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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en 

onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat er in de Europese Unie 24 officiële talen zijn en meer dan 

60 nationale, regionale, minderheids-, gebaren- en migrantentalen; 

B. overwegende dat meer dan 20 Europese talen met digitale uitsterving worden bedreigd; 

overwegende dat taaltechnologieën een essentiële rol spelen voor het beschermen en 

bevorderen van de taaldiversiteit, met name in het geval van minder gebruikte talen; 

C. overwegende dat volgens de Unesco slechts 30 tot 50 % van de wereldwijde online-

inhoud Engels is; overwegende dat hoogwaardige machinevertaling en 

computerondersteunde vertaling zullen helpen om taalbarrières te overwinnen en 

meertalige toegang tot informatie te verbeteren; 

D. overwegende dat meertaligheid een van Europa's grootste troeven is, een grondbeginsel 

van de EU uitmaakt en bijdraagt tot nauwere contacten in een Europa voor de burger, 

maar ook een van Europa's grootste uitdagingen vormt en de ontwikkeling van de 

gigabitmaatschappij ten goede moet komen; 

E. overwegende dat de Commissie erkent dat de digitale eengemaakte markt meertalig 

moet zijn; overwegende dat er geen gemeenschappelijk EU-beleid is voorgesteld om het 

probleem van taalbarrières aan te pakken; 

F. overwegende dat de EU en haar instellingen de plicht hebben de taalkundige 

verscheidenheid op het Europese continent op te waarderen, te bevorderen en te 

eerbiedigen; 

G. overwegende dat de penetratie van de grensoverschrijdende e-handel zeer laag is; 

overwegende dat taaltechnologieën in Europa kunnen bijdragen tot grens- en 

taaloverschrijdende communicatie, de economische groei en de sociale stabiliteit 

kunnen doen toenemen, natuurlijke belemmeringen kunnen verminderen en aldus de 

cohesie en convergentie eerbiedigen en bevorderen en het concurrentievermogen van de 

EU in de wereld versterken; 

H. overwegende dat taaltechnologieën de communicatie en samenwerking in andere talen 

zullen vergemakkelijken, sprekers van verschillende talen gelijke toegang zullen bieden 

tot informatie en kennis, en IT-netwerkfunctionaliteiten zullen verbeteren; 

I. overwegende dat talen een groot deel uitmaken van het alsmaar groeiende bestand van 

big data; 

J. overwegende dat problemen met de toegang tot taalgegevens (met inbegrip van 

onlinegegevens en reeksen onderzoeksgegevens) de technologische ontwikkeling van 

taaltechnologieën belemmeren; 

K. overwegende dat enorm veel gegevens in menselijke talen zijn uitgedrukt; overwegende 

dat het beheer van taaltechnologieën tal van innoverende IT-producten en -diensten 
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voor industrie, handel, overheid, onderzoek, openbare diensten en administratie zou 

kunnen opleveren, wat natuurlijke belemmeringen en afzetkosten zou terugdringen; 

L. overwegende dat taaltechnologieën in Europa nog steeds een grote achterstand hebben, 

door de versplintering van de markt, onvoldoende investeringen in kennis en cultuur, 

ongecoördineerd onderzoek, ontoereikende financiering en juridische belemmeringen, 

maar dat ze momenteel in sneltreinvaart worden ontwikkeld en dat er een enorm 

potentieel is voor verdere vooruitgang; 

M. overwegende dat technologische ontwikkeling steeds meer op taal gebaseerd is en 

gevolgen heeft voor de groei en de maatschappij; overwegende dat er dringend behoefte 

is aan meer taalbewust beleid en technologisch maar ook echt multidisciplinair 

onderzoek en onderwijs op het gebied van digitale communicatie en taaltechnologieën 

en hun verband met de groei en de maatschappij; 

N. overwegende dat de beschikbaarheid van technologische hulpmiddelen zoals 

videospellen en educatieve toepassingen in minderheidstalen van cruciaal belang is voor 

de ontwikkeling van taalvaardigheden, met name bij kinderen; 

O. overwegende dat Europese menselijke taaltechnologieën een enorme kans vormen voor 

de EU, zowel in economisch opzicht als vanuit cultureel oogpunt; 

P. overwegende dat de topspelers op het gebied van taaltechnologieën niet Europees zijn 

en niet de specifieke behoeften van Europa aanpakken; 

Q. overwegende dat in de strategie voor een digitale eengemaakte markt slechts kort 

melding wordt gemaakt van meertalige diensten; 

R. overwegende dat er belangrijke doorbraken tot stand zijn gebracht op het gebied van 

artificiële intelligentie; overwegende dat taaltechnologieën van essentieel belang zijn 

om ervoor te zorgen dat artificiële intelligentie meertalig is; 

1. onderstreept dat de digitale eengemaakte markt niet tot stand kan worden gebracht 

zonder technologische oplossingen voor het wegnemen van de taalbarrières; verzoekt de 

