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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI) 
in een snel tempo evolueren en KI al enkele jaren een rol speelt in ons dagelijks leven; 
overwegende dat KI en robotica innovatie stimuleren, wat tot nieuwe bedrijfsmodellen 
leidt, en dat zij een sleutelrol spelen in de transformatie van onze samenlevingen en de 
digitalisering van onze economieën in tal van sectoren, zoals industrie, gezondheidszorg, 
bouw en vervoer;

B. overwegende dat China en de Verenigde Staten de leidende landen zijn op het gebied 
van KI-technologieën en de EU nu flink achterloopt; overwegende dat de EU deze 
achterstand niet zal kunnen inhalen zonder een gecoördineerde aanpak op Europees 
niveau; overwegende dat een gemeenschappelijke aanpak van KI de EU in staat zou 
stellen haar waarden wereldwijd beter te promoten en een grotere en effectievere rol 
te spelen op het wereldtoneel;

C. overwegende dat ongeveer een kwart van alle industriële robots en de helft van alle 
professionele dienstenrobots in de wereld door Europese bedrijven worden geproduceerd 
en de EU dus al belangrijke troeven in handen heeft waarop zij haar Europees 
industriebeleid zou moeten baseren;

D. overwegende dat het met een gemeenschappelijke aanpak gemakkelijker zal worden 
KI-technologieën ten behoeve van de samenleving te ontwikkelen, terwijl zo ook wordt 
ingegaan op de uitdagingen die deze technologieën vormen, teneinde innovatie te 
bevorderen, de kwaliteit van op KI gebaseerde producten en diensten te verhogen, de 
vertrouwdheid van de consument met KI-technologieën en robotica te verbeteren, 
alsook zijn vertrouwen in deze technologieën, en de versnippering van de interne markt 
te voorkomen;

E. overwegende dat KI en robotica moeten worden ontwikkeld voor de samenleving in haar 
geheel; overwegende echter dat in 2017 plattelandsgebieden grotendeels uitgesloten zijn 
gebleven van de voordelen van KI, aangezien 8 % van de woningen geen toegang heeft 
tot een vast netwerk en 53 % niet kan profiteren van enige geavanceerde technologie 
(VDSL, Cable Docsis 3.0 of FTTP);

F. overwegende dat voor de ontwikkeling van KI-diensten en -producten connectiviteit, 
vrij verkeer van gegevens en toegankelijkheid van gegevens binnen de EU vereist zijn; 
overwegende dat het gebruik van geavanceerde dataminingtechnieken in diensten en 
producten de kwaliteit van de besluitvorming, en dus de keuze van de consument, en 
de bedrijfsprestaties kan helpen verbeteren;

G. overwegende dat cyberbeveiliging van vitaal belang is om ervoor te zorgen dat gegevens 
niet opzettelijk worden beschadigd of worden misbruikt om KI te laten functioneren 
op een manier die schadelijk is voor burgers of bedrijven, wat het vertrouwen van de 
industrie en de consument in KI zou ondermijnen; overwegende dat de ontwikkelingen 
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in KI ertoe leiden dat er voor acties en besluiten steeds meer op deze systemen wordt 
gerekend, wat dan weer hoge niveaus van cyberweerbaarheid in de EU vergt om 
bescherming te bieden tegen lekken en fouten in de cyberbeveiliging;

H. overwegende dat technologische ontwikkelingen op het gebied van slimme producten 
en diensten ten goede kunnen komen aan de kenniseconomie, die gebaseerd is op de 
kwantiteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de beschikbare informatie, wat kan leiden 
tot een betere aanpassing aan de behoeften van de consument;

I. overwegende dat de consument moet kunnen vertrouwen op de technologie waarmee hij 
interageert, en dat er daarom moet worden ingegaan op de ethische bezwaren over de 
ontwikkeling van KI en robotica; overwegende dat de EU haar respons op deze bezwaren 
moet stoelen op de eerbiediging van de waarden die zijn vastgelegd in artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de EU; 
overwegende dat de door de Commissie opgerichte deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie tegen eind 2018 ontwerp-richtsnoeren voor KI-ethiek 
zal opstellen;

