
AM\1202442DA.docx PE650.362v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2020/2017(INI)

15.4.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 120
Udkast til udtalelse
Kim Van Sparrentak
(PE648.349v01-00)

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



PE650.362v01-00 2/69 AM\1202442DA.docx

DA

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1202442DA.docx 3/69 PE650.362v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. henviser til, at kunstig intelligens 
potentielt kan bidrage med løsninger på 
de daglige udfordringer i 
uddannelsessektoren, såsom individuel 
tilpasning af læring, overvågning af 
indlæringsvanskeligheder og 
automatisering af emnespecifikt 
indhold/viden, og dermed sikre bedre 
faglig uddannelse og støtte overgangen til 
et digitalt samfund;

Or. en

Ændringsforslag 2
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt -1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. henviser til, at kunstig intelligens 
kunne anvendes i praksis til at reducere 
den administrative arbejdsbyrde for 
undervisere og uddannelsesinstitutioner, 
så de får mere tid til deres primære 
undervisnings- og læringsaktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 3
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen
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Udkast til udtalelse
Punkt -1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. henviser til, at anvendelsen af 
kunstig intelligens inden for uddannelse 
giver anledning til bekymring vedrørende 
den etiske brug af data, de studerendes 
rettigheder, adgang til data og beskyttelse 
af personlige oplysninger og derfor er 
forbundet med risici for de 
grundlæggende rettigheder, såsom 
oprettelsen af stereotype modeller for de 
studerendes profiler og adfærd, der kunne 
føre til forskelsbehandling eller risikoen 
for at gøre skade ved at opskalere en 
dårlig pædagogisk praksis; 

Or. en

Ændringsforslag 4
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt -1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. henviser til, at applikationer for 
kunstig intelligens er vidt udbredt i den 
audiovisuelle sektor, navnlig på platforme 
med audiovisuelt indhold;

Or. en

Ændringsforslag 5
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt -1 d (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. henviser til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring 
potentielt kan forbedre forbrugernes 
oplevelse, men er forbundet med risici 
såsom en selektiv visning af indhold på 
grundlag af køn eller andre kriterier, 
visning af stadigt mere ekstremt indhold 
for at øge den tid, der bruges på 
platformen, og selektiv visning af 
nyheder;

Or. en

Ændringsforslag 6
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk; udtrykker bekymring 
over, at 
telekommunikationsinfrastrukturen i 
visse regioner i EU er mangelfuld, hvilket 
begrænser adgangen til produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, og opfordrer Kommissionen til 
at gøre en vedvarende indsats for at 
forbedre 
telekommunikationsinfrastrukturen i 
disse regioner, navnlig hvad angår den 
offentlige uddannelsessektor;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; lægger vægt på 
merværdien ved at fremme offentlig-
private partnerskaber for at sikre 
opfyldelsen af dette mål og udnytte det 
fulde potentiale af kunstig intelligens 
inden for uddannelse, kultur og den 
audiovisuelle sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk; påpeger, at de retlige 
rammer for kunstig intelligens i 
uddannelsessektoren især bør fastlægge 
juridisk bindende foranstaltninger og 
standarder for at forhindre, at de 
forskellige involverede private og 
offentlige aktører anvender en praksis, 
der ville underminere de grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, samt at 
sikre udviklingen af troværdige, etiske og 
teknisk robuste applikationer for kunstig 
intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 8
Maria Manuel Leitão Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk; understreger vigtigheden 
af denne anvendelse for omskoling og 
opkvalificering af det europæiske 
arbejdsmarked, navnlig i de dele af den 
kulturelle og audiovisuelle sektor, der vil 
blive hårdt ramt af COVID-krisen;

Or. en

Ændringsforslag 9
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk og bidrager til at forbedre 
og gavne den offentlige sektor; 
anerkender behovet for at integrere 
digitale værktøjer, tjenester og produkter, 
såsom robotteknologi og maskinlæring; 
anerkender, at børn er en sårbar gruppe, 
hvis adfærd nemt kan påvirkes; 
understreger, at applikationer for kunstig 
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intelligens i uddannelsessektoren skal 
anvendes fornuftigt med tilstrækkelige 
sikkerhedsforanstaltninger og ud fra en 
menneskecentreret tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 10
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; Understreger, at 
i uddannelsessektoren bør denne 
anvendelse ledsages af et forløb af 
revision og ajourføring af den relevante 
sektorlovgivning og bør omfatte 
undervisere, studerende og samfundet som 
sådan og tage hensyn til deres behov, deres 
reelle muligheder og de forventede fordele 
for at sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk, således at der sikres den 
størst mulige beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder, og at det 
påses, at et individ til enhver tid er i stand 
til at kontrollere og korrigere systemets 
beslutninger i sidste instans;

Or. it

Ændringsforslag 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk; mener, at alle produkter 
og tjenester, der udvikles med offentlig 
finansiering, bør offentliggøres under 
open source-licenser og være tilgængelige 
for offentligheden;

Or. en

Ændringsforslag 12
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået at støtte offentlige indkøb inden 
for intelligente digitale tjenester for at 
tilskynde de offentlige myndigheder til 
hurtigt at anvende produkter og tjenester, 
der baserer sig på kunstig intelligens, i 
områder af offentlig interesse og i den 
offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk og skaber reelle 
forbedringer for de pågældende til en 
overkommelig pris for skatteyderen;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk; understreger behovet for 
at tage hensyn til de teknologiske, 
lovgivningsmæssige og sociale aspekter af 
indførelsen af kunstig intelligens inden 
for uddannelse;

Or. en

Ændringsforslag 14
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov, især de mest sårbare og 
dårligst stillede, og de forventede fordele 
for at sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst, lovligt og etisk;
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Or. en

Ændringsforslag 15
Pilar del Castillo Vera

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. støtter Kommissionens forslag om 
hurtigt at anvende produkter og tjenester, 
der baserer sig på kunstig intelligens, i 
områder af offentlig interesse og i den 
offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

Or. en

Ændringsforslag 16
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, forældre, studerende 
og samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

Or. en
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Ændringsforslag 17
Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende, elever og 
andre lærende og samfundet som sådan og 
tage hensyn til deres behov og de 
forventede fordele for at sikre, at kunstig 
intelligens benyttes bevidst og etisk;

Or. ro

Ændringsforslag 18
Adriana Maldonado López

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør udviklingen og 
implementeringen af kunstig intelligens 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

