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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie juridische zaken: 

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat teams bestaande uit zowel robots als mensen 85 %1 productiever kunnen 

zijn dan mensen of robots op zichzelf; overwegende dat robots de vaardigheden van 

mensen versterken en daardoor het gevaar van menselijke fouten zullen verminderen; 

B. overwegende dat de Unie op het gebied van industriële robotica een voortrekkersrol speelt 

en wat betreft levering en gebruik goed is voor een aandeel van meer dan 25 %2 en dat de 

groei op deze markt wordt geschat op 89% per jaar, waardoor de sector een industriële 

beleidsprioriteit wordt; 

1. is van oordeel dat robotica en kunstmatige intelligentie een belangrijke rol spelen bij het 

verbeteren van de concurrentiekracht en productiviteit van de Europese economie en op 

de middellange termijn meer invloed kunnen hebben op de concurrentiekracht van niet-

verwerkende industrieën zoals landbouw, vervoer, gezondheidszorg, veiligheid en 

nutsvoorzieningen; dringt er bij de Commissie op aan zich in te zetten voor een ambitieus 

en sectoroverschrijdend innovatievriendelijk beleid op het gebied van robotica en 

kunstmatige intelligentie, en daarbij integratie van technologieën in waardeketens en de 

ontwikkeling van innovatieve bedrijfsmodellen te bevorderen en de periode tussen 

innovatie en industrialisering te verkorten; verzoekt de Commissie te onderzoeken of 

herziening van wetgeving of ontwikkeling van Europese richtsnoeren noodzakelijk is om 

een gezamenlijke aanpak op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie te 

realiseren, zodat ondernemingen in de Unie tot schaalvergroting kunnen komen; 

2 stelt vast dat derde landen het strategische belang van robotica hebben erkend en het 

leiderschap van de Unie op de wereldmarkt willen overnemen, bijvoorbeeld door middel 

van overnames van producenten in de Unie; verzoekt de Commissie een industriële 

strategie uit te werken waarin aandacht wordt besteed aan de rol van strategisch 

belangrijke handelstakken, zoals robotica, en om in deze strategie toe te lichten hoe 

gewaarborgd kan worden dat banen, groei, kennis en een groot deel van de waardeketen 

voor de Unie behouden blijven; 

3. benadrukt dat innovatie op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie en 

integratie van robotica en technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie in de 

economie en de maatschappij alleen mogelijk zijn met behulp van een digitale 

infrastructuur die voorziet in universele connectiviteit; verzoekt de Commissie om met het 

oog op de digitale toekomst van de Unie een kader op te zetten dat tegemoetkomt aan de 

vereisten op het gebied van connectiviteit, en om ervoor te zorgen dat de toegang tot 

breedband- en 5G-netwerken volledig in overeenstemming is met het beginsel van 

netneutraliteit; 

                                                 
1 Volgens onderzoek van MIT op basis van gezamenlijke ervaringen van de autoproducenten BMW en 

Mercedes-Benz. 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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4. is er vast van overtuigd dat interoperabiliteit tussen systemen, instrumenten en 

clouddiensten, ontworpen met het oog op veiligheid en privacy, essentieel is voor de 

realtime uitwisseling van gegevens, waardoor robots en kunstmatige intelligentie 

flexibeler en autonomer kunnen worden; verzoekt de Commissie om een open omgeving 

(zoals open normen, innovatieve licentiemodellen, open platforms en transparantie) te 

bevorderen, om gebondenheid aan gesloten systemen die de interoperabiliteit beperken te 

voorkomen; benadrukt voorts dat een hoog niveau van veiligheid, beveiliging en privacy 

van gegevens die worden gebruikt voor de communicatie van mensen tot robots en 

kunstmatige intelligentie moet worden gewaarborgd; dringt er daarom bij de Commissie 

en de lidstaten op aan de beginselen inzake veiligheid en privacy in de ontwikkelingsfase 

op te nemen in hun beleid op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie en in de 

cyberbeveiligingsstrategie van de EU, en robotica en kunstmatige intelligentie tot een van 

de onderwerpen te maken die aan de orde worden gesteld tijdens de besprekingen van de 

adviesgroep op hoog niveau inzake cyberveiligheid die door de Commissie zal worden 

opgericht; 

