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Ændringsforslag 1
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at brugen af kunstig 
intelligens (AI) inden for uddannelses- og 
kultursektorerne samt i den audiovisuelle 
sektor bør respektere de grundlæggende 
rettigheder, frihedsrettigheder og værdier, 
således som de er nedfældet i EU-
traktaterne og i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
glæder sig i denne henseende over 
Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens og opfordrer Kommissionen til 
at inkludere uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for AI-
applikationer med høj risiko;

1. understreger, at brugen af kunstig 
intelligens (AI) inden for uddannelses- og 
kultursektorerne samt i den audiovisuelle 
sektor fuldt ud skal respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder 
privatlivets fred, beskyttelsen af 
personoplysninger, ikke-
forskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden, således som de er 
nedfældet i EU-traktaterne og i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder; opfordrer i 
denne forbindelse Kommissionen til at 
indføre en forpligtelse til gennemsigtighed 
og forklarlighed for AI-applikationer, 
sanktioner til at håndhæve disse 
forpligtelser, nødvendigheden af 
menneskelig indgriben samt andre 
foranstaltninger, såsom uafhængige 
revisioner og specifikke stresstests, med 
henblik på at bidrage til og håndhæve 
overholdelsen;

Or. en

Ændringsforslag 2
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at brugen af kunstig 
intelligens (AI) inden for uddannelses- og 
kultursektorerne samt i den audiovisuelle 
sektor bør respektere de grundlæggende 
rettigheder, frihedsrettigheder og værdier, 
således som de er nedfældet i EU-

1. understreger, at brugen af kunstig 
intelligens (AI) inden for uddannelses- og 
kultursektorerne samt i den audiovisuelle 
sektor bør respektere de grundlæggende 
rettigheder, frihedsrettigheder og værdier, 
således som de er nedfældet i EU-
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traktaterne og i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
glæder sig i denne henseende over 
Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens og opfordrer Kommissionen til 
at inkludere uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for AI-
applikationer med høj risiko;

traktaterne og i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
glæder sig i denne henseende over 
Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens og opfordrer Kommissionen til 
at inkludere uddannelsessektoren, 
begrænset til de områder, der udgør en 
betydelig risiko, i de lovgivningsmæssige 
rammer for AI-applikationer med høj 
risiko;

Or. en

Ændringsforslag 3
Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at brugen af kunstig 
intelligens (AI) inden for uddannelses- og 
kultursektorerne samt i den audiovisuelle 
sektor bør respektere de grundlæggende 
rettigheder, frihedsrettigheder og værdier, 
således som de er nedfældet i EU-
traktaterne og i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
glæder sig i denne henseende over 
Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens og opfordrer Kommissionen til 
at inkludere uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for AI-
applikationer med høj risiko;

1. understreger, at brugen af kunstig 
intelligens (AI) inden for uddannelses- og 
kultursektorerne samt i den audiovisuelle 
sektor bør respektere de grundlæggende 
rettigheder, frihedsrettigheder og værdier, 
således som de er nedfældet i EU-
traktaterne og i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
glæder sig i denne henseende over 
Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens og opfordrer Kommissionen til 
at overveje, medtagelsen af 
uddannelsessektoren i de fremtidige 
lovgivningsmæssige rammer for AI-
applikationer med høj risiko;

Or. en

Ændringsforslag 4
Bartosz Arłukowicz

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at brugen af kunstig 
intelligens (AI) inden for uddannelses- og 
kultursektorerne samt i den audiovisuelle 
sektor bør respektere de grundlæggende 
rettigheder, frihedsrettigheder og værdier, 
således som de er nedfældet i EU-
traktaterne og i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
glæder sig i denne henseende over 
Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens og opfordrer Kommissionen til 
at inkludere uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for AI-
applikationer med høj risiko;

1. understreger, at brugen af kunstig 
intelligens (AI) inden for uddannelses- og 
kultursektorerne samt i den audiovisuelle 
sektor skal respektere de grundlæggende 
rettigheder, frihedsrettigheder og værdier, 
således som de er nedfældet i EU-
traktaterne og i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder; 
glæder sig i denne henseende over 
Kommissionens hvidbog om kunstig 
intelligens og opfordrer Kommissionen til 
at inkludere uddannelsessektoren i de 
lovgivningsmæssige rammer for AI-
applikationer med høj risiko;

Or. pl

Ændringsforslag 5
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 1 – led 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

- mener, at sådanne uafhængige 
revisioner bør foretages årligt, ligesom i 
den finansielle sektor, for at undersøge, 
om de anvendte AI-applikationer og 
kontrolmekanismer er i overensstemmelse 
med bestemte kriterier og overvåges af en 
uafhængig myndighed med tilstrækkelige 
tilsynsbeføjelser;

Or. en

Ændringsforslag 6
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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1a. anerkender AI's 
forandringspotentiale i udviklingen af 
stadig mere effektive 
uddannelsesværktøjer; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå en ambitiøs 
og mere integreret europæisk 
uddannelsesdagsorden, der tager hensyn 
til AI-baseret læring;   fremhæver, at AI-
baseret læring med tilstrækkelig 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder 
og mod fordomme kan bidrage til at 
tilvejebringe uddannelse til ugunstigt 
stillede lokalsamfund, personer med 
handicap og andre kategorier af 
europæiske borgere, der ikke har 
tilstrækkelig adgang til uddannelse, 
hvilket fører til et mere inklusivt samfund;

