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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

Het Europees Parlement,

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

– gezien het verslag van de Commissie van 19 februari 2020 aan het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de gevolgen van 
kunstmatige intelligentie, het internet der dingen en robotica op het gebied van 
veiligheid en aansprakelijkheid (COM(2020)0064),

– gezien het witboek van de Commissie van 19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie – een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen 
(COM(2020)0065),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's getiteld “Een Europese datastrategie” (COM(2020)0066),

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 april 2018 getiteld “Kunstmatige 
intelligentie voor Europa” (COM(2018)0237),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 januari 2018 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's over het actieplan voor digitaal onderwijs (COM(2018)0022),

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2019 inzake een alomvattend Europees 
industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica1,

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over 
civielrechtelijke regels inzake robotica2,

– gezien zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie3,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2018 over taalgelijkheid in het digitale tijdperk4,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0081.
2 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 239.
3 PB C 307 van 30.8.2018, blz. 163.
4 PB C 433 van 23.12.2019, blz. 42. 
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juridische zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid, 

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A9-0000/2020),

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;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

Cultureel erfgoed

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;



PE655.862v01-00 6/12 PR\1211077NL.docx

NL

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;

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;

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;

Culturele en creatieve sectoren

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;

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;

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;

Audiovisuele sector

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;

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;

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 
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intelligentie om nepnieuws en online-desinformatie te verspreiden eveneens moet 
worden meegenomen in het kader;

Online-desinformatie: deepfakes

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;

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; 

°

° °

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

“Ik denk dat het woordgebruik en de algemene onderlegde opvatting aan het einde van de 
eeuw zo erg zullen zijn veranderd dat men kan spreken van denkende machines die geen 
tegenspraak verwachten.” 

Alan Turing, 1947

Kunstmatige intelligentie heeft de afgelopen tien jaar een gedaanteverwisseling ondergaan, 
hetgeen bij de mensheid zowel angst als opwinding teweegbrengt. Kunstmatige intelligentie 
wordt gezien als “de nieuwe elektriciteit” en heeft zich zodanig ontwikkeld dat de 
systemische impact ervan alle aspecten van de samenleving de komende eeuw aanzienlijk zou 
kunnen veranderen. 
Terwijl het gemakkelijk te begrijpen is wat de eventuele gevolgen van kunstmatige 
intelligentie zouden zijn voor sectoren zoals telecommunicatie, vervoer, verkeersbeheer en 
gezondheidszorg, is het veel lastiger om de langetermijngevolgen voor het onderwijs en de 
culturele en audiovisuele sector in te schatten. Hoewel men het erover eens is dat kunstmatige 
intelligentie en automatisering waarschijnlijk tot meer welvaart en tot de vereenvoudiging van 
een grote verscheidenheid aan processen zullen leiden, maakt men zich ook grote zorgen dat 
het gebruik van kunstmatige intelligentie ongelijkheid, discriminatie en werkloosheid in de 
hand zal werken. 

De mogelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie voor het onderwijs en de culturele en 
audiovisuele sector worden echter zelden besproken en zijn nog grotendeels onbekend. Toch 
is deze kwestie uiterst belangrijk, aangezien kunstmatige intelligentie reeds wordt gebruikt 
voor het onderwijzen van curricula en het produceren van films, liederen, verhalen en 
schilderijen. 

Het doel van dit verslag is daarom om duidelijk te krijgen in hoeverre kunstmatige 
intelligentie momenteel invloed heeft op deze sectoren en op welke manier zij de komende 
tien jaar verder zullen worden beïnvloed door toekomstige technologische ontwikkelingen op 
het gebied van kunstmatige intelligentie. De rapporteur gaat in het bijzonder in op de manier 
waarop kunstmatige intelligentie deze sectoren zou kunnen transformeren en op de specifieke 
regelgevingskwesties die Unie in dit verband wellicht zou moeten oplossen. 

