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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det 
förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker att man vid användningen av artificiell intelligens (AI) 
inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn fullt ut måste respektera 
grundläggande fri- och rättigheter och värden, inklusive rätten till privatliv, skydd av 
personuppgifter, icke-diskriminering och yttrande- och informationsfrihet, i enlighet 
med vad som fastställs i EU-fördragen och i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet välkomnar kommissionens vitbok om 
artificiell intelligens i detta avseende, och uppmanar kommissionen att inkludera de 
delar av utbildningssektorn som innebär betydande risker i det kommande regelverket 
för särskilt riskfyllda AI-tillämpningar.

2. Europaparlamentet påminner om att artificiell intelligens kan ge upphov till partiska 
bedömningar och därmed till olika former av diskriminering, bland annat på grund av 
kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller 
övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Parlamentet 
påminner i detta avseende om att allas rättigheter måste säkerställas och att AI-initiativ 
inte får vara diskriminerande i någon form.

3. Europaparlamentet betonar att sådan partiskhet och diskriminering kan härröra från redan 
partiska datamängder, vilket återspeglar befintlig diskriminering i samhället. Parlamentet 
betonar att AI måste undvika fördomar som leder till förbjuden diskriminering och inte 
får upprepa diskriminerande processer. Parlamentet understryker behovet av att beakta 
dessa risker vid utformningen av AI-teknik, liksom vikten av att arbeta med leverantörer 
av AI-teknik för att åtgärda kvarstående brister som underlättar diskriminering, och 
rekommenderar att de grupper som utformar och utvecklar AI ska återspegla mångfalden 
i samhället.

4. Europaparlamentet konstaterar att användning av AI inom utbildningen för med sig en rad 
möjligheter och alternativ, till exempel möjligheten att underlätta tillgång till information, 
förbättra forskningsmetoder eller förstå hur elever lär sig och erbjuda dem 
individanpassad utbildning. Men samtidigt utgör artificiell intelligens risker när det gäller 
lika tillgång till utbildning och likvärdiga inlärningsmöjligheter, i allt lägre åldrar och för 
sårbara och traditionellt sett missgynnade grupper. Parlamentet efterlyser tillräcklig 
infrastruktur för datadelning mellan AI-tillämpningar och offentliga forskningsenheter. 
Parlamentet påpekar att rättvisa och delaktighet är grundläggande värden som 
vederbörligen måste beaktas när strategier för artificiell intelligens inom utbildningen 
utformas, och uppmanar till icke-diskriminerande användning av artificiell intelligens 
i utbildningssektorn. Parlamentet påminner om de risker och den diskriminering som kan 
uppstå genom nyligen utvecklade AI-verktyg som används vid antagningen till skolor, 
och önskar att de snarast möjligt ska justeras. Parlamentet understryker behovet av 
en noggrann bedömning av de AI-verktyg som används i utbildningssektorn, för att 
identifiera vilken inverkan dessa verktyg har på barnets rättigheter.
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5. Europaparlamentet konstaterar att användningen av digital teknik och artificiell 
intelligens kan bidra till att utveckla allt mer effektiva utbildningsverktyg och leda till 
ett mer inkluderande samhälle, genom att traditionella former av diskriminering 
motverkas, såsom bristande tillgång till tjänster, och genom att utbildning erbjuds 
missgynnade grupper, personer med funktionsnedsättning i enlighet med EU:s rättsakt 
om tillgänglighet, och andra kategorier av unionsmedborgare som inte har lämplig 
tillgång till utbildning samt genom att adekvat lärande erbjuds.

6. Europaparlamentet understryker att fördelarna med AI bör komma alla delar av 
samhället till godo, och inte lämna någon utanför. Parlamentet betonar behovet av att 
fullt ut beakta de mest utsatta gruppernas särskilda behov, såsom barn, personer med 
funktionsnedsättning, äldre människor och andra grupper som riskerar att hamna 
utanför. Parlamentet uttrycker sin oro över den begränsade tillgången till internet i vissa 
regioner i EU, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra varaktiga 
insatser för att förbättra infrastrukturerna för telekommunikation.