Commissie een sterke en gecoördineerde strategie voor de meertalige digitale 

eengemaakte markt te ontwikkelen; 

2. steunt krachtig de ontplooiing van een gecoördineerd initiatief voor een robuust, 

duurzaam, grootschalig langetermijnprogramma voor de financiering van 

taaltechnologieën, met als wetenschappelijk doel natuurlijke talen te doorgronden en de 

efficiëntie te verbeteren door kennis, infrastructuur en middelen te delen; beklemtoont 

dat het financieringsprogramma moet worden uitgevoerd op Europees, nationaal en 

regionaal niveau, met deelname van onderzoekscentra, universiteiten, ondernemingen, 

met name kmo's en startende bedrijven, en andere relevante belanghebbenden; 

benadrukt dat het hierbij moet gaan om een open, cloudgebaseerd en interoperabel 

project dat moet zorgen voor opschaalbare en hoogwaardige basisinstrumenten voor 

verschillende taaltechnologische toepassingen; 

3. wijst op de inspanningen en de inzet van vrijwilligers met betrekking tot lokalisering en 

internationalisering bij de ontwikkeling van opensourcesoftware; beveelt aan ervoor te 
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zorgen dat opensourcegemeenschappen met alle financieringsregelingen voor 

menselijke taaltechnologieën kunnen werken en er gebruik van kunnen maken; 

4. onderstreept dat de technologische kloof tussen talen moet worden verkleind door de 

kennis- en technologieoverdracht te vergroten; 

5. benadrukt dat de culturele diversiteit en de meertaligheid in Europa gebaat kunnen zijn 

bij grensoverschrijdende toegang tot inhoud, met name voor educatieve doeleinden; 

6. dringt aan op acties en de nodige financiering om Europese kmo's en start-ups in staat te 

stellen gemakkelijker toegang te verkrijgen tot taaltechnologieën en deze toe te passen 

om hun online-activiteiten te verhogen door toegang te verwerven tot nieuwe markten 

en mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling, waardoor hun innovatiepeil stijgt en 

de werkgelegenheid toeneemt; 

7. dringt er bij de Commissie op aan een financieringsplatform voor menselijke 

taaltechnologie op te zetten, voortbouwend op de uitvoering van het zevende 

kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling, Horizon 2020 en de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF); is van mening dat de 

Commissie daarnaast de nadruk moet leggen op onderzoeksgebieden die nodig zijn om 

taal grondig te begrijpen, zoals computerlinguïstiek, linguïstiek, artificiële intelligentie, 

taaltechnologie, computerwetenschap en cognitieve wetenschap; 

8. benadrukt dat de EU, de lidstaten, universiteiten en andere openbare instellingen een rol 

te spelen hebben met betrekking tot het behoud van hun talen in de digitale wereld, door 

de ontwikkeling van gegevensbanken en vertaaltechnologieën voor alle talen van de 

EU, inclusief minder verbreide talen; verzoekt om coördinatie tussen onderzoek en 

industrie, met als gemeenschappelijke doelstelling het vergroten van de digitale 

mogelijkheden voor vertaling, en met open toegang tot de gegevens die nodig zijn voor 

technologische vooruitgang; 

9. merkt op dat de kloof tussen Engels en andere EU-talen op het gebied van technologie 

steeds breder wordt, wat leidt tot ongelijke toegang tot informatie tussen 

leeftijdsgroepen, tussen verschillende regio's en lidstaten, alsmede tussen mensen met 

uiteenlopende opleidingsniveaus; benadrukt dat de ongelijkheid zou afnemen als inhoud 

beschikbaar wordt gesteld in verschillende EU-talen; 

10. wijst erop dat taal een belemmering kan zijn voor de overdracht van wetenschappelijke 

kennis; stipt aan dat de meeste invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften in het 

Engels verschijnen, wat een grote verschuiving veroorzaakt in de totstandkoming en 

verspreiding van wetenschappelijke kennis; benadrukt dat met deze omstandigheden op 

het gebied van kennisproductie rekening moet worden gehouden in het Europese beleid 

en de Europese programma's op het gebied van onderzoek en innovatie; spoort de 

Commissie ertoe aan oplossingen te zoeken om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke 

kennis beschikbaar wordt gesteld in andere talen dan Engels, en de ontwikkeling van 

artificiële intelligentie voor natuurlijke taal te ondersteunen; 

11. wijst erop dat opensource- en opensoftwaresystemen de EU-burgers voordelen bieden, 

aangezien commerciële algoritmen niet openbaar toegankelijk zijn, terwijl iedereen 

opensourcealgoritmen kan onderzoeken en kan deelnemen aan de verdere ontwikkeling 
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van de technologie, hetgeen er op zijn beurt toe bijdraagt dat de machinetalen 

bijgewerkt blijven en goed blijven werken; 