Or. en

Ændringsforslag 7
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at den hurtige 
udvikling af AI kræver en stærk og 
fremtidssikret lovgivning til beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred; 
understreger derfor i denne forbindelse, 
at alle AI-applikationer fuldt ud skal 
overholde EU's 
databeskyttelseslovgivning, navnlig 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 (GDPR)1a og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF (e-databeskyttelse)1b, der i 
øjeblikket er under revision, 
ytringsfriheden og ikke-
forskelsbehandling;
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
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forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor (EFT 
L 201 af 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 8
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at fordelene ved 
kunstig intelligens bør deles med alle dele 
af samfundet, således at ingen lades i 
stikken; understreger i denne forbindelse 
behovet for fuldt ud at tage hensyn til de 
særlige behov hos de mest sårbare 
kategorier, såsom børn, personer med 
handicap, ældre og andre grupper med 
risiko for udstødelse i forbindelse med 
udformning og udvikling af AI-værktøjer;

Or. en

Ændringsforslag 9
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. bemærker, at AI ofte anvendes til 
automatiseret beslutningstagning med 
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algoritmer til at formidle og bestille det 
indhold, der vises for brugerne, herunder 
til at organisere deres personlige feeds; 
understreger, at disse algoritmer er med 
hensyn til, hvordan de fungerer, og 
hvordan de bestiller det viste materiale, en 
sort boks for brugerne, som fjerner valget 
og kontrollen fra brugeren, gør det muligt 
at skabe ekkokamre og fører til mistillid til 
digitale tjenester; opfordrer 
Kommissionen til at tvinge AI-
applikationer til at tilbyde indhold som 
standard i en neutral rækkefølge og til at 
øge brugerkontrollen for at påvirke det 
indhold, som de præsenteres for som 
standard;

Or. en

Ændringsforslag 10
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at AI kan give 
anledning til partiskhed og dermed til 
forskellige former for forskelsbehandling; 
minder i denne forbindelse om, at alles 
rettigheder skal sikres, og at AI-initiativer, 
som kan medføre forskelsbehandlende 
processer, ikke bør være tilladt;

2. minder om, at AI kan give 
anledning til partiskhed og dermed til 
forskellige former for forskelsbehandling 
som f.eks. på grundlag af køn, race, 
hudfarve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske træk, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre synspunkter, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder 
eller seksuel orientering; minder om, at 
alles rettigheder skal sikres, og at AI-
initiativer, som kan medføre 
forskelsbehandlende processer strengt bør 
forbydes og sanktioneres;

Or. en

Ændringsforslag 11
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
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Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at AI kan give 
anledning til partiskhed og dermed til 
forskellige former for forskelsbehandling; 
minder i denne forbindelse om, at alles 
rettigheder skal sikres, og at AI-initiativer, 
som kan medføre forskelsbehandlende 
processer, ikke bør være tilladt;

2. minder om, at AI kan give 
anledning til partiskhed og dermed til 
forskellige former for forskelsbehandling; 
minder i denne forbindelse om, at alles 
rettigheder skal sikres, og at AI-initiativer, 
som kan medføre forskelsbehandlende 
processer, ikke bør være tilladt; 
understreger, at AI-teknologier ikke bør 
afspejle profileringsfordomme, hvad 
enten det gælder identitet, race, alder, 
hudfarve, køn, seksualitet eller handicap;

Or. en

Ændringsforslag 12
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at AI kan give 
anledning til partiskhed og dermed til 
forskellige former for forskelsbehandling; 
minder i denne forbindelse om, at alles 
rettigheder skal sikres, og at AI-initiativer, 
som kan medføre forskelsbehandlende 
processer, ikke bør være tilladt;

2. minder om, at AI kan give 
anledning til partiskhed og dermed til 
forskellige former for forskelsbehandling; 
minder i denne forbindelse om, at alles 
rettigheder skal sikres, og at AI-initiativer, 
som kan medføre forskelsbehandlende 
processer, ikke bør være tilladt; bemærker 
imidlertid, at AI-initiativer også kan 
anvendes positivt til at bekæmpe 
traditionelle former for 
forskelsbehandling, herunder manglende 
adgang til tjenester;

Or. en

Ændringsforslag 13
Gwendoline Delbos-Corfield
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for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at AI kan give 
anledning til partiskhed og dermed til 
forskellige former for forskelsbehandling; 
minder i denne forbindelse om, at alles 
rettigheder skal sikres, og at AI-initiativer, 
som kan medføre forskelsbehandlende 
processer, ikke bør være tilladt;

2. minder om, at AI kan give 
anledning til partiskhed og dermed til 
forskellige former for forskelsbehandling, 
navnlig når de uddannelsesdata, der 
anvendes til maskinindlæring og AI, 
allerede er partiske, idet de afspejler den 
eksisterende forskelsbehandling i 
samfundet; minder i denne forbindelse om, 
at alles rettigheder skal sikres, og at AI-
initiativer, som kan medføre 
forskelsbehandlende processer, ikke bør 
være tilladt;

Or. en

Ændringsforslag 14
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen til at 
overveje, hvordan AI-initiativer specifikt 
kan anvendes til at forbedre livskvaliteten 
og adgangen til tjenester for personer, der 
lever med handicap, i overensstemmelse 
med de mål, der er fastlagt i EU's retsakt 
om tilgængelighed, og til at muliggøre 
øget inklusion;