7. Europaparlamentet erkänner AI:s möjligheter inom kultursektorn när det gäller att 
utveckla musik, konst och andra kulturyttringar. Parlamentet betonar att yttrandefriheten 
är en viktig frihet och ett viktigt värde, och att ett mångfacetterat kulturlandskap är av 
stort värde för samhället. Parlamentet uppmanar kommissionen att ha dessa värden 
i åtanke när den utformar sina förslag om artificiell intelligens.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att uppdatera handlingsplanen 
för digital utbildning så att den blir mer ambitiös och integrerad i syfte att göra 
utbildningssystemen rustade för den digitala tidsåldern, bland annat genom bättre 
användning av data och AI-baserad teknik. Parlamentet uppmanar alla berörda aktörer, 
både offentliga och privata, till ett nära samarbete för att genomföra dessa 
utbildningsreformer.

9. Europaparlamentet betonar behovet av att öka allmänhetens medvetenhet om AI på alla 
nivåer, som ett viktigt inslag för att människor ska kunna fatta välgrundade beslut och 
bidra till att stärka motståndskraften i våra samhällen. Parlamentet understryker att detta 
även måste omfatta allmänhetens medvetenhet om de risker AI medför avseende integritet 
och partiskhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inkludera 
ovanstående i utbildningsplaner och i program som stöder konst och humaniora.

10. Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av att utbilda allmänheten på alla 
nivåer av AI-användningen, och att förse alla unionsmedborgare, inklusive utsatta 
grupper, med grundläggande digitala färdigheter som möjliggör lika sociala och 
ekonomiska möjligheter, samt behovet av att ha högkvalitativa IKT-program inom 
utbildningssystemen på alla nivåer. Parlamentet påminner om att den digitala könsklyftan 
inte får underskattas, och att det behövs åtgärder för att komma till rätta med den. 
Parlamentet välkomnar den kommande uppdateringen av kompetensagendan som syftar 
till att låta alla gynnas av EU:s digitala omvandling. Parlamentet betonar betydelsen av att 
utbilda lärare och utbildare i användning av AI, särskilt de som är ansvariga för 
minderåriga elever. Det råder fortfarande råder betydande kompetensbrist inom den 
digitala sektorn och tekniksektorn. Parlamentet understryker vikten av att diversifiera 
denna sektor och uppmuntra studenter, i synnerhet kvinnor och flickor, att gå kurser inom 
vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, särskilt inom robotteknik och 
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AI-relaterade frågor, utöver dem som ingår i deras karriärambitioner. Parlamentet önskar 
att det avsätts ekonomiska och vetenskapliga resurser för att motivera välutbildade 
personer att stanna i EU och locka till sig personer med kompetens från utlandet. 
Parlamentet noterar dessutom att det finns ett stort antal uppstartsföretag som arbetar med 
artificiell intelligens och utvecklar AI-teknik. Parlamentet betonar att små och medelstora 
företag kommer att behöva ytterligare stöd och AI-relaterad utbildning för att kunna 
efterleva den digitala och AI-relaterade lagstiftningen.

11. Europaparlamentet påminner om att uppgiftsskydd och integritet kan påverkas särskilt 
av artificiell intelligens. De principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen)1 måste vara 
bindande principer för användningen av AI. Parlamentet påminner om att alla 
AI-tillämpningar måste respektera unionens dataskyddslagstiftning fullt ut, främst den 
allmänna dataskyddsförordningen och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG (integritet och elektronisk kommunikation)2, som för närvarande håller på 
att ses över.

