
AM\1215361NL.docx PE658.907v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie cultuur en onderwijs

2020/2017(INI)

9.10.2020

AMENDEMENTEN
1 - 252
Ontwerpverslag
Sabine Verheyen
(PE655.862v01-00)

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele 
sector
(2020/2017(INI))



PE658.907v01-00 2/127 AM\1215361NL.docx

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\1215361NL.docx 3/127 PE658.907v01-00

NL

Amendement 1
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 167 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien de artikelen 165, 166 en 167 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 30 september 2020 inzake 
het actieplan voor Digitaal Onderwijs,

Or. de

Amendement 3
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. en
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Amendement 4
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 juni 2018 tot vaststelling 
van het programma Digitaal Europa voor 
de periode 2021-2027 (COM(2018)0434),

Or. en

Amendement 5
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 30 september 2020 over de 
Europese onderwijsruimte,

Or. de

Amendement 6
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van 8 april 2019 
van de door de Commissie opgerichte 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
kunstmatige intelligentie getiteld 
“Ethische richtsnoeren voor betrouwbare 
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kunstmatige intelligentie”,

Or. en

Amendement 7
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 12 juni 
2018 over de modernisering van het 
onderwijs in de EU 1 bis,
_________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0247.

Or. de

Amendement 8
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
11 september 2018 over taalgelijkheid in 
het digitale tijdperk1 ter,
_________________
1 ter Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0332.

Or. de

Amendement 9
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut
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Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn briefing van mei 2020 
over het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de culturele en de creatieve 
sector,

Or. en

Amendement 10
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn diepgaande analyse van 
mei 2020 over het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in de 
audiovisuele sector,

Or. en

Amendement 11
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Visum 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van de Europese Unie van juni 2020 over 
de vormgeving van de digitale toekomst 
van Europa,

Or. en



AM\1215361NL.docx 7/127 PE658.907v01-00

NL

Amendement 12
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de Franse 
Conseil Supérieur de la Propriété 
Littéraire et Artistique (CSPLA) over de 
juridische en economische uitdagingen 
van kunstmatige intelligentie in de 
culturele sectoren;

Or. fr

Amendement 13
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn studie van april 2020 
over onderwijs en werkgelegenheid voor 
vrouwen in wetenschap, technologie en de 
digitale economie, met inbegrip van 
kunstmatige intelligentie en de invloed 
daarvan op gendergelijkheid,

Or. en

Amendement 14
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Visum 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité van 
september 2018 over de digitale 
genderkloof,

Or. en

Amendement 15
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) razendsnel 
gaat en dat deze technologieën steeds meer 
worden gebruikt in het onderwijs en in de 
culturele en audiovisuele sector;

A. overwegende dat de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) razendsnel 
gaat en het innovatietempo helpt te 
versnellen, en dat deze technologieën 
steeds meer worden gebruikt in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector; overwegende dat 
kunstmatige intelligentie zal helpen de 
arbeidsproductiviteit te verbeteren en 
economische groei te versnellen;

Or. en

Amendement 16
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) razendsnel 
gaat en dat deze technologieën steeds meer 
worden gebruikt in het onderwijs en in de 
culturele en audiovisuele sector;

A. overwegende dat de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) die alle 
aspecten van onze maatschappijen, 
waaronder grondrechten en sociale en 
economische beginselen en waarden, 
rechtstreeks kunnen beïnvloeden, 
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razendsnel gaat en dat deze technologieën 
steeds meer worden gebruikt in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector;

Or. en

Amendement 17
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) razendsnel 
gaat en dat deze technologieën steeds meer 
worden gebruikt in het onderwijs en in de 
culturele en audiovisuele sector;

A. overwegende dat de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) razendsnel 
gaat en dat deze technologieën steeds meer 
worden gebruikt op alle gebieden van ons 
dagelijks leven, zoals in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

Or. en

Amendement 18
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie (KI) razendsnel 
gaat en dat deze technologieën steeds meer 
worden gebruikt in het onderwijs en in de 
culturele en audiovisuele sector;

A. overwegende dat de ontwikkeling 
van technologieën op het gebied van de 
digitalisering razendsnel gaat en dat deze 
technologieën steeds meer worden gebruikt 
in het onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector;

Or. de
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Amendement 19
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat “kunstmatige 
intelligentie” een overkoepelende term is 
die een groot aantal technologieën omvat 
waarmee taken kunnen worden 
uitgevoerd die gewoonlijk door mensen 
worden verricht; overwegende dat 
gangbare bestaande KI-toepassingen 
zoals spraak- en beeldherkenning, 
automatische vertaling, chatbots en 
virtuele assistenten ondubbelzinnig zijn;

Or. en

Amendement 20
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de ontwikkeling, 
de uitrol en het gebruik van KI-
technologieën moet plaatsvinden met 
inachtneming van het recht en de 
waarden van de Unie, binnen een kader 
van betrouwbaarheid moet gebeuren en 
moet worden geleid door een op mensen 
gericht perspectief dat garant staat voor 
de menselijke waardigheid, menselijke 
autonomie en de naleving van 
veiligheidsvoorschriften;

Or. en

Amendement 21
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Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat onderwijs gericht 
is op de benutting van menselijk 
potentieel, creativiteit en echte 
maatschappelijke verandering, en dat 
verkeerd gebruik van datagestuurde KI-
systemen de menselijke en sociale 
ontwikkeling kan hinderen;

Or. en

Amendement 22
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de ontwikkeling, 
de uitrol en het gebruik van kunstmatige 
intelligentie, met inbegrip van de 
software, de algoritmen en de gegevens 
die erdoor worden gebruikt of 
gegenereerd, moeten worden gestuurd 
door de ethische beginselen van 
transparantie, verklaarbaarheid, 
eerlijkheid, verantwoording en 
verantwoordelijkheid;

Or. en

Amendement 23
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat 
overheidsinvesteringen in kunstmatige 
intelligentie in de Unie sterk achterlopen 
ten opzichte van andere grote 
economieën; overwegende dat 
onderinvestering in kunstmatige 
intelligentie waarschijnlijk gevolgen zal 
hebben voor het concurrentievermogen 
van de Unie in alle sectoren;

Or. en

Amendement 24
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie staat of valt 
met de beschikbaarheid van bruikbare 
gegevens van hoge kwaliteit;

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie staat of valt 
met een geïntegreerde benadering van 
kunstmatige intelligentie, een 
ondersteunende beleidsomgeving, 
investeringen, het aantrekken van 
toptalent en de beschikbaarheid, 
verzameling en interpretatie van bruikbare 
gegevens van hoge kwaliteit;

Or. en

Amendement 25
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie staat of valt 

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie staat of valt 
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met de beschikbaarheid van bruikbare 
gegevens van hoge kwaliteit;

met de beschikbaarheid van bruikbare, 
betrouwbare en compatibele gegevens van 
hoge kwaliteit;

Or. en

Amendement 26
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie staat of valt 
met de beschikbaarheid van bruikbare 
gegevens van hoge kwaliteit;

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van ethische kunstmatige intelligentie staat 
of valt met de beschikbaarheid van 
eerlijke, transparante en betrouwbare 
gegevens;

Or. en

Amendement 27
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie staat of valt 
met de beschikbaarheid van bruikbare 
gegevens van hoge kwaliteit;

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van algoritmen staat of valt met de 
beschikbaarheid van bruikbare gegevens 
van hoge kwaliteit;

Or. de

Amendement 28
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie staat of valt 
met de beschikbaarheid van bruikbare 
gegevens van hoge kwaliteit;

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van kunstmatige intelligentie staat of valt 
met de beschikbaarheid van bruikbare en 
veilige gegevens van hoge kwaliteit;

Or. en

Amendement 29
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Unie en haar 
lidstaten een bijzondere 
verantwoordelijkheid hebben om de 
toegevoegde waarde van KI-technologieën 
te benutten, te bevorderen en te versterken 
en om ervoor te zorgen dat deze 
technologieën veilig zijn en bijdragen aan 
het welzijn en het algemeen belang van de 
Europeanen; overwegende dat deze 
technologieën een enorme bijdrage 
kunnen leveren aan de verwezenlijking 
van ons gemeenschappelijke doel om de 
levens van de burgers te verbeteren en 
welvaart binnen de Unie te bevorderen 
door bij te dragen aan de ontwikkeling 
van betere strategieën en innovatie op een 
aantal gebieden, namelijk onderwijs, 
cultuur en de audiovisuele sector;

Or. en

Amendement 30
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de meeste 
kunstmatige intelligentie gebaseerd is op 
opensourcesoftware, wat betekent dat de 
broncode kan worden bekeken, gewijzigd 
en verbeterd;

Or. en

Amendement 31
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat bepaalde 
aanpassingen aan specifieke 
wetgevingsinstrumenten van de Unie 
nodig kunnen zijn om de digitale 
transformatie te weerspiegelen en de 
nieuwe met het gebruik van kunstmatige 
intelligentie verband houdende 
uitdagingen aan te pakken, ook in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector, zoals de bescherming 
van persoonsgegevens en privacy en de 
bescherming tegen discriminatie, om 
gendergelijkheid te bevorderen, 
intellectuele-eigendomsrechten te 
eerbiedigen, en het milieu te beschermen 
en de consumentenrechten te 
beschermen;

Or. en

Amendement 32
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het voor de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
belangrijk is de audiovisuele sector 
toegang te verschaffen tot gegevens van 
de wereldwijde platforms en de grootste 
spelers;

Or. en

Amendement 33
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat, in 
aanvulling op aanpassingen in de 
bestaande wetgeving, deze juridische en 
ethische kwesties met betrekking tot KI-
technologieën moeten worden aangepakt 
door middel van een doeltreffend, 
alomvattend en toekomstbestendig 
wettelijk kader binnen het Unierecht dat 
de beginselen en waarden van de Unie 
weerspiegelt;

Or. en

Amendement 34
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie aanleiding geeft 
tot veel vragen en zorgen over de ethiek en 

C. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie en toekomstige applicaties of 
uitvindingen die met behulp van 
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transparantie van het verzamelen, 
gebruiken en verspreiden van gegevens; 
overwegende dat de voordelen en risico’s 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in deze sectoren zorgvuldig 
moeten worden beoordeeld;

kunstmatige intelligentie worden 
gemaakt, net zoals alle andere 
technologieën ook een keerzijde kunnen 
hebben; overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie aanleiding geeft 
tot veel vragen en zorgen over de ethiek en 
transparantie van het verzamelen, 
gebruiken en verspreiden van gegevens; 
overwegende dat de kansen en voordelen 
van technologische innovatie in het 
verleden ruimschoots hebben opgewogen 
tegen potentiële risico’s of onbedoeld 
gebruik; overwegende dat de voordelen 
van kunstmatige intelligentie duidelijker 
moeten worden erkend en de risico’s 
zorgvuldig moeten worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 35
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie aanleiding geeft 
tot veel vragen en zorgen over de ethiek en 
transparantie van het verzamelen, 
gebruiken en verspreiden van gegevens; 
overwegende dat de voordelen en risico’s 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in deze sectoren zorgvuldig 
moeten worden beoordeeld;

C. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie en daarmee verwante 
technologieën aanleiding geven tot veel 
vragen en zorgen over de ethiek en 
transparantie van de ontwikkeling, de 
uitrol en het gebruik ervan, met inbegrip 
van de software, de algoritmen en de 
gegevens die erdoor worden verzameld, 
gebruikt, gegenereerd en verspreid; 
overwegende dat de voordelen en risico’s 
van het gebruik van KI-technologieën in 
deze sectoren zorgvuldig moeten worden 
beoordeeld;

Or. en

Amendement 36
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Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie aanleiding geeft 
tot veel vragen en zorgen over de ethiek en 
transparantie van het verzamelen, 
gebruiken en verspreiden van gegevens; 
overwegende dat de voordelen en risico’s 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in deze sectoren zorgvuldig 
moeten worden beoordeeld;

C. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie aanleiding geeft 
tot veel vragen en zorgen over de ethiek en 
transparantie van het verzamelen, 
gebruiken en verspreiden van gegevens; 
overwegende dat de voordelen en risico’s 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in deze sectoren zorgvuldig 
moeten worden beoordeeld en de effecten 
ervan op alle facetten van de 
maatschappijen zorgvuldig en 
voortdurend moet worden geanalyseerd;

Or. en

Amendement 37
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie aanleiding geeft 
tot veel vragen en zorgen over de ethiek en 
transparantie van het verzamelen, 
gebruiken en verspreiden van gegevens; 
overwegende dat de voordelen en risico’s 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in deze sectoren zorgvuldig 
moeten worden beoordeeld;

C. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie aanleiding geeft 
tot veel vragen en zorgen over de ethiek en 
transparantie van het verzamelen, 
gebruiken en verspreiden van gegevens; 
overwegende dat de voordelen en risico’s 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in deze sectoren zorgvuldig 
moeten worden beoordeeld zonder de 
mogelijkheden ervan te belemmeren;

Or. en

Amendement 38
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Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat onderwijs en 
leermogelijkheden een grondrecht 
vormen; overwegende dat de KI-
technologieën die in deze sector worden 
ontwikkeld, uitgerold en gebruikt als een 
hoog risico moeten worden beschouwd en 
aan strengere vereisten op het gebied van 
veiligheid, transparantie, eerlijkheid en 
verantwoordingsplicht moeten worden 
onderworpen;

Or. en

Amendement 39
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat alle 
KI-technologieën en het gebruik ervan op 
de mens gericht moeten zijn en in strikte 
overeenstemming moeten zijn met de 
Europese waarden, met name de 
grondrechten, menselijke waardigheid, 
verscheidenheid, inclusiviteit, non-
discriminatie en de bescherming van 
privacy en persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 40
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoogwaardige, 
snelle, veilige en wijdverbreide 
connectiviteit, netwerken met een grote 
capaciteit, IT-expertise en digitale 
uitrusting en infrastructuur voorwaarden 
zijn voor de grootschalige toepassing van 
kunstmatige intelligentie in de Unie;

D. overwegende dat hoogwaardige, 
snelle, veilige en wijdverbreide 
connectiviteit, netwerken met een grote 
capaciteit, IT-expertise en digitale 
uitrusting en infrastructuur voorwaarden 
zijn voor de grootschalige toepassing van 
kunstmatige intelligentie in de Unie; 
overwegende dat een gelijke verspreiding 
van deze infrastructuur en uitrusting in 
de hele Unie van essentieel belang is om 
de permanente digitale kloof tussen 
regio’s en burgers in de Unie aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 41
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoogwaardige, 
snelle, veilige en wijdverbreide 
connectiviteit, netwerken met een grote 
capaciteit, IT-expertise en digitale 
uitrusting en infrastructuur voorwaarden 
zijn voor de grootschalige toepassing van 
kunstmatige intelligentie in de Unie;

D. overwegende dat onder andere 
hoogwaardige, snelle, veilige en 
wijdverbreide connectiviteit, netwerken 
met een grote capaciteit, IT-expertise en 
digitale uitrusting en infrastructuur, 
maatschappelijke acceptatie en een 
gericht en aanpasbaar beleidskader 
voorwaarden zijn voor de grootschalige en 
succesvolle toepassing van kunstmatige 
intelligentie in de Unie;

Or. en

Amendement 42
Petra Kammerevert
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoogwaardige, 
snelle, veilige en wijdverbreide 
connectiviteit, netwerken met een grote 
capaciteit, IT-expertise en digitale 
uitrusting en infrastructuur voorwaarden 
zijn voor de grootschalige toepassing van 
kunstmatige intelligentie in de Unie;

D. overwegende dat hoogwaardige, 
snelle, veilige en wijdverbreide 
connectiviteit, netwerken met een grote 
capaciteit, algemene digitale vaardigheden 
en competenties, IT-expertise en digitale 
uitrusting en infrastructuur voorwaarden 
zijn voor de grootschalige toepassing en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
in de Unie;

Or. de

Amendement 43
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat hoogwaardige, 
snelle, veilige en wijdverbreide 
connectiviteit, netwerken met een grote 
capaciteit, IT-expertise en digitale 
uitrusting en infrastructuur voorwaarden 
zijn voor de grootschalige toepassing van 
kunstmatige intelligentie in de Unie;