Or. en

Ændringsforslag 15
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

3. bemærker, at anvendelse af AI i 
undervisningen giver en lang række 
muligheder, f.eks. at forstå, hvordan 
studerende lærer, og tilbyde dem tilpasset 
undervisning, men samtidig udgør en 
risiko for den lige adgang til uddannelse og 
læring samt for innovation;  minder om, 
at uddannelse ikke er begrænset til en 
bestemt alder; minder om de risici og den 
forskelsbehandling, som AI-værktøjer har 
givet anledning til i forbindelse med 
skoleindskrivning; minder om 
nødvendigheden af lige adgang til data 
for at skabe balance på 
innovationsområdet; bemærker, at der i 
nogle medlemsstater er en stor 
markedsindtrængning inden for 
uddannelsesteknologi (EdTech) med 
nogle få private virksomheder; 
understreger, at (uddannelses)data om 
mindreårige er strengt beskyttet af GDPR 
og dermed er vanskelige at dele mellem 
disse private virksomheder og andre 
(forsknings)enheder, og at de kun kan 
deles, hvis de er fuldstændig 
anonymiseret;  opfordrer derfor til ikke-
diskriminerende anvendelse af AI i 
uddannelsessektoren, streng håndhævelse 
af databeskyttelsesforordningen, 
foranstaltninger til at sikre konkurrence 
på EdTech-markedet og offentlige 
initiativer og en tilstrækkelig 
infrastruktur for dataudveksling mellem 
applikationer og offentlige 
forskningsenheder;

Or. en

Ændringsforslag 16
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

3. bemærker, at anvendelse af AI i 
undervisningen giver en lang række 
muligheder, herunder opmærksomhed 
omkring muligheder og risici; påpeger, at 
AI, hvis den anvendes på studerende, 
udgør en risiko for den lige adgang til 
uddannelse og læring; opfordrer til, at AI 
anvendes på en ikkeforskelsbehandlende 
måde inden for uddannelsessektoren; 
minder om de risici og den 
forskelsbehandling, som nyligt udviklede 
AI-værktøjer har givet anledning til i 
forbindelse med skoleindskrivning, hvis 
anvendelse vil være ulovlig i henhold til 
EU's databeskyttelseslovgivning; minder 
om, at automatiske beslutninger om 
fysiske personer, der er baseret på 
profilering, når de har juridiske eller 
lignende følger, er strengt begrænsede og 
kræver altid menneskelig indgriben og 
forklarlighed i henhold til den generelle 
forordning om databeskyttelse;  
understreger, at dette især bør overholdes 
i uddannelsessystemet, hvor der træffes 
beslutninger om fremtidige chancer og 
muligheder;

Or. en

Ændringsforslag 17
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; udtrykker sin bekymring over 
manglende 
telekommunikationsinfrastrukturer i visse 
regioner i hele EU, som begrænser 
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udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

adgangen til internettet, og opfordrer 
Kommissionen til at gøre en vedvarende 
indsats for at forbedre 
telekommunikationsinfrastrukturer, 
navnlig i den offentlige 
uddannelsessektor; opfordrer til, at AI 
anvendes på en ikkeforskelsbehandlende 
måde inden for uddannelsessektoren; 
minder om de risici og den 
forskelsbehandling, som nyligt udviklede 
AI-værktøjer har givet anledning til i 
forbindelse med skoleindskrivning;

Or. en

Ændringsforslag 18
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; påpeger, at lighed og 
inklusion er centrale værdier, der skal 
tages behørigt hensyn til ved 
udformningen af AI-politikker på 
uddannelsesområdet; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning; 
minder om, at øget uddannelse og 
bevidsthed om AI-teknologier og deres 
potentielle indvirkning vil styrke vores 
samfunds modstandsdygtighed og bidrage 
til at beskytte de grundlæggende 
rettigheder;

Or. en



PE652.492v01-00 14/40 AM\1206022DA.docx

DA

Ændringsforslag 19
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning; 
understreger betydningen af at 
samarbejde med leverandører af AI-
teknologi med henblik på at lukke de 
vedvarende smuthuller, der fremmer 
forskelsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 20
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; opfordrer til ikke at 
undervurdere den kønsbestemte digitale 
kløft og til at træffe foranstaltninger til at 
afhjælpe den; minder om de risici og den 
forskelsbehandling, som nyligt udviklede 
AI-værktøjer har givet anledning til i 
forbindelse med skoleindskrivning;
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Or. en

Ændringsforslag 21
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring i en stadig yngre alder for udsatte 
og historisk set dårligt stillede grupper; 
opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

Or. en

Ændringsforslag 22
Bartosz Arłukowicz

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, men samtidig udgør en risiko 
for den lige adgang til uddannelse og 
læring; opfordrer til, at AI anvendes på en 
ikkeforskelsbehandlende måde inden for 
uddannelsessektoren; minder om de risici 
og den forskelsbehandling, som nyligt 
udviklede AI-værktøjer har givet anledning 
til i forbindelse med skoleindskrivning;

3. bemærker, at AI-baseret 
undervisning giver en lang række 
muligheder, navnlig med hensyn til at lette 
adgang til information og forbedre 
forskningsmetoder; opfordrer til, at AI 
anvendes på en ikkeforskelsbehandlende 
måde inden for uddannelsessektoren; 
minder om de risici og den 
forskelsbehandling, som nyligt udviklede 
AI-værktøjer har givet anledning til i 
forbindelse med skoleindskrivning, og 
kræver, at de snarest muligt bliver 
tilpasset;
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Or. pl

Ændringsforslag 23
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at kunstig intelligens 
kan reproducere og forstærke de 
diskriminatoriske processer; anmoder om, 
at der tages særligt hensyn til dette 
problem i forbindelse med udformning og 
vedligeholdelse af kunstig intelligens; 
opfordrer derfor til, at de hold, der 
udformer, udvikler, afprøver og 
vedligeholder, udbreder og indkøber disse 
systemer, afspejler mangfoldigheden af 
anvendelser og samfundet generelt, og at 
de udviser mangfoldighed med hensyn til 
køn, kultur og alder for at afspejle alle 
væsentlige dele af samfundet og undgå 
fordomme;

Or. en

Ændringsforslag 24
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. påpeger, at digitale teknologier og 
deres anvendelse kan bidrage til at slå bro 
over kløften mellem studerende med en 
privilegeret baggrund og dem med en 
dårlig social og økonomisk baggrund ved 
at give adgang til tilstrækkelige 
læringsmuligheder;

