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Ändringsförslag 1
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. AI har potential att erbjuda 
lösningar för vardagliga utmaningar 
inom utbildningssektorn, t.ex. 
individanpassad inlärning, övervakning 
av inlärningssvårigheter och 
automatisering av ämnesspecifikt 
innehåll/ämnesspecifika kunskaper, 
tillhandahållande av bättre fortbildning 
och stöd för övergången till ett digitalt 
samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 2
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt -1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1a. AI skulle kunna tillämpas 
praktiskt för att minska lärares och 
utbildningsanstalters administrativa 
arbete och för att frigöra tid till deras 
centrala undervisnings- och 
inlärningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 3
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
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Punkt -1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1b. Tillämpningen av AI inom 
utbildning väcker frågor rörande etisk 
användning av uppgifter, den lärandes 
rättigheter, åtkomst till uppgifter och 
skydd av personuppgifter, och medför 
därför risker för de grundläggande 
rättigheterna som t.ex. att stereotypa 
modeller skapas av de lärandes profiler 
och beteenden, vilket skulle kunna leda 
till diskriminering eller risken för att man 
orsakar skada genom att skala upp dåliga 
pedagogiska metoder.

Or. en

Ändringsförslag 4
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt -1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1c. AI-tillämpningar förekommer 
överallt i den audiovisuella sektorn, i 
synnerhet på plattformar för audiovisuellt 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 5
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt -1d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1d. Algoritmer för rekommendationer 
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och personligt anpassade annonser har 
potential att förbättra 
konsumentupplevelsen, men kommer med 
risker såsom selektiv visning av innehåll 
baserat på kön eller på annan grund, 
alltmer extremt innehåll som visas i syfte 
att öka den tid som tillbringas på 
plattformen, och selektiv visning av 
nyheter.

Or. en

Ändringsförslag 6
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt. Parlamentet uttrycker sin oro över att 
infrastrukturerna för 
telekommunikationer i vissa regioner i 
EU är bristfälliga, vilket begränsar 
tillgängligheten för produkter och tjänster 
som förlitar sig på AI, och uppmanar 
kommissionen att göra varaktiga insatser 
för att förbättra infrastrukturerna för 
telekommunikationer i sådana regioner, i 
synnerhet med avseende på den offentliga 
utbildningssektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet framhäver mervärdet med att 
främja offentlig-privata partnerskap för 
att säkra detta mål och utnyttja den fulla 
potentialen hos AI i utbildnings- och 
kultursektorn samt den audiovisuella 
sektorn. Parlamentet betonar att 
introduktionen av dessa i 
utbildningssektorn bör involvera lärare, 
inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt. Parlamentet påpekar att den rättsliga 
ram som styr AI i utbildningssektorn i 
synnerhet bör sörja för rättsligt bindande 
åtgärder och standarder för att förhindra 
att de olika berörda privata och offentliga 
aktörerna använder sig av metoder som 
skulle undergräva de grundläggande 
rättigheterna och friheterna, och för att 
säkerställa utvecklingen av tillförlitliga, 
etiska och tekniskt stabila AI-
tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 8
Maria Manuel Leitão Marques

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt. Parlamentet understryker vikten av 
denna introduktion för omskolning och 
kompetensutveckling av den europeiska 
arbetsmarknaden, och i synnerhet den del 
som omfattar kultursektorn och den 
audiovisuella sektorn, som kommer att 
drabbas svårt av covid-krisen.

Or. en

Ändringsförslag 9
Monika Beňová

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt och leder till att den offentliga sektorn 
förbättras och gynnas. Parlamentet 
erkänner behovet av att integrera digitala 
verktyg, tjänster och produkter som t.ex. 
robotteknik och maskininlärning. 
Parlamentet erkänner att barn är en 
utsatt grupp när det gäller att påverka 
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deras beteende. Parlamentet understryker 
att AI-tillämpningar i utbildningssektorn 
måste tillämpas på ett väl avvägt sätt, med 
lämpliga skydd och ett människocentrerat 
förhållningssätt.

Or. en

Ändringsförslag 10
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör åtföljas av 
en översyn och uppdatering av relaterad 
sektorslagstiftning och bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov, faktiska 
möjligheter och de förväntade fördelarna 
för att säkerställa att AI används på ett 
målmedvetet och etiskt ansvarsfullt sätt, 
för att säkerställa största möjliga skydd 
för de grundläggande rättigheterna och 
att en människa i slutändan alltid kan 
kontrollera och korrigera de beslut som 
fattas av systemet.

Or. it

Ändringsförslag 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt. Parlamentet anser att alla produkter 
och tjänster som utvecklas med offentliga 
medel bör publiceras under licenser för 
öppen källkod och vara tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 12
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit att stödja 
offentlig upphandling av intelligenta 
digitala tjänster och att uppmana de 
offentliga myndigheterna att snabbt 
introducera AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt och ger verkliga förbättringar för de 
som berörs till en överkomlig kostnad för 
skattebetalarna.
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Or. en

Ändringsförslag 13
Edina Tóth

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt. Parlamentet understryker behovet av 
att beakta de tekniska, 
lagstiftningsrelaterade och sociala 
aspekterna av införandet av AI inom 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 14
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
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hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

hänsyn till deras behov, i synnerhet de 
mest utsatta och missgynnade, och de 
förväntade fördelarna för att säkerställa att 
AI används på ett målmedvetet, lagenligt 
och etiskt ansvarsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 15
Pilar del Castillo Vera

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet ställer sig 
bakom kommissionens förslag om en 
snabb introduktion av AI-baserade 
produkter och tjänster inom områden av 
intresse för allmänheten och den offentliga 
sektorn. Parlamentet betonar att 
introduktionen av dessa i 
utbildningssektorn bör involvera lärare, 
inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 16
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
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Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, föräldrar, inlärare och samhället i 
stort samt ta hänsyn till deras behov och de 
förväntade fördelarna för att säkerställa att 
AI används på ett målmedvetet och etiskt 
ansvarsfullt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 17
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 1

Utkast till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare, skolbarn och studenter och 
samhället i stort samt ta hänsyn till deras 
behov och de förväntade fördelarna för att 
säkerställa att AI används på ett 
målmedvetet och etiskt ansvarsfullt sätt.

Or. ro

Ändringsförslag 18
Adriana Maldonado López

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
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allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att utvecklingen och 
spridningen av AI i utbildningssektorn bör 
involvera lärare, inlärare och samhället i 
stort samt ta hänsyn till deras behov och de 
förväntade fördelarna för att säkerställa att 
AI används på ett målmedvetet och etiskt 
ansvarsfullt sätt.