1. onderstreept dat de eerste en belangrijkste voorwaarde voor een inhaalslag van de EU 
op het gebied van KI is dat zij binnen een gemeenschappelijk kader optreedt;

2. benadrukt dat de EU nog verder van deze doelstelling verwijderd blijft door 
ongecoördineerde acties op het gebied van O&O, uiteenlopende besluiten op het gebied 
van regelgeving en acties op internationaal niveau;

3. merkt op dat een aantal lidstaten al hun eigen nationale KI-strategieën hebben en is 
verheugd over het feit dat alle lidstaten in april 2018 een verklaring van samenwerking 
op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben ondertekend, alsook over het 
komende gecoördineerde plan betreffende KI tussen de Commissie en de lidstaten, 
maar roept alle betrokken partijen op om te streven naar het hoogst mogelijke niveau van 
samenwerking;

Een samenleving die wordt ondersteund door kunstmatige intelligentie en robotica

4. herinnert eraan dat Europa beschikt over een toonaangevende KI-
onderzoeksgemeenschap, die 32 % van de KI-onderzoeksinstellingen in de wereld 
vertegenwoordigt;

5. onderstreept dat EU-onderzoekers nog steeds aanzienlijk minder verdienen dan hun 
collega's in de VS en China en dat dit zoals bekend de belangrijkste reden is waarom zij 
Europa verlaten; roept de Commissie en de lidstaten op om zich te richten op het 
aantrekken van toptalent voor Europese bedrijven en dringt er bij de lidstaten op aan 
aantrekkelijke voorwaarden te creëren;

6. benadrukt het belang van gerichte maatregelen om ervoor te zorgen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen in staat zijn om KI-
technologieën aan te wenden en ervan te profiteren; is van mening dat 
effectbeoordelingen van de gevolgen van nieuwe EU-wetgeving voor de technologische 
ontwikkeling van KI verplicht moeten zijn en dat dergelijke effectbeoordelingen ook 
op nationaal niveau moeten worden overwogen;
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7. roept de Commissie op om, ter bevordering van een regelgevingskader dat gunstig is voor 
de ontwikkeling van KI en in overeenstemming met het beginsel van betere regelgeving, 
de huidige wetgeving regelmatig opnieuw te evalueren om ervoor te zorgen dat deze 
geschikt is voor het doel van KI, met inachtneming van de fundamentele waarden van de 
EU, en ernaar te streven nieuwe voorstellen te wijzigen of te vervangen wanneer blijkt 
dat dit niet het geval is;

8. beveelt aan om de connectiviteit in verwaarloosde gebieden, zoals plattelandsgebieden en 
verwaarloosde sectoren, verder te verbeteren om een werkelijk inclusieve digitale 
transitie tot stand te brengen;

9. wijst erop dat KI-technologieën bij een veralgemeend gebruik bepaalde beroepen zouden 
kunnen vervangen, met name de beroepen die het meest waarschijnlijk geautomatiseerd 
zullen worden, en dat zij zullen zorgen voor de creatie van nieuwe beroepen; herinnert 
eraan dat een aanzienlijk deel van de EU-bevolking – 37 % van de beroepsbevolking –
niet over digitale basisvaardigheden beschikt; onderstreept dat de Commissie een 
aanzienlijk tekort aan ICT-deskundigen voorspelt, waardoor tegen 2020 
750 000 vacatures zullen ontstaan;

10. dringt er bij de lidstaten op aan hun beroepsopleidings- en onderwijsstelsels te 
moderniseren teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke vooruitgang en 
ontwikkelingen op het gebied van KI, in overeenstemming met de richtlijn betreffende 
een evenredigheidsbeoordeling en de richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, en om de professionele diensten van de EU in de komende decennia 
wereldwijd concurrerend te maken;

Het technologische pad op weg naar kunstmatige intelligentie en robotica

11. gelooft dat met de nieuwe regels voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden 
gegevens in de Unie steeds meer gegevens beschikbaar kunnen komen voor 
datagestuurde innovatie, waardoor het voor kmo's en startende ondernemingen 
gemakkelijker wordt om innovatieve KI-gebaseerde diensten te ontwikkelen en nieuwe 
markten te betreden, terwijl burgers en bedrijven kunnen profiteren van betere producten 
en diensten;

