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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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respektere de grundlæggende rettigheder, herunder især ytringsfriheden, og ikke bør 
udvikle sig til at være en generel overvågning af internettet;

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. 