D. overwegende dat hoogwaardige, 
snelle, veilige en wijdverbreide 
connectiviteit, breedband, 5G, netwerken 
met een grote capaciteit, IT-expertise en 
digitale uitrusting en infrastructuur 
voorwaarden zijn voor de grootschalige 
toepassing van kunstmatige intelligentie in 
de Unie;

Or. en

Amendement 44
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het absoluut 
noodzakelijk is de genderkloof bij studies 
op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering, kunst en 
wiskunde aan te pakken om te zorgen 
voor een gelijke en eerlijke 
vertegenwoordiging van de gehele 
maatschappij bij de ontwikkeling, de 
uitrol en het gebruik van KI-
technologieën, met inbegrip van de 
software, de algoritmen en de gegevens 
die deze gebruiken en genereren;

Or. en

Amendement 45
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het essentieel is 
om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
de Unie de vaardigheden verwerven die 
nodig zijn om zich voor te bereiden op de 
toenemende aanwezigheid van kunstmatige 
intelligentie in alle aspecten van het 
menselijk handelen;

E. overwegende dat het essentieel is 
om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
de Unie de vaardigheden verwerven die 
nodig zijn om zich voor te bereiden op de 
toenemende aanwezigheid van kunstmatige 
intelligentie in alle aspecten van het 
menselijk handelen; overwegende dat een 
rechtvaardige digitale transformatie waar 
iedereen van profiteert alleen tot stand 
kan worden gebracht wanneer digitale 
vaardigheden in alle delen van de 
Europese maatschappij worden 
ontwikkeld;

Or. en

Amendement 46
Dace Melbārde
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het essentieel is 
om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
de Unie de vaardigheden verwerven die 
nodig zijn om zich voor te bereiden op de 
toenemende aanwezigheid van kunstmatige 
intelligentie in alle aspecten van het 
menselijk handelen;

E. overwegende dat het essentieel is 
om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
de Unie de vaardigheden verwerven om 
beter te begrijpen wat kunstmatige 
intelligentie is en wat de mogelijkheden 
en beperkingen ervan zijn, teneinde zich 
voor te bereiden op de toenemende 
aanwezigheid van kunstmatige intelligentie 
in alle aspecten van het menselijk handelen 
en de mogelijkheden die kunstmatige 
intelligentie biedt volledig te kunnen 
omarmen;

Or. en

Amendement 47
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het essentieel is 
om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
de Unie de vaardigheden verwerven die 
nodig zijn om zich voor te bereiden op de 
toenemende aanwezigheid van kunstmatige 
intelligentie in alle aspecten van het 
menselijk handelen;

E. overwegende dat het essentieel is 
om ervoor te zorgen dat de burgers van de 
Unie volledig digitaal geletterd worden 
zodat zij zich kunnen voorbereiden op de 
toenemende aanwezigheid van kunstmatige 
intelligentie en daarmee verwante 
technologieën in alle aspecten van het 
menselijk handelen;

Or. en

Amendement 48
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging E



PE658.907v01-00 24/127 AM\1215361NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het essentieel is 
om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
de Unie de vaardigheden verwerven die 
nodig zijn om zich voor te bereiden op de 
toenemende aanwezigheid van kunstmatige 
intelligentie in alle aspecten van het 
menselijk handelen;

E. overwegende dat het essentieel is 
om ervoor te zorgen dat alle inwoners van 
de Unie al vanaf vroege leeftijd de 
vaardigheden verwerven die nodig zijn om 
zich voor te bereiden op de toenemende 
aanwezigheid van kunstmatige intelligentie 
in alle aspecten van het menselijk 
handelen;

Or. en

Amendement 49
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de lidstaten 
hiertoe moeten investeren in digitaal en 
mediaonderwijs, scholen moeten uitrusten 
met adequate infrastructuur en de 
noodzakelijke eindapparatuur, en in de 
leerplannen meer aandacht moeten 
schenken aan het aanleren van digitale 
vaardigheden en competenties;

Or. de

Amendement 50
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 
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onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen, zowel 
bij het gebruik van gegevens om de 
kansgelijkheid en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren als bij de bevordering van de 
personalisering en de toegang tot 
onderwijs;

onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen, zowel 
bij het gebruik van gegevens om de 
kansgelijkheid en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren als bij de bevordering van de 
personalisering en de toegang tot 
onderwijs; overwegende dat er rekening 
moet worden gehouden met het feit dat 
gelijke en eerlijke toegang tot digitale 
technologieën en zeer snelle connectiviteit 
noodzakelijk zijn om de hele maatschappij 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie te laten profiteren; 
overwegende dat het van zeer groot 
belang is om ervoor te zorgen dat digitaal 
onderwijs voor de gehele Europese 
maatschappij toegankelijk is, ook voor 
personen met een achterstandspositie en 
personen met een beperking;

Or. en

Amendement 51
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 
onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen, zowel 
bij het gebruik van gegevens om de 
kansgelijkheid en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren als bij de bevordering van de 
personalisering en de toegang tot 
onderwijs;

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie en daarmee verwante 
technologieën kunnen worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 
onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen bij de 
verbetering van de kansgelijkheid en de 
onderwijskwaliteit en bij de bevordering 
van de personalisering en de toegang tot 
onderwijs; overwegende dat KI-
technologieën in geen geval in 
onderwijssystemen mogen worden ingezet 
om de reeds bestaande digitale en sociale 
kloof te vergroten;

Or. en
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Amendement 52
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 
onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen, zowel 
bij het gebruik van gegevens om de 
kansgelijkheid en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren als bij de bevordering van de 
personalisering en de toegang tot 
onderwijs;

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer-, onderwijs-, test- en 
feedbackmethoden en ter verlichting van 
de werklast van het onderwijspersoneel, 
onder andere door onderwijssystemen te 
ondersteunen bij het gebruik van gegevens 
om de kansgelijkheid en de 
onderwijskwaliteit te verbeteren, bij het 
vergroten van de motivatie, bij de 
bevordering van de personalisering en 
onderwijs op maat, bij de verbetering van 
de toegang tot onderwijs en bij de 
verbetering en automatisering van diverse 
administratieve taken;

Or. en

Amendement 53
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 
onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen, zowel 
bij het gebruik van gegevens om de 
kansgelijkheid en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren als bij de bevordering van de 
personalisering en de toegang tot 
onderwijs;

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 
onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen, zowel 
bij het gebruik van gegevens om de 
kansgelijkheid en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren als bij de bevordering van de 
personalisering en de toegang tot 
onderwijs; overwegende dat de 
leerresultaten niet afhangen van 
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technologie, maar van het vermogen van 
docenten om technologie op een 
pedagogische zinvolle manier in te zetten;

Or. en

Amendement 54
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 
onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen, zowel 
bij het gebruik van gegevens om de 
kansgelijkheid en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren als bij de bevordering van de 
personalisering en de toegang tot 
onderwijs;

F. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden ingezet ter 
verbetering van leer- en 
onderwijsmethoden, vooral door 
onderwijssystemen te ondersteunen, zowel 
bij het gebruik van gegevens om de 
kansgelijkheid en de onderwijskwaliteit te 
verbeteren als bij de bevordering van op 
maat ontworpen en aangepaste 
onderwijsprogramma’s en vormen van 
onderwijs en de toegang tot onderwijs;

Or. en

Amendement 55
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat nieuwe op KI 
gebaseerde applicaties in het onderwijs de 
ontwikkeling bevorderen in verschillende 
vakgebieden zoals taal en wiskunde;

Or. en
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Amendement 56
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat op AI gebaseerde, 
gepersonaliseerde leerervaringen er niet 
alleen toe kunnen bijdragen dat 
leerlingen meer gemotiveerd zijn en het 
beste uit zichzelf te halen, maar ook dat 
het aantal schoolverlaters daalt;

Or. en

Amendement 57
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat 
kunstmatige intelligentie docenten steeds 
vaker kan helpen effectiever les te geven 
dankzij een betere herkenning van de 
leermethoden en leerstijlen van de 
leerlingen, door te helpen 
leermoeilijkheden te herkennen en de 
gerealiseerde individuele vooruitgang 
beter te beoordelen;

Or. en

Amendement 58
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat cultuur een 
centrale rol speelt bij het gebruik van 
kunstmatige intelligentie op grote schaal 
en dankzij de ontwikkeling van innovatieve 
technologieën en instrumenten, alsook de 
doeltreffende toepassing ervan om in de 
behoeften van de sector te voorzien, in 
opmars is als een sleuteldiscipline voor 
cultureel erfgoed;

G. overwegende dat cultuur een 
centrale rol speelt bij het gebruik van KI-
technologieën op grote schaal en dankzij 
de ontwikkeling van innovatieve 
technologieën en instrumenten, alsook de 
doeltreffende toepassing ervan om in de 
behoeften van de sector te voorzien, in 
opmars is als een sleuteldiscipline voor 
cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 59
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat cultuur een 
centrale rol speelt bij het gebruik van 
kunstmatige intelligentie op grote schaal en 
dankzij de ontwikkeling van innovatieve 
technologieën en instrumenten, alsook de 
doeltreffende toepassing ervan om in de 
behoeften van de sector te voorzien, in 
opmars is als een sleuteldiscipline voor 
cultureel erfgoed;

G. overwegende dat cultuur een 
centrale rol speelt bij het gebruik van 
kunstmatige intelligentie op grote schaal en 
dankzij de ontwikkeling van innovatieve 
technologieën en instrumenten, alsook de 
doeltreffende toepassing ervan om in de 
behoeften van de sector te voorzien, zich 
kan ontwikkelen tot een sleuteldiscipline 
voor cultureel erfgoed;

Or. de

Amendement 60
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het in witboek 
“Artificial Intelligence – A European 
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approach to excellence and trust” de 
ontwikkeling van op de mens gerichte 
kunstmatige intelligentie en daarmee 
verwante technologieën worden 
ondersteund; overwegende dat dit op de 
mens gerichte perspectief culturele 
diversiteit moet omarmen en menselijke 
creativiteit, kritische discussies en 
artistieke eigenschappen moet 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 61
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden gebruikt om met 
creatieve innovatieve manieren te komen 
om gegevensverzamelingen van 
cultuurgoederen die in het bezit zijn van 
culturele instellingen in verschillende 
plaatsen in de Unie breed toegankelijk te 
maken, terwijl gebruikers in staat worden 
gesteld om te navigeren door de enorme 
hoeveelheid culturele en creatieve inhoud;

H. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden gebruikt om 
cultureel erfgoed te bevorderen en te 
beschermen, onder andere door digitale 
instrumenten te gebruiken om historische 
plaatsen in stand te houden, door met 
creatieve innovatieve manieren te komen 
om gegevensverzamelingen van 
cultuurgoederen die in het bezit zijn van 
culturele instellingen in verschillende 
plaatsen in de Unie breder en eenvoudig 
toegankelijk te maken, terwijl gebruikers in 
staat worden gesteld om te navigeren door 
de enorme hoeveelheid culturele en 
creatieve inhoud; overwegende dat de 
bevordering van normen en kaders op het 
gebied van interoperabiliteit in dit opzicht 
van essentieel belang is;

Or. en

Amendement 62
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden gebruikt om met 
creatieve innovatieve manieren te komen 
om gegevensverzamelingen van 
cultuurgoederen die in het bezit zijn van 
culturele instellingen in verschillende 
plaatsen in de Unie breed toegankelijk te 
maken, terwijl gebruikers in staat worden 
gesteld om te navigeren door de enorme 
hoeveelheid culturele en creatieve inhoud;

H. overwegende dat KI-technologieën 
kan worden gebruikt om met creatieve 
innovatieve manieren te komen om 
gegevensverzamelingen van 
cultuurgoederen die in het bezit zijn van 
culturele instellingen in verschillende 
plaatsen in de Unie breed toegankelijk te 
maken, terwijl gebruikers in staat worden 
gesteld om te navigeren door de enorme 
hoeveelheid culturele en creatieve inhoud;

Or. en

Amendement 63
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat KI-technologieën 
bijdragen aan het ontwerpen, plannen, 
beheren, vervaardigen, verspreiden, 
lokaliseren en consumeren van producten 
van audiovisuele media;

Or. en

Amendement 64
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van I. overwegende dat het gebruik van 
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kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid;

kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, een beter alternatief is voor op 
regels gebaseerde personaliseringsopties 
die in de loop van de tijd niet verbeterd 
kunnen worden; overwegende dat 
kunstmatige intelligentie weliswaar 
vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid, maar zich 
beter kan richten op de specifieke 
voorkeuren van een persoon; 
overwegende dat gepersonaliseerde 
inhoud al ruim voor de komst van op KI 
gebaseerde relevante oplossingen een 
realiteit was; overwegende dat deze dus 
niet onnodig aan scherpere toetsing 
moeten worden onderworpen;

Or. en

Amendement 65
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid;

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor met name 
media-inhoud, en culturele en creatieve 
inhoud in het algemeen, in het bijzonder 
voor aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid;

Or. en

Amendement 66
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid;

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid, en het risico 
met zich meebrengt dat discriminerende 
output op basis van bevooroordeelde 
invoergegevens wordt gegenereerd;

Or. en

Amendement 67
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid;

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid en kan leiden 
tot beperking van pluralisme van 
meningen en media;

Or. de

Amendement 68
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
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aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid;

aanbevelingen voor op maat ontworpen 
inhoud, vragen oproept over 
gegevensbescherming en culturele en 
taalkundige verscheidenheid;

Or. en

Amendement 69
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie voor media-
inhoud, in het bijzonder voor 
aanbevelingen voor gepersonaliseerde 
inhoud, vragen oproept over culturele en 
taalkundige verscheidenheid;

I. overwegende dat het gebruik van 
KI-technologieën voor media-inhoud, in 
het bijzonder voor aanbevelingen voor 
gepersonaliseerde inhoud, vragen oproept 
over culturele en taalkundige 
verscheidenheid;

Or. en

Amendement 70
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat met behulp van 
computerlinguïstiek ontworpen 
betekenisanalyses van talen nu al steeds 
meer worden gebruikt bij KI-
ontwikkelingen, maar dat de regulering 
en de op rechten gebaseerde toepassing 
ervan, met name in productreclames of in 
politieke campagnes, nog ontbreken;

Or. de



AM\1215361NL.docx 35/127 PE658.907v01-00

NL

Amendement 71
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie de taaldiversiteit in de Unie 
kan helpen bevorderen en de distributie 
van Europese audiovisuele werken kan 
verbeteren, met name door 
geautomatiseerde ondertiteling en 
nasynchronisatie van audiovisuele inhoud 
in andere talen;

Or. de

Amendement 72
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie innovatie in redactiekamers 
stimuleert door diverse alledaagse taken te 
automatiseren, gegevens te interpreteren 
en zelfs nieuws te genereren zoals 
weersvoorspellingen en sportuitslagen;

Or. en

Amendement 73
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het ondersteunen 
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van culturele en linguïstische diversiteit 
door media-inhoud in meerdere talen te 
creëren van groot belang is;

Or. en

Amendement 74
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat de bevordering 
van computertaalkunde voor op rechten 
gebaseerde kunstmatige intelligentie door 
de meertaligheid van Europa een 
specifiek innovatiepotentieel 
vertegenwoordigt om de wereldwijde 
uitwisseling van cultuur en informatie in 
het digitale tijdperk democratisch en niet-
discriminerend te maken;

Or. de

Amendement 75
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie aanzienlijke gevolgen zou 
kunnen hebben voor het speciaal 
onderwijs, alsook voor de toegankelijkheid 
van culturele en creatieve inhoud voor 
personen met een beperking;

J. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie aanzienlijke gevolgen zou 
kunnen hebben voor het speciaal 
onderwijs, alsook voor de toegankelijkheid 
van culturele en creatieve inhoud voor 
personen met een beperking; overwegende 
dat op KI gebaseerde oplossingen zoals 
spraakherkenning, virtuele assistenten, 
digitale vertegenwoordigingen van fysieke 
voorwerpen en digitale creaties al een rol 
spelen bij het ontwerpen van deze content 
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voor personen met een beperking;

