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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat robotica geen nieuwigheid zijn; overwegende dat robotica een rol 

kunnen en daadwerkelijk vervullen voor een verandering van onze maatschappij ten 

goede; overwegende dat robotica en kunstmatige intelligentie een actieve rol kunnen 

spelen bij de digitalisering van de economie in een groot aantal sectoren zoals industrie, 

gezondheidszorg, bouw en vervoer, en voordelen kunnen opleveren als innovatie, 

minder blootstelling aan risicovolle arbeidsomstandigheden en nieuwe 

bedrijfsmodellen, en dat de Unie de ontwikkelingen op dit gebied moet aangrijpen om 

de digitale binnenmarkt vooruit te helpen; 

B. overwegende dat robots steeds meer in dichte nabijheid van mensen functioneren en dat 

de markt voor robotmatige diensten gestaag groeit hetgeen nieuwe voordelen brengt 

voor de samenleving zonder dat kwesties rond veiligheid en aansprakelijkheid uit het 

oog mogen worden verloren; 

C. overwegende dat de inzet van robotica, ondanks de onmiskenbare voordelen, 

veranderingen op de arbeidsmarkt teweeg kunnen brengen en er daarom moet worden 

nagedacht over de toekomst van onderwijs, werkgelegenheid en sociaal beleid; 

D. overwegende dat de verkoop en productie van robots tussen 2010 en 2014 sterk zijn 

gestegen, met een stijging van bijna 30 % in 2014 alleen, met name in de 

elektronicasector; 

E. overwegende dat de digitale transformatie in de Europese maakindustrie, nu goed voor 

15 % van het EU BNP, een meerwaardepotentieel kan bieden van 1,25 triljoen EUR in 

20251 en dat invoering van autonome robot-technologie de Europese industriële 

productie kan doen toenemen en een groot concurrentieel voordeel voor Europa zou 

kunnen brengen; 

F. overwegende dat machinaal leren immense economische en innovatieve voordelen voor 

de samenleving oplevert omdat dit het vermogen om gegevens te analyseren sterk 

verbetert, maar tegelijk ook nieuwe uitdagingen creëert om niet-discriminatie, degelijke 

verwerking, toegang tot informatie en begrijpelijkheid in het besluitvormingsproces te 

waarborgen; 

G. overwegende dat door de ontwikkelingen op het gebied van medische toepassingen, 

zoals robotische prothesen en implantaten, mensen die ze krijgen zeer sterk afhankelijk 

worden van de beschikbaarheid van onderhoud, reparaties en verbeteringen; 

H. overwegende dat gegevensbescherming en respect voor de intellectuele eigendom in 

overweging moeten worden genomen bij de ontwikkeling van alle nieuwe 

                                                 
1 STOA, Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems, Scientific Foresight Study (mei 2016), Annex 1, 

p. 37. 
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technologische en productieve paradigma's; 

I. overwegende dat veel derde landen richtsnoeren en wetgeving op gebied van robotica 

hebben uitgevaardigd terwijl ook enkele lidstaten serieus aandacht aan deze materie zijn 

gaan schenken;  

1. stelt met nadruk dat een aanpak op EU-niveau de ontwikkeling kan bevorderen door 

versnippering van de interne markt te voorkomen, en onderstreept tevens dat het 

principe van wederzijdse erkenning belangrijk blijft bij het grensoverschrijdende 

gebruik van robots en roboticasystemen; herinnert eraan dat met keuring, certificering 

en markttoelating in één enkele lidstaat al moet kunnen worden volstaan; 

2. onderstreept dat deze benadering gepaard moet gaan met effectief markttoezicht, met 

rechtsmiddelen en bevoegdheden voor de lidstaten om terugroepacties voor te schrijven 

en inbreuken te bestraffen; 

3. beklemtoont hoe belangrijk het is dat er ondersteuning wordt geboden aan kmo's en 

startende ondernemingen in de roboticasector die in deze sector nieuwe 

marktsegmenten creëren of robots gebruiken; 

4. steunt de ontwikkeling van een ambitieuze Europese strategie voor onderzoek en 

innovatie op het gebied van robotica om hun potentieel voor groei en werkgelegenheid 

in Europa zo goed mogelijk te benutten; 

5. erkent weliswaar dat reeds een beduidende hoeveelheid internationale normen bestaat 

op het punt van interoperabiliteit en veiligheid die alom in de industrie worden 

toegepast, maar acht verdere geharmoniseerde normering voor robotica en kunstmatige 

intelligentie nodig en rekent dit tot de normalisatieprioriteiten van de Unie met het oog 

op stimulering van innovatie en een hoog niveau van consumentenbescherming; 

beklemtoont dat het van essentieel belang is dat er in deze materie van de toekomst 

gemeenschappelijke, veilige en hoge normen worden uitgewerkt;   