Or. es
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Ændringsforslag 19
Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, studerende og 
samfundet som sådan og tage hensyn til 
deres behov og de forventede fordele for at 
sikre, at kunstig intelligens benyttes 
bevidst og etisk;

1. bemærker, at Kommissionen har 
foreslået hurtigt at anvende produkter og 
tjenester, der baserer sig på kunstig 
intelligens, i områder af offentlig interesse 
og i den offentlige sektor; understreger, at i 
uddannelsessektoren bør denne anvendelse 
omfatte undervisere, professorer, 
studerende og samfundet som sådan og 
tage hensyn til deres behov og de 
forventede fordele for at sikre, at kunstig 
intelligens benyttes bevidst og etisk;

Or. fr

Ændringsforslag 20
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. glæder sig over anvendelsen af 
produkter baseret på kunstig intelligens 
inden for uddannelse og teknologiens 
potentiale til at gøre undervisning af høj 
kvalitet tilgængelig for alle elever i EU, 
navnlig i tyndtbefolkede og 
socioøkonomisk udsatte områder;

Or. sv

Ændringsforslag 21
Maria da Graça Carvalho
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. anerkender, at selvom udviklingen 
af kunstig intelligens og automatiserede 
beslutningsprocesser kan medføre 
udfordringer for forbrugertilliden og 
velfærden, er den et vigtigt værktøj, der 
kan gavne EU's forbrugere og 
virksomheder ved at sætte gang i 
økonomien og fremme det indre marked; 
glæder sig over den menneskecentrerede 
tilgang til kunstig intelligens som et 
værktøj, der skal tjene mennesker med det 
endelige mål at skabe øget velfærd;

Or. en

Ændringsforslag 22
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at algoritmiske 
systemer kan bidrage til at slå bro over it-
kløften på en hurtigere måde, men at en 
ulige anvendelse i sagens natur kan skabe 
nye skel eller bidrage til at forstærke de 
eksisterende; efterlyser tiltag og 
investeringer, der skal sikre samhørighed 
og fordeling af fordelene ved kunstig 
intelligens og dermed forbundne 
teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger vigtigheden af at 
undgå en rent teoretisk og steril brug af 
kunstig intelligens inden for uddannelse, 
der ville underminere de 
uddannelsesmæssige bånd mellem elever, 
studerende og andre lærende og deres 
lærere samt mellem børn og forældre; 
understreger, at den menneskelige 
dimension af uddannelse fortsat skal være 
i centrum;

Or. en

Ændringsforslag 24
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå alle former for forskelsbehandling 
og fordomme, herunder kønsstereotyper; 
fremhæver værdien af de tilgængelige 
datasæt for uddannelsessektoren og den 
offentlige sektor som helhed; understreger 
vigtigheden af at sikre dataenes integritet 
og samtidig arbejde mod den højest 
mulige kvalitet af dataene; anerkender, at 
det indre marked er en kilde til 
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uvurderlige data, der med passende 
sikkerhedsforanstaltninger kunne være et 
værktøj til fremme og harmonisering af 
den offentlige uddannelsessektor; 
understreger behovet for at udvikle et sæt 
fælles etiske regler i EU for kunstig 
intelligens i uddannelsessektoren;

Or. en

Ændringsforslag 25
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; bemærker, at 
uddannelse er en sektor, hvor der 
sandsynligvis kan opstå væsentlige risici 
som følge af visse anvendelser af kunstig 
intelligens, som potentielt kan 
underminere de grundlæggende 
rettigheder og medføre store 
omkostninger både menneskeligt og 
socialt; understreger, at datasæt, der 
anvendes til at uddanne kunstig intelligens, 
bør overholde en række rimelige og 
omfattende obligatoriske krav for at sikre, 
at de er tilstrækkeligt bredde, med henblik 
på at undgå farvet output og 
forskelsbehandling på baggrund af 
sociale, økonomiske, etniske, 
racemæssige, seksuelle og kønsmæssige 
faktorer, handicapstatus eller andre 
faktorer;

Or. en
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Ændringsforslag 26
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; passende 
overensstemmelsesvurderinger er derfor 
nødvendige for at kontrollere og sikre, at 
alle bestemmelser vedrørende 
højrisikoapplikationer overholdes, 
herunder krav vedrørende test, tilsyn og 
certificering; understreger, at datasæt, der 
anvendes til at uddanne kunstig intelligens 
bør gennemgås, således at de er 
troværdige og nøjagtige, for at undgå at 
styrke kønsstereotyper og andre fordomme 
baseret på køn, etnisk oprindelse og race, 
religion eller overbevisning, handicap, 
alder eller seksuel orientering;

Or. it

Ændringsforslag 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage den offentlige og private 
uddannelsessektor i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
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høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme; og, hvor det er relevant, 
udnytte kunstig intelligens til at opdage og 
rette op på eventuelle menneskelige 
fordomme;

Or. en

Ændringsforslag 28
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage brugen af visse applikationer for 
kunstig intelligens i uddannelsessektoren, 
der er omfattet af certificeringsordninger 
eller indeholder følsomme 
personoplysninger, i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

Or. en

Ændringsforslag 29
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Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; 
understreger, at datasæt, der anvendes til 
at uddanne kunstig intelligens, bør 
gennemgås for at undgå at styrke 
kønsstereotyper og andre fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
undersøge, om dele af 
uddannelsessektoren bør ligge inden for de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; bemærker, at 
datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, kan rumme 
indbyggede fordomme, og opfordrer til, at 
der bliver gjort en indsats for at fjerne 
disse, og at outputtet af applikationer for 
kunstig intelligens gennemgås for at undgå 
uretfærdige fordomme;

Or. en

Ændringsforslag 30
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør være af den højeste 
kvalitet, og de bør gennemgås for at undgå 
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fordomme; at styrke fordomme og forskelsbehandling 
på baggrund af køn, race og andre 
personlige egenskaber;

Or. en

Ændringsforslag 31
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, hvad der er det rette risikoniveau 
i uddannelsessektoren, for at fastslå, om 
denne sektor bør inddrages i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke visse stereotyper og andre 
fordomme;

Or. en

Ændringsforslag 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
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sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; 
understreger, at datasæt, der anvendes til 
at uddanne kunstig intelligens, bør 
gennemgås for at undgå at styrke 
kønsstereotyper og andre fordomme;

sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende;

