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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat bij het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs en in de 
culturele en audiovisuele sector de grondrechten, vrijheden en waarden, met inbegrip 
van privacy, de bescherming van persoonsgegevens, non-discriminatie en de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie, zoals verankerd in de EU-Verdragen en het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, volledig in acht moeten worden 
genomen; is in dit verband ingenomen met het witboek van de Commissie over 
artificiële intelligentie en verzoekt de Commissie het onderwijs, beperkt tot gebieden 
die aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, op te nemen in het toekomstige 
regelgevingskader voor toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie met een 
hoge risicograad;

2. wijst erop dat artificiële intelligentie vooroordelen en daarmee verschillende vormen 
van discriminatie met zich mee kan brengen, op basis van geslacht, ras, huidskleur, 
etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, 
politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid; brengt in dit verband in herinnering 
dat de rechten van iedereen moeten worden gewaarborgd en dat initiatieven op het 
gebied van artificiële intelligentie niet tot discriminatie mogen leiden;

3. benadrukt dat dergelijke vooroordelen en discriminatie kunnen voortkomen uit reeds 
bevooroordeelde gegevensreeksen, waarin bestaande vormen van discriminatie die in de 
samenleving voorkomen tot uiting komen; benadrukt dat bij artificiële intelligentie 
vooroordelen die leiden tot verboden discriminatie moeten worden vermeden, en dat 
artificiële intelligentie discriminerende processen niet mag reproduceren; benadrukt dat 
bij het ontwerpen van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie rekening 
moet worden gehouden met deze risico’s, en dat het belangrijk is om samen te werken 
met aanbieders van deze technologieën om hardnekkige achterdeurtjes waardoor 
discriminatie erin kan sluipen, aan te pakken, en pleit voor ontwerp- en 
ontwikkelingsteams van artificiële intelligentie die net zo divers zijn als de 
samenleving;

4. merkt op dat het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs een breed scala aan 
mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld om de toegang tot informatie te bevorderen, 
onderzoeksmethoden te verbeteren of te begrijpen hoe leerlingen leren en hun onderwijs 
op maat te bieden, maar tegelijkertijd ook risico’s met zich meebrengt op het gebied van 
gelijke toegang tot onderwijs en leren op steeds jongere leeftijd en voor kwetsbare en 
voorheen achtergestelde groepen; pleit voor een toereikende infrastructuur voor het 
delen van gegevens tussen toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie en 
openbare onderzoeksinstellingen; wijst erop dat gelijkheid en inclusie kernwaarden zijn 
die terdege in aanmerking moeten worden genomen bij het uitstippelen van beleid voor 
artificiële intelligentie in het onderwijs; pleit voor niet-discriminerend gebruik van 
artificiële intelligentie in het onderwijs; wijst op de risico’s en discriminatie die 
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recentelijk ontwikkelde artificiële-intelligentiehulpmiddelen voor de toelating van 
leerlingen op scholen met zich mee kunnen brengen, en verzoekt dat deze hulpmiddelen 
zo spoedig mogelijk worden herzien; wijst op de noodzaak van een goede beoordeling 
van de in het onderwijs gebruikte artificiële-intelligentiehulpmiddelen, teneinde de 
impact te identificeren die deze hulpmiddelen op de rechten van kinderen kunnen 
hebben;

5. ziet in dat het gebruik van digitale en artificiële-intelligentietechnologieën kan helpen 
om steeds doeltreffendere onderwijsinstrumenten te ontwikkelen en kan zorgen voor 
een inclusievere samenleving, door traditionele vormen van discriminatie, waaronder 
een gebrek aan toegang tot diensten, tegen te gaan, door toegang te bieden tot onderwijs 
aan achtergestelde gemeenschappen, mensen met een handicap, in overeenstemming 
met de Europese toegankelijkheidswet, en andere categorieën van Europese burgers 
zonder passende toegang tot onderwijs, en door te voorzien in toegang tot passende 
leermogelijkheden;

6. onderstreept dat de voordelen van artificiële intelligentie moeten worden gedeeld met 
alle geledingen van de samenleving, waarbij niemand mag worden uitgesloten; 
benadrukt dat terdege rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften van 
de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, personen met een handicap, ouderen en 
andere groepen die uitgesloten dreigen te worden; is bezorgd over de beperkte 
toegankelijkheid van het internet in bepaalde regio’s van de EU, en roept de Commissie 
en de lidstaten op zich blijvend in te spannen om de telecommunicatie-infrastructuur te 
verbeteren;

