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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken

- onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat de ontwikkeling, de inzet en het gebruik van kunstmatige 
intelligentie (AI) in de culturele en creatieve sectoren en op het gebied van onderwijs, 
media, jeugd en informatiebeleid niet alleen het potentieel heeft om een groot aantal aan 
te pakken ethische kwesties aan de orde te stellen, maar dat reeds doet en zal blijven 
doen; benadrukt dat de Unie de weg moet effenen voor een ethische AI die is gestoeld 
op Europese waarden, waarbij de bescherming van de menselijke waardigheid en de 
grondrechten wordt gewaarborgd in een Europa dat democratisch, eerlijk en duurzaam 
is; roept de instellingen van de EU op om vanuit een langetermijnperspectief na te 
denken over de gevolgen van AI voor ons democratisch debat, onze samenlevingen en 
de aard van de mens zelf, teneinde de weg te effenen voor AI-technologie die onze 
vrijheid eerbiedigt, geen belemmering vormt voor innovatie en de vrijheid van 
meningsuiting niet ondergraaft;

2. is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is te onderzoeken hoe de kaders en 
verplichtingen op het gebied van de mensenrechten richting kunnen geven aan acties en 
beleid met betrekking tot nieuwe en opkomende digitale technologieën om hun 
mensgerichte benadering en de toegankelijkheid van de voordelen ervan voor iedereen 
te garanderen; is zich ervan bewust dat het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat de 
ontwikkeling, de toepassing en het gebruik van AI vrij is van discriminatie en 
vooringenomenheid bij de profilering, en dat het een afspiegeling is van alle essentiële 
elementen van de samenleving; onderkent dat AI en automatisering een mogelijk 
schadelijk effect kunnen hebben op de geglobaliseerde economie dat de bestaande 
ongelijkheden zou kunnen verscherpen;

3. benadrukt de noodzaak om criteria op maat te ontwikkelen voor de ontwikkeling, de 
toepassing en het gebruik van AI op het gebied van onderwijs, media, jeugd en 
onderzoek en in de culturele en creatieve sectoren, door het ontwikkelen van 
benchmarks en het definiëren van beginselen voor ethisch verantwoord en geaccepteerd 
gebruik van AI-technologieën op deze gebieden, met inbegrip van een duidelijke 
aansprakelijkheidsregeling voor producten die voortkomen uit het gebruik van AI; 
benadrukt dat dergelijke criteria flexibel moeten zijn en voortdurend moeten worden 
aangepast aan de vooruitgang op het gebied van AI-technologieën, zodat ook het 
volledige potentieel van AI op verantwoorde wijze kan worden benut; benadrukt dat het 
met name noodzakelijk is aandacht te besteden aan punten van zorg met betrekking tot 
de verzameling van persoonsgegevens van gebruikers en privacy en kwesties van 
aansprakelijkheid in situaties waarin geautomatiseerde processen tot ongewenste 
uitkomsten leiden; herinnert eraan dat het, om dergelijke criteria een solide basis te 
geven, noodzakelijk is als eis te stellen dat de beginselen van conformiteit van een 
systeem in acht worden genomen met betrekking tot specificaties, transparantie, goede 
trouw en billijkheid, in overleg met de bevoegde ethische commissies die 
verantwoordelijk zijn voor het helpen leggen van de fundamenten in overeenstemming 
met de culturele waarden en de wettelijke kaderbepalingen van de Europese Unie; merkt 
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op dat AI-systemen op software zijn gebaseerd en intelligent gedrag vertonen dat is 
gebaseerd op analyses van hun omgeving; benadrukt dat deze analyse is gebaseerd op 
statistische modellen die onvermijdelijk fouten bevatten; benadrukt dat moet worden 
gegarandeerd dat er systemen en methoden zijn om de verificatie en verantwoording 
van algoritmen en de toegang tot rechtsmiddelen mogelijk te maken; benadrukt dat 
moet worden gezorgd voor bindende regels om te garanderen dat de beginselen van 
transparantie, verantwoording en non-discriminatie worden toegepast; herinnert aan de 
zeven vereisten voor betrouwbare AI in de ethische richtsnoeren voor betrouwbare AI 
uit 2019;

4. is van mening dat elk kind recht heeft op openbaar kwaliteitsonderwijs op alle niveaus; 
dringt daarom aan op de ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van hoogstaande AI-
systemen die kwalitatief hoogwaardige pedagogische instrumenten mogelijk maken en 
verschaffen voor alle niveaus, en benadrukt dat de uitrol van nieuwe AI-systemen op 
scholen niet mag leiden tot een grotere digitale kloof in de maatschappij;