(i) Door kunstmatige intelligentie neemt het onderwijs andere vormen aan

Door kunstmatige intelligentie ondergaan het onderwijs, leren en onderwijzen een radicale 
transformatie. Door de razendsnelle technologische ontwikkeling wordt ook meer vaart gezet 
achter de radicale transformatie van onderwijspraktijken, -instellingen en -beleidslijnen. 
Kunstmatige intelligentie kent tal van toepassingen op dit gebied, zoals aanpasbare leerroutes, 
op kunstmatige intelligentie gebaseerde docenten, schoolboeken en onderwijsmateriaal op 
maat, slimme algoritmes om de beste onderwijsmethoden te bepalen, op kunstmatige 
intelligentie gebaseerde engines van computerspellen en adaptieve gebruikersmodellen in 
gepersonaliseerde leeromgevingen, die de vroegtijdige opsporing van problemen mogelijk 
maken, zoals dyslexie of het risico op voortijdig schoolverlaten. 
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De ervaring van gepersonaliseerd leren vormt de grondslag voor het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs. Door kunstmatige intelligentie zouden studenten onderwijs 
kunnen volgen dat volledig is afgestemd op hun individuele capaciteiten, behoeften en 
problemen, terwijl de leerkrachten de vooruitgang van de studenten nauwlettend zouden 
kunnen opvolgen. Om gepersonaliseerd onderwijs werkelijkheid te laten worden, moeten er 
grote hoeveelheden persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en geanalyseerd.

De rapporteur benadrukt in dit verband dat de huidige gebrekkige toegang tot 
persoonsgegevens over studenten waarschijnlijk de succesvolle toepassing van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs in de weg zal staan. Het is daarom van essentieel belang om 
enerzijds de veiligheid en transparantie van het verzamelen, gebruiken, beheren en 
verspreiden van persoonsgegevens en anderzijds de vertrouwelijkheid en privacy van de 
persoonsgegevens van studenten te waarborgen. Bij alle initiatieven voor de brede toepassing 
van kunstmatige intelligentie in het onderwijs op EU-niveau moeten het ondervangen van de 
risico's van potentiële KI-vertekening en het aanpakken van de kwestie van de opslag van 
gegevens bovendien een prioriteit zijn.

Hoewel er weinig kans is dat leerkrachten in de nabije toekomst door machines zullen worden 
vervangen, wijst het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie in het onderwijs erop 
dat het onderwijs in het algemeen nog eens moet worden overdacht. Ook moet worden 
nagedacht over een aangepaste definitie van onderwijzen, de rol van de leerkrachten en, 
bijgevolg, de daaropvolgende omscholing die vereist is om de aanpassing aan een op 
kunstmatige intelligentie gebaseerd onderwijssysteem tot stand te brengen.
Aangezien minder dan 40 % van de leerkrachten in de Unie als onderdeel van hun eerste 
opleiding van onderwijsgevenden cursussen heeft gevolgd over de integratie van ICT in het 
klaslokaal, zou de rapporteur willen wijzen op het cruciale belang van het opleiden van 
leerkrachten, zodat zij digitale vaardigheden verwerven als voorwaarde om vertrouwd 
te raken met kunstmatige intelligentie. Zij zouden dan niet alleen de vruchten kunnen 
plukken van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie, maar zich ook bewust 
zijn van de mogelijke gevaren van kunstmatige intelligentie.

Deze kwestie kan ook breder worden getrokken. Zo ontbreekt het 42 % van de bevolking van 
de Unie aan digitale basisvaardigheden. Ook zijn binnen de Unie de regionale verschillen in 
de toegang tot digitale infrastructuur en het niveau van digitale vaardigheden groot. 

Opkomende technologische trends die verband houden met de digitalisering, zoals 
kunstmatige intelligentie, hebben ingrijpende gevolgen als het gaat om de vaardigheden die 
nodig zijn voor de zich ontwikkelende digitale economie. Het KI-concept van een leven lang 
leren is in het bijzonder uitgegroeid tot een van de belangrijkste strategieën voor 
baanzekerheid en werkgelegenheid in het digitale tijdperk. 

De rapporteur stelt voor dat burgers worden opgeleid en in dat verband de vereiste digitale 
vaardigheden verwerven, waarbij zorgvuldig wordt nagegaan welke KI-vaardigheden nu en in 
de toekomst vereist zijn, en roept ertoe op dat de nodige maatregelen worden genomen om 
bestaande en opkomende vaardigheidstekorten aan te pakken. 

Daarnaast is het van essentieel belang dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de uitrol en 
het zinvolle gebruik van kunstmatige intelligentie in termen van internettoegang, 
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connectiviteit, netwerken en infrastructuren. 