Or. en

Amendement 76
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Recital J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie aanzienlijke gevolgen zou 
kunnen hebben voor het speciaal 
onderwijs, alsook voor de toegankelijkheid 
van culturele en creatieve inhoud voor 
personen met een beperking;

J. overwegende dat KI-technologieën 
aanzienlijke gevolgen zouden kunnen 
hebben voor het speciaal onderwijs, alsook 
voor de toegankelijkheid van culturele en 
creatieve inhoud voor personen met een 
beperking;

Or. en

Amendement 77
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie aanzienlijke gevolgen zou 
kunnen hebben voor het speciaal 
onderwijs, alsook voor de toegankelijkheid 
van culturele en creatieve inhoud voor 
personen met een beperking;

J. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie in potentie aanzienlijke 
gevolgen zou kunnen hebben voor het 
speciaal onderwijs, alsook voor de 
toegankelijkheid van culturele en creatieve 
inhoud voor personen met een beperking;

Or. en

Amendement 78
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
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Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie aanzienlijke gevolgen zou 
kunnen hebben voor het speciaal 
onderwijs, alsook voor de toegankelijkheid 
van culturele en creatieve inhoud voor 
personen met een beperking;

J. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie positieve gevolgen zou kunnen 
hebben voor het speciaal onderwijs, alsook 
voor de toegankelijkheid van culturele en 
creatieve inhoud voor personen met een 
beperking;

Or. en

Amendement 79
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de hoeveelheid 
valse inhoud die met behulp van 
kunstmatige intelligentie wordt 
gegenereerd, zoals “deepfakes”, explosief 
groeit en een onmiddellijke bedreiging 
vormt voor de democratie;

K. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie kan worden gebruikt om 
valse inhoud te genereren, zoals 
“deepfakes”, die explosief groeien en een 
onmiddellijke bedreiging vormen voor de 
democratie, maar ook kan worden ingezet 
als waardevol instrument voor de 
opsporing en onmiddellijke bestrijding 
van deze kwaadaardige activiteit, 
bijvoorbeeld door te controleren of inhoud 
waarheidsgetrouw is of door er een 
waarschuwing bij te plaatsen;

Or. en

Amendement 80
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement
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K. overwegende dat de hoeveelheid 
valse inhoud die met behulp van 
kunstmatige intelligentie wordt 
gegenereerd, zoals “deepfakes”, explosief 
groeit en een onmiddellijke bedreiging 
vormt voor de democratie;

K. overwegende dat de hoeveelheid 
valse inhoud die met behulp van 
kunstmatige intelligentie wordt 
gegenereerd, zoals “deepfakes”, explosief 
groeit en een bedreiging kan vormen voor 
de democratie doordat een maatschappij 
zonder vertrouwen ontstaat; overwegende 
dat de meeste deepfakes eenvoudig 
herkenbaar zijn; overwegende dat op 
kunstmatige intelligentie gebaseerde 
instrumenten er over het algemeen goed 
in slagen deze inhoud op te sporen en uit 
te filteren;

Or. en

Amendement 81
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de hoeveelheid 
valse inhoud die met behulp van 
kunstmatige intelligentie wordt 
gegenereerd, zoals “deepfakes”, explosief 
groeit en een onmiddellijke bedreiging 
vormt voor de democratie;

K. overwegende dat de hoeveelheid 
valse inhoud die met behulp van 
kunstmatige intelligentie wordt 
gegenereerd, zoals “deepfakes”, explosief 
groeit en het ontbreken van een wettelijk 
kader om de verspreiding van opzettelijk 
gecreëerde en gepubliceerde misleidende 
informatie kan ontaarden in een grote 
bedreiging voor de democratie;

Or. en

Amendement 82
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement
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K. overwegende dat de hoeveelheid 
valse inhoud die met behulp van 
kunstmatige intelligentie wordt 
gegenereerd, zoals “deepfakes”, explosief 
groeit en een onmiddellijke bedreiging 
vormt voor de democratie;

K. overwegende dat de hoeveelheid 
valse inhoud die met behulp van software 
wordt gegenereerd, zoals “deepfakes”, 
sterk groeit en een onmiddellijke 
bedreiging kan vormen voor de 
democratie;

Or. de

Amendement 83
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat er in de digitale 
arbeidsmarkt van de Unie een tekort is 
van bijna een half miljoen deskundigen 
op het gebied van “big data”-
wetenschappen en gegevensanalyse, die 
de kern vormen van de ontwikkeling en 
het gebruik van hoogwaardige en 
betrouwbare kunstmatige intelligentie;

Or. en

Amendement 84
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat door kunstmatige 
intelligentie gegenereerde audiovisuele 
inhoud en andere werken 
auteurschapsproblemen opwerpen die 
dringend moeten worden aangepakt;

Or. de
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Amendement 85
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. is van mening dat het onderwijs, 
de culturele sector en de audiovisuele 
sector gevoelig zijn voor het gebruik van 
kunstmatige intelligentie en daarmee 
verwante technologieën, dat wil zeggen 
dat zij het potentieel hebben om de 
essentie van de grondrechten en 
fundamentele waarden van onze 
maatschappij te beïnvloeden en dat 
daarom ethische beginselen in acht 
moeten worden genomen bij de 
ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van 
kunstmatige intelligentie en daarmee 
verwante technologieën, waaronder de 
software, de algoritmen en de gegevens 
die erdoor worden gebruikt en 
geproduceerd;

Or. en

Amendement 86
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf –1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. verzoekt de Commissie binnenkort 
naar aanleiding van het witboek over 
kunstmatige intelligentie een voorstel te 
presenteren voor een verordening over de 
ethische beginselen die van toepassing 
zijn op kunstmatige intelligentie en 
daarmee verwante technologieën die een 
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sterk kader vormt voor de ontwikkeling, 
de uitrol en het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de Unie, met een op de 
mens gerichte aanpak die de 
grondrechten en het Unierecht eerbiedigt;

Or. en

Amendement 87
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt hoe belangrijk het is om 
kwalitatieve en inclusieve 
gegevensverzamelingen te ontwikkelen die 
kunnen worden ingezet in deep learning, 
aangezien het gebruik van kwaliteitsarme, 
verouderde, onvolledige of onjuiste 
gegevens kan leiden tot slechte 
voorspellingen en vervolgens tot 
discriminatie en vooroordelen; benadrukt 
dat het van essentieel belang is om op 
zowel nationaal als Europees niveau 
capaciteiten te ontwikkelen ter verbetering 
van de gegevensverzameling en de 
systematisering;

1. herhaalt hoe belangrijk het is om 
kwalitatieve, compatibele en inclusieve 
gegevensverzamelingen te ontwikkelen die 
de waarden van de Unie (met name 
gendergelijkheid, meertaligheid en de 
voorwaarden die nodig zijn voor 
interculturele dialoog) eerbiedigen en 
verdedigen en die kunnen worden ingezet 
in deep learning, aangezien het gebruik van 
kwaliteitsarme, verouderde, onvolledige of 
onjuiste gegevens kan leiden tot slechte 
voorspellingen en vervolgens tot 
discriminatie en vooroordelen; benadrukt 
dat het van essentieel belang is om op 
zowel nationaal als Europees niveau 
capaciteiten te ontwikkelen ter verbetering 
van de gegevensverzameling, de 
veiligheid, de systematisering en de 
overdraagbaarheid;

Or. en

Amendement 88
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt hoe belangrijk het is om 
kwalitatieve en inclusieve 
gegevensverzamelingen te ontwikkelen die 
kunnen worden ingezet in deep learning, 
aangezien het gebruik van kwaliteitsarme, 
verouderde, onvolledige of onjuiste 
gegevens kan leiden tot slechte 
voorspellingen en vervolgens tot 
discriminatie en vooroordelen; benadrukt 
dat het van essentieel belang is om op 
zowel nationaal als Europees niveau 
capaciteiten te ontwikkelen ter verbetering 
van de gegevensverzameling en de 
systematisering;

1. herhaalt hoe belangrijk het is om 
kwalitatieve en inclusieve software, 
algoritmen en gegevensverzamelingen te 
ontwikkelen die kunnen worden ingezet 
voor het opleiden van KI-technologieën, 
aangezien het gebruik van kwaliteitsarme, 
verouderde, onvolledige of onjuiste 
gegevens kan leiden tot slechte 
voorspellingen en vervolgens tot 
discriminatie en vooroordelen; benadrukt 
dat het van essentieel belang is om op 
zowel nationaal als Europees niveau 
capaciteiten te ontwikkelen ter verbetering 
van de gegevensverzameling en de 
systematisering; verwelkomt in dit verband 
het voorstel van de Commissie voor de 
opzet van een gemeenschappelijke 
gegevensruimte in de Unie;

Or. en

Amendement 89
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt hoe belangrijk het is om 
kwalitatieve en inclusieve 
gegevensverzamelingen te ontwikkelen die 
kunnen worden ingezet in deep learning, 
aangezien het gebruik van kwaliteitsarme, 
verouderde, onvolledige of onjuiste 
gegevens kan leiden tot slechte 
voorspellingen en vervolgens tot 
discriminatie en vooroordelen; benadrukt 
dat het van essentieel belang is om op 
zowel nationaal als Europees niveau 
capaciteiten te ontwikkelen ter verbetering 
van de gegevensverzameling en de 
systematisering;

1. herhaalt hoe belangrijk het is om 
kwalitatieve en inclusieve 
gegevensverzamelingen te ontwikkelen die 
kunnen worden ingezet in deep learning, 
aangezien het gebruik van kwaliteitsarme, 
verouderde, onvolledige of onjuiste 
gegevens kan leiden tot slechte 
voorspellingen en vervolgens tot 
discriminatie en vooroordelen; benadrukt 
dat het van essentieel belang is om op 
zowel nationaal als Europees niveau 
capaciteiten te ontwikkelen ter verbetering 
van de gegevensverzameling en de 
systematisering zonder de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer te 
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ondermijnen;

Or. en

Amendement 90
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt hoe belangrijk het is om 
kwalitatieve en inclusieve 
gegevensverzamelingen te ontwikkelen die 
kunnen worden ingezet in deep learning, 
aangezien het gebruik van kwaliteitsarme, 
verouderde, onvolledige of onjuiste 
gegevens kan leiden tot slechte 
voorspellingen en vervolgens tot 
discriminatie en vooroordelen; benadrukt 
dat het van essentieel belang is om op 
zowel nationaal als Europees niveau 
capaciteiten te ontwikkelen ter verbetering 
van de gegevensverzameling en de 
systematisering;

1. herhaalt hoe belangrijk het is om 
kwalitatieve en inclusieve 
gegevensverzamelingen te ontwikkelen die 
kunnen worden ingezet in deep learning, 
aangezien het gebruik van verouderde, 
onvolledige, onjuiste en daardoor 
kwaliteitsarme gegevens kan leiden tot 
verkeerde of niet-toepasbare resultaten; 
benadrukt dat het van essentieel belang is 
om op nationaal niveau capaciteiten te 
ontwikkelen ter verbetering van de 
gegevensverzameling en de 
systematisering;

Or. de

Amendement 91
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de noodzaak van het 
aanpakken van de ethische en juridische 
kwesties die het gebruik van kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt, 
waaronder de transparantie van en de 
verantwoording ten aanzien van 
algoritmes en het eigendom, verzamelen, 

Schrappen
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gebruiken en verspreiden van gegevens;

Or. en

Amendement 92
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de noodzaak van het 
aanpakken van de ethische en juridische 
kwesties die het gebruik van kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt, 
waaronder de transparantie van en de 
verantwoording ten aanzien van algoritmes 
en het eigendom, verzamelen, gebruiken en 
verspreiden van gegevens;

2. wijst op de noodzaak van het 
aanpakken van de ethische en juridische 
kwesties die het gebruik van kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt, 
waaronder de transparantie van en de 
verantwoording ten aanzien van algoritmes 
als bewijs voor niet-discriminerende 
programmering en geïntegreerde controle 
door middel van menselijke beslissingen, 
en het eigendom, verzamelen, gebruiken en 
verspreiden van gegevens;

Or. de

Amendement 93
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de noodzaak van het 
aanpakken van de ethische en juridische 
kwesties die het gebruik van kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt, 
waaronder de transparantie van en de 
verantwoording ten aanzien van algoritmes 
en het eigendom, verzamelen, gebruiken en 
verspreiden van gegevens;

2. wijst op de noodzaak van het 
aanpakken van de ethische en juridische 
kwesties die het gebruik van kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt, 
waaronder de transparantie van en de 
verantwoording ten aanzien van algoritmes 
en het eigendom, verzamelen, gebruiken en 
verspreiden van gegevens; beveelt aan 
gemeenschappelijke Europese 
richtsnoeren en normen voor de 
bescherming van privacy in te voeren en 
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tegelijkertijd op doeltreffende wijze 
gebruik te maken van de beschikbare 
gegevens;

Or. en

Amendement 94
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de noodzaak van het 
aanpakken van de ethische en juridische 
kwesties die het gebruik van kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt, 
waaronder de transparantie van en de 
verantwoording ten aanzien van algoritmes 
en het eigendom, verzamelen, gebruiken en 
verspreiden van gegevens;

2. wijst op de noodzaak van het 
aanpakken van de ethische en juridische 
kwesties die de toepassing en het gebruik 
van kunstmatige intelligentie met zich 
meebrengen, waaronder de transparantie 
van en de verantwoording ten aanzien van 
algoritmes, non-discriminatie, gelijke 
kansen, vrijheid en diversiteit van 
meningsuiting, pluralisme in de media, 
eigendomsrechten op gegevens en inhoud, 
en het eigendom, verzamelen, gebruiken en 
verspreiden van gegevens;

Or. de

Amendement 95
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de noodzaak van het 
aanpakken van de ethische en juridische 
kwesties die het gebruik van kunstmatige 
intelligentie met zich meebrengt, 
waaronder de transparantie van en de 
verantwoording ten aanzien van 
algoritmes en het eigendom, verzamelen, 
gebruiken en verspreiden van gegevens;

2. wijst op de noodzaak van het 
systematisch aanpakken van de sociale, 
ethische en juridische kwesties die het 
gebruik van kunstmatige intelligentie met 
zich meebrengt, waaronder het eigendom, 
verzamelen, gebruiken en verspreiden van 
gegevens; pleit voor transparantie bij de 
ontwikkeling van en de verantwoording 
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ten aanzien van het gebruik van 
algoritmen;

Or. en

Amendement 96
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. gaat ervan uit dat onderwijs-, 
culturele en media-instellingen zich 
voorbereiden op langdurige 
samenwerking met adviserende en 
ontwikkelende IT-specialisten binnen hun 
organisaties, en dat deze 
personeelsbehoefte bij de ontwikkeling en 
toepassing van kunstmatige intelligentie, 
met name voor openbare en non-profit 
instellingen, onmiddellijk wordt 
opgenomen in de plannen voor moderne 
scholen, bibliotheken, musea, archieven 
en dergelijke;

Or. de

Amendement 97
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat burgers, om op 
zowel kritische als doeltreffende wijze 
gebruik te kunnen maken van 
kunstmatige intelligentie, ten minste over 
basiskennis van deze technologie moeten 
beschikken; verzoekt de lidstaten 
bewustmakingscampagnes over 
kunstmatige intelligentie te integreren in 
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hun maatregelen met het oog op digitale 
geletterdheid;

Or. en

Amendement 98
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de Commissie op een 
alomvattend regelgevingskader te 
presenteren met als doel toepassingen van 
kunstmatige intelligentie horizontaal te 
reguleren en deze aan te vullen met 
sectorspecifieke regels, bijvoorbeeld op 
het gebied van audiovisuele media;

Or. de

Amendement 99
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept het strategisch belang 
van kunstmatige intelligentie en daarmee 
verwante technologieën en benadrukt dat 
daarom de Europese aanpak nauwkeurig 
vastgesteld en uniform moet zijn, en 
tegelijkertijd moet worden gegarandeerd 
dat de mens centraal blijft staan, zodat 
kunstmatige intelligentie een hulpmiddel 
voor mensen en gemeengoed wordt;