Or. es

Ändringsförslag 19
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
lärare, inlärare och samhället i stort samt ta 
hänsyn till deras behov och de förväntade 
fördelarna för att säkerställa att AI används 
på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt 
sätt.

1. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen har föreslagit en snabb 
introduktion av AI-baserade produkter och 
tjänster inom områden av intresse för 
allmänheten och den offentliga sektorn. 
Parlamentet betonar att introduktionen av 
dessa i utbildningssektorn bör involvera 
utbildare, lärare, inlärare och samhället i 
stort samt ta hänsyn till deras behov och de 
förväntade fördelarna för att säkerställa att 
AI används på ett målmedvetet och etiskt 
ansvarsfullt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Arba Kokalari

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar 
användning av AI-baserade produkter 
inom utbildning och teknologins potential 
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att tillgängliggöra undervisning av hög 
kvalitet för alla elever i EU, särskilt i 
glesbefolkade och socioekonomiskt utsatta 
områden.

Or. sv

Ändringsförslag 21
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet erkänner att 
även om utveckling av AI och 
automatiserade beslutsprocesser kan 
innebära utmaningar för konsumenternas 
förtroende och välfärd är det ett viktigt 
verktyg som kan gynna konsumenter och 
företag i EU och ge ekonomin och den 
inre marknaden en skjuts. Parlamentet 
välkomnar det människocentrerade 
förhållningssättet gentemot AI som ett 
verktyg för att tjäna människor och i 
slutändan öka välbefinnandet.

Or. en

Ändringsförslag 22
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker 
att algoritmiska system kan göra det 
möjligt att snabbare minska den digitala 
klyftan, men en ojämlik fördelning skapar 
av naturen nya klyftor eller gör så att 
befintliga klyftor fördjupas. Parlamentet 



AM\1202442SV.docx 15/70 PE650.362v01-00

SV

efterlyser åtgärder och investeringar som 
syftar till att säkerställa 
sammanhållningen och att fördelarna 
med AI och besläktad teknik sprids.

Or. en

Ändringsförslag 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att undvika en rent abstrakt och steril 
användning av AI inom utbildning, vilket 
skulle undergräva de 
utbildningsrelaterade banden mellan 
elever, studenter och andra inlärare och 
lärare, samt mellan barn och föräldrar: 
utbildningens mänskliga dimension måste 
förbli i främsta ledet.

Or. en

Ändringsförslag 24
Monika Beňová

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
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understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika 
alla former av diskriminering och 
fördomar, inbegripet könsstereotyper. 
Parlamentet betonar värdet av de dataset 
som finns tillgängliga för 
utbildningssektorn och den offentliga 
sektorn i stort. Parlamentet understryker 
vikten av att säkra integriteten hos datan 
samtidigt som man även arbetar för att 
datan ska vara av högsta möjliga kvalitet. 
Parlamentet erkänner att den inre 
marknaden är en källa till ovärderliga 
data som, med lämpliga skydd på plats, 
skulle kunna vara ett verktyg för 
befrämjande och harmonisering av den 
offentliga utbildningssektorn. 
Parlamentet betonar behovet av att 
utarbeta gemensamma etiska regler inom 
EU för AI i utbildningssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 25
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet noterar 
att utbildning är en sektor där det är 
sannolikt att stora risker uppstår genom 
viss användning av AI-tillämpningar, 
vilket eventuellt kan undergräva de 
grundläggande rättigheterna och leda till 
stora kostnader i såväl mänskligt som 
socialt avseende. Parlamentet understryker 
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att de dataset som används för att träna AI 
bör uppfylla rimliga och omfattande 
obligatoriska krav för att säkerställa att de 
är tillräckligt breda för att undvika 
snedvridna resultat och diskriminering på 
grund av sociala, ekonomiska, etniska, 
rasrelaterade, sexuella eller könsbaserade 
faktorer eller funktionsnedsättning eller 
andra faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 26
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet menar 
att det därför krävs lämpliga bedömningar 
av överensstämmelse för att verifiera och 
säkerställa att alla bestämmelser med 
koppling till riskfyllda tillämpningar följs, 
även krav som rör tester, inspektioner och 
certifieringar. Parlamentet understryker att 
de dataset som används för att träna AI bör 
ses över, på ett tillförlitligt och precist sätt, 
för att undvika att förstärka 
könsstereotyper och andra fördomar som 
baseras på kön, etniskt ursprung eller ras, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning.

Or. it
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Ändringsförslag 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera den offentliga 
och privata utbildningssektorn i 
regelverket för riskfyllda AI-tillämpningar 
med tanke på vikten av att säkerställa att 
utbildning fortsätter att gynna det 
allmännas bästa och med tanke på att 
uppgifter om elever, studerande och andra 
inlärare innehåller känslig information. 
Parlamentet understryker att de dataset som 
används för att träna AI bör ses över för att 
undvika att förstärka könsstereotyper och 
andra fördomar. Parlamentet anser att 
man, när så är lämpligt, bör utnyttja 
artificiell intelligens för att fastställa och 
korrigera mänskliga fördomar, där 
sådana eventuellt förekommer.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera användning 
av vissa AI-tillämpningar i 
utbildningssektorn som är föremål för 
certifieringssystem eller inbegriper 
känsliga personuppgifter i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
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förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

Or. en

Ändringsförslag 29
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används 
för att träna AI bör ses över för att undvika 
att förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka huruvida 
delar av utbildningssektorn bör tillhöra 
regelverket för riskfyllda AI-tillämpningar 
med tanke på vikten av att säkerställa att 
utbildning fortsätter att gynna det 
allmännas bästa och med tanke på att 
uppgifter om elever, studerande och andra 
inlärare innehåller känslig information. 
Parlamentet noterar att de dataset som 
används för att träna AI kan innehålla 
inneboende biaser och uppmanar till 
åtgärder för att dämpa dessa, samtidigt 
som resultatet av AI-tillämpningar bör ses 
över för att undvika orättvisa fördomar.