Or. fr

Ændringsforslag 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; 
understreger, at datasæt, der anvendes til 
at uddanne kunstig intelligens, bør 
gennemgås for at undgå at styrke 
kønsstereotyper og andre fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende;

Or. en

Ændringsforslag 34
Adriana Maldonado López

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 2. opfordrer Kommissionen til at 
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inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende for at fremme 
almenvellet og samfundets velfærd; 
understreger, at datasæt, der anvendes til at 
uddanne kunstig intelligens, bør 
gennemgås for at undgå at styrke 
kønsstereotyper og andre fordomme;

Or. es

Ændringsforslag 35
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende, også under 
hensyntagen til de trusler og sårbarheder, 
der kommer fra cyberspace; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

Or. en

Ændringsforslag 36
Maria Grapini
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsmæssige, religiøse, 
kulturelle og nationale stereotyper og 
andre fordomme;

Or. ro

Ændringsforslag 37
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens og output heraf, bør 
gennemgås for at undgå at styrke 
kønsstereotyper og andre fordomme;

Or. en
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Ændringsforslag 38
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå forskelsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 39
Tomislav Sokol

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme;

2. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af betydningen af at 
sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; understreger, 
at datasæt, der anvendes til at uddanne 
kunstig intelligens, bør gennemgås for at 
undgå at styrke stereotyper og fordomme;
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Or. en

Ændringsforslag 40
Adriana Maldonado López

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. gør opmærksom på, at børn har ret 
til offentlig kvalitetsuddannelse på alle 
niveauer; som følge deraf opfordres der til 
udvikling, implementering og brug af 
systemer af høj kvalitet baseret på kunstig 
intelligens, der muliggør og tilbyder 
uddannelsesværktøjer af høj kvalitet til 
alle elever på alle niveauer, og 
understreger, at implementeringen af nye 
systemer baseret på kunstig intelligens i 
skolerne ikke bør føre til en bredere 
digital kløft i samfundet;
anmoder Kommissionen om at undersøge, 
hvordan disse systemer kan 
implementeres, især på de mest udsatte 
uddannelsesinstitutioner og i 
tyndtbefolkede områder, hvor 
internetforbindelsen er ikkeeksisterende 
eller utilstrækkelig;

Or. es

Ændringsforslag 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. advarer Kommissionen om 
risikoen ved at anvende de nye digitale 
teknologier i undervisningen på 
primærtrinnet og sekundærtrinnet, endog 
lige fra førskoleundervisningen; påpeger, 
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at mindreårige bør beskyttes i særlig grad 
med hensyn til det digitale indhold, de kan 
blive udsat for, og med hensyn til de nye 
teknologiers, såsom kunstig intelligens, 
mulige udnyttelse af deres 
personoplysninger, især når de formidles 
som led i skole- eller 
undervisningsaktiviteter; fremhæver, at 
anvendelsen af digitale midler i 
undervisningen bevisligt har negative 
virkninger for elevernes opmærksomhed, 
udvikling og evner; henstiller derfor til 
Kommissionen at begrænse anvendelsen 
af kunstig intelligens til undervisning på 
sekundærtrinnet og forskning, eftersom 
de lærende kan komme i berøring 
dermed;

Or. fr

Ændringsforslag 42
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen til at 
bevare og fremme alternative 
referenceteorier, på hvilke udviklingen af 
systemer for kunstig intelligens baseres;

Or. it

Ændringsforslag 43
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger vigtigheden af at 
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efteruddanne højtkvalificerede fagfolk på 
dette område, herunder etiske aspekter i 
deres læseplaner, og at støtte 
underrepræsenterede grupper på 
området; opfordrer samtidig til, at der 
skabes incitamenter for højtkvalificerede 
fagfolk til at søge arbejde inden for EU; 

Or. en

Ændringsforslag 44
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger det stigende behov 
for at sikre gensidig anerkendelse af et 
minimumsniveau af faglige 
kvalifikationer i brugen af kunstig 
intelligens i EU, da flere medlemsstater i 
øjeblikket opgraderer deres 
uddannelsestilbud med færdigheder inden 
for kunstig intelligens og indfører særlige 
læseplaner for udviklere af kunstig 
intelligens; understreger vigtigheden af, 
at de er i overensstemmelse med 
evalueringslisten i de Etiske retningslinjer 
for pålidelig kunstig intelligens; opfordrer 
Kommissionen til at bygge videre på sit 
eget forslag i hvidbogen om kunstig 
intelligens for at udarbejde et forslag til 
en ramme på dette område;

Or. en

Ændringsforslag 45
Adriana Maldonado López

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. opfordrer Kommissionen til, at 
producenterne af dette udstyr baseret på 
kunstig intelligens etablerer en metode til 
indholdskontrol ved at datomærke eller 
stille lignende oplysninger til rådighed, 
der muliggør en fri og oplyst 
beslutningstagning, eftersom et stort antal 
elever er mindreårige og bør have 
begrænset adgang til visse former for 
indhold, der ikke er passende til deres 
aldersgruppe;

Or. es

Ændringsforslag 46
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. udtrykker bekymring over 
anvendelsen i visse lokale situationer af 
kunstig intelligens med henblik på 
biometrisk identifikation ved 
fjernadgang; minder om, at anvendelsen 
af indgribende overvågningsteknologier, 
navnlig inden for højrisikosektorer såsom 
undervisningssektoren, kan krænke de 
grundlæggende rettigheder, for så vidt 
som det indebærer anvendelse af 
følsomme oplysninger;

Or. it

Ændringsforslag 47
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. opfordrer indtrængende 
medlemsstater, der ikke allerede har gjort 
det, til at modernisere deres 
uddannelsessystem med større vægt på de 
naturvidenskabelige og teknologiske 
STEAM-fag for at klæde skolebørn på 
med de færdigheder, der som minimum er 
nødvendige i et stadigt mere digitalt 
samfund;