12. Europaparlamentet påminner om att barn utgör en sårbar grupp som förtjänar särskild 
uppmärksamhet och särskilt skydd. Parlamentet påminner om att automatiserade beslut 
om fysiska personer baserade på profilering som leder till rättsliga eller liknande följder 
måste vara strikt begränsade och att det alltid måste krävas rätt till mänskligt ingripande 
och till förklarbarhet enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Parlamentet 
understryker att detta är något som strikt måste följas, framför allt inom 
utbildningssystemet, där det fattas beslut om framtida chanser och möjligheter. 
Parlamentet konstaterar att ett fåtal privata företag dominerar sektorn för 
undervisningsteknik (EdTech) i vissa medlemsstater, och anser att detta bör granskas 
inom ramen för EU:s konkurrensregler. Parlamentet poängterar att uppgifter om 
minderåriga strikt skyddas av den allmänna dataskyddsförordningen, och att barns 
uppgifter endast kan behandlas om de är fullständigt anonymiserade eller om samtycke 
har lämnats eller om den person som har föräldraansvar för barnet har godkänt 
behandlingen. Parlamentet efterlyser därför starkare skydd och skyddsåtgärder 
i utbildningssektorn när det gäller barns uppgifter. Tydlig information måste ges till 
barn och deras föräldrar, bland annat genom kampanjer för ökad medvetenhet och 
information om hur barns uppgifter kan användas och behandlas.

13. Europaparlamentet understryker de särskilda risker som finns vid användning av 
AI-baserade applikationer för automatisk igenkänning, som för närvarande utvecklas 
snabbt. Parlamentet påminner om att barn utgör en särskilt känslig grupp. Parlamentet 
rekommenderar att kommissionen och medlemsstaterna förbjuder automatiserad 
biometrisk identifiering, såsom ansiktsigenkänning för utbildnings- och kulturändamål, 
i utbildnings- och kulturanläggningar, såvida inte sådan användning är tillåten enligt lag.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa en 
skyldighet om öppenhet och förklarbarhet avseende AI-baserade automatiska enskilda 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).
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beslut som fattats inom ramen för offentliga myndigheters befogenheter, och att införa 
sanktioner för att se till att sådana skyldigheter efterlevs. Parlamentet uppmanar till 
genomförande av system som använder mänsklig kontroll och ingripande som 
standardiserat tillvägagångssätt, och till korrekta rättsförfaranden, inbegripet rätten att 
överklaga, och tillgång till rättsmedel. Parlamentet påminner om att automatiserade 
beslut om fysiska personer baserade på profilering som leder till rättsliga eller liknande 
följder måste vara strikt begränsade och att det alltid måste krävas rätt till mänskligt 
ingripande och till förklarbarhet enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

15. Europaparlamentet önskar att oberoende granskningar ska utföras regelbundet för att 
undersöka om AI-tillämpningar används och om tillhörande kontroller och motvikter 
överensstämmer med angivna kriterier, och att dessa revisioner ska övervakas av 
oberoende och tillräckliga tillsynsmyndigheter. Parlamentet vill se specifika stresstester 
för att bistå och verkställa efterlevnaden.

16. Europaparlamentet påpekar att artificiell intelligens kan spela en viktig roll i den snabba 
spridningen av desinformation. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att bedöma 
riskerna för att artificiell intelligens ska bidra till spridningen av desinformation i den 
digitala miljön och att föreslå rekommendationer för bl.a. åtgärder mot alla AI-styrda 
hot mot fria och rättvisa val och demokrati. Parlamentet påminner om att manipulerade 
s.k. deep fakes även kan användas för att manipulera val, sprida desinformation och för 
andra oönskade handlingar. Parlamentet konstaterar dessutom att AI-tekniken 
underlättar upplevelser där man själv upplever sig delta i olika verkligheter och miljöer, 
men att detta tyvärr även kan utnyttjas av illasinnade aktörer. I detta avseende 
uppmanas kommissionen att föreslå rekommendationer och eventuella begränsningar, 
i syfte att skapa ett tillräckligt skydd mot användningen av denna teknik för olagliga 
ändamål. Parlamentet efterlyser även en bedömning av hur AI skulle kunna användas 
för att motverka desinformation. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att 
framtida regelverk inte leder till censur av lagligt enskilt innehåll som laddas upp av 
användare. Kritiskt tänkande och förmåga att på ett sansat och kompetent sätt interagera 
på nätet är viktigare än någonsin.