Or. en



AM\1215361NL.docx 49/127 PE658.907v01-00

NL

Amendement 100
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. meent dat een andere belangrijke 
doelstelling van kunstmatige intelligentie 
in onze onderwijssystemen moet zijn om 
het werk van leerkrachten te 
vergemakkelijken en te vereenvoudigen; 
is van oordeel dat kunstmatige 
intelligentie hen automatische 
verrichtingen uit handen kan nemen, 
zoals het corrigeren van taken of 
uitvoeren van de administratieve 
rompslomp, of kan voorkomen dat zij een 
identiek lesprogramma moeten hanteren 
voor groepen diverse leerlingen met een 
uiteenlopend leertempo en verschillende 
capaciteiten;

Or. es

Amendement 101
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat het onderwijs een 
sector is waar een verkeerde inzet van KI-
technologieën een aanzienlijk risico kan 
vormen voor eerlijke kansen, 
beroepsperspectieven, levenskwaliteit en 
grondrechten voor personen die bij het 
onderwijs betrokken zijn; verzoekt de 
Commissie het onderwijs op te nemen in 
het regelgevend kader voor KI-
toepassingen met een hoge risicograad;

Or. en
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Amendement 102
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat er, gezien de in 
Europa veelvoorkomende en 
verontrustende industriële spionage, 
afwijkingen mogelijk moeten zijn voor het 
transparant online zetten van deze 
algoritmes;

Or. fr

Amendement 103
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 
monopolistische tendensen tegen te gaan 
in sectoren waar grote 
technologiebedrijven die zelf geen media, 
onderwijsmateriaal of culturele inhoud 
produceren, waarschijnlijk op cruciale 
punten in de waardeketen zullen 
domineren, voor wat betreft interfaces en 
infrastructuur, en toegang tot en beheer 
van gegevens; onderstreept in dit opzicht 
dat ook Europese kleine en middelgrote 
ondernemingen, die minder marges 
hebben om in innovatie te investeren, in 
staat moeten worden gesteld om van 
technologische ontwikkelingen te 
profiteren;

Or. en
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Amendement 104
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer rekening te houden met de 
rol van gegevens en algoritmen bij het 
concentreren van marktmacht, met name 
met betrekking tot onlineplatforms, en 
nog sterker tot concurrentiebeslissingen, 
waaronder antitrust- en 
concentratiebesluiten;

Or. de

Amendement 105
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. herinnert eraan dat de 
ontwikkeling en het gebruik van KI niet 
ten koste mogen gaan van 
gegevensbescherming en privacy;

Or. fr

Amendement 106
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. herinnert eraan dat 
bepaalde ondernemingen grote problemen 
kunnen ondervinden wanneer zij al hun 
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algoritmes openbaar maken, aangezien 
deze algoritmes vaak het resultaat zijn van 
jarenlang werk, dure ontwikkelingen en 
de activa van de vennootschap 
vertegenwoordigen;

Or. fr

Amendement 107
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. merkt op dat, om ervoor te 
zorgen dat de op KI gebaseerde digitale 
ruimte een kans voor allen wordt, de 
lidstaten vooruitgang moeten boeken bij 
de verwezenlijking van hun nationale 
doelstellingen om alle burgers over een 
internettoegang te laten beschikken en de 
enorme loonkloven te dichten;

Or. en

Amendement 108
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij KI-
gerelateerde vaardigheden tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs;

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij digitale 
vaardigheden en competenties, waaronder 
KI-gerelateerde vaardigheden, alsmede 
mediaonderwijs tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
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volgende actieplan voor digitaal onderwijs; 
roept de Commissie in dit verband op 
bijzondere aandacht te besteden aan 
kinderen en jongeren in precaire situaties 
die speciale ondersteuning nodig hebben 
op het gebied van digitaal onderwijs, 
bijvoorbeeld bij de aanschaf van de 
benodigde eindapparatuur;

Or. de

Amendement 109
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij KI-
gerelateerde vaardigheden tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs;

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het degelijke gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs; dringt er in 
dat verband bij de Commissie op aan dat 
zij KI-gerelateerde vaardigheden en het 
scheppen van bewustzijn over mogelijke 
misbruik van kunstmatige intelligentie en 
defecten in de werking ervan tot de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs, 
en benadrukt dat uit deze vaardigheden 
competenties kunnen ontstaan die in de 
toekomst van belang zullen zijn;

Or. en

Amendement 110
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement
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3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij KI-
gerelateerde vaardigheden tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs;

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij KI-
gerelateerde vaardigheden tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs; 
roept de Commissie dringend op een 
initiatief voor KI en robotica in het 
onderwijs te lanceren; wijst eens te meer 
op de noodzaak om het actieplan voor 
digitaal onderwijs te actualiseren om de 
ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs erin op te 
nemen;

Or. en

Amendement 111
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op 
het niveau van de Unie als voorwaarde 
voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs; dringt er in 
dat verband bij de Commissie op aan dat 
zij KI-gerelateerde vaardigheden tot een 
van de belangrijkste prioriteiten maakt van 
haar volgende actieplan voor digitaal 
onderwijs;

3. herinnert aan het belang van het 
bereiken van een hoog niveau van digitale 
geletterdheid op het niveau van de Unie als 
voorwaarde voor het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in het onderwijs; 
dringt er in dat verband bij de Commissie 
op aan dat zij digitale geletterdheid, 
waaronder KI-gerelateerde vaardigheden, 
tot een van de belangrijkste prioriteiten 
maakt van haar volgende actieplan voor 
digitaal onderwijs;

Or. en

Amendement 112
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
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Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij KI-
gerelateerde vaardigheden tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs;

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij KI-
gerelateerde vaardigheden tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs; 
verzoekt de lidstaten dringend te 
investeren in digitaal materiaal voor 
scholen en daarbij gebruik te maken van 
Uniemiddelen;

Or. en

Amendement 113
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij KI-
gerelateerde vaardigheden tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs;

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden, 
competenties en mediageletterdheid op 
nationaal niveau en op het niveau van de 
Unie als voorwaarde voor het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in het onderwijs; 
dringt er in dat verband bij de Commissie 
op aan dat zij KI-gerelateerde 
vaardigheden tot een van de belangrijkste 
prioriteiten maakt van haar volgende 
actieplan voor digitaal onderwijs;

Or. en
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Amendement 114
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op 
het niveau van de Unie als voorwaarde 
voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs; dringt er in 
dat verband bij de Commissie op aan dat 
zij KI-gerelateerde vaardigheden tot een 
van de belangrijkste prioriteiten maakt van 
haar volgende actieplan voor digitaal 
onderwijs;

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op 
nationaal niveau als voorwaarde voor het 
gebruik van informatietechnologie in het 
onderwijs; stelt de lidstaten voor 
informatietechnologie-gerelateerde 
vaardigheden tot een van de belangrijkste 
prioriteiten te maken van hun werk op het 
gebied van digitaal onderwijs;

Or. de

Amendement 115
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor 
het gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs; dringt er in dat verband bij 
de Commissie op aan dat zij KI-
gerelateerde vaardigheden tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs;

3. herinnert aan het belang van het 
versterken van digitale vaardigheden op het 
niveau van de Unie als voorwaarde voor de 
ontwikkeling en het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in het onderwijs; 
dringt er in dat verband bij de Commissie 
op aan dat zij KI-gerelateerde 
vaardigheden definieert en tot een van de 
belangrijkste prioriteiten maakt van haar 
volgende actieplan voor digitaal onderwijs;

Or. en

Amendement 116
Isabel Benjumea Benjumea



AM\1215361NL.docx 57/127 PE658.907v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat de Europese 
Commissie er als een andere prioriteit, in 
het kader van het actieplan voor digitaal 
onderwijs, moet voor zorgen dat de 
onderwijscentra door de lidstaten worden 
voorzien van de nodige technologische 
instrumenten om kunstmatige intelligentie 
toe te passen, alsook pilotprogramma’s 
die de invoering van KI-toepassingen 
mogelijk maken (gecombineerd met 
strikte evaluatieplannen); verzoekt 
daarom bij de uitvoering van 
programma’s in het kader van het 
herstelpakket, alsook van het EFRO, 
speciale aandacht te besteden aan de 
financiering van dit soort projecten;

Or. es

Amendement 117
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in 
onderwijssystemen een breed scala aan 
mogelijkheden, kansen en hulpmiddelen 
met zich meebrengt om het onderwijs 
innovatiever, inclusiever, efficiënter en 
steeds effectiever te maken door de 
invoering van nieuwe manieren voor snel 
en gepersonaliseerd, op de leerling 
gericht, hoogwaardig leren; benadrukt 
echter dat, aangezien het gevolgen zal 
hebben voor het onderwijs en sociale 
inclusie, gewaarborgd moet worden dat 
deze hulpmiddelen beschikbaar zijn voor 
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alle maatschappelijke groepen door 
gelijke toegang tot onderwijs en leren te 
verschaffen en daarbij niemand aan zijn 
lot over te laten, met name personen met 
een beperking;

Or. en

Amendement 118
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. erkent dat hoge niveaus van 
private investeringen in ontwikkelaars 
van leertechnologieën en meer in het 
algemeen KI-oplossingen in de afgelopen 
jaren de ontwikkeling van 
onderwijstechnologieën vooruit hebben 
geholpen; is van mening dat publiek-
private partnerschappen van essentieel 
belang zijn voor de verdere ontwikkeling 
van op kunstmatige intelligentie 
gebaseerde onderwijsoplossingen;

Or. en

Amendement 119
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op plannen voor digitale geletterdheid en 
discussieforums te bevorderen om 
burgers, ouders en leerlingen te betrekken 
in een democratische dialoog met 
overheidsinstanties en belanghebbenden 
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over de ontwikkeling, de uitrol en het 
gebruik van KI-technologieën in de 
onderwijssystemen;

Or. en

Amendement 120
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. onderstreept het belang van 
eerbiediging van de grondrechten en de 
mensenrechten, de fundamentele 
vrijheden en waarden, met inbegrip van 
privacy en de bescherming van ieders 
persoonsgegevens bij het gebruik van 
technologie en KI-gerelateerde 
hulpmiddelen in het onderwijs, door 
wettelijk bindende ethische voorwaarden, 
veiligheid en transparantie te creëren met 
nauwkeurig vastgestelde, geüniformeerde 
en duidelijk toegelichte Uniebrede 
regelgeving die is afgestemd op de 
voorschriften van de AVG met betrekking 
tot het delen van gegevens, met name voor 
kinderen en minderjarigen, die het meest 
kwetsbaar zijn en strikte bescherming 
genieten;

Or. en

Amendement 121
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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3 ter. merkt op dat KI-technologieën in 
het onderwijs moeten worden ondersteund 
door op de mens gerichte waarden die 
menselijke controle, autonomie en 
veiligheid mogelijk maken en de 
grondrechten eerbiedigen; is van mening 
dat leerkrachten altijd controle en toezicht 
moeten houden op de uitrol en het 
gebruik van KI-technologieën in scholen 
en universiteiten wanneer interactie met 
leerlingen en studenten plaatsvindt; 
herinnert eraan dat KI-systemen zonder 
menselijk toezicht geen enkel definitief 
besluit mogen nemen dat gevolgen kan 
hebben voor onderwijskansen, zoals de 
eindbeoordeling van leerlingen;

Or. en

Amendement 122
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie in onze onderwijssystemen 
uiteindelijk gericht moet zijn op zo 
geïndividualiseerd mogelijk onderwijs dat 
leerlingen gepersonaliseerde leertrajecten 
aanbiedt op basis van hun sterke en 
zwakke punten, alsook lesmateriaal dat is 
afgestemd op hun persoonlijke 
kenmerken, met behoud van de 
onderwijskwaliteit en het integrerend 
vermogen van onze onderwijssystemen;

Or. es

Amendement 123
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

4. benadrukt dat de veelzijdige rol die 
leerkrachten spelen in het onderwijs en de 
invloed die zij uitoefenen op de levens van 
de leerlingen aan wie zij lesgeven, niet 
kunnen worden vervangen door 
kunstmatige intelligentie of daarmee 
verwante technologische systemen; merkt 
daarom op dat het belangrijk is dat 
leerkrachten digitaal geletterd zijn om 
kunstmatige intelligentie en daarmee 
verwante technologieën effectief en 
efficiënt te gebruiken op een manier die 
tegemoet komt aan hun eigen behoeften en 
die van hun studenten; onderstreept daarom 
dat de onderwijsgemeenschap moet 
worden betrokken bij de duurzame 
ontwikkeling en uitrol en het duurzaam 
gebruik van KI-technologieën die geschikt 
zijn voor het echte schoolleven; herinnert 
er verder aan dat het van essentieel 
belang is om ook cruciale 
maatschappelijke actoren te betrekken om 
onbedoelde gender-, maatschappelijke en 
culturele vooringenomenheid in KI-
algoritmen, -systemen en -applicaties te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 124
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
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leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven; benadrukt dat 
onderwijsinstellingen alleen betrouwbare, 
ethisch verantwoorde en op de mens 
gerichte technologieën mogen inzetten die 
in elke fase van hun levenscyclus door 
overheidsinstanties en maatschappelijke 
organisaties geauditeerd kunnen worden; 
herinnert eraan dat kosteloze en 
opensourceoplossingen het meest geschikt 
zijn om aan al deze criteria te voldoen;

Or. en

Amendement 125
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven; dringt erop aan dat scholen 
en andere onderwijsinstellingen 
financieel, logistiek en met de 
noodzakelijke expertise worden 
ondersteund om het leren van de toekomst 
tot stand te brengen;
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Or. de

Amendement 126
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven; pleit voor de ontwikkeling 
van opleidingsprogramma’s op het gebied 
van kunstmatige intelligentie voor 
leerkrachten op alle gebieden en in heel 
Europa met Unie- en nationale 
financiering;

Or. en

Amendement 127
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet alleen 
van kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
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leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun leerlingen of 
studenten; onderstreept daarom dat een 
netwerkomgeving moet worden gecreëerd 
om contacten en samenwerking tot stand 
te brengen tussen programmeurs, 
ontwikkelaars, bedrijven, scholen, 
leerkrachten en andere publieke en private 
belanghebbenden voor het ontwerpen van 
duurzame KI-oplossingen die geschikt zijn 
voor het echte schoolleven;

Or. en

Amendement 128
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet alleen 
van kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar ook van het niveau van 
het inzicht in en het gebruik van op KI 
gebaseerde hulpmiddelen door 
leerkrachten en onderwijspersoneel om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs, 
voor zover van belang en mogelijk, 
leerkrachten en betrokkenen uit de 
onderwijssector moeten betrekken bij het 
ontwerpen van KI-oplossingen die geschikt 
zijn voor het echte schoolleven;

Or. en

Amendement 129
Christine Anderson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van informatietechnologie 
in het onderwijs niet van de 
informatietechnologie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten deze weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat 
applicatieontwikkelaars leerkrachten 
moeten betrekken bij het ontwerpen van 
duurzame op informatietechnologie 
gebaseerde oplossingen die geschikt zijn 
voor het echte schoolleven;

Or. de

Amendement 130
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten deze samen met adviserende 
specialisten weten in te zetten in de 
digitale leeromgeving om tegemoet te 
komen aan hun eigen behoeften en die van 
hun studenten; onderstreept daarom dat 
programmeurs leerkrachten moeten 
betrekken bij het ontwerpen van duurzame 
KI-oplossingen die geschikt zijn voor het 
echte schoolleven;

Or. de
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Amendement 131
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven;

4. benadrukt dat de leeropbrengsten 
van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs niet van 
kunstmatige intelligentie zelf zullen 
afhangen, maar van de manier waarop 
leerkrachten het weten in te zetten om 
tegemoet te komen aan hun eigen 
behoeften en die van hun studenten; 
onderstreept daarom dat programmeurs 
leerkrachten moeten betrekken bij het 
ontwerpen van duurzame KI-oplossingen 
die geschikt zijn voor het echte 
schoolleven en de leeftijd en de 
ontwikkelingsfase van elke leerling 
weerspiegelen;