Or. en

Ændringsforslag 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; understreger i den 
forbindelse vigtigheden af at støtte 
SMV'ers anvendelse af kunstig intelligens 
inden for uddannelse, kultur og den 
audiovisuelle sektor gennem finansiel 
støtte og andre passende incitamenter, der 
ikke indebærer en uforholdsmæssigt stor 
byrde og skaber lige vilkår; opfordrer til, 
at de data, der anvendes af applikationer 
for kunstig intelligens i 
uddannelsessektoren, deles med de 
relevante offentlige myndigheder, så de 
kan anvendes i overensstemmelse med 
EU-reglerne om databeskyttelse og 
privatlivets fred samt etiske og 
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demokratiske normer og normer for 
gennemsigtighed i udviklingen af 
læseplaner og pædagogisk praksis (navnlig 
når disse tjenester købes med offentlige 
midler eller tilbydes offentlige 
uddannelsesudbydere gratis, i betragtning 
af at uddannelse er et fælles gode);

Or. en

Ændringsforslag 49
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse 
data deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som udbydes af store 
high tech-virksomheder, som befinder sig 
i en næsten monopolagtig situation og 
ikke tillader nogen form for deling af 
deres informationsaktiver, som tager 
udgangspunkt i opsamling af personers 
persondata, relationsdata og adfærdsdata; 
understreger, at dette fører til ulige adgang 
til data og naturligvis begrænser 
konkurrencen, men også medfører nye 
former for magt og dominerende 
indflydelse, som i særlig grad skader 
adgangen til viden, kultur og uddannelse; 
opfordrer Kommissionen til i samarbejde 
med medlemsstaterne at udvikle 
alternative infrastrukturer inden for 
uddannelse, privat cloud og smart 
working;

Or. fr

Ændringsforslag 50
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Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse 
konkurrencen ved at reducere 
forbrugernes valgmuligheder; opfordrer 
til, at disse data deles med de relevante 
offentlige myndigheder, så de kan 
anvendes i udviklingen af læseplaner og 
pædagogisk praksis (navnlig fordi disse 
tjenester købes med offentlige midler eller 
tilbydes offentlige uddannelsesudbydere 
gratis, og fordi uddannelse er et fælles 
gode);

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at denne afhængighed kan 
føre til tab af formidlingskapacitet i 
undervisningen, som er adskilt fra digitale 
værktøjer, og på sigt binde den 
europæiske uddannelsessektor til 
teknologiudbydere på området, hvilket vil 
resultere i en begrænsning af de 
individuelle og institutionelle forbrugeres 
uafhængighed eller skabe uligheder 
mellem de virksomheder, som råder over 
disse teknologier, og dem, der ikke gør 
det; anmoder indtrængende 
Kommissionen om at give 
medlemsstaterne råderum til at regulere 
anvendelsen og udrulningen af de nye 
digitale teknologier på deres nationale 
område efter deres specifikke forhold;

Or. fr

Ændringsforslag 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
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kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
gøres tilgængelige for offentligheden 
(efter principperne om åben adgang uden 
at krænke bestemmelser om 
ophavsrettigheder og 
forretningshemmeligheder) på en 
standardiseret måde, så de kan anvendes 
til vurdering, forbedring og nyudvikling af 
læseplaner og pædagogisk praksis; mener, 
at teknologier, der anvendes af offentlige 
uddannelsesudbydere eller købes med 
offentlige midler, så vidt muligt bør være 
baseret på open source-teknologi;

Or. en

Ændringsforslag 52
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at 
skoler og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 

3. bemærker, at skoler og andre 
offentlige uddannelsesinstitutioner i 
stigende grad anvender digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens; udtrykker bekymring 
over, at disse teknologier i dag blot 
udbydes af blot nogle få 
teknologivirksomheder; understreger, at 
dette kan føre til ulige adgang til data og 
begrænse konkurrencen ved at reducere 
forbrugernes valgmuligheder; opfordrer 
derfor til investeringer i europæiske it-
virksomheder, så de kan udvikle de 
nødvendige teknologier i EU, samt en 
gunstig datastrategi, der giver disse 
virksomheder mulighed for at forsyne 
deres systemer for kunstig intelligens med 
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fordi uddannelse er et fælles gode); de nødvendige datasæt;

Or. en

Ændringsforslag 53
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at 
skoler og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer 
for kunstig intelligens, som blot udbydes 
af nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

3. understreger, hvor vigtigt det er, at 
markedet for teknologiske tjenester, som 
anvendes inden for uddannelse, er 
kendetegnet ved fri konkurrence og en 
mangfoldighed af udbydere; understreger, 
at dette kan føre til ulige adgang til data og 
begrænse konkurrencen ved at reducere 
forbrugernes valgmuligheder; glæder sig 
over anvendelsen af data fra applikationer 
for kunstig intelligens, der benyttes i den 
offentlige sektor i udviklingen af 
læseplaner og pædagogisk praksis;

Or. sv

Ændringsforslag 54
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
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undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode); 
understreger vigtigheden af at inddrage 
flere forskellige udbydere af kunstig 
intelligens for at fremme konkurrencen 
og give forbrugerne flere valgmuligheder; 
opfordrer til at anvende open source-
systemer for at fremme innovation og 
fremskridt i EU;

Or. en

Ændringsforslag 55
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer 
for kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse 
konkurrencen ved at reducere 
forbrugernes valgmuligheder; opfordrer 
til, at disse data deles med de relevante 
offentlige myndigheder, så de kan 
anvendes i udviklingen af læseplaner og 
pædagogisk praksis (navnlig fordi disse 

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner muligvis vil 
opleve et begrænset udvalg af 
applikationer for kunstig intelligens; 
opfordrer offentlige myndigheder til at 
følge en innovativ tilgang til offentlige 
indkøb, herunder gennem partnerskaber 
med andre offentlige myndigheder, for at 
give offentlige uddannelsesudbydere i EU 
en bredere vifte at tilbud; opfordrer til, at 
data deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
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tjenester købes med offentlige midler eller 
tilbydes offentlige uddannelsesudbydere 
gratis, og fordi uddannelse er et fælles 
gode);

med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

Or. en

Ændringsforslag 56
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
er tilgængelige, interoperable, af høj 
kvalitet og deles med de relevante 
offentlige myndigheder, så de kan 
anvendes i udviklingen af læseplaner og 
pædagogisk praksis (navnlig fordi disse 
tjenester købes med offentlige midler eller 
tilbydes offentlige uddannelsesudbydere 
gratis, og fordi uddannelse er et fælles 
gode);

Or. it

Ændringsforslag 57
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til en 
yderligere fragmentering af det indre 
marked, ulige adgang til data og begrænse 
konkurrencen ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

Or. en

Ændringsforslag 58
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder på en måde, der sikrer 
privatlivets fred, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
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med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