7. is zich bewust van de mogelijkheden van artificiële intelligentie in de culturele sector 
wat betreft de ontwikkeling van muziek, kunst en andere culturele uitingen; benadrukt 
dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke vrijheid en waarde is en dat een 
veelsoortig cultureel landschap van grote waarde is voor de samenleving; verzoekt de 
Commissie om rekening te houden met deze waarden bij het opstellen van haar 
voorstellen over artificiële intelligentie;

8. is ingenomen met het plan van de Commissie om het actieplan voor digitaal onderwijs 
te actualiseren, om het plan ambitieuzer en meer tot een samenhangend geheel te 
maken, met de bedoeling onderwijsstelsels op het digitale tijdperk af te stemmen, met 
name door beter gebruik te maken van op gegevens en artificiële intelligentie 
gebaseerde technologieën; roept alle belanghebbenden, zowel publieke als private 
partijen, op om nauw samen te werken bij de implementering van deze 
onderwijshervormingen;

9. beklemtoont dat het belangrijk is om het publiek beter bekend te maken met artificiële 
intelligentie op alle niveaus, wat van essentieel belang is om het publiek in staat te 
stellen weloverwogen beslissingen te nemen en de veerkracht van onze samenlevingen 
te helpen versterken; benadrukt dat het hierbij ook gaat om bewustmaking over de 
risico’s die artificiële intelligentie met zich meebrengt op het gebied van privacy en 
vooroordelen; verzoekt de Commissie en de lidstaten het bovenstaande op te nemen in 
onderwijsprogramma’s en programma’s die kunsten ondersteunen;

10. benadrukt dat er dringend voor moet worden gezorgd dat de bevolking wordt 
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onderwezen over het gebruik van artificiële intelligentie op alle niveaus en alle 
Europese burgers, inclusief kwetsbare groepen, beschikken over digitale 
basisvaardigheden, hetgeen hen gelijke sociale en economische kansen geeft, en er in 
onderwijsstelsels, op alle niveaus, hoogwaardige ICT-programma’s worden gebruikt; 
roept op de digitale genderkloof niet te onderschatten en maatregelen te nemen om deze 
te dichten; is verheugd over de komende actualisering van de vaardighedenagenda die 
tot doel heeft ervoor te zorgen dat iedereen profijt heeft van de digitale transformatie 
van de EU; benadrukt het belang van het opleiden van leerkrachten en onderwijzers – 
met name degenen die verantwoordelijk zijn voor minderjarige leerlingen – in het 
gebruik van artificiële intelligentie; merkt op dat er in de digitale en technologiesector 
nog steeds aanzienlijke tekorten aan vaardigheden bestaan; benadrukt het belang van 
meer diversiteit in deze sector, en onderstreept dat studenten, met name vrouwen en 
meisjes, moeten worden aangespoord om voor STEM-opleidingen (wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde) te kiezen, en in het bijzonder voor vakken over 
robotica en artificiële intelligentie, naast de vakken die aansluiten op hun 
loopbaanambities; pleit voor meer financiële en wetenschappelijke middelen om 
gekwalificeerde mensen te motiveren in de EU te blijven en om gekwalificeerde 
mensen uit het buitenland aan te trekken; merkt op dat er een aanzienlijk aantal 
startende ondernemingen actief zijn die met artificiële intelligentie werken en 
technologieën op het gebied van artificiële intelligentie ontwikkelen; onderstreept dat 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) aanvullende steun en opleiding op het 
gebied van artificiële intelligentie nodig zullen hebben om ervoor te zorgen dat ze 
voldoen aan de regelgeving op het gebied van digitalisering en artificiële intelligentie;

11. wijst erop dat artificiële intelligentie in het bijzonder van invloed is op 
gegevensbescherming en privacy; onderstreept de beginselen die zijn vastgelegd in 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG))1 als bindende beginselen voor de toepassing 
van artificiële intelligentie; brengt in herinnering dat alle toepassingen van artificiële 
intelligentie de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk de AVG en 
Richtlijn (EG) 2002/58 van het Europees Parlement en de Raad (e-privacyrichtlijn)2, die 
momenteel worden herzien, volledig moeten eerbiedigen;