12. wijst op het gevoelige karakter van bepaalde informatie die in vertaalsystemen wordt 

ingegeven, en die om redenen in verband met persoonsgegevens en privacy niet aan 

commerciële ondernemingen en hun gratis software kan worden toevertrouwd, 

aangezien onduidelijk is hoe zij gebruik kunnen maken van de via de 

vertaalprogramma's vergaarde informatie, bijvoorbeeld in het geval van 

gezondheidsgegevens; 

13. merkt op dat er behoefte is aan sectoroverschrijdend onderzoek en studies over de 

gevolgen van de minderheidsstatus van talen in de digitale wereld en de gevolgen 

hiervan voor gelijkheid en de toegang tot informatie; 

14. steunt de ontwikkeling van meertalige openbare e-diensten van Europese, nationale en, 

waar passend, regionale en lokale overheden met innoverende, inclusieve en 

assisterende taaltechnologieën, waardoor de ongelijkheid tussen talen en 

taalgemeenschappen wordt teruggedrongen, de gelijke toegang tot diensten wordt 

bevorderd, de mobiliteit van bedrijven, burgers en werknemers in Europa wordt 

gestimuleerd en een inclusieve, meertalige digitale eengemaakte markt tot stand wordt 

gebracht; 

15. merkt op dat taaltechnologieën eerst beschikbaar zijn in het Engels; is zich ervan bewust 

dat de grote internationale en Europese fabrikanten en bedrijven vaak ook 

taaltechnologieën ontwikkelen voor de grote Europese talen met een relatief grote 

markt: Spaans, Frans en Duits (voor deze talen ontbreken al hulpmiddelen in sommige 

subsectoren); wijst er echter op dat algemene actie op EU-niveau (beleid, financiering, 

onderzoek en onderwijs) moet worden ondernomen om de ontwikkeling van 

taaltechnologieën voor minder verbreide officiële EU-talen te garanderen, en dat 

speciale acties op EU-niveau (beleid, financiering, onderzoek en onderwijs) moeten 

worden ondernomen om regionale en minderheidstalen bij deze ontwikkeling te 

betrekken en om deze betrokkenheid aan te moedigen; 

16. benadrukt dat beter gebruik moet worden gemaakt van nieuwe technologische 

benaderingen, die gebaseerd zijn op een grotere computercapaciteit en betere toegang 

tot grote hoeveelheden gegevens, om de ontwikkeling te bevorderen van verregaand 

zelflerende neurale netwerken, die van menselijke taaltechnologieën een echte oplossing 

maken voor het probleem van taalbarrières; verzoekt de Commissie daarom voldoende 

financiering te garanderen om deze technologische ontwikkeling te ondersteunen; 

17. merkt op dat talen met minder sprekers passende steun moeten krijgen van 

belanghebbenden, inclusief lettergieterijen voor diakritische tekens, fabrikanten van 

toetsenborden en systemen voor inhoudsbeheer om inhoud in deze talen naar behoren 

op te slaan, te verwerken en weer te geven; verzoekt de Commissie na te gaan hoe tot 

deze steun kan worden aangemoedigd en hoe deze tot aanbeveling kan worden gemaakt 

in het aanbestedingsproces binnen de EU; 

18. onderstreept dat de samenwerking tussen de industrie en de eigenaren van gegevens 

moet worden geïntensiveerd; benadrukt dat het regelgevingskader moet worden 

aangepast en dat gezorgd moet worden voor een opener, interoperabeler gebruik en 
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verzameling van taalhulpbronnen; 

19. is van mening dat ICT-integratoren in de EU financiële prikkels moeten krijgen om de 

verstrekking van clouddiensten te versnellen, met het oog op een soepele integratie van 

menselijke taaltechnologieën in de toepassingen ervan inzake e-handel, met name om 

ervoor te zorgen dat kmo's de voordelen van automatische vertaling plukken; 

20. benadrukt dat Europa zijn leiderspositie op het gebied van artificiële intelligentie met 

betrekking tot taal moet veiligstellen; wijst erop dat Europese bedrijven in de beste 

positie verkeren om oplossingen te leveren die op maat gesneden zijn voor onze 

specifieke culturele, maatschappelijke en economische behoeften; 

21. verzoekt de Commissie financiële steun te verlenen voor de ondertiteling, 

nasynchronisatie en vertaling van videospellen en softwaretoepassingen in 

minderheidstalen; 

22. merkt op dat de bestaande digitale instrumenten en middelen voor minder gebruikte 

talen, inclusief de digitale beschikbaarheid van alle spellingswijzen en middelen voor de 

vertaling en digitalisering van gebarentaal, ontoereikend zijn; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten financiële steun te verlenen voor projecten die goede hulpmiddelen 

ontwikkelen, verzamelen en bevorderen, bijvoorbeeld versies van toetsenborden, 

woordenboeken, vertaalsoftware en goede praktijken voor het gebruik van talen die 

bedreigd worden door digitale uitsluiting. 
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