Or. ro
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Ændringsforslag 25
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. minder om, at AI-initiativer kan 
supplere traditionelle 
undervisningsmetoder, og understreger 
betydningen af at undervise lærere og 
uddannere, navnlig dem, der har ansvaret 
for mindreårige studerende, i den 
korrekte anvendelse AI i undervisningen;

Or. en

Ændringsforslag 26
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger behovet for en 
grundig vurdering af de AI-værktøjer, der 
anvendes i uddannelsessektoren, med 
henblik på at identificere den indvirkning, 
som disse værktøjer kan have på børns 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 27
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. bemærker, at den teknologiske 
industri omfatter et betydeligt antal 
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nystartede virksomheder, der beskæftiger 
sig med AI og udvikler AI-teknologier; 
understreger, at små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) vil kræve 
yderligere støtte for at sikre, at deres 
aktiviteter er i overensstemmelse med 
databeskyttelseslovgivningen og de 
europæiske databeskyttelsesstandarder på 
grund af den uforholdsmæssigt store 
reguleringsbyrde, som de er stillet over for 
på grund af deres størrelse;

Or. en

Ændringsforslag 28
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. bemærker, at selv om AI har skabt 
nye karrieremuligheder, er der stadig en 
betydelig mangel på kvalifikationer; 
glæder sig derfor over Kommissionens 
bestræbelser på at inddrage alle i 
udviklingen af AI, herunder så mange 
kvinder som muligt og personer med 
handicap, og til at vække de unges 
interesse og tilskynde dem til at studere 
AI-relaterede fag ud over dem, der 
vedrører deres karrieremuligheder;

Or. ro

Ændringsforslag 29
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over Kommissionens 4. glæder sig over Kommissionens 
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plan om at ajourføre handlingsplanen for 
digital uddannelse for at sikre en bedre 
udnyttelse af data og AI-baserede 
teknologier med henblik på at berede 
uddannelsessystemerne på den digitale 
tidsalder; understreger, at offentlig 
bevidsthed om AI på alle niveauer, 
herunder om de risici, som er forbundet 
med privatlivets fred og partiskhed, er af 
afgørende betydning for at sikre, at alle er 
i stand til at træffe informerede 
beslutninger;

plan om at ajourføre handlingsplanen for 
digital uddannelse for at forberede 
uddannelsessystemerne på den digitale 
tidsalder ved at gøre bedre brug af data og 
forbedre uddannelserne inden for data og 
AI-baserede teknologier; understreger, at 
det er vigtigt at sikre, at der er mere 
offentlig bevidsthed om AI på alle 
niveauer, herunder om de risici, som er 
forbundet med privatlivets fred og 
fordomme, som er af afgørende betydning 
for at gøre det muligt for offentligheden at 
træffe informerede beslutninger; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at medtage 
ovenstående i uddannelsesplaner og i 
programmer, der støtter kunst med 
henblik på at illustrere de risici og 
fordomme, der er forbundet med AI;

Or. en

Ændringsforslag 30
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over Kommissionens 
plan om at ajourføre handlingsplanen for 
digital uddannelse for at sikre en bedre 
udnyttelse af data og AI-baserede 
teknologier med henblik på at berede 
uddannelsessystemerne på den digitale 
tidsalder; understreger, at offentlig 
bevidsthed om AI på alle niveauer, 
herunder om de risici, som er forbundet 
med privatlivets fred og partiskhed, er af 
afgørende betydning for at sikre, at alle er i 
stand til at træffe informerede beslutninger;

4. glæder sig over Kommissionens 
plan om at ajourføre handlingsplanen for 
digital uddannelse for at sikre en bedre 
udnyttelse af data og AI-baserede 
teknologier med henblik på at berede 
uddannelsessystemerne på den digitale 
tidsalder; understreger, at offentlig 
bevidsthed om AI på alle niveauer, 
herunder om de risici, som er forbundet 
med privatlivets fred og partiskhed, er af 
afgørende betydning for at sikre, at alle er i 
stand til at træffe informerede beslutninger; 
påpeger i denne forbindelse betydningen 
af at gøre AI mere forklarlig, forståelig og 
gennemsigtig for at sikre effektivitet, 
anvendelighed og retfærdighed i de AI-
baserede teknologier;
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Or. en

Ændringsforslag 31
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over Kommissionens 
plan om at ajourføre handlingsplanen for 
digital uddannelse for at sikre en bedre 
udnyttelse af data og AI-baserede 
teknologier med henblik på at berede 
uddannelsessystemerne på den digitale 
tidsalder; understreger, at offentlig 
bevidsthed om AI på alle niveauer, 
herunder om de risici, som er forbundet 
med privatlivets fred og partiskhed, er af 
afgørende betydning for at sikre, at alle er i 
stand til at træffe informerede beslutninger;

4. glæder sig over Kommissionens 
plan om at ajourføre handlingsplanen for 
digital uddannelse for at sikre en bedre 
udnyttelse af data og AI-baserede 
teknologier med henblik på at berede 
uddannelsessystemerne på den digitale 
tidsalder; understreger, at offentlig 
bevidsthed om AI på alle niveauer, 
herunder om de risici, som er forbundet 
med privatlivets fred og partiskhed, er af 
afgørende betydning for at sikre, at alle er i 
stand til at træffe informerede beslutninger; 
minder om, at uddannelse af 
offentligheden for at give mennesker de 
rette færdigheder bør betragtes som en 
nødvendig forudsætning for den almene 
udbredelse af AI, navnlig til børn og 
udsatte personer;

Or. en

Ændringsforslag 32
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over Kommissionens 
plan om at ajourføre handlingsplanen for 
digital uddannelse for at sikre en bedre 
udnyttelse af data og AI-baserede 
teknologier med henblik på at berede 
uddannelsessystemerne på den digitale 

