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FÖRSLAG

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

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.

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.

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). 

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.

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.

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.


