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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese 

Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 

Regio's over kunstmatige intelligentie voor Europa (COM(2018)0237), 

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over 

civielrechtelijke regels inzake robotica1, 

A. overwegende dat artificiële intelligentie (AI) een van de strategische technologieën voor 

de 21e eeuw is, zowel wereldwijd als in Europa; overwegende dat AI positieve 

veranderingen voor de Europese economie teweegbrengt en innovatie, productiviteit, 

concurrentievermogen en welzijn mogelijk maakt; 

B. overwegende dat het Europees kader voor AI gestoeld moet zijn op de volledige 

eerbiediging van de mensenrechten als omvat in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie, met name de beginselen van gegevensbescherming, privacy en 

veiligheid; 

C. overwegende dat een op mensen georiënteerde AI en machinaal leren nuttig zijn voor de 

Europese samenleving en kunnen helpen om een aantal van de meest urgente 

maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met concrete voordelen voor de burgers; 

1. roept de Commissie en andere bevoegde instellingen op om nauw samen te werken met 

onderzoekers uit verschillende disciplines om de potentiële positieve effecten van 

innovatieve toepassingen van AI vast te stellen, te ondersteunen en te bevorderen, de 

mogelijke schadelijke effecten van kwaadwillige of onachtzame toepassingen van AI te 

onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden, en instrumenten, beleidsmaatregelen en 

toereikende normen te ontwikkelen om het ethisch beheer van AI-toepassingen te 

verzekeren; benadrukt dat programma's voor kennisuitwisseling ontwikkeld moeten 

worden, met inbegrip van grensoverschrijdende programma's, en dat de ontwikkeling 

van gezamenlijke strategieën van organisaties uit het maatschappelijk middenveld 

vergemakkelijkt moet worden; merkt op dat optimale praktijken moeten worden 

vastgesteld in onderzoeksgebieden met meer beproefde methoden om problemen in 

verband met tweeërlei gebruik aan te pakken, zoals veiligheid en privacy, en dat die 

praktijken op het gebied van AI moeten worden toegepast; 

2. benadrukt dat kwaadwillige of onachtzame toepassingen van AI de digitale veiligheid 

en de fysieke en openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen, aangezien AI gebruikt 

kan worden voor grootschalige, gerichte en uiterst efficiënte aanvallen op de diensten 

van de informatiemaatschappij en daaraan gekoppelde toestellen, alsook voor 

desinformatiecampagnes, en in het algemeen om het recht van individuen op 

zelfbeschikking aan te tasten; benadrukt dat kwaadwillige of onachtzame toepassingen 

                                                 
1 
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van AI ook risico's met zich mee brengen voor de democratie en de grondrechten; 

3. benadrukt dat het recht op eerbiediging van het privéleven en de bescherming van 

persoonsgegevens, zoals verankerd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en in artikel 16 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), van toepassing is op alle gebieden van 

robotica en alle andere gebieden waarop AI gebruikt kan worden, met inbegrip van de 

analyse van big data, machinaal leren en het internet der dingen, en dat op het gebied 

van AI-systemen het rechtskader van de Unie betreffende gegevensbescherming 

volledig moet worden nageleefd; herhaalt zijn steun voor het "FinTech-actieplan: voor 

een meer concurrerende en innovatieve Europese financiële sector" van de Commissie, 

waarin nadruk wordt gelegd op de rol van regelgeving om technologische innovatie en 

een beter begrip van innovatieve zakelijke modellen en marktonwikkelingen te 

faciliteren, door de regulatoren toe te staan toezicht uit te oefenen op ondernemingen uit 

hoofde van het rechtskader van de EU; 

4. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat elk EU-regelgevingskader inzake 

kunstmatige intelligentie de privacy en vertrouwelijkheid van communicatie en de 

bescherming van persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van de beginselen van 

rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie, gegevensbescherming door ontwerp en 

door standaardinstellingen, doelbinding, opslagbeperking, nauwkeurigheid en 

gegevensminimalisatie, overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving van de 

Unie; is van oordeel dat elk toekomstig regelgevingskader regelmatig door de 

Commissie moet worden beoordeeld, met inachtneming van nieuwe technologische 

ontwikkelingen; 

5. benadrukt dat Europese normen voor AI gebaseerd moeten zijn op de beginselen van 

digitale ethiek, menselijke waardigheid, eerbiediging van de grondrechten, 

gegevensbescherming en beveiliging, en dat ernaar gestreefd moet worden deze 

beginselen door ontwerp te verzekeren om zo bij te dragen aan het vertrouwen van de 

gebruikers; benadrukt dat het belangrijk is het potentieel te benutten van de EU om een 

sterke infrastructuur te creëren voor AI-systemen die zijn geworteld in strenge normen 

voor gegevensbescherming en respect voor mensen; benadrukt dat systematisch 

geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van de nodige toekomstige expertise, met 

name in de opleiding van onderzoekers en het faciliteren van het delen van kennis 

tussen verschillende disciplines – met inbegrip van toegepaste ethiek – die 

gespecialiseerd zijn in AI-technologie, robotica en aanverwante gebieden; 