4. glæder sig over Kommissionens 
plan om at ajourføre handlingsplanen for 
digital uddannelse for at sikre en bedre 
udnyttelse af data og AI-baserede 
teknologier og opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og andre aktører, både 
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tidsalder; understreger, at offentlig 
bevidsthed om AI på alle niveauer, 
herunder om de risici, som er forbundet 
med privatlivets fred og partiskhed, er af 
afgørende betydning for at sikre, at alle er i 
stand til at træffe informerede beslutninger;

offentlige og private, til at arbejde tæt 
sammen om nødvendige reformer i 
uddannelsessektoren med henblik på at 
forberede uddannelsessystemerne på den 
digitale tidsalder; understreger, at offentlig 
bevidsthed om AI på alle niveauer, 
herunder om de risici, som er forbundet 
med privatlivets fred og partiskhed, er af 
afgørende betydning for at sikre, at alle er i 
stand til at træffe informerede beslutninger;

Or. en

Ændringsforslag 33
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. glæder sig over Kommissionens 
fokus på avancerede færdigheder, 
samtidig med at den gentager betydningen 
af de grundlæggende færdigheder; glæder 
sig over den kommende ajourføring af 
dagsordenen for færdigheder for alle, der 
drager fordel af EU's digitale omstilling; 
opfordrer Kommissionen til at præcisere 
definitionen af AI-færdigheder i 
forbindelse med digitale færdigheder; 
understreger betydningen af at 
diversificere teknologisektoren og 
tilskynde studerende, navnlig piger, til at 
indskrive sig på STEM-uddannelser;

Or. en

Ændringsforslag 34
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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4a. understreger, at den næste 
generation af digital infrastruktur og 
internetdækning er af strategisk 
betydning for at tilbyde AI-baseret 
uddannelser til europæiske borgere; 
opfordrer i lyset af covid-19-krisen 
Kommissionen til at udarbejde en strategi 
for et europæisk 5G-net, der sikrer 
Europas strategiske modstandsdygtighed 
og ikke er afhængig af teknologi fra 
stater, der ikke deler vores værdier;

Or. en

Ændringsforslag 35
Dragoş Tudorache

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger det presserende 
behov for at sikre grundlæggende digitale 
færdigheder for alle europæiske borgere, 
der giver mulighed for lige sociale og 
økonomiske muligheder, undgå uligheder 
mellem kønnene, fremskynde overgangen 
til en digital økonomi og et digitalt 
samfund og øge Europas 
modstandsdygtighed over for kriser;

Or. en

Ændringsforslag 36
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. minder om, at navnlig 
databeskyttelse og privatlivets fred kan 
blive berørt af AI; forsvarer principperne i 

5. minder om, at navnlig 
databeskyttelse og privatlivets fred kan 
blive berørt af AI; forsvarer principperne i 
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den generelle forordning om 
databeskyttelse som de ledende principper i 
anvendelsen af kunstig intelligens; 
opfordrer til at styrke beskyttelsen og 
sikkerhedsforanstaltningerne inden for 
uddannelsessektoren for så vidt angår 
børns data;

den generelle forordning om 
databeskyttelse som de ledende principper i 
anvendelsen af kunstig intelligens; 
opfordrer til at styrke beskyttelsen og 
sikkerhedsforanstaltningerne inden for 
uddannelsessektoren for så vidt angår 
børns data; minder om, at børn udgør en 
sårbar gruppe, der fortjener særlig 
opmærksomhed og beskyttelse;  er af den 
faste overbevisning, at AI-teknologier 
udgør en risiko for indsamling af 
individuelle data om studerende og 
lærere, hvilket kan krænke deres 
menneskerettigheder; anbefaler i denne 
forbindelse, at audiovisuelle optagelser og 
overvågningsudstyr ikke bør anvendes på 
skoler til indsamling af data til AI-
relaterede formål;

Or. en

Ændringsforslag 37
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. minder om, at navnlig 
databeskyttelse og privatlivets fred kan 
blive berørt af AI; forsvarer principperne i 
den generelle forordning om 
databeskyttelse som de ledende principper i 
anvendelsen af kunstig intelligens; 
opfordrer til at styrke beskyttelsen og 
sikkerhedsforanstaltningerne inden for 
uddannelsessektoren for så vidt angår 
børns data;

5. minder om, at navnlig 
databeskyttelse og privatlivets fred kan 
blive berørt af AI; forsvarer principperne i 
den generelle forordning om 
databeskyttelse som de ledende principper i 
anvendelsen af kunstig intelligens; 
opfordrer til at styrke beskyttelsen og 
sikkerhedsforanstaltningerne inden for 
uddannelsessektoren for så vidt angår 
børns data; opfordrer Kommissionen til at 
støtte medlemsstaterne i at iværksætte 
bevidstgørelses- og 
informationskampagner, der kan hjælpe 
forældre med bedre at forstå, hvordan 
deres børns data anvendes og behandles 
til forskellige formål;

Or. en
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Ændringsforslag 38
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. minder om, at navnlig 
databeskyttelse og privatlivets fred kan 
blive berørt af AI; forsvarer principperne i 
den generelle forordning om 
databeskyttelse som de ledende principper 
i anvendelsen af kunstig intelligens; 
opfordrer til at styrke beskyttelsen og 
sikkerhedsforanstaltningerne inden for 
uddannelsessektoren for så vidt angår 
børns data;

5. minder om, at navnlig 
databeskyttelse og privatlivets fred kan 
blive berørt af AI; understreger 
principperne i den generelle forordning om 
databeskyttelse som de bindende 
principper i anvendelsen af kunstig 
intelligens; opfordrer til at styrke 
beskyttelsen og 
sikkerhedsforanstaltningerne inden for 
uddannelsessektoren for så vidt angår 
børns data;