Or. en

Ändringsförslag 30
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
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riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör vara av högsta kvalitet och 
bör ses över för att undvika att förstärka 
fördomar och diskriminering på grund av 
kön, ras och andra personliga egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 31
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma den lämpliga 
risknivån hos utbildningssektorn i syfte att 
fastställa huruvida denna sektor bör 
inkluderas i regelverket för riskfyllda AI-
tillämpningar med tanke på vikten av att 
säkerställa att utbildning fortsätter att 
gynna det allmännas bästa och med tanke 
på att uppgifter om elever, studerande och 
andra inlärare innehåller känslig 
information. Parlamentet understryker att 
de dataset som används för att träna AI bör 
ses över för att undvika att förstärka vissa 
stereotyper och andra fördomar.

Or. en

Ändringsförslag 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används 
för att träna AI bör ses över för att 
undvika att förstärka könsstereotyper och 
andra fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används 
för att träna AI bör ses över för att 
undvika att förstärka könsstereotyper och 
andra fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information.

Or. en

Ändringsförslag 34
Adriana Maldonado López
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar, med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information, så att allmänna 
nyttigheter och allmänhetens bästa 
främjas. Parlamentet understryker att de 
dataset som används för att träna AI bör 
ses över för att undvika att förstärka 
könsstereotyper och andra fördomar.

Or. es

Ändringsförslag 35
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information, och att även beakta 
hot och sårbarheter som kommer från 
cyberrymden. Parlamentet understryker att 
de dataset som används för att träna AI bör 
ses över för att undvika att förstärka 
könsstereotyper och andra fördomar.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 2

Utkast till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper, religiösa, 
kulturella och nationella stereotyper och 
andra fördomar.

Or. ro

Ändringsförslag 37
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI och resultaten bör ses över för 
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förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

att undvika att förstärka könsstereotyper 
och andra fördomar.

Or. en

Ändringsförslag 38
Edina Tóth

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 39
Tomislav Sokol

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera 
utbildningssektorn i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på 
vikten av att säkerställa att utbildning 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och 
med tanke på att uppgifter om elever, 
studerande och andra inlärare innehåller 
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känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka könsstereotyper och andra 
fördomar.

känslig information. Parlamentet 
understryker att de dataset som används för 
att träna AI bör ses över för att undvika att 
förstärka stereotyper och fördomar.

Or. en

Ändringsförslag 40
Adriana Maldonado López

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet framhåller att 
alla barn har rätt till högkvalitativ 
offentlig utbildning på alla nivåer. 
Parlamentet uppmanar därför till 
utvecklingen, spridningen och 
användningen av högkvalitativa AI-
system som tillhandahåller och erbjuder 
högkvalitativa utbildningsverktyg för alla 
elever på alla nivåer och framhåller att 
införandet av nya AI-system i skolorna 
inte bör leda till en ännu större digital 
klyfta i samhället. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka hur dessa 
system skulle kunna införas, i synnerhet 
vid de utbildningsanstalter som är mest 
utsatta och i avfolkade områden där 
internetkonnektiviteten är obefintlig eller 
otillräcklig.

Or. es

Ändringsförslag 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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2a. Europaparlamentet varnar 
kommissionen för de risker som är 
förknippade med användning av ny digital 
teknik inom primär- och 
sekundärutbildning och så tidigt som 
förskoleutbildning. Parlamentet påminner 
om att underåriga måste få särskilt skydd 
när det gäller det digitala innehåll som de 
kan exponeras för och när det gäller de 
sätt som ny teknik, exempelvis artificiell 
intelligens, kan använda deras 
personuppgifter, i synnerhet 
personuppgifter som lämnas inom ramen 
för skolan och 
undervisningsverksamheten. Parlamentet 
framhåller att användning av digitala 
metoder inom undervisningen för med sig 
dokumenterade negativa effekter på 
elevernas uppmärksamhet, utveckling och 
kapacitet. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att, så snart som inlärarna 
skulle kunna komma i kontakt med 
artificiell intelligens, begränsa införandet 
av den till högre utbildning och forskning.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bevara och främja de 
många olika referensteorier som 
utvecklingen av AI-systemen baseras på.

Or. it

Ändringsförslag 43
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att utbilda högkvalificerade 
personer på detta område, och att 
inkludera etiska aspekter i deras 
läroplaner, och att bistå 
underrepresenterade grupper på området. 
Parlamentet understryker även vikten av 
att skapa incitament för högkvalificerade 
personer att söka arbete inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 44
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet lyfter fram det 
ökade behovet av att säkerställa 
ömsesidigt erkännande av en miniminivå 
på yrkeskvalifikationer rörande AI-
färdigheter i hela EU, eftersom flera 
medlemsstater uppgraderar sitt 
utbildningsutbud med AI-relaterade 
färdigheter och upprättar särskilda 
läroplaner för AI-utvecklare. Parlamentet 
betonar behovet av att de är i linje med 
bedömningslistan i de etiska riktlinjerna 
för tillförlitlig AI. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bygga vidare på sitt eget 
förslag i vitboken om AI i syfte att lägga 
fram en ram i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 45
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Adriana Maldonado López

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att det inrättas en 
metod för kontroll av innehållet, av 
tillverkarna av den utrustning som 
använder AI, i form av 
uppgiftsmärkningar eller dylikt med 
information som gör det möjligt att fatta 
fria och välgrundade beslut eftersom 
många elever kommer att vara 
minderåriga och tillgången till visst 
innehåll som inte är lämpligt för deras 
ålder måste begränsas.

Or. es

Ändringsförslag 46
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet oroas över 
användningen, i lokala sammanhang, av 
AI-tillämpningar för biometrisk 
fjärridentifiering. Parlamentet påminner 
om att investeringar i tekniker för 
påträngande övervakning, i synnerhet 
inom högrisksektorer som 
utbildningssektorn, kan kränka de 
grundläggande rättigheterna i händelse 
av att känsliga uppgifter berörs.

Or. it

Ändringsförslag 47
Brando Benifei



AM\1202442SV.docx 29/70 PE650.362v01-00

SV

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet uppmanar 
med kraft de medlemsstater som ännu inte 
gjort detta att modernisera sina 
utbildningssystem med större tonvikt på 
naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap, humaniora och 
matematik i syfte att säkerställa att 
skolbarn får den minimikompetens som 
krävs i ett allt mer digitalt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet betonar i detta 
avseende vikten av att stödja små och 
medelstora företags spridning av AI i 
utbildnings- och kultursektorn samt den 
audiovisuella sektorn genom ekonomiskt 
stöd och andra lämpliga incitament som 
inte medför en oproportionerlig börda och 
skapar lika villkor. Parlamentet vill att de 
data som används av AI-tillämpningar i 
utbildningssektorn ska delas med 
relevanta offentliga myndigheter för att de 
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ska kunna användas, i enlighet med EU:s 
regler för data- och integritetsskydd, och 
normer vad gäller etik, demokrati och 
öppenhet, i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet när 
dessa tjänster finansieras med offentliga 
medel eller erbjuds kostnadsfritt till aktörer 
inom statlig utbildning, med tanke på att 
utbildning är en allmän nyttighet).

