlemsstater uppgraderar sitt utbildningsutbud med AI-
relaterade färdigheter och inrättar särskilda läroplaner för AI-utvecklare. Dessa måste 
vara i linje med bedömningslistan i de etiska riktlinjerna för tillförlitlig AI, och 
kommissionens förslag om att omvandla förteckningen till en vägledande läroplan för 
AI-utvecklare välkomnas. Parlamentet understryker vikten av att utbilda 
högkvalificerade personer på detta område, inkludera etiska aspekter i kurs- och 
läroplaner, bistå underrepresenterade grupper på området och skapa incitament för dem 
som arbetar med ämnet att söka arbete inom EU.

7. Europaparlamentet noterar att skolor och andra som anordnar offentlig utbildning i allt 
större utsträckning utnyttjar tekniska tjänster i undervisningen, inklusive AI-
applikationer. Parlamentet uttrycker sin oro över att denna teknik för närvarande bara 
tillhandahålls av ett fåtal teknikföretag. Detta kan leda till ojämlik tillgång till data och 
begränsa konkurrensen genom marknadsdominans samt inskränka konsumenternas 
valmöjligheter. Parlamentet uppmanar de offentliga myndigheterna att inta ett 
innovativt förhållningssätt gentemot offentlig upphandling, så att man breddar det utbud 
som erbjuds anordnare av offentlig utbildning inom Europa. I detta avseende betonas 
vikten av att stödja små och medelstora företag som vill börja med AI inom utbildning, 
kultur och den audiovisuella sektorn, genom lämpliga incitament som skapar lika 
villkor. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang investeringar i europeiska it-företag 
för att man ska kunna utveckla nödvändig teknik inom EU. Parlamentet anser att teknik 
som används av dem som anordnar offentlig utbildning, eller som finansieras med 
offentliga medel, om möjligt bör baseras på teknik med öppen källkod, samtidigt som 
den tillämpliga lagstiftningen fullt ut respekteras, inklusive Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående 
rättigheter på den digitala inre marknaden.

8. Europaparlamentet vill att de uppgifter som används av AI-tillämpningar i 
utbildningssektorn ska vara tillgängliga, kompatibla och av hög kvalitet, och på ett 
standardiserat sätt delas med relevanta offentliga myndigheter utan att lagstiftningen om 
upphovsrätt och handelshemligheter frångås, för att uppgifterna ska kunna användas i 
enlighet med EU:s regler för data- och integritetsskydd och normer vad gäller etik, 
demokrati och öppenhet, i utvecklingen av kurs- och läroplaner och pedagogiska 
metoder (i synnerhet när dessa tjänster finansieras med offentliga medel eller erbjuds 
kostnadsfritt till anordnare av offentlig utbildning, med tanke på att utbildning är en 
kollektiv nyttighet). Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa rättvis tillgång 
till data för alla företag, och i synnerhet små och medelstora företag samt företag inom 
kultursektorn och den kreativa sektorn, vilka spelar en avgörande roll för att 
upprätthålla social sammanhållning och kulturell mångfald i Europa, samt demokratiska 
värden.

9. Europaparlamentet framhåller vikten av att utarbeta riktlinjer för offentlig upphandling 
av sådana tjänster och tillämpningar för den offentliga sektorn, inbegripet för 
utbildningsanordnare, för att säkerställa korrekta utbildningsmål, valmöjligheter för 
konsumenterna, rättvisa och lika villkor för leverantörer av AI-lösningar samt respekt 
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för grundläggande rättigheter. Parlamentet framhåller att offentliga upphandlare måste 
ta hänsyn till specifika kriterier med koppling till berörda utbildningsmål, såsom icke-
diskriminering, grundläggande rättigheter, mångfald, högsta möjliga standard när det 
gäller integritets- och dataskydd, tillgänglighet för studerande med särskilda behov, 
miljöhållbarhet och, särskilt när man köper tjänster till anordnare av offentlig 
utbildning, se till att alla som medverkar i utbildningsprocessen involveras. Parlamentet 
betonar behovet av att stärka marknaden genom att ge små och medelstora företag 
möjlighet att delta i upphandlingen av AI-tillämpningar, för att se till att teknikföretag 
av alla storlekar deltar och därmed garantera motståndskraft och konkurrens.

