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FORSLAG

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

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

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

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

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

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

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