 (ii) Kunstmatige intelligentie kan worden ingezet voor het behoud en de bevordering van 
cultureel erfgoed 

De afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie steeds belangrijker geworden voor cultureel 
erfgoed, vooral als antwoord op mogelijke hedendaagse bedreigingen, zoals de 
klimaatverandering of conflicten. Kunstmatige intelligentie kan in dit verband op diverse 
manieren worden toegepast: het kan worden gebruikt om de gebruikservaring te verbeteren 
door bezoekers van culturele instellingen en musea de mogelijkheid te bieden om persoonlijke 
beschrijvingen te creëren of gebruik te maken van een virtuele gids. Gespreksrobots zouden 
op interactieve wijze over cultureel erfgoed kunnen communiceren, over welk onderwerp en 
in welke taal dan ook. Ook zouden zij informatie gemakkelijker toegankelijk maken en 
gebruikers een levendige culturele ervaring bieden.  

Kunstmatige intelligentie zou bovendien bijdragen tot een beter begrip van de geschiedenis 
van de Unie. Zo heeft het “Time Machine Project” als doel om geavanceerde technologieën 
op het gebied van kunstmatige intelligentie te creëren om betekenis te geven aan grote 
hoeveelheden gegevens behorend tot verzamelingen complexe historische gegevens die zijn 
opgeslagen in archieven en musea. Door de gehele sociale, culturele en geografische 
ontwikkeling van de Unie in kaart te brengen, kunnen versnipperde gegevens worden 
omgezet in bruikbare kennis. Hierdoor zou de culturele, economische en historische 
ontwikkeling van Europese steden gemakkelijker kunnen worden onderzocht en zou meer 
inzicht kunnen worden verkregen in deze ontwikkeling.

(iii) Kunstmatige intelligentie verandert de manier waarop de culturele en creatieve sectoren 
werken, en dan met name de audiovisuele sector

Het gebruik van kunstmatige intelligentie in de media neemt zienderogen toe. Er zijn tal van 
toepassingen mogelijk:

- gegevensgestuurde marketing en reclame, waarbij algoritmen voor machinaal leren 
worden getraind om filmtrailers te maken en advertenties te ontwerpen;

- personalisering van de gebruikservaring, waarbij machinaal leren wordt ingezet om, op 
basis van gegevens van de activiteit en het gedrag van de gebruiker, aanbevelingen te 
doen voor gepersonaliseerde inhoud; 

- zoekoptimalisering, waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om de snelheid en 
de doeltreffendheid van het mediaproductieproces te verhogen en het vermogen om 
visuele elementen te ordenen te verbeteren;

- het creëren van inhoud, waarbij videoclips worden samengesteld aan de hand van 
automatische, zendklare videosegmenten en speciale effecten, zoals het digitaal creëren 
van een jongere versie van een acteur of het creëren van nieuwe inhoud met daarin een 
overleden acteur;
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- het schrijven van scripts, bijvoorbeeld het opstellen van een eenvoudige tekst op basis 
van feiten (door robots geproduceerde sportverslagen en nieuwsberichten), maar ook 
voor het schrijven van fictie, zoals de experimentele korte film “Sunspring";

- interactie met de kijker over ingewikkelde verhaallijnen, zoals de laatste aflevering van 
de Britse series “Black Mirror” en “Bandersnatch”; 

- geautomatiseerde ondertiteling, zoals spraak-naar-tekstomzetting, voor kijkers met een 
beperking;

- geautomatiseerde inhoudsmoderatie over audiovisuele inhoud.

Hoewel kunstmatige intelligentie culturele en creatieve inhoud van hoge kwaliteit voortbrengt 
en daarmee een grote verscheidenheid aan mogelijkheden, geeft de gecentraliseerde 
verspreiding van en toegang tot dergelijke inhoud aanleiding tot diverse punten van zorg op 
ethisch en juridisch gebied, met name wat betreft gegevensbescherming, vrijheid van 
meningsuiting en culturele verscheidenheid. 

Culturele en creatieve werken, in het bijzonder audiovisuele werken, worden voornamelijk 
verspreid via
grote gecentraliseerde platforms, die mediagebruik afhankelijk stellen van de algoritmes die 
door de platforms zelf zijn ontwikkeld. 

De rapporteur wijst erop dat gepersonaliseerde aanbevelingen die gebaseerd zijn op 
algoritmes, nadelig kunnen zijn voor de culturele en taalkundige verscheidenheid, doordat zij 
verhinderen dat er ondervertegenwoordigde culturele en creatieve inhoud verschijnt in de 
door deze systemen aangedragen suggesties. Op de grootste platforms zijn de criteria voor het 
selecteren of aanbevelen van een werk noch transparant, noch controleerbaar. Bovendien 
worden ze hoogstwaarschijnlijk vastgesteld op basis van economische factoren die uitsluitend 
gunstig zijn voor deze platforms. 