10. Europaparlamentet understryker att de nuvarande verktygen för automatiskt borttagande 
av olagligt innehåll från onlineplattformar där audiovisuellt innehåll delas inte är 
tillförlitliga, vilket kan leda till oavsiktligt borttagande av lagligt innehåll. Parlamentet 
noterar att det vare sig i e-handelsdirektivet eller i bestämmelserna om 
videodelningsplattformar i det ändrade direktivet om audiovisuella medietjänster åläggs 
någon allmän övervakningsskyldighet. Parlamentet erinrar därför om att det inte får 
finnas någon allmän övervakning, i enlighet med artikel 15 i e-handelsdirektivet, och att 
specifik innehållsövervakning för audiovisuella tjänster bör ske i enlighet med de 
undantag som fastställs i unionsrätten. Parlamentet påminner om de viktigaste kraven 
för AI-tillämpningar, t.ex. ansvarsskyldighet, med strukturer för översyn och granskning 
i affärsprocesser och rapportering av negativa effekter. Parlamentet understryker att 
transparens även bör inbegripa spårbarhet och förklarbarhet av de berörda systemen. 
Parlamentet påminner om att AI-tillämpningar måste följa interna och externa 
säkerhetsprotokoll vilka till sin natur bör vara tekniskt precisa och robusta. Parlamentet 
anser att detta bör omfatta såväl normala driftsförhållanden som drift vid okända och 
oförutsägbara situationer.

11. Europaparlamentet kräver att algoritmer för rekommendationer och personligt 
anpassade annonser på audiovisuella plattformar, inklusive plattformar för 
videoströmning, nyhetsplattformar och plattformar som sprider kulturellt och kreativt 
innehåll, så långt det är tekniskt möjligt ska vara möjliga att förklara, i syfte att ge 
konsumenterna en noggrann och uttömmande inblick i processer och innehåll, och 
säkerställa att personligt anpassade tjänster inte är diskriminerande utan följer den 
nyligen antagna förordningen om förbindelserna mellan plattformar och företag och 
omnibusdirektivet om en ny giv för konsumenterna. Parlamentet framhåller behovet av 
att garantera och på ett korrekt sätt förverkliga användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade tjänster. Här kan det påpekas att användarna 
bör ges en beskrivning så att de kan få en allmän och korrekt förståelse av berörda 
funktioner, inte minst avseende de data som används, algoritmens syfte, 
individanpassning och dess resultat, i enlighet med principerna om förklarbarhet och 
ärlighet. Parlamentet önskar att man ska utveckla mekanismer för övervakning av 
konsumenternas rätt till informerat samtycke och valfrihet när de lämnar uppgifter.

12. Europaparlamentet noterar att införandet av AI inom tullkontroller kan vara ett stöd för 
insatser för att förhindra olaglig handel med kulturarv, och i synnerhet kan utgöra ett 
komplement till system som gör det möjligt för tullmyndigheterna att inrikta sina 
insatser och resurser på de föremål som utgör den största risken.
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13. Europaparlamentet understryker att konsumenterna måste informeras när de interagerar 
med en automatiserad beslutsprocess och att deras val och resultat inte får begränsas. 
Parlamentet betonar att användning av AI-mekanismer för kommersiell övervakning av 
konsumenter måste motverkas, även om det handlar om ”kostnadsfria tjänster”, genom 
att det säkerställs att allt sker i strikt överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheterna och dataskyddsförordningen. Parlamentet anser att alla regeländringar 
måste ta hänsyn till konsekvenserna för utsatta konsumenter.

14. Europaparlamentet framhåller att man vid spridningen, utvecklingen och tillämpningen 
av AI måste göra det lättare för konsumenter och studerande som har någon 
funktionsnedsättning att använda verktyg som ger tillgång till audiovisuellt innehåll.

15. Europaparlamentet understryker behovet av kompetensutveckling för framtidens 
arbetskraft. Parlamentet erkänner nyttan med att prognostisera vilka yrken som kommer 
att försvinna på grund av digital teknik såsom automatisering, digitalisering och AI.

16. Europaparlamentet framhåller att de AI-system som utvecklas, genomförs och används i 
Europeiska unionen, inom någon av de tre sektorer som avses i detta yttrande, måste 
återspegla unionens kulturella mångfald och flerspråkighet.
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