Or. en

Ändringsförslag 49
Geoffroy Didier

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna 
användas i utvecklingen av kursplaner 
och pedagogiska metoder (i synnerhet 
med tanke på att dessa tjänster 
finansieras med offentliga medel eller 
erbjuds kostnadsfritt till aktörer inom 
statlig utbildning och att utbildning är en 
allmän nyttighet).

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls av stora techbolag som 
praktiskt taget har monopol och förbjuder 
all delning av informationstillgångarna 
som bygger på insamling av 
personuppgifter om relationer och 
beteenden. Parlamentet framhåller att detta 
leder till ojämlik tillgång till data som 
tydligt begränsar konkurrensen och för 
med sig nya former av makt och 
dominans som är särskilt skadliga när det 
gäller tillgång till kunskap, kultur och 
utbildning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i samarbete med 
medlemsstaterna utveckla alternativ 
infrastruktur för utbildning, privata moln 
och smart arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 50
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Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna 
användas i utvecklingen av kursplaner 
och pedagogiska metoder (i synnerhet 
med tanke på att dessa tjänster 
finansieras med offentliga medel eller 
erbjuds kostnadsfritt till aktörer inom 
statlig utbildning och att utbildning är en 
allmän nyttighet).

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
detta beroende kan leda till förlust av 
sådan know-how inom undervisning som 
inte är kopplad till digitala verktyg och på 
sikt till att teknikföretag på detta område 
bakbinder undervisningen i Europa, vilket 
skulle begränsa enskilda och 
institutionella konsumenters 
självständighet eller skapa ojämlikheter 
mellan de inrättningar som är utrustade 
med dessa tekniker och de som inte är det. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ge medlemsstaterna fria händer att 
reglera användning och införande av ny 
digital teknik på de egna territorierna i 
enlighet med deras specifika situation

Or. fr

Ändringsförslag 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
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minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska vara tillgänglig för allmänheten 
(i enlighet med principerna för öppen 
tillgång utan att detta skadar 
upphovsrättslagstiftningen och 
lagstiftningen om företagshemligheter) på 
ett standardiserat sätt för att de ska kunna 
användas i bedömningen, förbättringen 
och den nya utvecklingen av kursplaner 
och pedagogiska metoder. Parlamentet 
anser att teknik som används av aktörer 
inom statlig utbildning eller som 
finansieras med offentliga medel där så är 
möjligt bör baseras på teknik med öppen 
källkod.

Or. en

Ändringsförslag 52
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin 
oro över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna 
användas i utvecklingen av kursplaner 
och pedagogiska metoder (i synnerhet 
med tanke på att dessa tjänster 
finansieras med offentliga medel eller 
erbjuds kostnadsfritt till aktörer inom 

3. Europaparlamentet noterar att 
skolor och andra aktörer inom offentlig 
utbildning i allt större utsträckning 
utnyttjar tekniska tjänster i 
undervisningen, inklusive AI-
applikationer. Parlamentet uttrycker sin 
oro över att denna teknik för närvarande 
bara tillhandahålls av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet efterlyser 
därför investeringar i europeiska it-
företag så att det ska vara möjligt att 
utveckla nödvändig teknik inom EU, samt 
en gynnsam datastrategi som gör det 
möjligt för dessa företag att mata in 
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statlig utbildning och att utbildning är en 
allmän nyttighet).

nödvändiga dataset i sina AI-system.

Or. en

Ändringsförslag 53
Arba Kokalari

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin 
oro över att skolor och andra aktörer 
inom offentlig utbildning blir alltmer 
beroende av tekniska tjänster i 
undervisningen, inklusive AI-
applikationer, som tillhandahålls bara av 
ett fåtal teknikföretag. Parlamentet 
framhåller att minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna 
användas i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras 
med offentliga medel eller erbjuds 
kostnadsfritt till aktörer inom statlig 
utbildning och att utbildning är en allmän 
nyttighet).

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av att marknaden för tekniska tjänster som 
används inom utbildningsväsendet 
präglas av fri konkurrens och en 
mångfald av aktörer. Parlamentet 
framhåller att minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet välkomnar 
användning av data från AI-
tillämpningar som nyttjas i offentlig 
verksamhet i utveckling av kursplaner och 
pedagogiska metoder.

Or. sv

Ändringsförslag 54
Monika Beňová

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
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över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet). 
Parlamentet betonar vikten av att 
inkludera flera leverantörer av AI i syfte 
att främja konkurrens och bredda valet 
för konsumenterna. Parlamentet 
efterlyser system med öppen källkod för 
att främja innovation och framsteg inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 55
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning kan stå inför ett 
minskat utbud av AI-applikationer. 
Parlamentet uppmanar de offentliga 
myndigheterna att inta ett innovativt 
förhållningssätt gentemot offentlig 
upphandling, inbegripet genom 
partnerskap med andra offentliga 
myndigheter, för att bredda utbudet för 
aktörer inom offentlig utbildning i 
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data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

Europa. Parlamentet vill att data ska delas 
med relevanta offentliga myndigheter för 
att de ska kunna användas i utvecklingen 
av kursplaner och pedagogiska metoder (i 
synnerhet med tanke på att dessa tjänster 
finansieras med offentliga medel eller 
erbjuds kostnadsfritt till aktörer inom 
statlig utbildning och att utbildning är en 
allmän nyttighet).

Or. en

Ändringsförslag 56
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska vara tillgängliga, interoperabla, 
av hög kvalitet och ska delas med 
relevanta offentliga myndigheter för att de 
ska kunna användas i utvecklingen av 
kursplaner och pedagogiska metoder (i 
synnerhet med tanke på att dessa tjänster 
finansieras med offentliga medel eller 
erbjuds kostnadsfritt till aktörer inom 
statlig utbildning och att utbildning är en 
allmän nyttighet).

Or. it

Ändringsförslag 57
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Edina Tóth

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till fortsatt 
fragmentering av den inre marknaden, 
ojämlik tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

Or. en

Ändringsförslag 58
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
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tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter, på ett sätt som skyddar den 
personliga integriteten, för att de ska 
kunna användas i utvecklingen av 
kursplaner och pedagogiska metoder (i 
synnerhet med tanke på att dessa tjänster 
finansieras med offentliga medel eller 
erbjuds kostnadsfritt till aktörer inom 
statlig utbildning och att utbildning är en 
allmän nyttighet).