5. merkt op dat er op scholen en universiteiten steeds meer gebruik wordt gemaakt van 
gepersonaliseerde AI-leersystemen, waardoor de rol van leraren en docenten in het 
leerproces geleidelijk verandert; benadrukt dat deze verschuiving grondig moet worden 
beoordeeld, in de curricula moet worden weerspiegeld en moet worden verankerd in 
waarden waarbij de mens centraal staat; is zich bewust van het enorme potentieel dat AI 
en robotica kunnen hebben in het onderwijs; merkt op dat de gepersonaliseerde 
leersystemen van AI niet in de plaats mogen komen van het pedagogische contact met 
leerkrachten en dat de traditionele onderwijsvormen niet mogen worden losgelaten, 
maar wijst er tegelijkertijd op dat financiële, technologische en educatieve 
ondersteuning, met inbegrip van gespecialiseerde opleidingen in informatie- en 
communicatietechnologie, moet worden geboden aan leerkrachten die passende 
vaardigheden willen verwerven om zich aan te passen aan de technologische 
veranderingen en niet alleen het potentieel van AI te benutten, maar ook de beperkingen 
van AI te begrijpen;

6. benadrukt dat er, als er gebruik wordt gemaakt van machinaal leren bij de 
selectieprocedures van potentiële studenten, gepaste waarborgen moeten worden 
ingevoerd, bijvoorbeeld door kandidaten op de hoogte te brengen van deze procedure en 
de rechten die zij in dit kader hebben; merkt op dat de relevante algoritmen moeten 
worden getraind aan de hand van brede gegevensreeksen, zodat kan worden voorkomen 
dat bepaalde groepen onterecht worden gediscrimineerd; is van mening dat de relevante 
besluiten die met behulp van geautomatiseerde processen worden genomen, moeten 
kunnen worden uitgelegd, zo nodig ook aan de afgewezen studenten;

7. dringt aan op de ontwikkeling van een strategie op Unieniveau voor AI, robotica en 
verwante technologieën teneinde de onderwijsstelsels te helpen transformeren en 
actualiseren, onderwijsinstanties op alle niveaus voor te bereiden en ervoor te zorgen 
dat onderwijzers, docenten en leerlingen de nodige vaardigheden en capaciteiten 
verwerven; is van mening dat er behoefte is aan een kader voor ethiek in het onderwijs; 
beveelt aan maatschappelijke organisaties, universiteiten, vakbonden en 
werkgeversorganisaties te betrekken bij het opstellen van een dergelijk kader; merkt op 
dat de culturele diversiteit en meertaligheid van de Unie tot uitdrukking moeten komen 
in de AI-systemen die in de Unie worden ontwikkeld, uitgerold en gebruikt; benadrukt 
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in dit kader dat bijzondere steun moet worden geboden aan ontwikkelaars van 
technologie, gebruikers uit achtergestelde groepen en personen met een handicap;

8. is van mening dat met name de rechten van minderjarigen moeten worden gewaarborgd 
en beschermd, aangezien hun toekomst in grote mate wordt bepaald door hun 
onderwijsomgeving, in het bijzonder de eerbiediging van hun recht op privacy en de 
bevordering van de toegang tot onderwijs, waarbij hoe dan ook moet worden 
gegarandeerd dat iedereen gelijke kansen heeft; benadrukt dat onderwijsinstellingen 
alleen gebruik moeten maken van AI-systemen voor onderwijsdoeleinden die zijn 
gecontroleerd en gecertificeerd als ethisch, bevorderlijk en in overeenstemming met de 
mensenrechtenbeginselen; verzoekt de Commissie en de lidstaten de samenwerking te 
bevorderen tussen de publieke en de private sector en de academische wereld zodat 
meer kennis kan worden gedeeld en het gebruik van open bronnen wordt versterkt;

9. merkt op dat het noodzakelijk is de begrippen “kunstwerken”, “culturele werken” en 
“creatieve werken”, te verduidelijken, evenals de rol van de persoon als schepper en 
kunstenaar; benadrukt dat de mogelijkheden die de digitalisering en de nieuwe 
technologieën bieden, niet mogen leiden tot een algeheel verlies van banen in de 
culturele en creatieve sectoren, tot verwaarlozing van het conserveren van originelen en 
tot een afzwakking van de traditionele toegang tot het cultureel erfgoed, die juist moet 
worden aangemoedigd;

10. erkent het steeds grotere potentieel van AI op het gebied van informatie, media en 
online-platforms, onder meer als een krachtig instrument om desinformatie tegen te 
gaan; maakt zich echter zorgen over het potentiële misbruik van AI om de publieke 
opinie online te manipuleren; benadrukt dat AI-technologieën, als ze niet worden 
gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke effecten kunnen hebben door het 
exploiteren van in gegevens en algoritmen vervatte vooringenomenheid, met de 
verspreiding van desinformatie, het creëren van informatiebubbels en het verspreiden 
van nepnieuws als mogelijk gevolg; herinnert eraan dat adequaat onderwijs een 
noodzakelijke voorwaarde is om de rechten van de burgers met betrekking tot de 
vrijheid van informatie, mening en meningsuiting te waarborgen, en roept op tot een 
ethisch gebruik van AI-technologieën op het gebied van de media; waarschuwt voor het 
risico van door technologie mogelijk gemaakte censuur en is van mening dat er een 
ethisch kader nodig is om de vrijheid van meningsuiting te beschermen;