Or. en

Amendement 132
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. moedigt de nationale overheden 
aan samen met de onderwijsinstellingen 
hun onderwijsprogramma’s opnieuw 
tegen het licht te houden, opnieuw te 
ontwerpen en aan te passen naargelang 
van de behoeften van de 21e eeuw, om 
kunstmatige intelligentie in het onderwijs 
te kunnen gebruiken om 
onderwijsprogramma’s tot stand te 
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brengen met een sterke nadruk op 
wetenschap, technologie, techniek, kunst 
en wiskunde (STEAM-vakken), waardoor 
leerlingen worden voorbereid op het 
groeiende belang van kunstmatige 
intelligentie en de verwerving van 
cognitieve vaardigheden wordt 
vereenvoudigd;

Or. en

Amendement 133
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept het belang van 
inclusief onderwijs en wijst erop dat het 
gebruik van KI-technologieën daarom 
niet mag leiden tot achteruitgang of 
vervanging van persoonlijk onderwijs, met 
name in het voorschools onderwijs, 
aangezien dit soort onderwijs leerlingen 
de vaardigheden bijbrengt die hen in staat 
stellen in hun verdere leven vooruitgang 
te maken bij zaken als persoonlijke 
relaties, studievaardigheden, empathie en 
samenwerking;

Or. en

Amendement 134
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om opleidingsprogramma’s voor 
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zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 
verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

nieuwe generaties leerkrachten te 
hervormen om hen beter in staat te stellen 
de pedagogische vaardigheden af te 
stemmen op de kennis van het gebruik 
van technologieën, en daarnaast de 
huidige leerkrachten en onderwijzers op te 
leiden om hen in staat te stellen zich aan 
te passen aan de nieuwe omstandigheden 
waarin het onderwijs wordt aangedreven 
door kunstmatige intelligentie, en de 
vaardigheden en kennis te verwerven die 
nodig zijn om kunstmatige intelligentie op 
een hoogwaardige, veilige, pedagogische 
en zinvolle manier te kunnen inzetten; 
benadrukt bovendien dat het belangrijk is 
om handboeken over KI-oplossingen en 
richtsnoeren voor leerkrachten op te 
stellen en bij te werken; beklemtoont 
verder dat het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs voor 
kinderen en jongeren onvermijdelijk is en 
hand in hand moet gaan met onderwijs 
voor mediageletterdheid;

Or. en

Amendement 135
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 
verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden en bij te 
scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen 
aan de nieuwe omstandigheden waarin het 
onderwijs wordt aangedreven door 
kunstmatige intelligentie, en de 
vaardigheden kunnen verwerven die nodig 
zijn om kunstmatige intelligentie op een 
pedagogische en zinvolle manier te kunnen 
inzetten; dringt erop aan dat digitaal 
lesgeven in de toekomst deel moet 
uitmaken van alle lerarenopleidingen en 
dat onderwijzend personeel de kans krijgt 
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zich op het gebied van digitaal lesgeven 
levenslang na en bij te scholen;

Or. de

Amendement 136
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 
verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
geïnformeerde keuzen kunnen maken over 
de geschiktheid van op kunstmatige 
intelligentie gebaseerd onderwijs voor hun 
klas en de vaardigheden kunnen verwerven 
die nodig zijn om kunstmatige intelligentie 
op een pedagogische en zinvolle manier te 
kunnen inzetten waarbij rekening wordt 
gehouden met de leeftijd en 
ontwikkelingsbehoeften van elke leerling 
en de hoogste ethische normen worden 
nageleefd;

Or. en

Amendement 137
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden op het 
gebied van digitalisering, zodat zij zich 
kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
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verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

intelligentie, en de kennis en vaardigheden 
kunnen verwerven die nodig zijn om KI-
technologieën op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

Or. en

Amendement 138
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 
verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 
verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten; 
onderstreept het belang van een pan-
Europese geïntegreerde en inclusieve 
aanpak die opleidings- en 
leermogelijkheden tot stand brengt;

Or. en

Amendement 139
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerlingen, leerkrachten en ander 
onderwijspersoneel op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
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verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

intelligentie, en de vaardigheden kunnen 
verwerven die nodig zijn om de door 
kunstmatige intelligentie geboden 
mogelijkheden volledig te kunnen 
omarmen en de beperkingen ervan te 
kunnen begrijpen;

Or. en

Amendement 140
Martina Michels, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 
verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
door hun pedagogische vakkennis mede 
vorm kunnen geven aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 
verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier zonder discriminatie en 
cultureel divers te kunnen inzetten;

Or. de

Amendement 141
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie, en de vaardigheden kunnen 

5. benadrukt voorts dat het belangrijk 
is om leerkrachten op te leiden, zodat zij 
zich kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden waarin het onderwijs 
wordt aangedreven door 
informatietechnologie, en de vaardigheden 
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verwerven die nodig zijn om kunstmatige 
intelligentie op een pedagogische en 
zinvolle manier te kunnen inzetten;

kunnen verwerven die nodig zijn om 
informatietechnologie op een 
pedagogische en zinvolle manier te kunnen 
inzetten;

Or. de

Amendement 142
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is bezorgd over het gebrek aan 
opleidingsprogramma’s in het hoger 
onderwijs die specifiek op kunstmatige 
intelligentie zijn gericht, in combinatie 
met het gebrek aan 
overheidsinvesteringen in kunstmatige 
intelligentie, in alle lidstaten; is van 
mening dat dit de toekomstige digitale 
ambities van Europa in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 143
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak om de 
zorgen voor digitale en KI-geletterdheid in 
het onderwijs en daarnaast innovatie en 
creativiteit te bevorderen, en herinnert 
eraan dat het gebruik van KI-
technologieën in scholen moet bijdragen 
aan het verkleinen van de sociale en 
regionale digitale kloof;
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Or. en

Amendement 144
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is bezorgd over het tekort aan KI-
onderzoekers die een academische 
loopbaan nastreven vanwege het 
vermogen van technologische bedrijven 
om een hoger loon te bieden met minder 
bureaucratie voor onderzoek; is van 
mening dat meer overheidsgeld voor KI-
onderzoek in universiteiten deel van de 
oplossing is;

Or. en

Amendement 145
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. merkt op dat ethisch verantwoorde 
kunstmatige intelligentie en daarmee 
verwante technologieën de kwaliteit van 
het onderwijs voor allen op alle niveaus 
aanzienlijk zou kunnen verhogen, waarbij 
kan worden gezorgd voor een gedegen 
bescherming van persoonsgegevens, met 
name de gegevens van kinderen en 
transparante en betrouwbare 
gegevensbronnen;

Or. en
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Amendement 146
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 
specifieke curricula voor KI-
ontwikkelaars;

6. onderstreept het belang van het van 
kinds af aan onderwijzen van algemene 
digitale vaardigheden en competenties om 
de kwalificatiekloof te dichten en 
bepaalde bevolkingsgroepen beter te 
integreren in de digitale arbeidsmarkt en 
de digitale samenleving; wijst erop dat het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten van steeds 
groter belang zijn, zodat zij leren omgaan 
met de nieuwe omstandigheden waarin de 
arbeidsmarkt wordt aangedreven door 
kunstmatige intelligentie; spoort de 
lidstaten daarom aan hun onderwijsaanbod 
uit te breiden met KI-gerelateerde 
vaardigheden en specifieke curricula aan te 
bieden voor KI-ontwikkelaars;

Or. de

Amendement 147
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
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aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 
specifieke curricula voor KI-ontwikkelaars;

aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 
specifieke curricula voor KI-ontwikkelaars, 
maar ook curricula waarbij KI in 
traditionele lessen wordt opgenomen; 
wijst erop dat in beroepsonderwijs en -
opleiding bijzondere behoeften op het 
gebied van kunstmatige intelligentie 
bestaan en pleit voor een gezamenlijke 
aanpak op Europees niveau die 
ontworpen is om het door kunstmatige 
intelligentie geboden potentieel in 
beroepsonderwijs en -opleiding in heel 
Europa te versterken;

Or. en

Amendement 148
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 
specifieke curricula voor KI-ontwikkelaars;

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen uit verschillende branches en 
met verschillende achtergronden op het 
gebied van kunstmatige intelligentie, van 
het garanderen van wederzijdse 
erkenning van deze kwalificaties in de 
hele Unie en van het bijscholen van de 
bestaande en toekomstige arbeidskrachten, 
zodat zij leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden uit alle 
studiegebieden en specifieke curricula 
voor KI-ontwikkelaars;

Or. en
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Amendement 149
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 
specifieke curricula voor KI-ontwikkelaars;

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; herinnert eraan dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn onder KI-
onderzoekers en dat dit ernstig 
genderongelijkheid kan veroorzaken in de 
toekomstige arbeidsmarkt; spoort de 
lidstaten daarom aan hun onderwijsaanbod 
uit te breiden met KI-gerelateerde 
vaardigheden en specifieke curricula voor 
KI-ontwikkelaars;

Or. en

Amendement 150
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
arbeidskrachten, zodat zij leren omgaan 
met de nieuwe omstandigheden van de 
toekomst waarin de arbeidsmarkt 
waarschijnlijk zal worden beïnvloed door 
kunstmatige intelligentie; spoort de 
lidstaten daarom aan hun onderwijsaanbod 
te beoordelen en waar nodig uit te breiden 
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specifieke curricula voor KI-ontwikkelaars; met KI-gerelateerde vaardigheden en door 
specifieke curricula voor KI-ontwikkelaars 
in te voeren;

Or. en

Amendement 151
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 
specifieke curricula voor KI-ontwikkelaars;

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van meer hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
huidige en toekomstige arbeidskrachten, 
zodat zij leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 
specifieke curricula voor KI-ontwikkelaars;

Or. en

Amendement 152
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 

6. onderstreept het belang van het 
opleiden van hooggekwalificeerde 
vakmensen op het gebied van ontwikkeling 
van applicaties en van het bijscholen van 
toekomstige arbeidskrachten, zodat zij 
leren omgaan met de nieuwe 
omstandigheden waarin de arbeidsmarkt 
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wordt aangedreven door kunstmatige 
intelligentie; spoort de lidstaten daarom 
aan hun onderwijsaanbod uit te breiden 
met KI-gerelateerde vaardigheden en 
specifieke curricula voor KI-
ontwikkelaars;

wordt aangedreven door algoritmen; 
spoort de lidstaten daarom aan hun 
onderwijsaanbod uit te breiden met KI-
gerelateerde vaardigheden en specifieke 
curricula voor ontwikkelaars van 
applicaties;

Or. de

Amendement 153
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de arbeidsomgeving 
in alle sectoren in de toekomst sterk 
afhankelijk zal zijn van digitale 
technologieën en kunstmatige 
intelligentie, hetgeen zal leiden tot een 
transformatie van de Europese 
arbeidsmarkt; benadrukt dat ervoor moet 
worden gezorgd dat niemand achterblijft 
zonder zich aan de veranderingen te 
kunnen aanpassen, hoofdzakelijk door 
herscholing, levenslang leren, en 
aanpassing van digitale technologieën 
zodat zij voldoen aan de behoeften van 
mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 154
Paul Tang, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt de specifieke risico’s 
van het gebruik van toepassingen voor 
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geautomatiseerde herkenning met 
kunstmatige intelligentie, die op dit 
moment in rap tempo worden ontwikkeld; 
herinnert eraan dat kinderen een 
bijzonder kwetsbare groep vormen; 
beveelt aan dat de Commissie en de 
lidstaten geautomatiseerde biometrische 
identificatie, zoals gezichtsherkenning 
voor educatieve of culturele doeleinden in 
onderwijs- en culturele instellingen, 
verbieden, tenzij het gebruik ervan 
wettelijk is toegestaan;

Or. en

Amendement 155
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak om de 
keuze voor de klant te vergroten, 
mededinging te stimuleren en het aanbod 
van diensten van technologieën op het 
gebied van kunstmatige intelligentie voor 
onderwijsdoeleinden uit te breiden; 
moedigt overheidsinstellingen aan om 
ontwikkeling en uitrol te bevorderen door 
middel van overheidsfinanciering en 
aanbesteding; is van mening dat 
technologieën die worden gebruikt door 
aanbieders van openbaar onderwijs of 
worden aangekocht met 
overheidsfinanciering gebaseerd moeten 
zijn op opensourcetechnologie;

Or. en

Amendement 156
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herinnert eraan dat een ethisch 
gedreven kunstmatige intelligentie sociaal 
verantwoord moet zijn en de 
gendergelijkheid moet waarborgen; 
benadrukt dan ook dat het aandeel 
vrouwen in STEAM-richtingen moet 
toenemen om de genderkloof in ICT-
sectoren aan te pakken, en roept de 
lidstaten op specifieke plannen met 
concrete opleiding voor leerkrachten op te 
stellen om vooroordelen en discriminatie 
in het gebruik van kunstmatige 
intelligentie en verwante technologieën te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 157
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de toepassing van 
kunstmatige intelligentie in onderwijs als 
overkoepelend doel moet hebben om de 
onderwijs- en leerervaring te verrijken en 
niet om persoonlijke interactie te 
verminderen of te vervangen door 
onderwijs op basis van machines; 
waarschuwt voor de gevaren van het 
verbreden van de kloof tussen rijk en arm 
als KI-ondersteund leren voor sommigen 
niet langer een keuze is maar de enige 
toegankelijke onderwijsvorm wordt;

Or. en
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Amendement 158
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. stelt vast dat innovatie in de 
onderwijssector uitblijft, en dat de 
uitbraak van COVID-19 en de hiermee 
gepaard gaande omschakeling naar 
online- en afstandsleren dit nog verder 
heeft benadrukt; benadrukt dat door 
kunstmatige intelligentie gestuurde 
onderwijsinstrumenten, zoals die voor de 
beoordeling en opsporing van 
leerproblemen, de kwaliteit en 
doeltreffendheid van onlineleren kunnen 
verbeteren;

Or. en

Amendement 159
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept op tot de oprichting van een 
pan-Europees universiteits- en 
onderzoeksnetwerk dat is toegespitst op 
kunstmatige intelligentie in het onderwijs, 
met betrokkenheid van instellingen en 
deskundigen uit alle gebieden die het 
effect van kunstmatige intelligentie in het 
onderwijs onderzoeken en oplossingen 
bieden om het potentieel ervan uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 160
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Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie de leerkracht niet mag 
vervangen maar als aanvulling op het 
onderwijs moet dienen;

Or. fr

Amendement 161
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. betreurt de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
KI-gerelateerde banen, zoals 
gegevensanalyse, IT, wiskunde en 
computertechnologieën, want alleen met 
een eerlijke vertegenwoordiging van alle 
geledingen van de samenleving op 
relevante gebieden kan kunstmatige 
intelligentie worden ontwikkeld die 
iedereen ten goede komt;

Or. en

Amendement 162
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. herinnert eraan dat lidstaten zich 
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eerst zouden moeten toespitsen op het 
aanleren van basisvaardigheden (spelling, 
grammatica, algebra en geschiedenis) 
voordat zij geavanceerde vaardigheden 
aanleren (de verschillende 
programmeertalen, deep learning, 
kunstmatige intelligentie, 3D);

Or. fr

Amendement 163
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 
beheer van cultureel erfgoed, vooral door 
toe te zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen en gewapende conflicten;

7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 
beheer van cultureel erfgoed, vooral door 
toe te zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen en gewapende conflicten; 
verzoekt de Commissie onderzoek te doen 
naar mogelijk gebruik van kunstmatige 
intelligentie om cultureel erfgoed te 
digitaliseren, wat gunstig zou zijn voor het 
behoud van dit erfgoed en voor 
risicovoorspelling;

Or. en

Amendement 164
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 
beheer van cultureel erfgoed, vooral door 
toe te zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen en gewapende conflicten;

7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 
beheer van cultureel erfgoed, zowel het 
werkelijke cultureel erfgoed als het 
digitale of gedigitaliseerde cultureel 
erfgoed, vooral door toe te zien op en te 
analyseren welke veranderingen locaties 
van cultureel erfgoed ondergaan als gevolg 
van bedreigingen zoals 
klimaatverandering, natuurrampen en 
gewapende conflicten;

Or. en

Amendement 165
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 
beheer van cultureel erfgoed, vooral door 
toe te zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen en gewapende conflicten;