6. verzoekt de Commissie zich sterk te verzetten tegen de ontwikkeling en het gebruik van 

autonome wapensystemen met AI in elk EU-kader; 

7. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om de Europese AI-alliantie in het 

leven te roepen, die tot taak heeft alomvattende ethische richtsnoeren en 

beleidsaanbevelingen voor AI op te stellen; benadrukt het belang van actieve 

participatie in mondiale allianties en AI-fora om het delen van kennis en een goed 

begrip van de bezorgdheden met betrekking tot de privacy van gegevens, de 

transparantie en de beveiliging bij de ontwikkeling en toepassing van AI-systemen 

mogelijk te maken; verwelkomt in dit verband de werkzaamheden van de 

deskundigengroep op hoog niveau inzake artificiële intelligentie, die als stuurgroep voor 
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de werkzaamheden van de AI-alliantie fungeert; verzoekt de Commissie te zorgen voor 

de deelname van de gegevensbeschermingsautoriteiten aan deze groep op hoog niveau, 

de werkzaamheden op een open en transparante wijze te voltooien en de richtsnoeren te 

publiceren; vraagt de Commissie bovendien te blijven werken aan een EU-brede aanpak 

inzake AI, die voor mensen ontwikkeld en door mensen aangestuurd moet zijn, en actief 

te ijveren voor hoge EU-normen voor AI op internationale schaal; 

8. benadrukt dat elk AI-systeem moet worden ontwikkeld met inachtneming van de 

beginselen van transparantie en verantwoordingsplicht ten aanzien van algoritmen, 

zodat mensen de activiteiten ervan kunnen begrijpen; merkt op dat, om het vertrouwen 

te vergroten in en de progressie mogelijk te maken van AI, de gebruikers zich bewust 

moeten zijn van de wijze waarop hun gegevens, evenals andere gegevens en gegevens 

die uit hun gegevens afgeleid worden, worden gebruikt, en zij moeten weten wanneer 

zij communiceren of interageren met een AI-systeem of met mensen die door een AI-

systeem ondersteund worden; is van mening dat dit zal bijdragen tot een beter begrip en 

vertrouwen onder de gebruikers; benadrukt dat de verklaarbaarheid van besluiten een 

EU-norm moet zijn in overeenstemming met de artikelen 13, 14 en 15 van de GDPR; 

herinnert eraan dat de GDPR al voorziet in het recht te worden geïnformeerd over welke 

logica aan de gegevensverwerking ten grondslag ligt; benadrukt dat personen, 

overeenkomstig artikel 22 van de GDPR, het recht hebben om menselijke tussenkomst 

te vragen wanneer een besluit op basis van een geautomatiseerde verwerking hen in 

aanzienlijke mate treft; 

9. wijst erop dat de Commissie, het Europees Comité voor gegevensbescherming, 

nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en andere onafhankelijke toezichthoudende 

autoriteiten in de toekomst een cruciale rol moeten spelen ten aanzien van de 

bevordering van de transparantie, eerlijke rechtsbeoordeling en rechtszekerheid in het 

algemeen en, meer in het bijzonder, ten aanzien van concrete normen ter bescherming 

van de grondrechten en waarborgen in verband met de verwerking en de analyse van 

gegevens; dringt aan op nauwere samenwerking tussen de autoriteiten die belast zijn 

met het toezicht op of het reguleren van gedrag in de digitale omgeving; wenst dat aan 

die instanties voldoende middelen en personeel ter beschikking wordt gesteld; 

10. wijst op het belang van het aanpakken van "ontwikkelaarsvoorkeuren", en onderstreept 

de behoeft aan een divers personeelsbestand in alle takken van de IT-sector, en aan 

vrijwaringsmechanismen om te voorkomen dat vooroordelen op basis van gender en 

leeftijd in AI-systemen worden opgenomen; 

11. benadrukt dat een regelgevingskader opgezet moet worden om toe te zien op algoritmen 

en hun impact, bijgevolg met inbegrip van de mogelijkheid om onafhankelijke 

controleurs voor algoritmen in te zetten (of zelfs software-waakhonden, of een regulator 

die door geautomatiseerde AI-besluiten kan onderzoeken); 

12. benadrukt het belang van de kwaliteit en de nauwkeurigheid, alsook van de 

representatieve aard van de gegevens die gebruikt worden bij de ontwikkeling en 

toepassing van algoritmen, aangezien de kwaliteit van deze algoritmen staat of valt met 

de gegevens die gebruikt worden om ze te trainen; wijst erop dat zelfs kwalitatief 

hoogwaardige trainingsgegevens, als zij niet zorgvuldig en bewust worden gebruikt, het 

voortbestaan van discriminatie en onrechtvaardigheid in de hand kunnen werken; merkt 
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op dat het gebruik van kwalitatief inferieure, gedateerde, onvolledige of onjuiste 

gegevens in de verschillende fases van de gegevensverwerking kan resulteren in slechte 

voorspellingen en beoordelingen en daardoor in vooroordelen, die uiteindelijk kunnen 

leiden tot schendingen van de grondrechten van mensen of compleet onjuiste conclusies 

of onjuiste resultaten; is daarom van oordeel dat het belangrijk is in het tijdperk van big 

data te waarborgen dat algoritmen worden getraind met representatieve hoogwaardige 

gegevens om statistische gelijkheid te bereiken; benadrukt dat voorspellingen op basis 

van AI slechts een statistische waarschijnlijkheid kunnen bieden, zelfs als correcte 

kwalitatief hoogwaardige gegevens worden gebruikt; herinnert eraan dat volgens de 