12. brengt in herinnering dat kinderen een kwetsbare groep vormen die bijzondere aandacht 
en bescherming verdient; herinnert eraan dat geautomatiseerde besluiten over 
natuurlijke personen op basis van profilering, wanneer ze tot rechts- of soortgelijke 
gevolgen leiden, strikt beperkt moeten zijn en altijd het recht op menselijke tussenkomst 
en op verklaarbaarheid uit hoofde van de AVG vereisen; onderstreept dat dit met name 
in het onderwijsstelsel, waar besluiten over toekomstige kansen en mogelijkheden 
worden genomen, strikt moet worden nagekomen; merkt op dat enkele particuliere 
bedrijven de onderwijstechnologiesector in bepaalde lidstaten domineren, en is van 
mening dat dit nauwkeurig moet worden onderzocht in het licht van de EU-

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).
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mededingingsregels; brengt met nadruk in herinnering dat persoonsgegevens van 
minderjarigen strikt worden beschermd door de AVG, en dat persoonsgegevens van een 
kind alleen mogen worden verwerkt indien deze volledig geanonimiseerd zijn of indien 
hiervoor toestemming of machtiging tot toestemming wordt verleend door de persoon 
die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt; pleit daarom voor betere 
bescherming en waarborgen in het onderwijs wat de persoonsgegevens van kinderen 
betreft; dringt erop aan dat kinderen en hun ouders duidelijk worden geïnformeerd, 
onder meer door middel van bewustmakings- en informatiecampagnes, over het 
mogelijke gebruik en de mogelijke verwerking van de persoonsgegevens van kinderen;

13. benadrukt de specifieke risico’s van het gebruik van toepassingen voor 
geautomatiseerde herkenning met artificiële intelligentie, die op dit moment in rap 
tempo worden ontwikkeld; brengt in herinnering 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;

14. roept de Commissie en de lidstaten op om een verplichting tot transparantie en 
verklaarbaarheid in te voeren voor op artificiële intelligentie gebaseerde 
geautomatiseerde individuele besluiten die worden genomen in het kader van de 
prerogatieven van het openbaar gezag, en om sancties vast te stellen om dergelijke 
verplichtingen te handhaven; pleit voor de invoering van systemen die standaard 
gebruikmaken van menselijke verificatie en tussenkomst, en voor eerlijke 
rechtsbedeling, inclusief het recht op beroep en toegang tot rechtsmiddelen; herinnert 
eraan dat geautomatiseerde besluiten over natuurlijke personen op basis van profilering, 
wanneer ze tot rechts- of soortgelijke gevolgen leiden, strikt beperkt moeten zijn en 
altijd het recht op menselijke tussenkomst en op verklaarbaarheid uit hoofde van de 
AVG vereisen;

15. is van mening dat regelmatig onafhankelijke audits moeten worden uitgevoerd om te 
onderzoeken of de gebruikte toepassingen op het gebied van artificiële intelligentie en 
de bijbehorende controles en waarborgen aan gespecificeerde criteria voldoen, en dat 
deze audits onder toezicht moeten staan van onafhankelijke adequate toezichthoudende 
instanties; pleit voor specifieke stresstests om naleving te ondersteunen en te 
handhaven;

16. wijst erop dat artificiële intelligentie een belangrijke rol kan spelen in de snelle 
verspreiding van desinformatie; verzoekt de Commissie daarom het risico op 
verspreiding van desinformatie in de digitale omgeving met behulp van artificiële 
intelligentie te beoordelen en met aanbevelingen te komen, onder meer betreffende 
maatregelen ter bestrijding van door artificiële intelligentie gestuurde bedreigingen voor 
vrije, eerlijke verkiezingen en democratie; wijst erop dat “deepfakes” kunnen worden 
gebruikt om verkiezingen te manipuleren, desinformatie te verspreiden alsook voor 
andere ongewenste acties; merkt voorts op dat de immersieve ervaringen die door 
artificiële intelligentie mogelijk worden gemaakt, door malafide actoren kunnen worden 
misbruikt; verzoekt de Commissie aanbevelingen voor te stellen, inclusief mogelijke 
beperkingen op dit gebied, om het gebruik van deze technologieën voor illegale 
doeleinden adequaat tegen te gaan; is tevens van mening dat moet worden gekeken naar 
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hoe artificiële intelligentie kan worden gebruikt om desinformatie te helpen tegengaan; 
verzoekt de Commissie te waarborgen dat toekomstige regelgevende kaders niet tot 
censuur van door gebruikers geüploade individuele inhoud leiden; brengt in herinnering 
dat kritisch denken en het vermogen om vaardig en met vertrouwen online met anderen 
om te gaan noodzakelijker zijn dan ooit;