Or. en

Ændringsforslag 39
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. anerkender den trussel, som 
automatisering og AI kan udgøre for 
beskæftigelsen, og gentager behovet for at 
bevare arbejdspladser som en prioritet, 
navnlig i de uddannelsesmæssige, 
kulturelle og kreative sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 40
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani
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Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer Kommissionen til at tage 
hensyn til den rolle, som data spiller for 
koncentration af markedsstyrke i 
konkurrencevurderinger, herunder 
beslutninger om karteller og fusioner;

Or. en

Ændringsforslag 41
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 
forklarligheden af AI-algoritmer og 
muligheden for menneskelig kontrol samt 
for rimelig behandling af registrerede 
oplysninger, hvilket også omfatter 
klageadgang, især i forbindelse med 
beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser;

6. understreger behovet for 
forklarligheden af AI-algoritmer og 
muligheden for menneskelig kontrol samt 
for rimelig behandling af registrerede 
oplysninger, hvilket også omfatter 
klageadgang, især i forbindelse med 
beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at sikre, at der er indført systemer og 
metoder, for at der kan foretages kontrol 
af algoritmen og adgang til retsmidler;

Or. en

Ændringsforslag 42
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 6. understreger behovet for 
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forklarligheden af AI-algoritmer og 
muligheden for menneskelig kontrol samt 
for rimelig behandling af registrerede 
oplysninger, hvilket også omfatter 
klageadgang, især i forbindelse med 
beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser;

forklarligheden af AI-algoritmer og 
muligheden for menneskelig kontrol samt 
for rimelig behandling af registrerede 
oplysninger, hvilket også omfatter 
klageadgang, især i forbindelse med 
beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser; 
bemærker, at vilkårene og betingelserne 
altid bør omfatte brugerfællesskabets 
retningslinjer og klageproceduren;

Or. en

Ændringsforslag 43
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 
forklarligheden af AI-algoritmer og 
muligheden for menneskelig kontrol samt 
for rimelig behandling af registrerede 
oplysninger, hvilket også omfatter 
klageadgang, især i forbindelse med 
beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser;

6. understreger behovet for 
forklarligheden af AI-baserede 
automatiske individuelle beslutninger og 
muligheden for menneskelig kontrol, 
menneskelig indgriben samt for rimelig 
behandling af registrerede oplysninger, 
hvilket også omfatter klageadgang, især, 
men ikke begrænset til, i forbindelse med 
beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser som 
fastsat i GDPR;

Or. en

Ændringsforslag 44
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 6. understreger behovet for fuld 
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forklarligheden af AI-algoritmer og 
muligheden for menneskelig kontrol samt 
for rimelig behandling af registrerede 
oplysninger, hvilket også omfatter 
klageadgang, især i forbindelse med 
beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser;

gennemsigtighed og forklarlighed af AI-
algoritmer og muligheden for menneskelig 
kontrol samt for rimelig behandling af 
registrerede oplysninger, hvilket også 
omfatter klageadgang, især i forbindelse 
med beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser;

Or. en

Ændringsforslag 45
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 
forklarligheden af AI-algoritmer og 
muligheden for menneskelig kontrol samt 
for rimelig behandling af registrerede 
oplysninger, hvilket også omfatter 
klageadgang, især i forbindelse med 
beslutninger, der træffes inden for 
rammerne af offentligretlige beføjelser;

6. understreger behovet for 
gennemsigtigheden og forklarligheden af 
AI-algoritmer og muligheden for 
menneskelig kontrol samt for rimelig 
behandling af registrerede oplysninger, 
hvilket også omfatter klageadgang, især i 
forbindelse med beslutninger, der træffes 
inden for rammerne af offentligretlige 
beføjelser;

Or. en

Ændringsforslag 46
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger de klare risici i 
forbindelse med den daglige eksponering 
for digitale data, der hovedsagelig 
genereres af uigennemtrængelige 
algoritmer, hvilket efterlader både voksne 
og unge sårbare over for skadeligt 
onlineindhold; bemærker, at kritisk 
tænkning og evnen til at interagere med 
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færdigheder og tillid til onlinemiljøet 
mere end nogensinde er påkrævet;

Or. ro

Ændringsforslag 47
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere de risici, der kan opstå på grund af 
den AI-assisterede spredning af 
desinformation i det digitale miljø, og til at 
fremsætte forslag til henstillinger 
vedrørende bl.a. tiltag mod AI-baserede 
trusler mod frie og retfærdige valg og 
demokrati;

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere de risici, der kan opstå på grund af 
den AI-assisterede spredning af 
desinformation i det digitale miljø, og til at 
fremsætte forslag til henstillinger 
vedrørende bl.a. tiltag mod AI-baserede 
trusler mod frie og retfærdige valg og 
demokrati; understreger, at AI også 
anvendes i udbredelsen af misinformation 
om covid-19-pandemien i Europa; 
 opfordrer Kommissionen til at udvikle et 
regelsæt, der ikke fører til censur af det 
individuelle indhold, der uploades af 
brugere af sociale netværk, men tager fat 
på de måder, hvorpå algoritmer til 
begrænsning af indholdet optimeres til 
inddragelse af deres brugere; er alvorligt 
bekymret over, at en sådan optimering 
favoriserer indhold, der er mere 
skandaløst og resulterer i flere følelser, og 
derfor er en ulempe for sandfærdigt og 
sobert indhold;

Or. en

Ændringsforslag 48
Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere de risici, der kan opstå på grund af 
den AI-assisterede spredning af 
desinformation i det digitale miljø, og til at 
fremsætte forslag til henstillinger 
vedrørende bl.a. tiltag mod AI-baserede 
trusler mod frie og retfærdige valg og 
demokrati;