12. herinnert eraan dat in de verordening betreffende het vrije verkeer van niet-
persoonsgebonden gegevens bepaald is dat indien de technologische ontwikkelingen het 
mogelijk maken geanonimiseerde gegevens om te zetten in persoonsgegevens, dergelijke 
gegevens als persoonsgegevens moeten worden behandeld, en dat Verordening (EU) 
2016/679 dienovereenkomstig van toepassing is;

13. erkent het potentieel van gegevensuitwisseling in de context van de toekomstige 
ontwikkeling van deep learning, met name wat betreft datasets met een hoge toegevoegde 
waarde, gezien de aanzienlijke maatschappelijke of sociaaleconomische voordelen en 
de geschiktheid ervan voor het creëren van diensten en toepassingen met toegevoegde 
waarde;

14. onderstreept het belang van open, niet-persoonsgebonden gegevens uit openbare en 
particuliere bronnen en is van mening dat een regelgevingskader, met inbegrip van het 
hergebruik van overheidsinformatie, de toegang tot open gegevens en interoperabiliteit 
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moet ondersteunen; vraagt met aandrang aan de Commissie dat zij zich beraadt over 
de oprichting van een veilige en vrijwillige centrale toegangspoort voor het 
vergemakkelijken van de uitwisseling van niet-persoonsgebonden gegevens op 
EU-niveau, teneinde het verzamelen van gegevens te vereenvoudigen;

15. onderstreept dat consumentenvertrouwen van essentieel belang is voor de ontwikkeling 
van KI en dat op KI gebaseerde systemen steeds meer consumentengegevens verwerken, 
waardoor ze een belangrijk doelwit voor cyberaanvallen worden; wijst er ook op dat KI 
moet functioneren op een manier die niet schadelijk is voor burgers en consumenten en 
meent dat daarom de integriteit van de gegevens en algoritmen waarop het gebaseerd is, 
gewaarborgd moet worden;

16. benadrukt dat het belangrijk is verstorende ontwikkelingen in en omtrent de ontwikkeling 
van KI te herkennen, te identificeren en te monitoren; moedigt het onderzoek naar KI aan 
om zich ook te richten op de detectie van per ongeluk of kwaadwillig beschadigde KI en 
robotica;

Industriebeleid

17. is van mening dat de Unie beter gewapend moet zijn tegen cyberaanvallen; spoort aan 
tot het snel voltooien van de strategie inzake cyberbeveiliging, die moet zorgen voor de 
ontwikkeling en invoering van veilige, cyberaanvalbestendige KI- en roboticasystemen, 
met name via de ontwikkeling van EU-certificeringsregelingen; is van mening dat 
ENISA een actieplan inzake cyberbeveiliging op het gebied van KI moet opstellen, 
waarmee de bedreigingen en zwakke punten die voor KI specifiek zijn beoordeeld en 
aangepakt moeten worden;

18. onderstreept dat een sterke en concurrerende KI- en robotica-industrie niet alleen met 
overheidsmiddelen kan worden ontwikkeld; benadrukt dat particuliere middelen moeten 
worden gemobiliseerd om innovatie te bevorderen en een goed ontwikkelde KI- en 
robotica-industrie in de EU tot stand te brengen;

19. herinnert eraan dat KI en robotica weliswaar al lang worden toegepast in de industrie, 
maar dat er steeds meer vooruitgang wordt geboekt op dit gebied en dat dit zorgt voor 
ruime en diverse toepassingen in alle menselijke activiteiten; is van mening dat elk 
regelgevend kader de nodige flexibiliteit moet hebben om te kunnen innoveren en nieuwe 
KI-technologieën en -toepassingen te ontwikkelen; onderstreept dat regelgeving geen 
belemmering mag vormen voor onderzoek en ontwikkeling in de particuliere sector;