17. merkt op dat artificiële intelligentie vaak wordt gebruikt voor geautomatiseerde 
besluitvormingsalgoritmen om de aan gebruikers getoonde inhoud te verspreiden en te 
ordenen; benadrukt dat deze algoritmen een “black box” zijn voor gebruikers; verzoekt 
de Commissie de manieren waarop algoritmen voor moderatie van inhoud worden 
geoptimaliseerd met het oog op betrokkenheid van hun gebruikers, aan te pakken; roept 
de Commissie tevens op aanbevelingen voor te stellen om gebruikers meer controle te 
geven over de inhoud die ze te zien krijgen, en toepassingen op het gebied van 
artificiële intelligentie en internetplatformen te vragen gebruikers de mogelijkheid te 
geven ervoor te kunnen kiezen om de inhoud te zien te krijgen in een neutrale volgorde, 
zodat zij meer controle hebben over de manier waarop inhoud voor hen wordt 
gerangschikt, alsook de mogelijkheid om inhoud te zien die niet is afgestemd op hun 
gewoonten wat inhoudsconsumptie betreft en de mogelijkheid om de curatie van inhoud 
volledig uit te zetten;

18. 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;

19. benadrukt dat wat offline illegaal is, ook online illegaal is; merkt op dat artificiële-
intelligentiehulpmiddelen kunnen bijdragen aan de bestrijding van illegale online-
inhoud, en hiervoor reeds worden ingezet, maar wijst er met het oog op de verwachte 
inwerkingtreding van de wet inzake digitale diensten eind dit jaar niettemin met klem 
op dat dergelijke hulpmiddelen te allen tijde de grondrechten, en in het bijzonder de 
vrijheid van meningsuiting en van informatie, moeten eerbiedigen en onder geen beding 
mogen leiden tot een algemene toezichtverplichting voor het internet of de verwijdering 
van legaal materiaal dat is verspreid voor educatieve, journalistieke, artistieke of 
onderzoeksdoeleinden; benadrukt dat algoritmen alleen mogen worden gebruikt als 
markeringsmechanisme bij de moderatie van inhoud – met menselijke tussenkomst –, 
omdat artificiële intelligentie geen betrouwbaar onderscheid kan maken tussen legale, 
illegale en schadelijke inhoud; merkt op dat algemene voorwaarden altijd 
gemeenschapsrichtlijnen en een beroepsprocedure moeten bevatten;
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20. neemt kennis van de voordelen en risico’s die artificiële intelligentie op het gebied van 
cyberbeveiliging met zich meebrengt en het potentieel ervan voor de bestrijding van 
cybercriminaliteit, en benadrukt dat artificiële-intelligentietoepassingen bestand moeten 
zijn tegen cyberaanvallen zonder dat de grondrechten van de EU, met name de 
bescherming van persoonsgegevens en privacy, daarbij in het gedrang komen; 
benadrukt de noodzaak om toezicht te houden op het veilige gebruik van artificiële 
intelligentie en het belang van nauwe samenwerking tussen de openbare en particuliere 
sectoren om het hoofd te bieden aan kwetsbaarheden van gebruikers en de hiermee 
verbonden gevaren; verzoekt de Commissie na te gaan in hoeverre betere preventie 
nodig is op het gebied van cyberbeveiliging en beperkende maatregelen in verband 
daarmee;

21. benadrukt dat de volgende generatie digitale infrastructuur en internetdekking van 
strategisch belang zijn voor het bieden van door artificiële intelligentie aangedreven 
onderwijs aan Europese burgers; verzoekt de Commissie in het licht van de COVID-19-
crisis om een strategie voor een Europees 5G-netwerk uit te werken dat de strategische 
veerkracht van Europa waarborgt en niet afhankelijk is van technologie uit landen die 
niet dezelfde waarden hebben als wij;

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten om het gebruik van artificiële intelligentie op het 
gebied van gedigitaliseerd cultureel erfgoed te ondersteunen.
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