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere de risici, der kan opstå på grund af 
den AI-assisterede spredning af 
desinformation og deepfakes i det digitale 
miljø

Or. en

Ændringsforslag 49
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at 
vurdere de risici, der kan opstå på grund af 
den AI-assisterede spredning af 
desinformation i det digitale miljø, og til at 
fremsætte forslag til henstillinger 
vedrørende bl.a. tiltag mod AI-baserede 
trusler mod frie og retfærdige valg og 
demokrati;

7. påpeger, at AI kan spille en vigtig 
rolle i den hastige udbredelse af 
desinformation; opfordrer Kommissionen i 
denne forbindelse til at vurdere de risici, 
der kan opstå på grund af den AI-
assisterede spredning af desinformation i 
det digitale miljø, og til at fremsætte 
forslag til henstillinger vedrørende bl.a. 
tiltag mod AI-baserede trusler mod frie og 
retfærdige valg og demokrati;

Or. en

Ændringsforslag 50
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at der også er behov 
for en vurdering for at finde ud af, 
hvordan AI kan bruges til at modvirke 
desinformation, idet der tages hensyn til, 
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at den teknologi, der anvendes til at skabe 
falske nyheder, også er den teknologi, der 
kan bruges til at opdage dem;

Or. en

Ændringsforslag 51
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet;

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet; understreger, at algoritmer 
kun bør bruges som en mekanisme til 
markering i forbindelse med 
indholdsmoderation, der er genstand for 
menneskelig indgriben, eftersom AI ikke 
kan skelne mellem lovligt, ulovligt og 
skadeligt indhold;

Or. en

Ændringsforslag 52
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 

8. bemærker, at AI-værktøjer allerede 
anvendes til at bekæmpe ulovligt indhold 
online med uklare resultater, men minder 
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kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet;

på det kraftigste om, at sådanne værktøjer 
forud for vedtagelsen af retsakten om 
digitale tjenester, som forventes at finde 
sted i slutningen af året, altid bør 
respektere de grundlæggende rettigheder, 
herunder især ytringsfriheden, og ikke bør 
udvikle sig til at være en generel 
forpligtelse til overvågning af internettet 
eller en generel forpligtelse til at aktivt at 
søge efter beviser eller forhold, der tyder 
på ulovlige aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 53
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet;

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet eller til fjernelse af materiale, 
der er udsendt til at blive anvendt til 
formål inden for uddannelse, 
journalisme, kunst eller forskning;

Or. en

Ændringsforslag 54
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 8
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet;

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online for at lade 
princippet om, at hvad der er ulovligt 
offline, er ulovligt online, være 
fremherskende, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet

Or. en

Ændringsforslag 55
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet;

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytrings- og informationsfriheden, og ikke 
bør udvikle sig til at være en generel 
overvågning af internettet;

Or. en

Ændringsforslag 56
Bartosz Arłukowicz

Udkast til udtalelse
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Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til 
at være en generel overvågning af 
internettet;

8. bemærker, at AI-værktøjer 
potentielt kan anvendes til at bekæmpe 
ulovligt indhold online, men minder på det 
kraftigste om, at sådanne værktøjer forud 
for vedtagelsen af retsakten om digitale 
tjenester, som forventes at finde sted i 
slutningen af året, altid skal respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder især 
ytringsfriheden, og ikke bør udvikle sig til, 
at internetbrugere hele tiden spores;

Or. pl

Ændringsforslag 57
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. bemærker, at AI bruges til at 
analysere eller forudsige aspekter 
vedrørende enkeltpersoners personlige 
præferencer, interesser eller adfærd med 
henblik på profilering; understreger, at 
kvaliteten af resultatet af den 
automatiserede beslutningstagning med 
AI afhænger af kvaliteten af de anvendte 
data og de valgte parametre, der er fastsat 
på forhånd;  understreger, at anvendelsen 
af automatiseret beslutningstagning med 
AI kræver en stærk lovgivningsmæssig 
ramme, der beskytter privatlivets fred og 
personoplysninger, og som sammen med 
en forpligtelse til at udvise omhu til at 
føre tilsyn med den legitime brug af AI, 
som ikke finder anvendelse på 
begrænsning af indhold, sikrer fuld 
overholdelse;  opfordrer derfor 
Kommissionen til at udarbejde detaljerede 
sektorspecifikke retningslinjer med 
henblik på at anvende automatiseret 
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beslutningstagning med algoritmer i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder til beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred, 
som er fastsat i den generelle forordning 
om databeskyttelse1a;
_________________
1a Betragtning 71 og artikel 72 i den 
generelle forordning om databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 58
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. opfordrer til, at udbydere af 
audiovisuelle tjenester får adgang til 
oplysninger om brug af deres indhold og 
tjenester, når de udbydes på 
tredjepartsplatforme, med forbehold af 
bestemmelserne om databeskyttelse og 
privatlivets fred, med henblik på at 
foretage en passende vurdering af, 
hvordan deres tjenester fungerer, og til 
bedre at kunne betjene publikum;

Or. en

Ændringsforslag 59
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. bemærker, at de immersive 
oplevelser, der lettes ved hjælp af Ai-
teknologier, desværre også kan udnyttes 
af ondsindede aktører;  opfordrer 
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Kommissionen til at foregribe dette ved at 
fremsætte anbefalinger til, hvordan der på 
passende vis kan beskyttes mod brugen af 
disse teknologier til ulovlige formål;

Or. en

Ændringsforslag 60
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at støtte anvendelsen 
af AI inden for digitaliseret kulturarv;

Or. en

Ændringsforslag 61
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. bemærker fordelene og ulemperne 
ved AI i forbindelse med cybersikkerhed 
og understreger nødvendigheden af, at 
enhver form for AI-løsning er 
modstandsdygtig over for cyberangreb, 
samtidig med at de grundlæggende EU-
rettigheder respekteres; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere behovet for 
bedre forebyggelse i forbindelse med 
cybersikkerhed og til at overveje 
nødvendigheden af at iværksætte 
afbødende foranstaltninger.