Or. en

Ændringsforslag 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder og overvåges af dem, så de 
kan anvendes i udviklingen af læseplaner 
og pædagogisk praksis (navnlig fordi disse 
tjenester købes med offentlige midler eller 
tilbydes offentlige uddannelsesudbydere 
gratis, og fordi uddannelse er et fælles 
gode);

Or. en

Ændringsforslag 60
Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer for 
kunstig intelligens, som blot udbydes af 
nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige og 
utilstrækkelig adgang til data og begrænse 
konkurrencen ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 
fordi uddannelse er et fælles gode);

Or. ro

Ændringsforslag 61
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker bekymring over, at skoler 
og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af digitale tjenester i 
undervisningen, herunder applikationer 
for kunstig intelligens, som blot udbydes 
af nogle få teknologivirksomheder; 
understreger, at dette kan føre til ulige 
adgang til data og begrænse konkurrencen 
ved at reducere forbrugernes 
valgmuligheder; opfordrer til, at disse data 
deles med de relevante offentlige 
myndigheder, så de kan anvendes i 
udviklingen af læseplaner og pædagogisk 
praksis (navnlig fordi disse tjenester købes 
med offentlige midler eller tilbydes 
offentlige uddannelsesudbydere gratis, og 

3. udtrykker bekymring over, at blot 
nogle få teknologivirksomheder leverer 
digitale tjenester i undervisningen, 
herunder applikationer for kunstig 
intelligens, som skoler og andre offentlige 
uddannelsesinstitutioner i stigende grad 
bliver afhængige af; understreger, at dette 
kan føre til ulige adgang til data og 
begrænse konkurrencen ved at reducere 
forbrugernes valgmuligheder; opfordrer til, 
at disse data deles med de relevante 
offentlige myndigheder, så de kan 
anvendes i udviklingen af læseplaner og 
pædagogisk praksis (navnlig fordi disse 
tjenester købes med offentlige midler eller 
tilbydes offentlige uddannelsesudbydere 
gratis, og fordi uddannelse er et fælles 
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fordi uddannelse er et fælles gode); gode);

Or. en

Ændringsforslag 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at den derved 
opståede afhængighed af nogle få 
virksomheder inden for 
undervisningsteknologi kan skade mange 
udbydere, udstyrsproducenter og 
formidlere både i sektoren for fysiske 
midler og i sektoren for videnproduktion, 
herunder med hensyn til den tidligere 
generation IT-værktøjer; understreger 
endvidere, at det desuden kan føre til 
ulige adgang til data og begrænse 
konkurrencen ved at reducere 
forbrugernes valgmuligheder, og at denne 
risiko også gælder på kulturområdet; 
opfordrer til, at disse data deles med de 
relevante offentlige myndigheder, så de 
kan anvendes i udviklingen af læseplaner 
og pædagogisk praksis (navnlig fordi 
disse tjenester købes med offentlige midler 
eller tilbydes offentlige 
uddannelsesudbydere gratis, og fordi 
uddannelse er et fælles gode);

Or. fr

Ændringsforslag 63
Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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3a. minder om den grundlæggende 
rolle, mennesket spiller i formidlingen af 
viden, og om risikoen for en digital kløft i 
adgangen til digitalt 
undervisningsindhold;

Or. fr

Ændringsforslag 64
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger behovet for, at 
regeringer og uddannelsesinstitutioner 
genovervejer og reviderer 
uddannelsesprogrammer for at klæde 
lærende og forbrugerne på til den 
stigende udbredelse af kunstig intelligens 
i alle aspekter af menneskelige aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 65
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at bekæmpe enhver 
markedspraksis, der resulterer i en 
uberettiget monopolisering af 
dataindsamling og restriktioner på 
dataadgangen inden for digitale tjenester i 
undervisningen; opfordrer Kommissionen 
til at sikre lige adgang til data for alle 
virksomheder, navnlig SMV'er og 
kulturelle og kreative virksomheder, der 
spiller en vigtig rolle for at bevare social 
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samhørighed og kulturel mangfoldighed i 
Europa samt demokratiske værdier;

Or. en

Ændringsforslag 66
Anne-Sophie Pelletier

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. mener derfor, at anvendelsen af 
kunstig intelligens til opnåelse af viden og 
færdigheder bør være et værktøj, som er 
tilgængeligt for de fleste for ikke at 
forværre de eksisterende uligheder;

Or. fr

Ændringsforslag 67
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende; anmoder om, 
at der iværksættes en forsknings- og 
udviklingsplan vedrørende kunstig 
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intelligens, som er centreret om 
uddannelse, viden og kultur og kan stoppe 
hjerneflugten fra Europa; anmoder 
ligeledes om at fremme erhvervelsen af 
kognitive færdigheder og mindske kløften 
i vores samfund med hensyn til besiddelse 
af midler til opnåelse af disse 
færdigheder;

Or. fr

Ændringsforslag 68
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende; understreger 
behovet for at inddrage 
teknologivirksomheder i alle størrelser i 
sektoren for at sikre lige vilkår;

Or. en

Ændringsforslag 69
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling, de 
højeste standarder for beskyttelse af 
privatlivets fred og databeskyttelse, 
adgang for studerende med særlige behov 
og, navnlig i forbindelse med indkøb af 
tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

Or. en

Ændringsforslag 70
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
udstede retningslinjer for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre de 
relevante uddannelsesmæssige mål, 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, der er knyttet til de relevante 
uddannelsesmæssige mål, herunder 
ikkeforskelsbehandling og databeskyttelse, 
og, navnlig i forbindelse med indkøb af 
tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere, forældre og studerende;
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Or. en

Ændringsforslag 71
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
udvikle rammen for offentlige indkøb af 
sådanne tjenester for den offentlige sektor, 
herunder for uddannelsesudbydere, for at 
sikre forbrugernes valgmuligheder og 
udbygge markedet ved at give SMV'er 
mulighed for at deltage i indkøb af 
applikationer for kunstig intelligens; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

Or. en

Ændringsforslag 72
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 

4. understreger betydningen af at gøre 
fuld brug af de offentlige 
indkøbsdirektiver og uddanne offentlige 
indkøbere tilstrækkeligt til at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder i 
forbindelse med indkøb af sådanne 
tjenester i den offentlige sektor; 
understreger i den forbindelse behovet for, 
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kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

at offentlige indkøbere tager hensyn til 
specifikke kriterier, såsom 
ikkeforskelsbehandling og databeskyttelse, 
og, navnlig i forbindelse med indkøb af 
tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