Or. en

Ändringsförslag 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter och övervakas av dessa för 
att de ska kunna användas i utvecklingen 
av kursplaner och pedagogiska metoder (i 
synnerhet med tanke på att dessa tjänster 
finansieras med offentliga medel eller 
erbjuds kostnadsfritt till aktörer inom 
statlig utbildning och att utbildning är en 
allmän nyttighet).

Or. en
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Ändringsförslag 60
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 3

Utkast till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik och 
bristande tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

Or. ro

Ändringsförslag 61
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att skolor och andra aktörer inom 
offentlig utbildning blir alltmer beroende 
av tekniska tjänster i undervisningen, 
inklusive AI-applikationer, som 
tillhandahålls bara av ett fåtal 
teknikföretag. Parlamentet framhåller att 
minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att enbart ett fåtal teknikföretag 
tillhandahåller tekniska tjänster i 
undervisningen, inklusive AI-
applikationer, som skolor och andra 
aktörer inom offentlig utbildning blir 
alltmer beroende av. Parlamentet 
framhåller att minskade valmöjligheter för 
konsumenterna kan leda till ojämlik 
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tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

tillgång till data samt begränsa 
konkurrensen. Parlamentet vill att dessa 
data ska delas med relevanta offentliga 
myndigheter för att de ska kunna användas 
i utvecklingen av kursplaner och 
pedagogiska metoder (i synnerhet med 
tanke på att dessa tjänster finansieras med 
offentliga medel eller erbjuds kostnadsfritt 
till aktörer inom statlig utbildning och att 
utbildning är en allmän nyttighet).

Or. en

Ändringsförslag 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att det 
beroende som således skapats gentemot ett 
fåtal aktörer när det gäller 
utbildningsteknik kan vara skadligt för ett 
stort antal leverantörer, tillverkare och 
aktörer, både i sektorn för fysiska resurser 
och i sektorn för kunskapsproducenter, 
däribland när det gäller tidigare 
produktion av it-verktyg. Parlamentet 
framhåller att det vidare skulle kunna 
leda till ojämlik tillgång till data och 
begränsa konkurrensen på grund av att 
valmöjligheterna för konsumenterna 
begränsas, och att dessa risker även 
föreligger inom kulturområdet. 
Parlamentet vill att dessa data ska delas 
med relevanta offentliga myndigheter för 
att de ska kunna användas i utvecklingen 
av kursplaner och pedagogiska metoder (i 
synnerhet med tanke på att dessa tjänster 
finansieras med offentliga medel eller 
erbjuds kostnadsfritt till aktörer inom 
statlig utbildning och att utbildning är en 
allmän nyttighet).

Or. fr
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Ändringsförslag 63
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om 
den grundläggande roll som människan 
spelar inom kunskapsöverföring och 
risken för en digital klyfta när det gäller 
tillgång till digitalt utbildningsinnehåll.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet understryker 
behovet för regeringar och 
utbildningsinstitutioner att tänka om 
kring och omarbeta utbildningsprogram 
så att de förbereder inlärare och 
konsumenter på den ökade närvaron av 
AI i alla aspekter av mänsklig 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 65
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bekämpa 
marknadspraxis som leder till omotiverad 
monopolisering av datainsamling och 
begränsningar av åtkomsten till uppgifter 
på området för tekniska tjänster i 
undervisningen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa rättvis 
tillgång till data för alla företag, i 
synnerhet små och medelstora företag 
samt företag inom kultursektorn och den 
kreativa sektorn, som spelar en viktig roll 
i att upprätthålla den sociala 
sammanhållningen och den kulturella 
mångfalden i Europa, samt demokratiska 
värderingar.

Or. en

Ändringsförslag 66
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betraktar 
följaktligen användningen av AI inom 
förvärv av kunskaper och färdigheter som 
ett verktyg som största möjliga antal bör 
ges åtkomst till för att inte förvärra 
befintliga ojämlikheter.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Geoffroy Didier

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 4. Europaparlamentet framhåller 
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vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning. Parlamentet efterlyser 
genomförandet av en forsknings- och 
utvecklingsplan för artificiell intelligens, 
med fokus på utbildning, kunskaper och 
kultur, som kan sätta stopp för 
kompetensflykten från Europa. 
Parlamentet begär även att förvärvandet 
av kognitiva färdigheter ska främjas och 
att klyftan i våra samhällen ska minskas 
när det gäller verktyg för att förvärva 
dessa färdigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
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utbildning. utbildning. Parlamentet betonar behovet 
av att kräva att teknikföretag i alla 
storlekar deltar i sektorn i syfte att 
säkerställa lika villkor.

Or. en

Ändringsförslag 69
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering, högsta möjliga standard 
när det gäller integritetsskydd och 
dataskydd, tillgänglighet för inlärare med 
särskilda behov, och medverkan av lärare 
och inlärare när de köper in tjänster till 
aktörer inom offentlig utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 70
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att utfärda riktlinjer för offentlig 
upphandling av dessa tjänster inom den 
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inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

offentliga sektorn, inklusive för aktörer 
inom utbildning, för att säkerställa 
relevanta utbildningsmål, att 
konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier med anknytning till 
relevanta utbildningsmål och som 
inbegriper icke-diskriminering och 
dataskydd, och medverkan av lärare, 
föräldrar och inlärare när de köper in 
tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 71
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande 
rättigheter respekteras. Parlamentet 
framhåller att offentliga upphandlare måste 
ta hänsyn till specifika kriterier, såsom 
icke-diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att utveckla regelverket för 
offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och för att fördjupa 
marknaden genom att erbjuda små och 
medelstora företag möjligheten att delta i 
upphandlingen av AI-tillämpningar. 
Parlamentet framhåller att offentliga 
upphandlare måste ta hänsyn till specifika 
kriterier, såsom icke-diskriminering och 
dataskydd, och medverkan av lärare och 
inlärare när de köper in tjänster till aktörer 
inom offentlig utbildning.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att dra full nytta av direktiven 
om offentlig upphandling och att utbilda 
offentliga upphandlare på lämpligt sätt 
för att säkerställa att konsumenternas 
valmöjligheter upprätthålls och 
grundläggande rättigheter respekteras vid 
upphandling av sådana tjänster i den 
offentliga sektorn. Parlamentet framhåller 
därför att offentliga upphandlare måste ta 
hänsyn till specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 73
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, och att skapa lika 
och rättvisa villkor bland leverantörer av 
AI-lösningar för att säkerställa att 
konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
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köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 74
Marco Zullo

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
maximal insyn, att konsumenternas 
valmöjligheter upprätthålls och att 
grundläggande rättigheter respekteras. 
Parlamentet framhåller att offentliga 
upphandlare måste ta hänsyn till specifika 
kriterier, såsom icke-diskriminering, 
miljömässig hållbarhet och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

Or. it

Ändringsförslag 75
Adriana Maldonado López

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
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upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering, etiska regler för dataskydd 
och skydd av de grundläggande 
rättigheterna, och medverkan av lärare och 
inlärare när de köper in tjänster till aktörer 
inom offentlig utbildning.