De kwestie van culturele en taalkundige verscheidenheid in aanbevelingssystemen is daarom 
van essentieel belang en moet aan de orde worden gesteld. De rapporteur dringt aan op de 
vaststelling van een duidelijk rechtskader voor transparante, verantwoorde en inclusieve 
algoritmes, om zo de culturele en taalkundige verscheidenheid te beschermen en te 
bevorderen.

Regelgevingskwesties die voortvloeien uit de toepassing van kunstmatige intelligentie in de 
audiovisuele sector staan tevens in verband met bestaande rechtshandelingen zoals de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten. Ten aanzien van de urgentie van en/of het geschikte moment – 
vanuit politiek oogpunt – voor toekomstige aanpassingen van deze dossiers aan kunstmatige 
intelligentie zou daarom wellicht een meer diepgaande beoordeling nodig zijn.

Zelfs als kunstmatige intelligentie de positie van tal van kunstenaars kan helpen verbeteren, 
en daarmee de culturele en creatieve sectoren welvarender maakt en de culturele 
verscheidenheid stimuleert, kan het nog zo zijn dat het merendeel van de kunstenaars en 
ondernemers niet bekend is met KI-instrumenten. 
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Over het algemeen hebben kunstenaars onvoldoende technische kennis, waardoor zij geen 
kans krijgen om met machinaal leren te experimenteren en zij er ook niet de vruchten van 
kunnen plukken. Daarom is het belangrijk om na te gaan welke vaardigheden er in de nabije 
toekomst nodig zullen zijn. Tegelijkertijd moeten de opleidingsstelsels worden verbeterd, ook 
op het gebied van bijscholing en nascholing, en moet een leven lang leren gedurende het 
gehele werkzame leven en daarna worden gewaarborgd. 

In dit verband stelt de rapporteur voor een waarnemingscentrum voor kunstmatige 
intelligentie op te richten, met als doel om empirisch onderbouwd toezicht op nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie te harmoniseren en mogelijk 
te maken, zodat de controleerbaarheid van en de verantwoording ten aanzien van KI-
toepassingen in de culturele en creatieve sectoren niet langer in twijfel hoeven te worden 
getrokken.

(v) Nepnieuws tegengaan

Technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie worden steeds vaker gebruikt om 
nepnieuws te verspreiden, vooral met behulp van zogenaamde “deepfakes”. 
Deepfakes zijn synthesebeelden of -video's die door kunstmatige intelligentie worden 
gegenereerd aan de hand van zowel machines voor deep learning als generatieve 
antagonistische netwerken (GAN). Mensen kunnen deepfakes niet van echt onderscheiden. 
Deepfakes kunnen worden ingezet voor allerlei soorten bedrog, maar worden het meest 
gebruikt voor gezichtsverwisselingen, van goedmoedige scherts en het bewerken van 
filmmateriaal tot schadelijke onwaarheden, gerichte pesterijen, deepfake-porno of financiële 
fraude. Het gevaar van deepfakes is dat ze mensen ten onrechte doen geloven dat iets waar is. 
Hierdoor kunnen deepfakes worden ingezet als een uiterst krachtig en doeltreffend wapen 
voor online-desinformatie, dat zich viraal verspreid op platforms en sociale media, waar het 
de publieke opinie, stemmingen en verkiezingsuitslagen kan beïnvloeden. 

Hoewel kunstmatige intelligentie dikwijls de zwarte piet krijgt toegespeeld vanwege haar rol 
bij de verspreiding van nepnieuws, kan het ook juist bij de strijd tegen nepnieuws en 
desinformatie een belangrijke rol vervullen, zoals blijkt uit projecten als “Fake News 
Challenge”. Systemen voor kunstmatige intelligentie kunnen nepnieuws dat door kunstmatige 
intelligentie is gegenereerd, onderwerpen aan reverse-engineering. Ook kunnen ze 
gemanipuleerde inhoud helpen opsporen. Wel worden de algoritmes aan de hand waarvan 
deepfakes worden gegenereerd steeds geavanceerder, waardoor ze ook steeds moeilijker 
kunnen worden opgespoord.

De rapporteur benadrukt daarom dat de verspreiding van nepnieuws en online-
desinformatie, wat neerkomt op misbruik van kunstmatige intelligentie, moet worden 
aangepakt, met name door na te gaan op welke manieren deepfakes op doeltreffende 
wijze kunnen worden opgespoord.