Or. en

Ændringsforslag 73
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, og dermed skabe 
lige konkurrencevilkår for udbydere af 
løsninger baseret på kunstig intelligens 
for at sikre forbrugernes valgmuligheder og 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder; understreger behovet for, at 
offentlige indkøbere tager hensyn til 
specifikke kriterier, såsom 
ikkeforskelsbehandling og databeskyttelse, 
og, navnlig i forbindelse med indkøb af 
tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

Or. en

Ændringsforslag 74
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre den 
størst mulige gennemsigtighed, 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling, 
miljømæssig bæredygtighed og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

Or. it

Ændringsforslag 75
Adriana Maldonado López

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling, 
etikregulering af databeskyttelse og 
grundlæggende rettigheder, og, navnlig i 
forbindelse med indkøb af tjenester fra 
offentlige uddannelsesinstitutioner, 
inddragelse af undervisere og studerende;

Or. es
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Ændringsforslag 76
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse, og, navnlig i forbindelse 
med indkøb af tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

4. understreger betydningen af at 
etablere en passende ramme for offentlige 
indkøb af sådanne tjenester for den 
offentlige sektor, herunder for 
uddannelsesudbydere, for at sikre 
forbrugernes valgmuligheder og respekten 
for de grundlæggende rettigheder; 
understreger behovet for, at offentlige 
indkøbere tager hensyn til specifikke 
kriterier, såsom mangfoldighed, 
ikkeforskelsbehandling og databeskyttelse, 
og, navnlig i forbindelse med indkøb af 
tjenester fra offentlige 
uddannelsesinstitutioner, inddragelse af 
undervisere og studerende;

Or. en

Ændringsforslag 77
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger i forbindelse med 
stigningen i deep fakes og andet skadeligt 
eller ulovligt indhold ved hjælp af kunstig 
intelligens behovet for at færdiggøre e-
handelsdirektivet og, på dette solide 
grundlag, fastlægge de 
lovgivningsmæssige rammer og bl.a. 
indføre mere effektive regler til 
bekæmpelse af skadeligt og ulovligt 
indhold, mere effektive strategier til 
beskyttelse af mindreårige samt proaktive 
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og passende foranstaltninger for 
tjenesteudbydere for systematisk at 
forhindre brugeres misbrug, navnlig for 
at forhindre udbredelsen af denne type 
indhold til offentligheden; 

Or. en

Ændringsforslag 78
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. minder om vigtigheden af på en 
tilpasset og inklusiv måde at fremme, 
tilskynde og støtte et niveau af medie- og 
it-færdigheder og digitale færdigheder, 
der giver mulighed for en kompetent og 
kritisk tilgang til og brug af algoritmiske 
systemer;

Or. en

Ændringsforslag 79
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer til fastlæggelse af 
retningslinjer for offentlige indkøb af 
kunstig intelligens for at sikre 
ansvarlighed, gennemsigtighed og 
bæredygtighed;

Or. en
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Ændringsforslag 80
Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 81
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 82
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 5



PE650.362v01-00 50/69 AM\1202442DA.docx

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre; understreger de vigtigste 
krav til applikationer for kunstig 
intelligens, såsom ansvarlighed og dermed 
mulighed for revision samt rapportering 
af negative virkninger; understreger, at 
gennemsigtighed også bør bestå i, at de 
pågældende systemer er sporbare og 
forklarlige; minder om, at applikationer 
for kunstig intelligens skal overholde 
interne og eksterne sikkerhedsprotokoller, 
der bør være af en teknisk nøjagtig og 
robust karakter; mener, at dette bør 
udvides til at omfatte drift i både normale, 
ukendte og uforudsigelige situationer;

Or. en

Ændringsforslag 83
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige, hvilket kan resultere i 
utilsigtet fjernelse af lovligt indhold; 
bemærker, at medmindre sådanne 
systemer indeholder tilfredsstillende 
gennemsigtighedsmetoder og fuldt 
tilgængelige ansvarlighedssystemer, vil 
automatiserede systemer ikke være i stand 
til at sikre tilstrækkelig beskyttelse af 
brugernes rettigheder;
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Or. en

Ændringsforslag 84
Geoffroy Didier

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at de automatiske 
midler til fjernelse af ophavsretligt 
beskyttede værker, som er postet uden 
tilladelse på onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, bør 
standardiseres på EU-plan for at sikre, at 
de fungerer korrekt såvel for brugere som 
for rettighedshavere;

Or. fr

Ændringsforslag 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at i overensstemmelse 
med gældende retlige bestemmelser kan 
teknologier, der anvender kunstig 
intelligens, være et relevant og effektivt 
værktøj i kampen mod ulovligt online-
indhold; understreger, at disse teknologier 
skal anvendes på en forholdsmæssigt 
afpasset måde, med 
sikkerhedsforanstaltninger, og sikre 
overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 86
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at automatiske midler 
til fjernelse af ulovligt indhold fra 
onlineplatforme, hvor der udveksles 
audiovisuelt indhold, ikke må være en 
hindring for en lovlig anvendelse af 
ophavsretligt beskyttet materiale; minder 
om det veletablerede princip om forbud 
mod en generel overvågningsforpligtelse 
ifølge artikel 15 i direktiv 2000/31/EF;

Or. en

Ændringsforslag 87
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. minder om, at der ikke bør være 
nogen generel overvågning i henhold til 
artikel 15 i e-handelsdirektivet, og at en 
specifik overvågning af indhold for 
audiovisuelle tjenester bør være i 
overensstemmelse med de undtagelser, der 
er fastsat i EU-lovgivningen;

Or. en

Ændringsforslag 88
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. minder om, at der ikke bør være 
nogen generel overvågning af audiovisuelt 
indhold i henhold til artikel 15 i e-
handelsdirektivet1a;

_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse 
retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("Direktivet om elektronisk handel") 
(EUT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 89
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, ikke altid 
er tilstrækkelige;

Or. sv

Ændringsforslag 90
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige;

Or. en

Ændringsforslag 91
Pilar del Castillo Vera

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger vigtigheden af fortsat 
at forbedre de nuværende automatiske 
midler til fjernelse af ulovligt indhold fra 
onlineplatforme, hvor der udveksles 
audiovisuelt indhold;

Or. en

Ændringsforslag 92
Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; bemærker, at hverken e-
handelsdirektivet1a eller det ændrede 
direktiv om audiovisuelle medietjenester2a 
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vedrørende videodelingsplatforme 
pålægger en generel 
overvågningsforpligtelse; opfordrer i den 
forbindelse til en yderligere opretholdelse 
af et forbud mod generel moderation og 
automatiserede indholdsfiltre;

_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse 
retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("Direktivet om elektronisk handel").
2a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/1808 af 14. november 2018 om 
ændring af direktiv 2010/13/EU om 
samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om 
audiovisuelle medietjenester) i 
betragtning af de ændrede 
markedsforhold.