Or. es

Ändringsförslag 76
Monika Beňová

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

4. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att införa ett lämpligt regelverk 
för offentlig upphandling av dessa tjänster 
inom den offentliga sektorn, inklusive för 
aktörer inom utbildning, för att säkerställa 
att konsumenternas valmöjligheter 
upprätthålls och grundläggande rättigheter 
respekteras. Parlamentet framhåller att 
offentliga upphandlare måste ta hänsyn till 
specifika kriterier, såsom mångfald, icke-
diskriminering och dataskydd, och 
medverkan av lärare och inlärare när de 
köper in tjänster till aktörer inom offentlig 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 77
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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4a. Europaparlamentet understryker, 
mot bakgrund av framväxten av deepfake 
och annat skadligt eller olagligt innehåll 
med hjälp av AI, behovet av att 
färdigställa direktivet om elektronisk 
handel och, baserat på dess stabila grund, 
tydliggöra regelverket och bl.a. införa mer 
effektiva regler för att bekämpa skadligt 
och olagligt innehåll, mer effektiva 
strategier för att skydda minderåriga, 
proaktiva och lämpliga åtgärder för 
tjänsteleverantörer för att systematiskt 
förhindra missbruk bland användare, i 
synnerhet för att åtgärda spridningen av 
sådant innehåll till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 78
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet erinrar om 
vikten av att främja, uppmana till och, på 
ett särskilt anpassat och inkluderande 
sätt, stödja en grad av mediekompetens, 
digital kompetens och 
informationskunnighet som gör det 
möjligt att på ett kompetent och kritiskt 
sätt beakta och använda algoritmiska 
system.

Or. en

Ändringsförslag 79
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet efterlyser 
fastställandet av riktlinjer för offentlig 
upphandling av AI i syfte att säkerställa 
ansvarsskyldighet, öppenhet och 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 80
Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
att de nuvarande verktygen för 
automatiskt borttagande av olagligt 
innehåll från onlineplattformar där 
audiovisuellt innehåll delas inte är 
tillförlitliga. Parlamentet efterlyser ett 
förbud mot generell moderering och 
automatiska innehållsfilter.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 81
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
att de nuvarande verktygen för 
automatiskt borttagande av olagligt 
innehåll från onlineplattformar där 
audiovisuellt innehåll delas inte är 
tillförlitliga. Parlamentet efterlyser ett 
förbud mot generell moderering och 
automatiska innehållsfilter.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 82
Monika Beňová

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska innehållsfilter.

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska innehållsfilter. 
Parlamentet betonar de viktigaste kraven 
för AI-tillämpningar, t.ex. 
ansvarsskyldighet, inbegripet 
granskningsbarhet och rapportering av 
negativa effekter. Parlamentet 
understryker att transparens även bör 
inbegripa spårbarhet och förklarbarhet 
hos de relevanta systemen. Parlamentet 
påminner om att AI-tillämpningar måste 
följa interna och externa 
säkerhetsprotokoll vilka till sin natur bör 
vara tekniskt precisa och robusta. 
Parlamentet anser att detta bör omfatta 
såväl vanlig drift som vid okända och 
oförutsägbara situationer.

Or. en

Ändringsförslag 83
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
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borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska 
innehållsfilter.

borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga, vilket kan leda 
till oavsiktligt borttagande av lagligt 
innehåll. Parlamentet noterar att såvida 
inte sådana system införlivar 
tillfredsställande metoder för transparens 
och fullt tillgängliga system för 
ansvarsskyldighet kommer 
automatiserade system inte att skydda 
användarnas rättigheter på ett tillräckligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 84
Geoffroy Didier

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska 
innehållsfilter.

5. Europaparlamentet understryker att 
verktygen för automatiskt borttagande av 
verk som skyddas av upphovsrätt och som 
laddats upp utan tillstånd från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas bör standardiseras på EU-nivå, i 
syfte att garantera att de fungerar väl med 
avseende på både användare och 
rättsinnehavarna.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 

5. Europaparlamentet understryker att 
teknik som utnyttjar artificiell intelligens, 
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borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt 
innehåll delas inte är tillförlitliga. 
Parlamentet efterlyser ett förbud mot 
generell moderering och automatiska 
innehållsfilter.

i enlighet med befintliga lagbestämmelser, 
kan vara ett relevant och effektivt verktyg 
i kampen mot olagligt innehåll online. 
Parlamentet betonar att denna teknik 
måste användas på ett proportionerligt 
sätt, med skydd, och säkerställa att de 
grundläggande rättigheterna respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 86
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska 
innehållsfilter.

5. Europaparlamentet understryker att 
automatiskt borttagande av olagligt 
innehåll från onlineplattformar där 
audiovisuellt innehåll delas inte får 
hämma laglig användning av 
upphovsrättsligt skyddat material. 
Parlamentet erinrar om den sedan länge 
etablerade princip som förbjuder 
allmänna övervakningsskyldigheter enligt 
artikel 15 i direktiv 2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 87
Alex Agius Saliba

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt 
innehåll delas inte är tillförlitliga. 
Parlamentet efterlyser ett förbud mot 

5. Europaparlamentet erinrar om att 
det inte får finnas någon allmän 
övervakning i enlighet med artikel 15 i 
direktivet om elektronisk handel och att 
övervakning av specifikt innehåll för 
audiovisuella tjänster bör ske i enlighet 



AM\1202442SV.docx 53/70 PE650.362v01-00

SV

generell moderering och automatiska 
innehållsfilter.

med de undantag som fastställs i 
unionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 88
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt 
innehåll delas inte är tillförlitliga. 
Parlamentet efterlyser ett förbud mot 
generell moderering och automatiska 
innehållsfilter.