20. vraagt dat de Commissie ervoor zorgt dat digitale-innovatiehubs niet leiden tot het 
creëren van extra administratieve lagen, maar gericht zijn op het versnellen van 
investeringen in projecten die hun doeltreffendheid hebben bewezen; verzoekt de 
Commissie zich te concentreren op subsidies en financiële steun voor particuliere 
O&O-projecten; beklemtoont dat meer gebruik moet worden gemaakt van publiek-private 
partnerschappen in KI;

21. is van mening dat KI een grote troef zal zijn voor de toepassing van het "once only"-
beginsel, waardoor de combinatie van databanken en informatie uit verschillende bronnen 
mogelijk wordt en zodoende de interactie tussen burgers en overheidsdiensten wordt 
vergemakkelijkt;
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Juridisch kader voor kunstmatige intelligentie en robotica

Een interne markt voor kunstmatige intelligentie

22. meent dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat het genereren van gegevens plaatsvindt 
op basis van het beginsel "open door ontwerp en door standaardinstellingen", en dat zij 
tegelijkertijd moeten zorgen voor een consequent beschermingsniveau ten aanzien van 
doelstellingen van algemeen belang, met inbegrip van openbare veiligheid of 
bescherming van persoonsgegevens, ook waar het gevoelige informatie met betrekking 
tot kritieke infrastructuren betreft;

Verantwoorde ontwikkeling en vrij verkeer van slimme goederen

23. onderstreept het belang van het beginsel van wederzijdse erkenning bij het 
grensoverschrijdende gebruik van slimme goederen, met inbegrip van robots en 
roboticasystemen; herinnert eraan dat, indien nodig, tests, certificering en 
productveiligheid ervoor moeten zorgen dat bepaalde goederen veilig zijn qua ontwerp 
en standaardinstellingen; wijst er in dit verband op dat ook moet worden gewerkt aan 
de ethische aspecten van KI;

24. benadrukt dat KI wordt toegepast in diverse sectoren waar standaardisering van groot 
belang is, zoals slimme productie, robots, autonome auto's, virtuele realiteit, 
gezondheidszorg en gegevensanalyse, en is van mening dat de standaardisering van KI op 
EU-niveau innovatie zal bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming 
zal garanderen; erkent dat er wel tal van normen bestaan op het gebied van veiligheid, 
betrouwbaarheid, interoperabiliteit en beveiliging, maar dat verdere bevordering en 
ontwikkeling van gemeenschappelijke normen voor robotica en KI noodzakelijk is en een 
van de prioriteiten van de Unie moet zijn; roept de Commissie op om, in samenwerking 
met de EU-normalisatie-instellingen, proactief te blijven samenwerken met internationale 
normalisatie-instellingen om de normen op dit gebied te verbeteren;

25. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan het op kleine schaal live testen van 
innovatieve producten en technologieën (de zogenaamde sandboxinnovatie) te 
bevorderen voordat dergelijke producten op de markt worden gebracht;

26. erkent dat robotica en KI-technologie steeds meer worden gebruikt in zelfrijdende 
voertuigen, zoals zelfrijdende auto's en civiele drones; stelt vast dat sommige lidstaten 
al wetgeving op dit gebied uitvaardigen of zulks overwegen, wat kan leiden tot een 
lappendeken van nationale wetten waardoor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen 
belemmerd wordt; dringt daarom aan op één enkel pakket van EU-regels waarin het juiste 
evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van en de potentiële risico's voor 
gebruikers, bedrijven en andere betrokken partijen, en waarmee tegelijk overregulering 
inzake robotica en KI-systemen wordt voorkomen;

Vrije verlening van KI-gestuurde diensten

27. herinnert eraan dat de technologieën voor analyse, exploitatie en verwerking van 
gegevens, zoals machinaal leren, KI en het internet van de dingen, voortdurend evolueren 
en dat dankzij de snelle technologische evolutie nieuwe diensten en nieuwe toepassingen 
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kunnen worden gecreëerd, die gebaseerd zijn op het gebruik, de aggregatie of de 
combinatie van gegevens;

28. herinnert eraan dat veel beleidsaspecten die relevant zijn voor op KI-gebaseerde diensten, 
met inbegrip van regels inzake consumentenbescherming en beleid inzake ethiek en 
aansprakelijkheid, bestreken worden door het bestaande regelgevingskader voor diensten, 
namelijk de dienstenrichtlijn, de richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en de richtlijn inzake elektronische handel;