Or. en

Ændringsforslag 93
Anna-Michelle Asimakopoulou

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
og vildledende indhold, der fejlagtigt kan 
blokere for lovligt indhold, er upålidelige; 
opfordrer til et forbud mod generel 
moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

Or. en
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Ændringsforslag 94
Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre;

5. understreger, at de nuværende 
automatiske midler til fjernelse af ulovligt 
indhold fra onlineplatforme, hvor der 
udveksles audiovisuelt indhold, er 
upålidelige; opfordrer til et forbud mod 
generel moderation og automatiserede 
indholdsfiltre for at forhindre udbredelsen 
af ulovligt indhold på onlineplatforme;

Or. ro

Ændringsforslag 95
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at automatiserede 
midler til fjernelse af skadeligt eller 
ulovligt indhold fra onlineplatforme er et 
effektivt værktøj til beskyttelse mod sådant 
indhold og opfordrer derfor 
platformsoperatører til straks at fjerne 
ulovligt indhold og konsekvent at sende 
det til de retshåndhævende myndigheder 
til videre behandling, herunder de 
metadata, der er nødvendige til dette 
formål;

Or. en

Ændringsforslag 96
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
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Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer til lige 
konkurrencevilkår og en retfærdig 
balance mellem audiovisuelle 
tjenesteudbydere og onlineplatforme;

Or. en

Ændringsforslag 97
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger vigtigheden af 
menneskeligt tilsyn med anvendelsen af 
teknologier baseret på kunstig intelligens 
for at sikre respekten for 
menneskerettigheder, etiske principper og 
korrekt brug af algoritmer og undgå 
uretfærdige skævheder; minder om, at 
EU-finansiering især bør støtte løsninger 
baseret på kunstig intelligens, der er i 
overensstemmelse med de etiske 
retningslinjer;

Or. en

Ændringsforslag 98
Jordi Cañas

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
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nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud; påpeger i den 
forbindelse, at brugerne bør gives klare og 
letforståelige forklaringer, navnlig 
vedrørende de anvendte data, formålet 
med algoritmen, individuel tilpasning, 
resultaterne og de potentielle risici, i 
overensstemmelse med principperne om 
forklarlighed, retfærdighed og 
ansvarlighed; opfordrer Kommissionen til 
at overveje særligt tilpassede regler om 
produktsikkerhed og ansvarlighed for 
anvendelsen af kunstig intelligens til 
uddannelsesmæssige formål i betragtning 
af de høje risici, som modtagerne, såsom 
elever, studerende og andre lærende, er 
udsat for;

Or. en

Ændringsforslag 99
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud; anerkender 
vigtigheden af at beskytte forbrugernes 
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privatliv i EU; opfordrer til, at der 
udvikles mekanismer til overvågning af 
forbrugernes ret til informeret samtykke 
og valgfrihed ved angivelse af 
oplysninger;

Or. en

Ændringsforslag 100
Arba Kokalari

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse 
processer og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

6. understreger vigtigheden af 
adgang til forbrugeroplysninger for et 
system til anbefalinger og individuel 
markedsføring på audiovisuelle platforme, 
herunder videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme; understreger, at det er 
nødvendigt at sikre og på korrekt vis 
gennemføre brugernes ret til at fravælge 
anbefalede og individualiserede tilbud; 
understreger, at foranstaltninger til at 
sikre gennemsigtighed og muligheden for 
at fravælge personlige anbefalinger skal 
stå i forhold til og tage hensyn til 
gennemførelsesomkostningerne for 
SMV'er.

Or. sv

Ændringsforslag 101
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
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videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes 
ret til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende, i 
overensstemmelse med den vedtagne 
forordning om retfærdighed og 
gennemsigtighed for brugere af 
onlineformidlingstjenester og omnibus-
direktivet om nye aftalebetingelser for 
forbrugere;

Or. en

Ændringsforslag 102
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, og på platforme, der 
formidler kulturelt og kreativt indhold, 
bliver gennemsigtige for at give 
forbrugerne og brugerne indsigt i disse 
processer og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til nemt og reversibelt at fravælge 
anbefalede og individualiserede tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 103
Maria Grapini

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne en nøjagtig og 
omfattende indsigt i disse processer og 
sikre, at individualiserede tjenesteydelser 
ikke er diskriminerende eller 
ufuldstændige; understreger, at det er 
nødvendigt at sikre og på korrekt vis 
gennemføre brugernes ret til at fravælge 
anbefalede og individualiserede tilbud.

Or. ro

Ændringsforslag 104
Adriana Maldonado López

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne sandfærdig indsigt i 
disse processer og indhold, ud over at 
sikre, at individualiserede tjenesteydelser 
ikke er diskriminerende; understreger, at 
det er nødvendigt at sikre og på korrekt vis 
gennemføre brugernes ret til at fravælge 
anbefalede og individualiserede tilbud.