7. benadrukt dat kunstmatige intelligentie 
een belangrijke rol kan spelen bij het 
behoud, de bevordering en het beheer van 
cultureel erfgoed, vooral door toe te zien 
op en te analyseren welke veranderingen 
locaties van cultureel erfgoed ondergaan 
als gevolg van bedreigingen zoals 
veranderende klimaatomstandigheden, 
natuurrampen, door mensen veroorzaakte 
rampen en gewapende conflicten;

Or. de

Amendement 166
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 
beheer van cultureel erfgoed, vooral door 
toe te zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen en gewapende conflicten;

7. benadrukt dat KI-technologieën 
een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
behoud, de renovatie, de bestudering, de 
bevordering en het beheer van Europees 
cultureel erfgoed, vooral door toe te zien 
op en te analyseren welke veranderingen 
locaties van cultureel erfgoed ondergaan 
als gevolg van bedreigingen zoals 
klimaatverandering, natuurrampen en 
gewapende conflicten;

Or. en

Amendement 167
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 
beheer van cultureel erfgoed, vooral door 
toe te zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen en gewapende conflicten;

7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 
beheer van cultureel erfgoed, vooral door 
toe te zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen, de “cancel culture”, 
terrorisme en gewapende conflicten;

Or. fr

Amendement 168
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het behoud, de bevordering en het 

7. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol kan spelen 
bij het documenteren, analyseren, het 
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beheer van cultureel erfgoed, vooral door 
toe te zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen en gewapende conflicten;

behoud, de bevordering en het beheer van 
cultureel erfgoed, onder meer door toe te 
zien op en te analyseren welke 
veranderingen locaties van cultureel 
erfgoed ondergaan als gevolg van 
bedreigingen zoals klimaatverandering, 
natuurrampen en gewapende conflicten;

Or. en

Amendement 169
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat kunstmatige 
intelligentie nieuwe mogelijkheden biedt 
voor culturele instellingen, zoals musea, 
om innovatieve instrumenten te produceren 
voor het documenteren van en toegang 
krijgen tot locaties van cultureel erfgoed, in 
het bijzonder door middel van 
driedimensionaal modelleren en augmented 
virtual reality;

8. onderstreept dat kunstmatige 
intelligentie nieuwe mogelijkheden biedt 
voor culturele instellingen, zoals musea, 
om innovatieve instrumenten te produceren 
voor het catalogiseren van goederen 
evenals het documenteren van en toegang 
krijgen tot locaties van cultureel erfgoed, in 
het bijzonder door middel van 
driedimensionaal modelleren en augmented 
virtual reality; benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie musea en kunstgalerieën ook 
in staat zal stellen interactieve en 
gepersonaliseerde diensten voor bezoekers 
samen te stellen door hen een lijst van 
gesuggereerde werken aan te bieden op 
basis van de interesses die zij hebben 
aangegeven, zowel persoonlijk als online;

Or. en

Amendement 170
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat kunstmatige 
intelligentie nieuwe mogelijkheden biedt 
voor culturele instellingen, zoals musea, 
om innovatieve instrumenten te produceren 
voor het documenteren van en toegang 
krijgen tot locaties van cultureel erfgoed, in 
het bijzonder door middel van 
driedimensionaal modelleren en augmented 
virtual reality;

8. onderstreept dat kunstmatige 
intelligentie nieuwe mogelijkheden biedt 
voor culturele instellingen, zoals musea, 
om innovatieve instrumenten te produceren 
voor het documenteren van en toegang 
krijgen tot locaties van cultureel erfgoed, in 
het bijzonder door middel van 
driedimensionaal modelleren en augmented 
virtual reality; vraagt dat culturele 
instellingen een eerlijke vergoeding 
krijgen voor driedimensionaal 
modelleren, augmented virtual reality en 
door kunstmatige intelligentie gestuurd 
beeldmateriaal;

Or. en

Amendement 171
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat kunstmatige 
intelligentie nieuwe mogelijkheden biedt 
voor culturele instellingen, zoals musea, 
om innovatieve instrumenten te produceren 
voor het documenteren van en toegang 
krijgen tot locaties van cultureel erfgoed, in 
het bijzonder door middel van 
driedimensionaal modelleren en augmented 
virtual reality;

8. onderstreept dat KI-technologieën 
een kans bieden om de zichtbaarheid van 
de culturele diversiteit van Europa te 
vergroten; wijst erop dat deze 
technologieën nieuwe mogelijkheden 
bieden voor culturele instellingen, zoals 
musea, om innovatieve instrumenten te 
produceren voor het documenteren van en 
toegang krijgen tot locaties van cultureel 
erfgoed, in het bijzonder door middel van 
driedimensionaal modelleren en augmented 
virtual reality;

Or. en

Amendement 172
Dace Melbārde
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat kunstmatige 
intelligentie nieuwe mogelijkheden biedt 
voor culturele instellingen, zoals musea, 
om innovatieve instrumenten te produceren 
voor het documenteren van en toegang 
krijgen tot locaties van cultureel erfgoed, 
in het bijzonder door middel van 
driedimensionaal modelleren en augmented 
virtual reality;

8. onderstreept dat kunstmatige 
intelligentie nieuwe mogelijkheden biedt 
voor culturele instellingen, zoals musea, 
om innovatieve instrumenten te produceren 
voor het documenteren en toegankelijker 
maken van locaties van cultureel erfgoed, 
onder meer door middel van 
driedimensionaal modelleren en augmented 
virtual reality;

Or. en

Amendement 173
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het gebruik van 
kunstmatige intelligentie tot nieuwe 
innovatieve benaderingen, instrumenten 
en methodologieën zal leiden die culturele 
werknemers en onderzoekers in staat 
zullen stellen uniforme databanken op te 
stellen met gepaste indelingsschema’s 
evenals multimediametagegevens, 
waardoor zij verbindingen kunnen maken 
tussen verschillende voorwerpen van 
cultureel erfgoed en zo de kennis kunnen 
vergroten en een beter begrip van 
cultureel erfgoed kunnen bieden;

Or. en

Amendement 174
Dace Melbārde
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat de vorderingen van 
technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie nieuwe 
mogelijkheden bieden om cultureel 
erfgoed niet alleen vast te leggen, te 
behouden en te visualiseren, maar het ook 
te verwerken, te analyseren en te 
reconstrueren, waardoor nieuwe 
mogelijkheden ontstaan om het te 
gebruiken en er nieuwe informatie en 
kennis uit te halen;

Or. en

Amendement 175
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. beklemtoont dat goede KI-
praktijken met betrekking tot de 
toegankelijkheid van cultureel erfgoed 
moeten worden geïnventariseerd en 
gedeeld met culturele netwerken in de 
gehele Unie;

9. beklemtoont dat goede KI-
praktijken met betrekking tot de 
toegankelijkheid van cultureel erfgoed 
moeten worden geïnventariseerd en 
gedeeld met culturele netwerken in de 
gehele Unie, terwijl ook onderzoek naar 
het gebruik van kunstmatige intelligentie 
voor de valorisatie, de toegankelijkheid en 
het behoud van cultureel erfgoed wordt 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 176
Victor Negrescu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. beklemtoont dat goede KI-
praktijken met betrekking tot de 
toegankelijkheid van cultureel erfgoed 
moeten worden geïnventariseerd en 
gedeeld met culturele netwerken in de 
gehele Unie;

9. beklemtoont dat goede KI-
praktijken met betrekking tot de 
toegankelijkheid van cultureel erfgoed 
moeten worden geïnventariseerd en 
gedeeld met culturele netwerken in de 
gehele Unie; roept op tot de oprichting van 
een pan-Europees netwerk over 
kunstmatige intelligentie voor cultureel 
erfgoed;

Or. en

Amendement 177
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. beklemtoont dat goede KI-
praktijken met betrekking tot de 
toegankelijkheid van cultureel erfgoed 
moeten worden geïnventariseerd en 
gedeeld met culturele netwerken in de 
gehele Unie;

9. beklemtoont dat goede praktijken 
voor KI-technologieën met betrekking tot 
de toegankelijkheid van cultureel erfgoed, 
met name voor personen met een 
handicap, moeten worden geïnventariseerd 
en gedeeld met culturele netwerken in de 
gehele Unie;

Or. en

Amendement 178
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. beklemtoont dat goede KI- 9. beklemtoont dat goede KI-
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praktijken met betrekking tot de 
toegankelijkheid van cultureel erfgoed 
moeten worden geïnventariseerd en 
gedeeld met culturele netwerken in de 
gehele Unie;

praktijken met betrekking tot de 
bescherming en toegankelijkheid van 
cultureel erfgoed moeten worden 
geïnventariseerd en gedeeld met culturele 
netwerken in de gehele Unie;

Or. en

Amendement 179
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert eraan dat kunstmatige 
intelligentie schadelijk kan zijn voor de 
culturele diversiteit doordat surfers alleen 
leeslijsten krijgen aangeboden die 
afgestemd zijn op hun smaak op het 
gebied van literatuur, muziek en video’s;

Or. fr

Amendement 180
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. herinnert er evenwel aan dat de 
gebruiker zelf moet kunnen kiezen of hij 
dit algoritme al dan niet activeert, 
aangezien veel mensen gebruik willen 
maken van deze gepersonaliseerde 
leeslijsten;

Or. fr

Amendement 181
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Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat kunstmatige 
intelligentie ook kan worden gebruikt om 
de illegale handel in cultuurgoederen in het 
oog te houden, evenals de vernietiging van 
cultuurbezit, terwijl daarnaast de 
gegevensverzameling voor herstel- en 
reconstructieactiviteiten kan worden 
ondersteund;

10. wijst erop dat kunstmatige 
intelligentie ook kan worden gebruikt om 
de illegale handel in cultuurgoederen in het 
oog te houden, evenals de vernietiging van 
cultuurbezit, terwijl daarnaast de 
gegevensverzameling voor herstel- en 
reconstructieactiviteiten van zowel 
materieel als immaterieel cultureel 
erfgoed kan worden ondersteund;

Or. en

Amendement 182
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat kunstmatige 
intelligentie ook kan worden gebruikt om 
de illegale handel in cultuurgoederen in het 
oog te houden, evenals de vernietiging van 
cultuurbezit, terwijl daarnaast de 
gegevensverzameling voor herstel- en 
reconstructieactiviteiten kan worden 
ondersteund;

10. wijst erop dat technologieën op het 
gebied van kunstmatige intelligentie ook 
kunnen worden gebruikt om de illegale 
handel in cultuurgoederen in het oog te 
houden, evenals de vernietiging van 
cultuurbezit, terwijl daarnaast de 
gegevensverzameling voor herstel- en 
reconstructieactiviteiten kan worden 
ondersteund;

Or. en

Amendement 183
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
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Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Culturele en creatieve sectoren Schrappen

Or. de

Amendement 184
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Culturele en creatieve sectoren Culturele en creatieve sectoren en 
industrieën

Or. en

Amendement 185
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vindt het betreurenswaardig dat 
cultuur niet is opgenomen in de 
prioriteiten zoals deze zijn vastgesteld in 
beleidsopties en aanbevelingen inzake 
kunstmatige intelligentie op EU-niveau, 
en dan met name het witboek van de 
Commissie van 19 februari 2020 over 
kunstmatige intelligentie;

Schrappen

Or. de

Amendement 186
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
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Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vindt het betreurenswaardig dat 
cultuur niet is opgenomen in de prioriteiten 
zoals deze zijn vastgesteld in beleidsopties 
en aanbevelingen inzake kunstmatige 
intelligentie op EU-niveau, en dan met 
name het witboek van de Commissie van 
19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie;

11. vindt het betreurenswaardig dat 
cultuur niet is opgenomen in de prioriteiten 
zoals deze zijn vastgesteld in beleidsopties 
en aanbevelingen inzake kunstmatige 
intelligentie op EU-niveau, en dan met 
name het witboek van de Commissie van 
19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie, en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de mogelijke effecten van het 
gebruik van technologieën op het gebied 
van kunstmatige intelligentie op de 
culturele en creatieve sectoren te 
bespreken en het herstelplan NextGenEU 
zo veel mogelijk in te zetten om de sector 
te digitaliseren teneinde in te spelen op de 
nieuwe consumptievormen van de 
eenentwintigste eeuw;

Or. en

Amendement 187
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vindt het betreurenswaardig dat 
cultuur niet is opgenomen in de prioriteiten 
zoals deze zijn vastgesteld in beleidsopties 
en aanbevelingen inzake kunstmatige 
intelligentie op EU-niveau, en dan met 
name het witboek van de Commissie van 
19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie;

11. vindt het betreurenswaardig dat 
cultuur niet is opgenomen in de prioriteiten 
zoals deze zijn vastgesteld in beleidsopties 
en aanbevelingen inzake kunstmatige 
intelligentie op EU-niveau, en dan met 
name het witboek van de Commissie van 
19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie; roept op om de 
aanbevelingen te herzien zodat cultuur op 
Unieniveau wordt opgenomen als 
beleidsprioriteit inzake kunstmatige 
intelligentie;
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Or. en

Amendement 188
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vindt het betreurenswaardig dat 
cultuur niet is opgenomen in de prioriteiten 
zoals deze zijn vastgesteld in beleidsopties 
en aanbevelingen inzake kunstmatige 
intelligentie op EU-niveau, en dan met 
name het witboek van de Commissie van 
19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie;

11. betreurt dat cultuur niet is 
opgenomen in de prioriteiten zoals deze 
zijn vastgesteld in beleidsopties en 
aanbevelingen inzake kunstmatige 
intelligentie op EU-niveau, en dan met 
name het witboek van de Commissie van 
19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie;

Or. en

Amendement 189
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat kunstmatige 
intelligentie ook de culturele en creatieve 
sectoren heeft bereikt en zich bijvoorbeeld 
manifesteert door het geautomatiseerd 
creëren van teksten, video’s of 
muziekstukken; benadrukt dat creatieve 
en culturele professionals ook de nodige 
digitale vaardigheden en competenties 
moeten hebben om kunstmatige 
intelligentie en andere digitale 
technologieën te kunnen gebruiken; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
mogelijkheden voor het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in de culturele 
en creatieve sectoren meer te bevorderen 
door middel van fondsen uit wetenschap 
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en onderzoek, en centra voor digitale 
creativiteit op te zetten waar creatieve en 
culturele professionals KI-toepassingen 
kunnen ontwikkelen, leren hoe zij deze en 
andere technologieën kunnen gebruiken 
en leren het gebruik ervan te testen;

Or. de

Amendement 190
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. erkent dat technologieën op het 
gebied van kunstmatige intelligentie het 
potentieel hebben om het aantal banen in 
de culturele en creatieve sectoren 
aanzienlijk te verhogen door de 
toegenomen toegang tot deze 
technologieën; benadrukt daarom dat het 
belangrijk is meer digitale geletterdheid in 
de culturele en creatieve sectoren te 
verspreiden, teneinde deze technologie 
inclusiever, bruikbaarder, leerbaarder en 
interactiever te maken voor de sectoren;

Or. en

Amendement 191
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wenst dat de lidstaten in hun 
nationale KI-strategieën meer de nadruk 
te leggen op cultuur, zodat culturele 
verscheidenheid op EU-niveau wordt 

Schrappen
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beschermd en bevorderd in de nieuwe 
digitale context;

Or. de

Amendement 192
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst op de noodzaak om een 
coherente visie op te stellen voor het 
gebruik van kunstmatige intelligentie in de 
culturele en creatieve sectoren op EU-
niveau; wenst dat de lidstaten in hun 
nationale KI-strategieën meer de nadruk te 
leggen op cultuur, zodat culturele 
verscheidenheid op EU-niveau wordt 
beschermd en bevorderd in de nieuwe 
digitale context;

12. wijst op de noodzaak om een 
coherente visie op te stellen voor het 
gebruik van kunstmatige intelligentie in de 
culturele en creatieve sectoren op EU-
niveau; wenst dat de lidstaten in hun 
nationale KI-strategieën meer de nadruk te 
leggen op cultuur, zodat culturele en 
creatieve sectoren innovatie omarmen, 
concurrerend blijven en dat culturele 
verscheidenheid op EU-niveau wordt 
beschermd en bevorderd in de nieuwe 
digitale context;