29. onderstreept dat de mens altijd de eindverantwoordelijkheid moet dragen voor de 
besluitvorming, met name voor professionele diensten zoals de medische, juridische en 
boekhoudkundige beroepen; is van mening dat moet worden nagedacht over de vraag of 
toezicht door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar noodzakelijk is om legitieme 
doelstellingen van algemeen belang te beschermen en diensten van hoge kwaliteit te 
leveren;

30. erkent het belang van betere digitale diensten, zoals virtuele assistenten, chatbots of 
virtuele agenten, die een ongekende operationele efficiëntie opleveren, maar stelt ook met 
nadruk dat er een mensgerichte en marktgestuurde KI moet worden ontwikkeld om betere 
en betrouwbaardere beslissingen te kunnen nemen, gezien de limieten van de autonomie 
van KI en robotica;

Bescherming en responsabilisering van de consument

31. is van mening dat voor productie en individueel gebruik ontwikkelde KI-technologieën 
moeten worden onderworpen aan productveiligheidscontroles door 
markttoezichtautoriteiten en regels voor consumentenbescherming, waardoor waar nodig 
minimale veiligheidsnormen gewaarborgd worden en het risico van ongevallen als gevolg 
van interactie met of werken in de nabijheid van mensen wordt tegengegaan; meent dat 
ethiek en gegevensbescherming, waaronder bescherming van gegevens van derden en 
persoonsgegevens, wettelijke aansprakelijkheid en cyberbeveiliging punten zijn die in elk 
beleid inzake KI aandacht moeten krijgen;

32. herinnert eraan dat algoritmen de hoekstenen vormen van KI en robotica; roept de 
lidstaten op ervoor te zorgen dat voor KI alleen gegevens van hoge kwaliteit worden 
gebruikt, en met name dat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar zijn, om het 
vertrouwen en de acceptatie van de consument te waarborgen; herinnert er in dit verband 
aan dat de besluitvormingsprocessen van KI-technologieën en de onpartijdigheid van 
algoritmen verklaarbaar moeten zijn, terwijl tegelijk de EU-wetgeving, met name wat 
handelsgeheimen betreft, in acht moet worden genomen en dat er herzieningsstructuren 
moeten worden gecreëerd om eventuele fouten in door KI genomen besluiten te 
corrigeren;

33. benadrukt het belang van gebruikersvriendelijke KI voor het bevorderen van het 
consumentenvertrouwen; is van mening dat wanneer definitieve en permanente 
beslissingen worden genomen door KI en niet door mensen, de consumenten hiervan 
op de hoogte moeten worden gesteld en dat zij bij een mens terecht moeten kunnen voor 
controle en verhaal; benadrukt dat gebruikers bij interactie met een geautomatiseerd 
systeem moeten worden geïnformeerd over de manier waarop zij een mens kunnen 
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bereiken en hoe kan worden gewaarborgd dat de beslissingen van een systeem kunnen 
worden gecontroleerd en gecorrigeerd;

34. neemt kennis van het werkdocument van de diensten van de Commissie van 25 april 
2018 over de aansprakelijkheid voor opkomende digitale technologieën 
(SWD(2018)0137); neemt nota van de conclusie dat het huidige aansprakelijkheidskader 
weliswaar nog steeds stabiel is en goed werkt, maar dat het door de deskundigengroep 
inzake aansprakelijkheid moet worden herzien in het licht van de nieuwe KI-
technologieën, zodat het geschikt is voor het beoogde doel en het de standpunten van de 
consument, de vernieuwers en bedrijven die in de EU actief zijn, in aanmerking neemt;

35. benadrukt dat de burgers, en met name de jongere burgers, moeten worden voorgelicht 
over de werking van KI; dringt aan op meer empowerment van EU-burgers en 
consumenten door KI meer beschikbaar te maken voor burgers, consumenten en de 
maatschappelijke organisaties; is van mening dat dit kan worden bereikt door een 
intensievere en wijdverspreide voorlichting voor een beter begrip van KI.
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