5. Europaparlamentet erinrar om att 
det inte får finnas någon allmän 
övervakning av audiovisuellt innehåll i 
enlighet med artikel 15 i direktivet om 
elektronisk handel1a.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk 
handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 89
Arba Kokalari

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
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delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska 
innehållsfilter.

delas inte alltid är tillräckliga.

Or. sv

Ändringsförslag 90
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska 
innehållsfilter.

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga.

Or. en

Ändringsförslag 91
Pilar del Castillo Vera

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska 
innehållsfilter.

5. Europaparlamentet understryker 
vikten av att fortsätta att förbättra de 
nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Edina Tóth

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska innehållsfilter.

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
noterar att varken direktivet om 
elektronisk handel1a eller det omarbetade 
direktivet om audiovisuella 
medietjänster2a om 
videodelningsplattformar, inför en allmän 
övervakningsskyldighet. Parlamentet 
efterlyser därför ett fortsatt förbud mot 
generell moderering och automatiska 
innehållsfilter.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk 
handel”).
2a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 
om ändring av direktiv 2010/13/EU om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande 
av audiovisuella medietjänster (direktivet 
om audiovisuella medietjänster), mot 
bakgrund av ändrade 
marknadsförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 93
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Anna-Michelle Asimakopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt 
innehåll delas inte är tillförlitliga. 
Parlamentet efterlyser ett förbud mot 
generell moderering och automatiska 
innehållsfilter.

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt och missvisande 
innehåll inte är tillförlitliga, vilket på ett 
felaktigt sätt kan blockera lagligt 
innehåll. Parlamentet efterlyser ett förbud 
mot generell moderering och automatiska 
innehållsfilter.

Or. en

Ändringsförslag 94
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 5

Utkast till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska innehållsfilter.

5. Europaparlamentet understryker att 
de nuvarande verktygen för automatiskt 
borttagande av olagligt innehåll från 
onlineplattformar där audiovisuellt innehåll 
delas inte är tillförlitliga. Parlamentet 
efterlyser ett förbud mot generell 
moderering och automatiska innehållsfilter 
i syfte att förhindra att olagligt innehåll 
sprids på onlineplattformar.

Or. ro

Ändringsförslag 95
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)



AM\1202442SV.docx 57/70 PE650.362v01-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker 
att automatiskt borttagande av skadligt 
eller olagligt innehåll från 
onlineplattformar är ett effektivt verktyg 
för att skydda mot sådant innehåll, och 
uppmanar därför plattformsoperatörer att 
omgående ta bort olagligt innehåll och att 
konsekvent vidarebefordra det till de 
brottsbekämpande myndigheterna för 
lagföring, inklusive de metadata som 
krävs för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 96
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet efterlyser lika 
villkor och en rättvis balans mellan 
leverantörer av audiovisuella tjänster och 
onlineplattformar.

Or. en

Ändringsförslag 97
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar vikten 
av den mänskliga tillsynen över 
införandet av AI-teknik i syfte att 
garantera respekten för de mänskliga 
rättigheterna, etiska principer och korrekt 
användning av algoritmer för att undvika 
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orättvisa fördomar. Parlamentet erinrar 
om att EU:s finansiering i synnerhet bör 
stödja AI-lösningar som ligger i linje med 
de etiska riktlinjerna.

Or. en

Ändringsförslag 98
Jordi Cañas

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster. Parlamentet påpekar i detta 
avseende att användarna bör få tydliga 
och begripliga förklaringar, i synnerhet 
rörande de data som används, 
algoritmens syfte, individanpassning, dess 
resultat och potentiella faror, med 
avseende på principerna om 
förklarbarhet, rättvisa och ansvar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
överväga särskilt anpassade regler för 
produktsäkerhet och ansvarsskyldighet 
när AI-tillämpningar införs i 
utbildningssyfte, med tanke på den stora 
risk som mottagarna, t.ex. elever, 
studenter och andra inlärare, utsätts för.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Monika Beňová

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster. Parlamentet erkänner vikten av 
de europeiska konsumenternas integritet. 
Parlamentet efterlyser mekanismer som 
ska utvecklas för övervakning av 
konsumenternas rätt till informerat 
samtycke och valfrihet när de lämnar 
data.

Or. en

Ändringsförslag 100
Arba Kokalari

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 

6. Europaparlamentet betonar vikten 
av tillgång till konsumentinformation om 
system för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter. Parlamentet framhåller behovet av 
att garantera och på ett korrekt sätt 
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tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

förverkliga användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster. Parlamentet betonar att åtgärder 
för att säkerställa transparens och 
möjlighet att välja bort personliga 
rekommendationer måste vara 
proportionerliga och ta hänsyn till 
genomförandekostnader för små- och 
medelstora företag.

Or. sv

Ändringsförslag 101
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt 
förverkliga användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt 
anpassade tjänster.

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande, i enlighet 
med den antagna förordningen om 
förbindelserna mellan plattformar och 
företag och omnibusdirektivet om en ny 
giv för konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 102
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, och på plattformar som sprider 
kulturellt och kreativt innehåll, ska vara 
transparenta för att ge konsumenterna och 
användarna en inblick i dessa metoder och 
säkerställa att personligt anpassade tjänster 
inte är diskriminerande. Parlamentet 
framhåller behovet av att garantera och på 
ett korrekt sätt förverkliga användarnas rätt 
att på ett enkelt och reversibelt sätt välja 
bort rekommenderade och personligt 
anpassade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 103
Maria Grapini

Förslag till yttrande
Punkt 6

Utkast till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en korrekt och 
heltäckande inblick i dessa metoder och 
säkerställa att personligt anpassade tjänster 
inte är diskriminerande eller ofullständiga. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

Or. ro
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Ändringsförslag 104
Adriana Maldonado López

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en tillförlitlig inblick i 
dessa metoder och deras innehåll utöver 
att säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

Or. es

Ändringsförslag 105
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta och lätta att 
känna igen för att ge konsumenterna en 
inblick i dessa metoder och säkerställa att 
personligt anpassade tjänster inte är 
diskriminerande. Parlamentet framhåller 
behovet av att garantera och på ett korrekt 
sätt förverkliga användarnas rätt att välja 
bort rekommenderade och personligt 
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tjänster. anpassade tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 106
Salvatore De Meo

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara transparenta för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