17. Europaparlamentet noterar att AI ofta används för att tillåta algoritmer för automatiserat 
beslutsfattande att sprida och sortera det innehåll som visas för användarna. Dessa 
algoritmer är som ett flygplans svarta låda för användarna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att behandla frågan om hur algoritmer för innehållsmoderering optimeras 
för att fånga användarnas intresse. Parlamentet uppmanar även kommissionen att föreslå 
rekommendationer för att öka användarnas kontroll över det innehåll de ser, och att 
begära att AI-tillämpningar och internetplattformar ger användarna möjlighet att välja 
att låta innehållet visas i en neutral ordning, så att de får bättre kontroll över 
rangordningen av visat innehåll och även ges möjlighet att välja innehåll utanför sina 
normala konsumtionsmönster samt kan välja att helt slippa all innehållskuratering.

18. Europaparlamentet noterar de potentiella negativa effekterna av personanpassad reklam, 
i synnerhet individuellt riktad och beteendestyrd reklam, och bedömningar av enskilda 
personer, särskilt minderåriga, utan deras samtycke och med intrång i enskildas privatliv, 
vilket ställer frågor om insamlingen och användningen av de uppgifter som används för 
att personanpassa reklam och erbjuda produkter eller tjänster eller fastställa priser. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att införa strikta begränsningar av riktad 
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reklam baserad på insamling av personuppgifter, till att börja med genom ett förbud mot 
beteendestyrd annonsering mellan olika plattformar, utan att för den skull skada små och 
medelstora företag. I direktivet om integritet och elektronisk kommunikation tillåts för 
närvarande endast riktad reklam som omfattas av ett frivilligt samtycke; annars anses 
sådan reklam olaglig. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbjuda användning av 
diskriminerande metoder för tillhandahållande av tjänster eller produkter 

19. Europaparlamentet understryker att det som är olagligt offline måste vara olagligt online. 
Parlamentet konstaterar att AI-verktyg har potential att bekämpa olagligt innehåll på 
internet, och redan används för detta, men upprepar med eftertryck, i väntan på den lag 
om digitala tjänster som förväntas komma i slutet av detta år, att sådana verktyg alltid 
måste respektera grundläggande rättigheter, särskilt yttrande- och informationsfrihet, och 
inte får leda till en allmän övervakningsskyldighet för internet eller till borttagande av 
lagligt material som spridits för syften relaterade till utbildning, journalistik, konstnärlig 
verksamhet eller forskning. Parlamentet betonar att algoritmer när det gäller 
innehållsmoderering endast bör användas som en flaggningsmekanism som kan 
underställas mänskligt ingripande, eftersom artificiell intelligens inte kan skilja mellan 
lagligt, olagligt och skadligt innehåll på ett tillförlitligt sätt. Parlamentet konstaterar att 
villkoren alltid bör omfatta gemensamma riktlinjer och ett överklagandeförfarande.

20. Europaparlamentet noterar fördelarna och riskerna med artificiell intelligens när det 
gäller it-säkerhet, och dess potential att bekämpa it-brottslighet, och understryker att alla 
AI-lösningar måste kunna motstå it-angrepp samtidigt som de respekterar 
EU:s grundläggande rättigheter, särskilt skyddet av personuppgifter och privatliv. 
Parlamentet betonar vikten av att övervaka att AI används på ett säkert sätt, och 
framhåller att den offentliga och privata sektorn måste ha ett nära samarbete för att 
bekämpa sårbara punkter och risker i samband med användningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bedöma behovet av bättre förebyggande åtgärder när det 
gäller it-säkerhet och åtgärder för att begränsa riskerna på detta område.

21. Europaparlamentet betonar att nästa generations digitala infrastruktur och 
internettäckning är av strategisk betydelse för tillhandahållandet av AI-baserad 
utbildning till unionsmedborgarna. Mot bakgrund av covid-19-krisen uppmanas 
kommissionen att utarbeta en strategi för 5G i Europa som garanterar EU:s strategiska 
motståndskraft och inte är beroende av teknik från stater som inte delar våra värden.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja 
användningen av artificiell intelligens när det gäller digitalisering av kulturarvet.
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