6. vraagt de Commissie om zich in samenwerking met de Europese normalisatie-instanties 

proactief te blijven engageren met internationale normalisatie-instanties en de 

samenwerking met internationale partners te versterken voor de verdere verbetering van 

de normen op dit gebied; is in dit opzicht verheugd over de oprichting van speciale 

technische commissies, zoals ISO/TC 299 Robotica, die zich uitsluitend bezighouden 

met het opstellen van normen voor robotica; 

7. herinnert eraan dat verreweg de meeste normen worden ontwikkeld in reactie op een 

door het bedrijfsleven aangegeven behoefte en spoort de Europese en internationale 

normalisatie-instanties aan hun eigen normen steeds te blijven toetsen om er zeker van 

te zijn dat zij aan die behoeften beantwoorden; 

8. is van mening dat zowel de voor fabricage als voor individueel gebruik gebouwde 

robots aan regels inzake productveiligheid en consumentenbescherming moeten zijn 

onderworpen die minimale veiligheidsnormen inhouden en rekening houden met het 

verhoogde risico van ongevallen door de interactie met of het werken in de nabijheid 

van mensen; meent dat kwesties rond ethiek, gegevensbescherming, ook voor gegevens 

van derden en persoonsgegevens, aansprakelijkheid, onderwijs en training en 
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cyberveiligheid punten zijn die in elk beleid rond robotica aan de orde moeten komen;  

9. beklemtoont dat vanaf het ontwerp ingebouwde privacy en veiligheid belangrijk zijn bij 

de ontwikkeling van robots, evenals voorschriften voor het testen van robots met het 

oog op de veiligheid van de consument; 

10. benadrukt dat de menselijke waardigheid altijd centraal moet staan bij het gebruik van 

robots, vooral op het gebied van de gezondheidszorg; 

11. wijst erop dat voor vitale medische toepassingen zoals robotprothesen continue, 

duurzame toegang tot onderhoud, verbeteringen en met name software-updates die 

storingen en kwetsbaarheden verhelpen, moet worden gewaarborgd;  

12. is van oordeel dat in het werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal beleid van de 

lidstaten meer rekening moet worden gehouden met de gevolgen van robotisering; 

vraagt de Commissie hulp te bieden bij het streven naar een uniform regelgevingskader 

en grotere samenwerking tussen de lidstaten; verzoekt de Commissie aangepaste 

opleidingskaders te creëren om een tekort aan ICT-specialisten te voorkomen; 

13. onderkent dat robotica- en kunstmatige intelligentietechnologie steeds meer in 

zelfrijdende voertuigen, zoals zelfrijdende auto's en civiele drones, worden aangewend; 

stelt vast dat sommige lidstaten al wetgeving op dit gebied uitvaardigen of zulks 

overwegen, wat juist op dit terrein kan leiden tot een lappendeken van nationale wetten 

die de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen belemmeren; pleit daarom voor één stel 

EU-regels dat het juiste evenwicht weet te vinden tussen de belangen van de gebruikers, 

de ondernemingen en de andere betrokken partijen en tegelijk overregulering van 

robotica en robotsystemen vermijdt. 

14. vraagt meer samenwerking op regelgevingsgebied om bepaalde internationale 

akkoorden te wijzigen, zoals het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer van 8 

november 1968 en het Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake 

verkeersongevallen. 

15. meent dat in het geval van zelfrijdende voertuigen niet noodzakelijk de behoefte bestaat 

om het wettelijk regime van verzekeringen te vervangen of te wijzigen aangezien de 

huidige praktijk en de rechtsverhouding tussen bestuurder, constructeur en verzekeraar 

ook bij invoering van nieuwe technologieën in stand zullen blijven zoals in het verleden 

steeds het geval is geweest. 

16. beklemtoont dat het gebruik van robotica in de gezondheidszorg nu al een groeiende 

markt is, vooral bij robotchirurgie, waarin Europa een toonaangevende rol speelt; vraagt 

de Commissie om de juiste voorwaarden te scheppen waardoor het gebruik van deze 

technieken nog meer kan toenemen. 

17. vraagt de Commissie om meer middelen uit te trekken voor interdisciplinair onderzoek 

naar de sociale gevolgen van kunstmatige intelligentie en machinaal leren. 
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