5. merkt op dat toegang tot gegevens essentieel is voor innovatie op het gebied van 

algoritmes voor machineleren; verzoekt de Commissie een ambitieus kader en een 

ambitieuze strategie ten uitvoer te leggen op het gebied van open data en vrij verkeer van 

gegevens, waar met name het initiatief voor vrij gegevensverkeer deel van uitmaakt, in 

aansluiting op de wetgeving inzake gegevensbescherming en een hervormd intellectuele-

eigendomsrecht; benadrukt dat in het kader van het initiatief voor vrij gegevensverkeer de 

onderwerpen gegevenseigendom en bruikbaarheid van en toegang tot gegevens - 

onderwerpen die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling en het gebruik van 

robottechnologieën - verduidelijkt moeten worden; 

6. verzoekt de Commissie om de tussentijdse herziening van het MFK aan te grijpen om 

meer steun te verlenen aan het in het kader van Horizon 2020 gefinancierde programma 

Sparc, verkennende studies uit te voeren, open innovatie als strategische doelstelling te 

bevorderen, en een goed samenwerkingsklimaat te bevorderen tussen nationale en 

Europese instellingen, onderzoekers en normalisatie-instanties die talent aantrekken, en 

tevens in de particuliere sector, tussen internationale ondernemingen, kmo's en start-ups 

die van groot belang zijn voor innovatie en opening van nieuwe markten voor robotica op 

mondiaal niveau; wijst op de rol die publiek-private partnerschappen in dit verband 

kunnen spelen; 

7. benadrukt dat de ontwikkeling van robottechnologieën gericht moet zijn op het aanvullen 

van menselijke vaardigheden en niet op het vervangen van mensen; wijst erop dat een 

breder gebruik van robotica en kunstmatige intelligentie zal leiden tot automatisering van 

een aanzienlijk aantal banen, tot een verminderde blootstelling van mensen aan 

schadelijke en gevaarlijke situaties en tot veranderingen wat betreft werk en privéleven, en 

dat de gevolgen hiervan op de lange termijn onderzocht moeten worden en dat er 

maatregelen nodig zijn om te waarborgen dat alle sociale, milieu-, ethische, 

aansprakelijkheids- en onderwijsaspecten voldoende aandacht krijgen; acht het met name 

belangrijk dat in alle fasen van het onderwijs, van de eerste schooljaren tot scholing in het 

kader van een leven lang leren, de ontwikkeling van digitale vaardigheden, waaronder 

programmeren, deel uitmaakt van het lesprogramma; 

8. is van mening dat medische robots een steeds grotere rol zullen gaan spelen op het gebied 
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van microchirurgie en de uitvoering van repetitieve handelingen; merkt op dat het gebruik 

van robots kan leiden tot betere resultaten op het gebied van herstel, en dat robots zeer 

doeltreffende logistieke ondersteuning kunnen bieden binnen ziekenhuizen; 

 – onderstaande aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen: 

9. is van mening dat bij toekomstige wetgevingsinitiatieven op het gebied van robotica en 

kunstmatige intelligentie een breed scala aan betrokken partijen moet worden 

geraadpleegd, dat dergelijke wetgevingsinitiatieven gebaseerd moeten zijn op een 

permanente dialoog, en dat zij rechtszekerheid moeten creëren, zonder belemmeringen op 

te werpen voor innovatie op dit snel evoluerende technologische gebied; 

10. is van mening dat de Commissie samen met de eindgebruikers, robotica-ontwikkelaars, de 

onderzoeksgemeenschap en andere belanghebbenden een gedragscode moet ontwikkelen 

die als richtsnoer kan dienen voor activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van 

robotica en kunstmatige intelligentie; 

11. is van mening dat aanbevelingen met betrekking tot licenties de contractuele vrijheid 

moeten eerbiedigen en ruimte moeten bieden voor innovatieve licentieregelingen; 

waarschuwt voor de invoering van nieuwe intellectuele-eigendomsrechten op het gebied 

van robotica en kunstmatige intelligentie die innovatie en de uitwisseling van kennis 

zouden kunnen belemmeren; 
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