11. is van mening dat het gebruik van bepaalde soorten AI, zoals gezichtsherkenning, 
emoties en systemen voor gedragsdetectie, schadelijke effecten kunnen hebben, met 
name op de rol die media en journalisten vervullen als waakhonden van de democratie 
en daarmee op de democratische processen; onderstreept derhalve dat het gebruik van 
dergelijke systemen in openbare ruimten waar nodig moet worden beperkt of verboden; 
benadrukt de noodzaak tot voortzetting van de strijd tegen nepnieuws, met inbegrip van 
technieken als “deepfakes”, tegen censuur en tegen geautomatiseerd toezicht;

12. benadrukt dat het noodzakelijk is bewustzijn en begrip te kweken onder het algemene 
publiek omtrent de rol en effecten van AI door middel van formeel en niet-formeel 
onderwijs, met inbegrip van geesteswetenschappen, onder meer over het gebruik van 
algoritmen en hun effecten op onder meer de werkgelegenheid en privacy, alsmede het 
begrip van de plaats die IT-systemen innemen bij het selecteren, interpreteren, opslaan 
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en presenteren van gegevens; pleit voor de invoering van instrumenten voor digitale 
geletterdheid op alle onderwijsniveaus en roept de lidstaten en de EU-instellingen dan 
ook op om te investeren in informatie- en mediageletterdheid, onderwijs en opleiding; is 
van mening dat informatie- en mediavaardigheden van cruciaal belang zijn voor alle 
burgers, met inbegrip van kwetsbare sociale groepen, om nieuwe ontwikkelingen 
kritisch te kunnen beoordelen en begrijpen, met inbegrip van inzicht in het functioneren 
van AI en de daaraan inherente vooroordelen, en dus om nieuwe vormen van kritisch 
denken te ontwikkelen; beveelt de Commissie aan vormen van onderwijs en permanente 
scholing te bevorderen waarbij wordt gebruikgemaakt van AI, robotica en technologie;

13. merkt op dat er sprake is van een belangrijk onderscheid tussen transparantie van 
algoritmen en transparantie in het gebruik van algoritmen; benadrukt het belang van 
transparantie en verantwoording van de algoritmen die door de videodelingsplatforms 
(VSP’s) en de streamingplatforms worden gebruikt, om de toegang tot cultureel en 
taalkundig gevarieerde inhoud te waarborgen en bevoordeling te vermijden; is van 
mening dat elke gebruiker naar behoren op de hoogte moet worden gebracht wanneer er 
een algoritme wordt gebruikt om inhoud aan te bevelen en dat de gebruiker deze 
algoritmen moet kunnen optimaliseren op basis van zijn of haar keuzes, waarbij 
dergelijke algoritmen de keuze van een gebruiker niet mogen beperken; is van mening 
dat elke gebruiker de mogelijkheid moet hebben om aanbevelingen van inhoud op basis 
van AI uit te schakelen; benadrukt dat dergelijke algoritmen zodanig moeten worden 
ontworpen dat zij een afspiegeling vormen van de culturele diversiteit van onze 
gemeenschappen, waardoor een echte culturele openheid wordt gewaarborgd en de 
creatieve vrijheid wordt gegarandeerd; dringt erop aan dat gegevens die worden 
verzameld met behulp van AI, zoals culturele voorkeuren of onderwijsprestaties, niet 
mogen worden overgedragen of gebruikt zonder dat de eigenaar hiervan op de hoogte 
wordt gebracht;

14. merkt op dat de sportwereld technologische innovatie altijd heeft omarmd; is echter van 
mening dat het gebruik van AI-technologieën, die steeds vaker bij sportwedstrijden 
worden gebruikt, steeds meer vragen oproept over eerlijke concurrentie in de sport, 
aangezien de teams die over de meeste financiële middelen beschikken de beste 
technologie kunnen aanschaffen en hierdoor mogelijk een oneerlijk 
concurrentievoordeel kunnen verkrijgen; benadrukt dat deze ontwikkelingen 
nauwlettend moeten worden gevolgd en dat op dit gebied een regelgevend kader nodig 
is waarbinnen ethische criteria waarbij de mens centraal staat worden toegepast op de 
ontwikkeling en het gebruik van AI-technologieën; dringt aan op volledige transparantie 
omtrent de algoritmen en technologieën die worden gebruikt in de sport teneinde een 
gelijk speelveld te waarborgen.
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