6. Europaparlamentet kräver att 
algoritmer för rekommendationer och 
personligt anpassade annonser på 
audiovisuella plattformar, inklusive 
plattformar för videoströmning och 
nyheter, ska vara förklarbara för att ge 
konsumenterna en inblick i dessa metoder 
och säkerställa att personligt anpassade 
tjänster inte är diskriminerande. 
Parlamentet framhåller behovet av att 
garantera och på ett korrekt sätt förverkliga 
användarnas rätt att välja bort 
rekommenderade och personligt anpassade 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 107
Adriana Maldonado López

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet kräver att de 
audiovisuella plattformarna ansvarar för 
sitt innehåll så att konsumentens och 
elevernas rättigheter inte försvagas, deras 
grundläggande rättigheter övervakas samt 
att falska nyheter och desinformation till 
användarna motverkas.
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Or. es

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

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet konstaterar att 
maskinöversättningsverktygen har 
utvecklats så pass mycket att leverantörer 
av innehåll och avgiftsbelagda digitala 
plattformar bör uppmuntras att 
tillhandahålla textning till utbildnings- 
och kulturprogram på EU:s olika språk.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Kim Van Sparrentak
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet noterar att 
åtkomsten till data är en utmaning som 
intressenterna står inför och skulle kunna 
inverka på utvecklingen av ett ekosystem 
för AI. Parlamentet uppmärksammar 
sådan otidsenlig lagstiftning som 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt 
skydd för databaser och efterlyser att den 
tas bort.

Or. en

Ändringsförslag 110
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Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet erinrar om 
hur artificiell intelligens skulle kunna 
vara det perfekta verktyget för att låta en 
stor mängd användare ta del av offentliga 
kulturarv på distans (t.ex. utställningar 
eller museer) i informationssyfte, 
”turism”, men även forskning. 
Parlamentet uppmanar därför 
kulturinstitutioner att utnyttja AI:s 
potential för att göra sitt innehåll 
tillgängligt på bred front.

Or. en

Ändringsförslag 111
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet föreslår att 
audiovisuellt innehåll i utbildningssyfte 
skulle kunna katalogiseras och 
klassificeras efter åldersgrupp för att på 
ett enklare och effektivare sätt kunna 
välja det mesta lämpliga innehållet.

Or. en

Ändringsförslag 112
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)



PE650.362v01-00 66/70 AM\1202442SV.docx

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet noterar att 
införandet av AI inom tullkontroller kan 
vara ett stöd för insatser för att förhindra 
olaglig handel med kulturarv, och i 
synnerhet kan utgöra ett komplement till 
system som gör det möjligt för 
tullmyndigheterna att inrikta sina insatser 
och resurser på de föremål som utgör den 
största risken.

Or. en

Ändringsförslag 113
Monika Beňová

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar 
behovet av att höja den digitala 
kompetensen hos lärare, inlärare och 
samhället i stort samtidigt som man 
beaktar ”Ett Europa rustat för den 
digitala tidsåldern”. Parlamentet 
understryker att AI-lösningar, AI-
produkter och AI-tjänster för den 
offentliga sektorn, och i synnerhet för 
utbildning, måste vara 
människocentrerade eller ha en strategi 
där människan har kontrollen (”human-
in-command”). Parlamentet erkänner att 
marknaden för AI uppgår till ungefär 664 
miljoner US-dollar, och denna siffra 
förväntas öka till 38,8 miljarder US-dollar 
år 2025. Parlamentet förväntar sig att EU 
stärker sin strategi för att främja 
investeringar i och finansiering av nya 
AI-lösningar. Parlamentet understryker 
behovet av att kontinuerligt stärka den 
inre marknaden och undvika att den 
fragmenteras. Parlamentet betonar 
behovet av att integrera AI-tjänster i 
strategin för den digitala inre marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 114
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet understryker 
att konsumenterna måste informeras när 
de interagerar med en automatiserad 
beslutsprocess och att deras val och 
resultat inte är begränsade. Parlamentet 
betonar att användning av AI-
mekanismer för kommersiell övervakning 
av konsumenter ska motverkas, även om 
det handlar om ”kostnadsfria tjänster”, 
vilket ska säkerställa att det sker strikt i 
enlighet med de grundläggande 
rättigheterna och 
dataskyddsförordningen. Parlamentet 
anser att alla regeländringar ska ta 
hänsyn till inverkan på utsatta 
konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 115
Brando Benifei

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet framhåller det 
faktum att sådant som skapats av AI, om 
det marknadsförs, skulle kunna skapa 
snedvridningar i kultursektorn och den 
kreativa sektorn, och skulle kunna 
påverka prissättningen och ersättningen 
till nackdel för mänskliga kreatörer.
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Or. en

Ändringsförslag 116
Adriana Maldonado López

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet framhåller att 
spridningen, utvecklingen och införandet 
av AI bör underlätta användningen av 
verktyg som ger tillgång till audiovisuell 
information för konsumenter och elever 
som har någon nedsättning.

Or. es

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

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet konstaterar att 
avgiftsbelagda digitala plattformar bör 
uppmuntras att ge åtkomst till 
programmen på alla de språk som deras 
innehåll sänds på i Europa, dvs. utan att 
spärra åtkomsten till vissa språk utifrån 
konsumentens geografiska läge samtidigt 
som den muntliga eller skriftliga 
versionen finns tillgänglig i andra länder 
där innehåll sänds.

Or. fr

Ändringsförslag 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso
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Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet stöder 
användningen av AI i samband med 
spridning av texter och manuskript på 
nätet, i synnerhet uråldriga sådana, för 
att bevara dem så att de inte förstörs men 
också för att göra dem tillgängliga för en 
stor mängd användare, däribland forskare 
och experter.

Or. en

Ändringsförslag 119
Monika Beňová

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
myndigheterna och privata utbildare att i 
sina läroplaner inkludera innehåll för att 
höja den digitala kompetensen i ett 
alltmer digitalt samhälle, och 
understryker behovet av 
kompetensutveckling för framtidens 
arbetskraft. Parlamentet erkänner nyttan 
med att prognostisera vilka yrken som 
kommer att försvinna pga. digital teknik 
som automatisering, digitalisering och AI.

Or. en

Ändringsförslag 120
Adriana Maldonado López

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet framhåller att 
de AI-system som utvecklas, genomförs 
och används i Europeiska unionen, inom 
någon av de tre sektorer som berörs av 
detta yttrande, måste återspegla dess 
kulturella mångfald och flerspråkighet.

Or. es