Or. en

Amendement 193
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst op de noodzaak om een 
coherente visie op te stellen voor het 
gebruik van kunstmatige intelligentie in de 
culturele en creatieve sectoren op EU-
niveau; wenst dat de lidstaten in hun 
nationale KI-strategieën meer de nadruk te 
leggen op cultuur, zodat culturele 
verscheidenheid op EU-niveau wordt 

12. wijst op de noodzaak om een 
coherente visie op te stellen voor het 
gebruik van kunstmatige intelligentie in de 
culturele en creatieve sectoren en 
industrieën op EU-niveau; wenst dat de 
lidstaten in hun nationale KI-strategieën 
meer de nadruk te leggen op cultuur, zodat 
culturele verscheidenheid op EU-niveau 
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beschermd en bevorderd in de nieuwe 
digitale context;

wordt beschermd en bevorderd in de 
nieuwe digitale context, en tegelijkertijd 
proberen creatieve verdeeldheid te 
voorkomen en te verminderen;

Or. en

Amendement 194
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst op de noodzaak om een 
coherente visie op te stellen voor het 
gebruik van kunstmatige intelligentie in de 
culturele en creatieve sectoren op EU-
niveau; wenst dat de lidstaten in hun 
nationale KI-strategieën meer de nadruk te 
leggen op cultuur, zodat culturele 
verscheidenheid op EU-niveau wordt 
beschermd en bevorderd in de nieuwe 
digitale context;

12. wijst op de noodzaak om een 
coherente visie op te stellen voor het 
gebruik van technologieën op het gebied 
van kunstmatige intelligentie in de 
culturele en creatieve sectoren op EU-
niveau; wenst dat de lidstaten in hun 
nationale KI-strategieën meer de nadruk te 
leggen op cultuur, zodat culturele 
verscheidenheid op EU-niveau wordt 
beschermd en bevorderd in de nieuwe 
digitale context;

Or. en

Amendement 195
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
een Uniebreed heterogeen milieu voor 
technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie in het leven te 
roepen dat culturele diversiteit zal 
aanmoedigen, minderheden en 
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taaldiversiteit zal ondersteunen en tegelijk 
de creatieve sector zal versterken via 
onlineplatforms, zodat burgers van de 
Unie betrokken zijn en kunnen 
deelnemen;

Or. en

Amendement 196
Laurence Farreng, Irena Joveva, Ilana Cicurel, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, 
Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt erop aan dat het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT), en in het bijzonder de toekomstige 
kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) 
voor de culturele en creatieve sector, een 
vooraanstaande rol speelt in de 
ontwikkeling van een Europese strategie 
inzake kunstmatige intelligentie voor 
onderwijs, cultuur en de audiovisuele 
sector;

Or. en

Amendement 197
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie ruimer beschikbaar moet zijn 
voor de culturele en creatieve sectoren in 
heel Europa om een gelijk speelveld en 
een eerlijke concurrentie voor alle 
belanghebbenden en actoren in Europa te 
behouden;
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Or. en

Amendement 198
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. stelt vast dat kunstmatige 
intelligentie al zijn intrede heeft gedaan in 
de creatieve waardeketen op het gebied 
van creatie, productie, verspreiding en 
verbruik, en als gevolg hiervan een 
enorme invloed heeft op de creatieve 
sectoren, zoals de muziek- en de 
filmindustrie, kunsten en literatuur, door 
de invoering van nieuwe instrumenten, 
software en door kunstmatige intelligentie 
ondersteunde productie om de productie 
te vergemakkelijken, en tegelijk inspiratie 
biedt en een ruimer publiek in staat stelt 
om inhoud te creëren;

Or. en

Amendement 199
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. herinnert eraan dat 
kunstmatige intelligentie een 
revolutionair instrument kan zijn om 
cultureel toerisme te bevorderen en 
benadrukt het sterke potentieel ervan in 
de voorspelling van toerismestromen, wat 
steden die te lijden hebben onder 
overtoerisme zou kunnen helpen;
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Or. en

Amendement 200
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op de kritische openbare discussie over 
kunstmatige intelligentie te steunen en de 
voordelen van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de culturele en creatieve 
sectoren meer onder de aandacht te 
brengen;

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op de kritische openbare discussie over 
kunstmatige intelligentie te steunen en de 
voordelen van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de culturele en creatieve 
sectoren meer onder de aandacht te 
brengen; onderstreept in dit verband de rol 
van kunst en cultuur bij het doorgeven 
van kunstmatige intelligentie en het 
maatschappelijke debat daarover, 
aangezien zij machinaal leren levendig en 
tastbaar kunnen maken, bijvoorbeeld op 
het gebied van de muziek;

Or. de

Amendement 201
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ioan-Rareş Bogdan, Alexander Bernhuber, Željana 
Zovko, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op de kritische openbare discussie over 
kunstmatige intelligentie te steunen en de 
voordelen van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de culturele en creatieve 
sectoren meer onder de aandacht te 
brengen;

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op de kritische openbare discussie over 
kunstmatige intelligentie te steunen en de 
voordelen van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de culturele en creatieve 
sectoren meer onder de aandacht te 
brengen; roept de Commissie en de 
lidstaten op de kwestie van door 
kunstmatige intelligentie gegenereerde 
inhoud en de uitdagingen ervan met 
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betrekking tot auteurschap en inbreuken 
op auteursrecht aan te pakken;

Or. en

Amendement 202
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op de kritische openbare discussie over 
kunstmatige intelligentie te steunen en de 
voordelen van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de culturele en creatieve 
sectoren meer onder de aandacht te 
brengen;

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op een democratisch debat over 
technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie te steunen en te 
voorzien in een regelmatig discussieforum 
met het maatschappelijk middenveld, 
onderzoekers, academische instellingen 
en belanghebbenden om de voordelen en 
de uitdagingen van het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in de culturele en 
creatieve sectoren meer onder de aandacht 
te brengen;

Or. en

Amendement 203
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op de kritische openbare discussie over 
kunstmatige intelligentie te steunen en de 
voordelen van het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de culturele en creatieve 
sectoren meer onder de aandacht te 
brengen;

13. roept de Commissie op en adviseert 
de lidstaten de kritische openbare discussie 
over kunstmatige intelligentie te steunen en 
de voordelen en risico’s van het gebruik 
van kunstmatige intelligentie meer onder 
de aandacht te brengen;
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Or. de

Amendement 204
Paul Tang, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst op de mogelijke negatieve 
gevolgen van gepersonaliseerde reclame, 
met name microgerichte en 
gedragsadvertenties, en van 
beoordelingen van individuen, met name 
voor minderjarigen, door zich zonder hun 
toestemming te mengen in de persoonlijke 
levenssfeer van particulieren, hetgeen 
vragen doet rijzen over de verzameling en 
de aanwending van de gegevens die 
worden gebruikt voor het personaliseren 
van reclame, het aanbieden van 
producten of diensten, of het vaststellen 
van prijzen; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan om strikte beperkingen 
in te voeren op gerichte advertenties op 
basis van de verzameling van 
persoonsgegevens, te beginnen met de 
invoering van een verbod op 
platformoverschrijdende 
gedragsadvertenties, zonder dat dit leidt 
tot nadelige gevolgen voor kmo’s; brengt 
in herinnering dat volgens de e-
privacyrichtlijn gerichte advertenties 
momenteel enkel zijn toegestaan als 
hiervoor toestemming is gegeven, en deze 
advertenties in andere gevallen illegaal 
zijn; verzoekt de Commissie een verbod in 
te voeren op het gebruik van 
discriminerende praktijken voor de 
verstrekking van diensten of producten;

Or. en

Amendement 205
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Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de Commissie op onderzoek 
te doen naar en beleidsopties te 
overwegen over de schadelijke invloed van 
op kunstmatige intelligentie gebaseerde 
controle van onlinestreamingdiensten om 
de diversiteit te beperken en/of hun 
winsten zo groot mogelijk te maken door 
bepaalde inhoud op te nemen of vooruit te 
schuiven in hun aanbod aan 
consumenten, en hoe dit van invloed is op 
de culturele diversiteit en de inkomsten 
van makers;

Or. en

Amendement 206
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat moet worden 
verzekerd dat de ontwikkeling, de uitrol en 
het gebruik van ethische technologieën op 
het gebied van kunstmatige intelligentie in 
de Unie, met inbegrip van de software, 
algoritmes en de gegevens die zij 
gebruiken en produceren, gebeuren met 
respect voor intellectuele-
eigendomsrechten, de uitzonderingen en 
beperkingen ervan, en dat culturele en 
taaldiversiteit worden bevorderd;

Or. en
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Amendement 207
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie steeds nuttiger wordt voor de 
culturele en creatieve sectoren bij creatie- 
en productieactiviteiten;

Or. en

Amendement 208
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is van mening dat de geplande 
kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) 
voor de culturele en creatieve sector 
binnen het Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) kan helpen de 
ontwikkeling van KI-toepassingen in de 
sector te versnellen en er de voordelen van 
te plukken;

Or. en

Amendement 209
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. roept de Commissie op 
intellectuele-eigendomsrechten te 
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beoordelen in het licht van de 
ontwikkelingen op het gebied van 
kunstmatige intelligentie, om een 
omgeving te bevorderen die gunstig is 
voor creativiteit en innovatie en tegelijk de 
rechten van auteurs en uitvoerders 
respecteert;

Or. en

Amendement 210
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van winst;

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van winst; 
roept op tot instelling van het recht om 
onzichtbaar te zijn voor het KI-algoritme 
bij het gebruik van aanbieders van 
mediadiensten en videoplatforms, en tot 
het gratis beschikbaar maken van deze 
functie van gebruikers van de specifieke 
platforms, ongeacht of zij zijn 
geregistreerd;

Or. en

Amendement 211
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14



AM\1215361NL.docx 107/127 PE658.907v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken, 
dit met het oog op gerichte reclame, 
commerciële doeleinden of het 
maximaliseren van winst;

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, duidelijk 
en transparant moeten zijn voor 
gebruikers, zodat deze de logica achter de 
aanbeveling begrijpen, en ervoor moeten 
zorgen dat de gepersonaliseerde dienst niet 
discriminerend is en het dieper worden 
van konijnenpijpen van desinformatie niet 
ondersteunt; benadrukt dat de keuze van 
de gebruikers om af te zien van 
aanbevolen en gepersonaliseerde diensten 
moet worden gegarandeerd en 
vergemakkelijkt;

Or. en

Amendement 212
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van winst;

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van winst, 
en dat zij niet leiden naar echokamers die 
de gebruiker afzonderen van een ruimere 
selectie van inhoud;

Or. en

Amendement 213
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van winst;

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij de 
rechten van gebruikers waarborgen om 
controle te houden over de inhoud die zij 
zien, en geen specifieke werken 
bevoordelen door hun “gepersonaliseerde” 
suggesties te beperken tot de meest 
populaire werken, dit met het oog op 
gerichte reclame, commerciële doeleinden 
of het maximaliseren van winst;

Or. en

Amendement 214
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te 
beperken tot de meest populaire werken, 
dit met het oog op gerichte reclame, 
commerciële doeleinden of het 
maximaliseren van winst;

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen of andere 
werken ontoegankelijk maken voor 
gebruikers vanwege censuur in het kader 
van politieke correctheid;

Or. de

Amendement 215
Dace Melbārde
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van 
winst;

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij in geen 
enkel geval “gepersonaliseerde” suggesties 
beperken tot de meest populaire werken;

Or. en

Amendement 216
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van winst;

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten, 
“video on demand”-diensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van winst;

Or. de

Amendement 217
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten en 
videoplatforms worden gebruikt, zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen 
specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken 
tot de meest populaire werken, dit met het 
oog op gerichte reclame, commerciële 
doeleinden of het maximaliseren van winst;

14. benadrukt dat algoritmes die door 
aanbieders van mediadiensten, 
videoplatforms en 
muziekstreamingdiensten worden 
gebruikt, zodanig moeten worden 
ontworpen dat zij geen specifieke werken 
bevoordelen door hun “gepersonaliseerde” 
suggesties te beperken tot de meest 
populaire werken, dit met het oog op 
gerichte reclame, commerciële doeleinden 
of het maximaliseren van winst;

Or. en

Amendement 218
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in op 
algoritmes gebaseerde aanbevelingen voor 
online audiovisuele mediadiensten, zoals 
video on demand-diensten, ernstige 
gevolgen kan hebben voor de culturele 
verscheidenheid, in het bijzonder gezien 
de verplichting om, krachtens artikel 13 
van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten (Richtlijn (EU) 
2018/1808), ervoor te zorgen dat Europese 
producties aandacht krijgen;

Schrappen

Or. de

Amendement 219
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15



AM\1215361NL.docx 111/127 PE658.907v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in op 
algoritmes gebaseerde aanbevelingen voor 
online audiovisuele mediadiensten, zoals 
video on demand-diensten, ernstige 
gevolgen kan hebben voor de culturele 
verscheidenheid, in het bijzonder gezien de 
verplichting om, krachtens artikel 13 van 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten 
(Richtlijn (EU) 2018/1808), ervoor te 
zorgen dat Europese producties aandacht 
krijgen;

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in op 
algoritmes gebaseerde aanbevelingen voor 
online audiovisuele mediadiensten, zoals 
video on demand-diensten, ernstige 
gevolgen kan hebben voor de culturele 
verscheidenheid, in het bijzonder gezien de 
verplichting om, krachtens artikel 13 van 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten 
(Richtlijn (EU) 2018/1808), ervoor te 
zorgen dat Europese producties aandacht 
krijgen; stelt vast dat dezelfde 
bezorgdheden even relevant zijn voor 
muziekstreamingdiensten, en roept op tot 
het opstellen van indicatoren om culturele 
diversiteit en de promotie van Europese 
werken op dergelijke diensten te meten;

Or. en

Amendement 220
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in op 
algoritmes gebaseerde aanbevelingen voor 
online audiovisuele mediadiensten, zoals 
video on demand-diensten, ernstige 
gevolgen kan hebben voor de culturele 
verscheidenheid, in het bijzonder gezien de 
verplichting om, krachtens artikel 13 van 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten 
(Richtlijn (EU) 2018/1808), ervoor te 
zorgen dat Europese producties aandacht 
krijgen;

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in op 
algoritmes gebaseerde aanbevelingen voor 
online audiovisuele mediadiensten, zoals 
video on demand-diensten, ernstige 
gevolgen kan hebben voor de culturele en 
taalkundige verscheidenheid, in het 
bijzonder gezien de verplichting om, 
krachtens artikel 13 van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten (Richtlijn (EU) 
2018/1808), ervoor te zorgen dat Europese 
producties aandacht krijgen, alsook gezien 
de acties die de lidstaten ondernemen om 
een gepaste zichtbaarheid te verzekeren 
voor het algemene belang van 
audiovisuele media, overeenkomstig 
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artikel 7 ter van voornoemde richtlijn;

Or. en

Amendement 221
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in op 
algoritmes gebaseerde aanbevelingen voor 
online audiovisuele mediadiensten, zoals 
video on demand-diensten, ernstige 
gevolgen kan hebben voor de culturele 
verscheidenheid, in het bijzonder gezien de 
verplichting om, krachtens artikel 13 van 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten 
(Richtlijn (EU) 2018/1808), ervoor te 
zorgen dat Europese producties aandacht 
krijgen;

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van op algoritmes gebaseerde 
aanbevelingen voor online audiovisuele 
mediadiensten, zoals video on demand-
diensten, ernstige gevolgen kan hebben 
voor de culturele en taalkundige 
verscheidenheid, in het bijzonder gezien de 
verplichting om, krachtens artikel 13 van 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten 
(Richtlijn (EU) 2018/1808), ervoor te 
zorgen dat Europese producties aandacht 
krijgen; is evenwel van mening dat op 
kunstmatige intelligentie gebaseerde 
aanbevelingen voor inhoud de diversiteit 
ook kunnen helpen bevorderen;