GDPR de verdere verwerking van persoonsgegevens voor statistische doeleinden, met 

inbegrip van AI, alleen geaggregeerde gegevens mag opleveren die niet opnieuw op 

individuele personen kunnen worden toegepast; 

13. wenst dat de Commissie, de lidstaten en de gegevensbeschermingsautoriteiten 

algoritmische discriminatie en vertekening in kaart brengen en te vermijden of tot een 

minimum beperken, en dat zij een sterk en gemeenschappelijk ethisch kader opzetten, 

zowel voor de transparante verwerking van persoonsgegevens als voor 

geautomatiseerde besluitvorming, om te fungeren als richtsnoer voor gegevensgebruik 

en de handhaving van het Unierecht; 

14. moedigt vooruitgang ten gunste van de samenleving en het milieu aan, maar benadrukt 

dat onderzoek naar AI en daaraan verwante activiteiten verricht moeten worden in 

overeenstemming met het voorzorgsbeginsel en de grondrechten; benadrukt dat 

iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, verspreiding en 

toepassing van AI de menselijke waardigheid in acht moet nemen en moet eerbiedigen, 

alsook de zelfbeschikking en het welzijn – zowel fysiek als psychologisch – van het 

individu en de samenleving in haar geheel, moet anticiperen op mogelijke gevolgen 

voor de veiligheid, en de nodige voorzorgen moet nemen in verhouding tot het 

beschermingsniveau, met inbegrip van de snelle bekendmaking van factoren die de 

bevolking of het milieu in gevaar kunnen brengen; onderstreept de behoefte aan een 

gecoördineerde aanpak om te verzekeren dat frequent op risico's gebaseerde evaluaties 

worden verricht voor AI-systemen en hun onderdelen; onderstreept het belang van het 

ontwerpen en handhaven van een brede reeks controlevoorschriften en richtsnoeren 

voor de ontwikkeling en toepassing van AI-systemen, alsook veiligheids- en 

markeringsmechanismen gericht op het beperken van het risico van inbreuken; 

15. benadrukt dat de volgende beginselen toegepast moeten worden voor algemene 

strategieën inzake AI en robotica: 

a) Robots en kunstmatige intelligentie zijn instrumenten voor meerledig gebruik. Robots 

en kunstmatige intelligentie mogen niet uitsluitend of hoofdzakelijk worden ontworpen 

om mensen te doden of schade toe te brengen. Individuele rechten en fundamentele 

vrijheden moeten gewaarborgd zijn, met name menselijke integriteit (fysiek en 

mentaal), menselijke waardigheid en identiteit. Er wordt met klem gewezen op het 

primaat van de mens boven het belang van uitsluitend de wetenschap of de 

maatschappij; 

b) Mensen zijn verantwoordelijke actoren. Wetgevers moeten ervoor zorgen dat 

opkomende technologieën voldoen aan bestaande wetten en de grondrechten; 
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c) Net als andere producten moeten robotten en kunstmatige intelligentie worden 

ontworpen als veilige producten die geschikt zijn voor het beoogde doel; 

d) Robots en kunstmatige intelligentie zijn vervaardigde voorwerpen. Zij moeten niet 

worden ontworpen om kwetsbare gebruikers op een bedrieglijke manier uit te buiten; 

het machinale karakter ervan moet daarentegen transparant zijn; 

e) De juridische verantwoordelijkheid voor een robotica- of AI-systeem moet aan een 

persoon worden toegewezen. In het geval van grove nalatigheid met betrekking tot 

veiligheid en beveiliging, moeten fabrikanten verantwoordelijk worden gehouden, ook 

als gebruikersovereenkomsten aansprakelijkheidsuitsluitingsclausules bevatten; 

16. benadrukt dat de bevolking betrokken moet worden in het AI-ontwikkelingsproces; 

verzoekt de Commissie daarom alle algoritmen, instrumenten en technologie die 

publiek gefinancierd of medegefinancierd worden als open bronnen te publiceren; 

17. benadrukt dat, wanneer risico's een onvermijdelijk en integraal onderdeel van AI-

onderzoek vormen, degelijke risicobeoordelings- en beheerprotocollen ontwikkeld en 

nageleefd moeten worden, rekening houdend met het feit dat het risico op schade niet 

groter mag zijn dan het risico dat men in het gewone leven ondervindt (d.w.z. dat 

personen niet aan grotere of bijkomende risico's mogen worden blootgesteld dan die 

welke zij in hun normale bestaan tegenkomen). 
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