9. bemærker fordelene og ulemperne 
ved AI i forbindelse med cybersikkerhed 
og understreger nødvendigheden af, at 
enhver form for AI-løsning er 
modstandsdygtig over for cyberangreb, 
samtidig med at de grundlæggende EU-
rettigheder respekteres, navnlig 
beskyttelsen af personoplysninger og 
privatlivets fred; opfordrer Kommissionen 
til at vurdere behovet for bedre 
forebyggelse i forbindelse med 
cybersikkerhed og til at overveje 
nødvendigheden af at iværksætte 
afbødende foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. påpeger, at AI anvendes til 
personaliseret reklame, navnlig i form af 
mikromålrettet og adfærdsbetinget 
reklame, og til vurderinger af 
enkeltpersoner;  noterer sig den 
potentielle negative indvirkning af den 
personaliseret reklame, navnlig på 
mindreårige, ved at blande sig i 
enkeltpersoners privatliv; sætter 
spørgsmålstegn ved indsamling og 
anvendelse af data, der anvendes til at 
tilpasse reklamer, tilbyde produkter eller 
tjenester eller fastsætte priser; opfordrer 
derfor Kommissionen til at indføre et 
forbud mod personaliseret reklame, der 
starter med mindreårige, et forbud mod 
anvendelse af diskriminerende praksis for 
levering af tjenester eller varer og et 
forbud mod reklame i forbindelse med AI-
applikationer til undervisning, når de 
udgør en del af de formelle læseplaner;

Or. en

Ændringsforslag 63
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. understreger betydningen af at 
fremme en bedre forståelse af grundlaget 
for digitalisering og AI ved at formidle de 
nødvendige færdigheder på alle 
uddannelsesniveauer, navnlig med fokus 
på AI og robotteknologi, tilgængeligheden 
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af flere IKT-programmer af høj kvalitet til 
videreuddannelse og pålideligheden og 
sikkerheden af software;

Or. ro

Ændringsforslag 64
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at afsætte 
videnskabelige og finansielle ressourcer 
til at motivere og tiltrække talentfulde 
personer i AI-sektoren til både at komme 
og blive for at arbejde i EU;

Or. en

Ændringsforslag 65
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. bemærker, at AI anvendes til at 
manipulere med ansigtsmæssige og 
audiovisuelle karakteristika ofte betegnet 
som deepfakes; bemærker, at denne 
teknik kan anvendes til at manipulere 
valg, sprede desinformation og andre 
uønskede handlinger; anmoder derfor 
Kommissionen om at pålægge en 
forpligtelse for enhver form for deepfake-
materiale eller andre realistisk 
fremstillede syntetiske videoer, til at 
oplyse, at de ikke er originale og en streng 
begrænsning, når de anvendes til 
valgformål;
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Or. en

Ændringsforslag 66
Tudor Ciuhodaru

Udkast til udtalelse
Punkt 9 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9b. bemærker, at AI vil have en stor 
indvirkning på cyberspace og spille en 
meget nyttig rolle i bekæmpelsen af 
cyberkriminalitet; understreger 
betydningen af at overvåge sikker 
anvendelse af AI og behovet for et tæt 
samarbejde mellem den offentlige og den 
private sektor for at imødegå brugernes 
sårbarhed og de farer, der opstår i denne 
forbindelse;

Or. ro

Ændringsforslag 67
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 9 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9c. understreger betydningen af at 
beskytte personoplysninger og privatlivets 
fred; noterer sig den hurtige udvikling af 
AI-applikationer med henblik på at 
genkende unikke karakteristiske 
elementer som f.eks. ansigter, 
bevægelseser og holdninger; advarer mod 
indgriben i privatlivets fred, ikke-
forskelsbehandling og beskyttelse af 
personoplysninger ved hjælp af 
automatiserede 
anerkendelsesapplikationer; opfordrer 
Kommissionen til at overveje et absolut 
forbud mod ansigtsgenkendelse i det 
offentlige rum og uddannelsessteder og et 
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forbud mod lokal lagring af data, der 
anvendes til ansigtsgenkendelse;

Or. en

Ændringsforslag 68
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 9 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9d. anerkender mulighederne for AI i 
kultursektoren til at udvikle musik, kunst 
og andre kulturelle udtryksformer; 
understreger, at ytringsfrihed er en vigtig 
frihed og værdi, og at et flerformet 
kulturelt landskab er af stor værdi for 
samfundet; opfordrer Kommissionen til at 
holde sig disse værdier for øje, når den 
udarbejder sine forslag om AI;

Or. en

Ændringsforslag 69
Paul Tang

Udkast til udtalelse
Punkt 9 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9e. minder om betydningen af sproglig 
og kulturel mangfoldighed i EU og den 
centrale rolle, som den kulturelle, den 
audiovisuelle sektor og 
uddannelsessektoren spiller for at fremme 
den europæiske mangfoldighed; opfordrer 
derfor Kommissionen til ikke at lade AI-
algoritmer reducere denne 
mangfoldighed, men til at give adgang til 
en bred vifte af indhold, som ikke vil 
overrepræsentere en bestemt sprogbrug 
og/eller en kulturel model, og til at 
fordømme ethvert forsøg på at begrænse 
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denne mangfoldighed og kun tilbyde 
indhold svarende til nogle allerede 
eksisterende mønstre, eller som kunne 
fungere som et "ekkokammer", der ville 
kunne forhindre adgang til mere 
mangfoldighed;

Or. en