Or. es

Ændringsforslag 105
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Udkast til udtalelse
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Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige og 
letgenkendelige for at give forbrugerne 
indsigt i disse processer og sikre, at 
individualiserede tjenesteydelser ikke er 
diskriminerende; understreger, at det er 
nødvendigt at sikre og på korrekt vis 
gennemføre brugernes ret til at fravælge 
anbefalede og individualiserede tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 106
Salvatore De Meo

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver gennemsigtige for 
at give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

6. opfordrer til, at anbefalede 
algoritmer og individuel markedsføring på 
audiovisuelle platforme, herunder 
videostreamingsplatforme og 
nyhedsplatforme, bliver forklarlige for at 
give forbrugerne indsigt i disse processer 
og sikre, at individualiserede 
tjenesteydelser ikke er diskriminerende; 
understreger, at det er nødvendigt at sikre 
og på korrekt vis gennemføre brugernes ret 
til at fravælge anbefalede og 
individualiserede tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 107
Adriana Maldonado López
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Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer til, at de audiovisuelle 
platforme er ansvarlige for indholdet på 
disse, for at undgå krænkelser af 
forbrugernes og de studerendes 
rettigheder, sikre deres grundlæggende 
rettigheder og undgå falske nyheder og 
misinformation fra brugerne;

Or. es

Ændringsforslag 108
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at da der er gjort virkelig 
store fremskridt med automatiske 
oversættelsesværktøjer, bør 
indholdsleverandører og udbydere af 
digitale betalingsplatforme opfordres til at 
tekste undervisnings- og 
kulturprogrammer på de forskellige EU-
sprog;

Or. fr

Ændringsforslag 109
Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. bemærker, at adgangen til data er 
en udfordring, som interessenterne står 
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over for, og som kan have en indvirkning 
på udviklingen af et økosystem for kunstig 
intelligens; henviser til anakronistisk 
lovgivning, såsom Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 
1996 om retlig beskyttelse af databaser, og 
opfordrer til, at den bliver fjernet.

Or. en

Ændringsforslag 110
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. minder om, at kunstig intelligens 
kunne blive et perfekt værktøj til at give 
en bred gruppe af brugere adgang til 
offentlig kulturarv (f.eks. udstillinger eller 
museer) til informationsformål, 
"turisme" og også forskning; opfordrer 
derfor kulturinstitutionerne til at udnytte 
potentialet i kunstig intelligens til at gøre 
deres indhold bredt tilgængeligt;

Or. en

Ændringsforslag 111
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. foreslår, at audiovisuelt indhold til 
uddannelsesmæssige formål bliver 
katalogiseret og klassificeret efter 
aldersgrupper, så det bliver lettere at 
foretage en effektiv udvælgelse af det mest 
passende indhold;
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Or. en

Ændringsforslag 112
Dominik Tarczyński

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. bemærker, at anvendelsen af 
kunstig intelligens i tilpassede 
screeningprocedurer kan bidrage til at 
forhindre ulovlig handel med kulturarv, 
navnlig som supplement til systemer, der 
giver toldmyndigheder mulighed for at 
målrette deres indsats og ressourcer mod 
de områder, der udgør den største risiko.

Or. en

Ændringsforslag 113
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. fremhæver behovet for at forbedre 
de digitale færdigheder hos undervisere, 
studerende og samfundet som sådan 
under hensyntagen til "Et Europa klar til 
den digitale tidsalder"; understreger, at 
løsninger, produkter og tjenester baseret 
på kunstig intelligens til den offentlige 
sektor og navnlig til uddannelse skal være 
menneskecentrerede eller følge en tilgang, 
hvor mennesket bevarer kontrollen 
(human-in-command); anerkender, at 
markedet for kunstig intelligens har en 
størrelse på ca. 664 mio. USD og 
forventes at vokse til 38,8 mia. USD i 
2025; forventer, at EU vil forbedre sin 
tilgang til fremme af investeringer og 
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finansiering af nye løsninger baseret på 
kunstig intelligens; fremhæver 
nødvendigheden af hele tiden at styrke det 
indre marked og forhindre, at det bliver 
fragmenteret; understreger behovet for at 
medtage tjenester baseret på kunstig 
intelligens i strategien for et digitalt indre 
marked i EU;

Or. en

Ændringsforslag 114
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger, at forbrugerne skal 
informeres, når de interagerer med en 
automatiseret beslutningsproces, og at 
deres valgmuligheder og ydelse ikke må 
begrænses; understreger, at brugen af 
mekanismer baseret på kunstig intelligens 
til kommerciel overvågning af forbrugere 
skal bekæmpes, også selvom det drejer sig 
om "gratistjenester", for at sikre, at den 
er fuldstændigt i overensstemmelse med 
de grundlæggende rettigheder og GDPR; 
understreger samtidig, at alle 
reguleringsmæssige ændringer skal tage 
højde for indvirkningen på sårbare 
forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 115
Brando Benifei

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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6a. påpeger, at opfindelser baseret på 
kunstig intelligens, såfremt de 
markedsføres, kan skabe forvridninger i 
den kulturelle og kreative sektor, hvilket 
kan påvirke prissætningen og 
indtjeningen til skade for menneskelige 
opfindere.

Or. en

Ændringsforslag 116
Adriana Maldonado López

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. påpeger, at implementeringen, 
udviklingen og igangsættelsen af kunstig 
intelligens bør lette brugen af 
adgangsværktøjer til det audiovisuelle 
indhold for forbrugere og elever med et 
handicap;

Or. es

Ændringsforslag 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. mener, at digitale 
betalingsplatforme bør opfordres til at 
gøre deres programmer tilgængelige på 
alle sprog, som indholdet udgives på i 
Europa, dvs. uden at spærre adgangen til 
visse sprog på grund af forbrugerens 
geografiske område, når den mundtlige 
eller skriftlige udgave er tilgængelig for 
andre lande, hvor det udgives.
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Or. fr

Ændringsforslag 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. støtter brugen af kunstig 
intelligens i forbindelse med udbredelsen 
via internettet af tekster og manuskripter, 
navnlig gamle dokumenter, for at redde 
dem fra at blive ødelagt, og samtidig gøre 
dem tilgængelige for en bred vifte af 
brugere, herunder forskere, eksperter og 
akademikere.

Or. en

Ændringsforslag 119
Monika Beňová

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. opfordrer myndighederne og 
private uddannelsesinstitutioner til at 
udvide læseplanerne med indhold til 
opbygning af digitale færdigheder i et 
stadigt mere digitalt samfund og 
understreger behovet for at opkvalificere 
den fremtidige arbejdsstyrke; anerkender 
fordelen ved at forudsige hvilke job, der 
vil blive påvirket af digital teknologi, 
såsom automatisering, digitalisering og 
kunstig intelligens.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Adriana Maldonado López

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. påpeger, at de systemer baseret på 
kunstig intelligens, som er udviklet, 
implementeret og anvendt i Den 
Europæiske Union inden for en af disse 
tre sektorer, som denne rapport refererer 
til, bør afspejle deres kulturelle 
mangfoldighed og flersprogethed. 

Or. es