Or. en

Amendement 222
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in op 
algoritmes gebaseerde aanbevelingen voor 
online audiovisuele mediadiensten, zoals 
video on demand-diensten, ernstige 
gevolgen kan hebben voor de culturele 
verscheidenheid, in het bijzonder gezien de 

15. onderstreept verder dat het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in op 
algoritmes gebaseerde aanbevelingen door 
aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten, zoals video on demand-
diensten en videoplatforms, ernstige 
gevolgen kan hebben voor de culturele 
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verplichting om, krachtens artikel 13 van 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten 
(Richtlijn (EU) 2018/1808), ervoor te 
zorgen dat Europese producties aandacht 
krijgen;

verscheidenheid, in het bijzonder gezien de 
verplichting om, krachtens artikel 13 van 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten 
(Richtlijn (EU) 2018/1808), ervoor te 
zorgen dat Europese producties aandacht 
krijgen;

Or. de

Amendement 223
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer financiële steun te verlenen 
aan de ontwikkeling en het gebruik van 
kunstmatige intelligentie op het gebied 
van geautomatiseerde ondertiteling en 
nasynchronisatie van Europese 
audiovisuele werken om de culturele en 
taalkundige diversiteit in de Unie en de 
verspreiding van en toegang tot Europese 
audiovisuele inhoud te verbeteren;

Or. de

Amendement 224
Marcel Kolaja

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept de 
onbetrouwbaarheid en de 
foutgevoeligheid van de geautomatiseerde 
middelen om illegale inhoud van 
onlineplatforms waarop audiovisuele 
inhoud wordt gedeeld, te verwijderen; 
wijst eens te meer op het belang van het 
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handhaven van het verbod op de in artikel 
15 van Richtlijn 2000/31/EG bedoelde 
algemene toezichtverplichting;

Or. en

Amendement 225
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud op EU-niveau te 
waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes; 
beklemtoont in dit verband dat misbruik 
van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van technologieën 
op het gebied van kunstmatige intelligentie 
in de media in het leven te roepen, teneinde 
alle vormen van discriminatie te 
voorkomen en de toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud op EU-niveau te 
waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes; 
beklemtoont in dit verband dat misbruik 
van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

Or. en

Amendement 226
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud op EU-niveau te 

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud op EU-niveau te 
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waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes; 
beklemtoont in dit verband dat misbruik 
van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes, met 
respect voor de keuzen en voorkeuren van 
personen; beklemtoont in dit verband dat 
misbruik van kunstmatige intelligentie om 
online-desinformatie te verspreiden 
eveneens moet worden meegenomen in het 
kader;

Or. en

Amendement 227
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud op EU-niveau te 
waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes; 
beklemtoont in dit verband dat misbruik 
van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

16. stelt voor een duidelijk ethisch en 
op niet-discriminerende rechten 
gebaseerd kader voor het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in de media in het 
leven te roepen, teneinde de toegang tot 
cultureel en taalkundig diverse inhoud op 
EU-niveau te waarborgen, op basis van 
verantwoorde, transparante en inclusieve 
algoritmes; beklemtoont in dit verband dat 
misbruik van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

Or. de

Amendement 228
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 
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intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud op EU-niveau te 
waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes; 
beklemtoont in dit verband dat misbruik 
van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud op EU-niveau te 
waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes die 
worden aangepast door menselijke 
redactionele beslissingen; beklemtoont in 
dit verband dat misbruik van kunstmatige 
intelligentie om nepnieuws en online-
desinformatie te verspreiden eveneens 
moet worden meegenomen in het kader;

Or. en

Amendement 229
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud op EU-niveau te 
waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes; 
beklemtoont in dit verband dat misbruik 
van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

16. verzoekt de Commissie een 
duidelijk ethisch kader voor het gebruik 
van kunstmatige intelligentie in de media 
in het leven te roepen, teneinde de toegang 
tot cultureel en taalkundig diverse inhoud 
op EU-niveau te waarborgen, op basis van 
verantwoorde, transparante en inclusieve 
algoritmes; beklemtoont in dit verband dat 
misbruik van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

Or. de

Amendement 230
Christine Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement
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16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de toegang tot cultureel 
en taalkundig diverse inhoud op EU-
niveau te waarborgen, op basis van 
verantwoorde, transparante en inclusieve 
algoritmes; beklemtoont in dit verband dat 
misbruik van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws en online-desinformatie te 
verspreiden eveneens moet worden 
meegenomen in het kader;

16. stelt voor een duidelijk ethisch 
kader voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de media in het leven te 
roepen, teneinde de ongecensureerde 
toegang tot een diverse inhoud te 
waarborgen, op basis van verantwoorde, 
transparante en inclusieve algoritmes; 
beklemtoont in dit verband dat misbruik 
van kunstmatige intelligentie om 
nepnieuws, online-desinformatie en 
censuur van overheidswege te verspreiden 
eveneens moet worden meegenomen in het 
kader;

Or. de

Amendement 231
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Commissie op 
regelgevende maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat aanbieders van 
mediadiensten toegang hebben tot de 
gegevens die worden gegenereerd in 
verband met de levering en distributie van 
hun inhoud op platforms van derden; 
benadrukt dat de volledige verspreiding 
van gegevens van platformexploitanten 
naar aanbieders van mediadiensten van 
cruciaal belang is, opdat laatstgenoemden 
hun publiek beter kunnen begrijpen en 
hun diensten kunnen verbeteren in 
overeenstemming met de verwachtingen 
van het publiek;

Or. de

Amendement 232
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
de financieringen die zijn toegekend aan 
Digitaal Europa, Creatief Europa en 
Horizon Europa te verhogen om de steun 
aan de Europese audiovisuele sector te 
versterken, met name door gezamenlijke 
onderzoeksprojecten en experimentele 
proefontwikkelingsinitiatieven over de 
ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van 
ethische technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie;

Or. en

Amendement 233
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is bezorgd over het gebruik van 
algoritmes op socialemediaplatforms om 
de inhoud vorm te geven die gebruikers 
consumeren, met inbegrip van het nieuws 
dat mensen zien en lezen, waardoor 
echokamers vaak worden verergerd, de 
vooroordelen van gebruikers worden 
versterkt en het onlinegedrag van mensen 
wordt aangetast; herhaalt het belang van 
media- en informatiegeletterdheid;

Or. en

Amendement 234
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept op tot een nauwe 
samenwerking tussen lidstaten bij de 
ontwikkeling van opleidingsprogramma’s 
die gericht zijn op het herscholen of 
omscholen van werknemers zodat zij beter 
voorbereid zijn op de sociale transitie die 
gepaard gaat met het gebruik van 
technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie in de 
audiovisuele sector;

Or. en

Amendement 235
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat lidstaten 
ondernemingen en sectoren van de 
audiovisuele industrie, en voornamelijk 
kmo’s, moeten begeleiden om gebruik te 
maken van het potentieel dat kunstmatige 
intelligentie hen biedt om hun activiteiten 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 236
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is van mening dat kunstmatige 
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intelligentie een enorm potentieel heeft 
om innovatie in de nieuwsmediasector te 
sturen; is van mening dat de 
wijdverbreide integratie van kunstmatige 
intelligentie zoals voor het creëren en 
verspreiden van inhoud, de controle van 
opmerkingen, data-analyse en het 
opsporen van bewerkte foto’s en video’s 
van cruciaal belang is voor 
kostenbesparingen in nieuwskamers nu er 
steeds minder inkomsten uit advertenties 
zijn en voor de mogelijkheid om meer 
middelen toe te kennen aan 
verslaglegging ter plaatse, wat de kwaliteit 
en de verscheidenheid van inhoud ten 
goede komt;

Or. en

Amendement 237
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Online-desinformatie: deepfakes Kwaliteitsjournalistiek en online-
desinformatie

Or. de

Amendement 238
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt dat het van groot belang 
is de pluriformiteit van de media online en 
offline te waarborgen om de kwaliteit, 
verscheidenheid en betrouwbaarheid van 
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de beschikbare informatie te garanderen;

Or. en

Amendement 239
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. herinnert eraan dat 
nauwkeurigheid, onafhankelijkheid, 
eerlijkheid, vertrouwelijkheid, 
menselijkheid, aansprakelijkheid en 
transparantie als drijvende krachten 
achter de beginselen van vrijheid van 
meningsuiting en toegang tot informatie 
in online- en offlinemedia, van 
doorslaggevend belang zijn in de strijd 
tegen desinformatie;

Or. en

Amendement 240
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. verzoekt de Commissie te 
evalueren wat de invloed van 
technologieën op het gebied van 
kunstmatige intelligentie is bij het creëren 
van nieuwe audiovisuele werken zoals 
“deepfakes”, en passende wetgeving vast 
te stellen voor het creëren, produceren en 
distribueren voor kwaadaardige 
doeleinden;



PE658.907v01-00 122/127 AM\1215361NL.docx

NL

Or. en

Amendement 241
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. herinnert eraan dat het opsporen 
van deepfakes een steeds grotere uitdaging 
wordt nu er nieuwe technieken aan een 
snelle opmars bezig zijn, omdat 
kwaadwillende makers van deepfakes 
algoritmes kunnen genereren die erin 
getraind kunnen worden om onopgemerkt 
te blijven;

17. herinnert eraan dat het opsporen 
van verkeerde en gemanipuleerde 
informatie zoals deepfakes een steeds 
grotere uitdaging wordt nu er nieuwe 
technieken aan een snelle opmars bezig 
zijn, omdat kwaadwillende makers 
algoritmes genereren die erin getraind 
worden om onopgemerkt te blijven, en dit 
feit ernstige heeft gevolgen voor onze 
democratische kernwaarden;

Or. de

Amendement 242
Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, 
Łukasz Kohut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. herinnert eraan dat het opsporen 
van deepfakes een steeds grotere uitdaging 
wordt nu er nieuwe technieken aan een 
snelle opmars bezig zijn, omdat 
kwaadwillende makers van deepfakes 
algoritmes kunnen genereren die erin 
getraind kunnen worden om onopgemerkt 
te blijven;

17. herinnert eraan dat het opsporen 
van deepfakes een steeds grotere uitdaging 
wordt nu er nieuwe technieken aan een 
snelle opmars bezig zijn, door de 
mogelijkheid van kwaadwillende makers 
van deepfakes om algoritmes te genereren 
die erin getraind kunnen worden om 
onopgemerkt te blijven;

Or. en
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Amendement 243
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. herinnert eraan dat het opsporen 
van deepfakes een steeds grotere uitdaging 
wordt nu er nieuwe technieken aan een 
snelle opmars bezig zijn, omdat 
kwaadwillende makers van deepfakes 
algoritmes kunnen genereren die erin 
getraind kunnen worden om onopgemerkt 
te blijven;

17. herinnert eraan dat het opsporen 
van deepfakes een grotere uitdaging zou 
kunnen worden nu er nieuwe technieken 
aan een snelle opmars bezig zijn, wanneer 
kwaadwillende makers van deepfakes 
algoritmes genereren die erin getraind 
kunnen worden om onopgemerkt te 
blijven;

Or. en

Amendement 244
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. stelt vast dat de verschuiving in het 
internet- en medialandschap het aantal 
actieve gebruikers en als gevolg hiervan 
de hoeveelheid beschikbare informatie 
heeft vergroot, terwijl desinformatie en 
deepfakes verhoudingsgewijs zijn 
toegenomen, wat de publieke opinie 
aantast en een negatieve invloed heeft op 
democratische processen en de 
democratie op zich;

Or. en

Amendement 245
Paul Tang, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met recente 
initiatieven en projecten om efficiëntere 
transparantievereisten en instrumenten 
voor het opsporen van deepfakes te 
creëren; wijst in dit verband op de 
noodzaak om, als een cruciale stap in de 
strijd tegen desinformatie, onderzoek te 
doen naar en te investeren in methoden 
voor het tegengaan van deepfakes;

18. is ingenomen met recente 
initiatieven en projecten om efficiëntere 
transparantievereisten en instrumenten 
voor het opsporen van deepfakes te 
creëren; wijst in dit verband op de 
noodzaak om, als een cruciale stap in de 
strijd tegen desinformatie, onderzoek te 
doen naar en te investeren in methoden 
voor het tegengaan van deepfakes; verzoekt 
de Commissie daarom een verplichting op 
te leggen om alle deepfakes of andere 
realistisch gemaakte nepbeelden te 
voorzien van een vermelding dat zij niet 
origineel zijn, en deze te onderwerpen aan 
een strikte beperking wanneer zij voor 
electorale doeleinden worden gebruikt;

Or. en

Amendement 246
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met recente 
initiatieven en projecten om efficiëntere 
transparantievereisten en instrumenten 
voor het opsporen van deepfakes te 
creëren; wijst in dit verband op de 
noodzaak om, als een cruciale stap in de 
strijd tegen desinformatie, onderzoek te 
doen naar en te investeren in methoden 
voor het tegengaan van deepfakes;

18. is ingenomen met recente 
initiatieven en projecten om efficiëntere 
transparantievereisten en instrumenten 
voor het opsporen van deepfakes te 
creëren; wijst in dit verband op de 
noodzaak om, als een cruciale stap in de 
strijd tegen desinformatie, onderzoek te 
doen naar en te investeren in methoden 
voor het tegengaan van deepfakes en 
schadelijke inhoud; is van mening dat 
door kunstmatige intelligentie mogelijk 
gemaakte oplossingen in dit opzicht nuttig 
kunnen zijn;

Or. en
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Amendement 247
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is bezorgd over het feit dat 
kunstmatige intelligentie in toenemende 
mate invloed heeft op de manier waarop 
informatie online wordt gevonden en 
geconsumeerd; wijst erop dat zogeheten 
filterbubbels en echokamers de diversiteit 
van meningen beperken en een negatief 
effect hebben op een open 
maatschappelijk debat; dringt er daarom 
op aan dat het gebruik van algoritmen 
voor het beheren van informatie door 
platformexploitanten transparant wordt 
gemaakt en dat gebruikers meer 
keuzevrijheid krijgen ten aanzien van de 
soort informatie die zij willen ontvangen;

Or. de

Amendement 248
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst op het potentieel van 
kunstmatige intelligentie om 
meertaligheid te vergemakkelijken en aan 
te moedigen door taalgerelateerde 
technologieën te ontwikkelen en Europese 
online-inhoud vindbaar te maken;

Or. en
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Amendement 249
Dace Melbārde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat 
socialemediaplatforms hun rol moeten 
spelen om deepfakes te bestrijden door de 
meest recente technische oplossingen toe 
te passen en door dergelijke inhoud te 
voorzien van een duidelijk label;

Or. en

Amendement 250
Gilbert Collard, Catherine Griset

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat de beslissing om te 
censureren het voorrecht moet zijn van 
een rechter en niet van kunstmatige 
intelligentie, zodra aan de hand van 
kunstmatige intelligentie schijnbaar 
nepnieuws is opgespoord;

Or. fr

Amendement 251
Petra Kammerevert

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. wijst erop dat KI-technologieën al 
in de journalistiek worden gebruikt, 
bijvoorbeeld bij het produceren van 
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teksten of bij de analyse van grote datasets 
ten behoeve van diepgaand onderzoek; 
benadrukt dat het bij de productie van 
informatie die relevant is voor de 
samenleving als geheel belangrijk is dat 
geautomatiseerde journalistiek gebaseerd 
is op correcte en volledige gegevens om 
verkeerde informatie te voorkomen; 
benadrukt dat de basisprincipes van 
kwaliteitsjournalistiek, zoals redactionele 
controle, ook moeten gelden voor 
journalistieke inhoud die is gemaakt met 
behulp van KI-technologieën; roept ertoe 
op aan te geven wanneer teksten zijn 
gegenereerd door kunstmatige 
intelligentie om het vertrouwen in de 
journalistiek te behouden;

Or. de

Amendement 252
Irena Joveva, Radka Maxová, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. wijst op het grote potentieel van 
kunstmatige intelligentie in de strijd tegen 
desinformatie en nepnieuws, zoals 
feitenonderzoek in real time en het 
blootleggen van desinformatie evenals het 
waarschuwen voor kwaadwillende, 
haatdragende en illegale inhoud;

Or. en


