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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat het creëren en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) op het 
gebied van cultuur, onderwijs en voorlichtingsbeleid een hele reeks ethische kwesties 
opwerpt en zal blijven opwerpen;

2. benadrukt dat er criteria voor het gebruik van AI in het onderwijs, de media en de 
creatieve sector moeten worden ontwikkeld door benchmarks voor ethisch 
verantwoorde en aanvaarde toepassingen van AI-technologieën op deze gebieden te 
ontwikkelen; onderstreept dat deze criteria voortdurend moeten worden aangepast aan 
de vooruitgang op het gebied van AI-technologieën;

3. merkt op dat er op scholen en universiteiten steeds meer gebruik wordt gemaakt van 
gepersonaliseerde AI-leersystemen, waardoor de rol van leraren en docenten in het 
leerproces verandert in een meer faciliterende rol; benadrukt dat deze verschuiving tot 
uiting moet komen in de leerplannen;

4. erkent het grote potentieel van AI op het gebied van informatie en media; benadrukt dat 
AI, als ze niet wordt gereguleerd, ook ethisch gezien schadelijke effecten kan hebben 
door het verspreiden van nepnieuws, het creëren van informatiebubbels en het 
exploiteren van in AI-algoritmen vervatte vooringenomenheid;

5. benadrukt dat het onderwijs burgers in staat moet stellen nieuwe vormen van kritisch 
denken te ontwikkelen, waaronder “algoritmebewustzijn” en het vermogen om na te 
denken over het effect van AI op informatie, kennis en besluitvorming;

6. benadrukt het belang van transparantie en verantwoordingsplicht van algoritmen die 
door mediastreamingbedrijven worden gebruikt, teneinde toegang tot cultureel en 
taalkundig diverse inhoud te waarborgen; benadrukt dat dergelijke algoritmen zodanig 
moeten worden ontworpen dat zij geen specifieke werken bevoordelen door hun 
“gepersonaliseerde” suggesties te beperken tot de meest populaire werken;

7. merkt op dat het gebruik van AI-technologieën steeds meer vragen oproept over eerlijke 
concurrentie in de sport; benadrukt dat op dit gebied een regelgevend kader nodig is.


