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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van 
de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese 
consumenten verbeteren
(2020/2216(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 getiteld “De digitale 
toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

– gezien het witboek van de Commissie van 19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie – een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen 
(COM(2020)0065),

– gezien het verslag van de Commissie van 19 februari 2020 over de gevolgen van 
kunstmatige intelligentie, het internet der dingen en robotica op het gebied van 
veiligheid en aansprakelijkheid (COM(2020)0064),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “In kaart brengen 
en aanpakken van belemmeringen voor de eengemaakte markt” (COM(2020)0093),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld 
“Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake 
de eengemaakte markt” (COM(2020)0094),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 november 2020 getiteld “Nieuwe 
consumentenagenda – De weerbaarheid van de consument versterken met het oog op 
duurzaam herstel” (COM(2020)0696),

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 april 2018 getiteld “Kunstmatige 
intelligentie voor Europa” (COM(2018)0237),

– gezien het werkdocument getiteld “Shaping the digital transformation in Europe”1, dat 
McKinsey & Company voor de Commissie heeft opgesteld, van februari 2020,

– gezien de verslagen van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) van 
2020 en de resultaten van de speciale Eurobarometer-enquête over de impact van 
digitalisering op ons dagelijks leven2,

– gezien de conclusies van de Raad van 9 juni 2020 over het vormgeven van de digitale 
toekomst van Europa,

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
2 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special
/surveyky/2228;jsessionid=0A2965AA1C68AA476CBA202BE3EE7448.cfusion07001?CFID=9498722&CFTO
KEN=32cd2e310977224c-A882F889-08D5-0E55-6CDA27376F14C4BE

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 getiteld “Een Europese 
datastrategie” (COM(2020)0066),

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (de 
“richtlijn elektronische handel”)3,

– gezien Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 
2001 inzake algemene productveiligheid4,

– gezien Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (de “richtlijn privacy 
en elektronische communicatie”)5,

– gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, 
Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (de 
“richtlijn oneerlijke handelspraktijken”)6,

– gezien Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende diensten op de interne markt7,

– gezien Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad8,

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en 
tot intrekking van Richtlijn 95/467/EG (de “algemene verordening 
gegevensbescherming”)9,

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 “Naar een akte voor een digitale eengemaakte 
markt”10,

– gezien Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 

3 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1
4 PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4
5 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37
6 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22
7 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36
8 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64
9 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1
10 PB C 11 van 12.1.2018, blz. 55

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.NLD
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28 februari 2018 inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere 
vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 
van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG11,

– gezien Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 
2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, 
procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/201212,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en 
Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor 
consumentenbescherming in de Unie13,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en 
diensten14,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte 
markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG15,

– gezien Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers 
van onlinetussenhandelsdiensten16,

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2020 over geautomatiseerde 
besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer 
van goederen en diensten17,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2020 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt 
verbeteren18,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2020 over intellectuele-eigendomsrechten bij de 
ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie19,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2020 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en 

11 PB L 60 van 2.3.2018, blz. 1
12 PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1
13 PB L 328 van 18.12.2019, blz. 7
14 PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70
15 PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92
16 PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57
17 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0032.
18 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0272.
19 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0277.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.NLD
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aanverwante technologieën20,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2020 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende het civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor kunstmatige 
intelligentie21,

– gezien zijn resolutie van 20 januari 2021 over het versterken van de eengemaakte markt: 
de toekomst van het vrij verkeer van diensten22,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie cultuur en 
onderwijs, de Commissie juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling, en de Commissie vrouwenrechten en 
gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A9-0149/2021),

A. overwegende dat er nog steeds belemmeringen bestaan op de digitale eengemaakte 
markt en dat deze belemmeringen moeten worden weggewerkt om het volledige 
potentieel van de digitale eengemaakte markt te benutten, en overwegende dat een 
gemeenschappelijke EU-aanpak die de mens centraal stelt essentieel is voor het slagen 
ervan;

B. overwegende dat digitalisering aanzienlijke waarde kan toevoegen aan de eengemaakte 
markt als geheel en belangrijk is voor zowel Europese consumenten als traditionele en 
niet-traditionele sectoren, en een concurrentievoordeel kan betekenen op de 
wereldmarkten;

C. overwegende dat de eengemaakte digitale markt voor traditionele markten verschillende 
uitdagingen met zich meebrengt, en dat het beginsel “wat offline illegaal is, is dat online 
ook” moet worden eerbiedigd;

D. overwegende dat AI tot op zekere hoogte al aan wettelijke eisen onderworpen is;

E. overwegende dat we het vertrouwen van het publiek in AI moeten versterken door de 
volledige eerbiediging van de grondrechten, de consumentenbescherming, en 
gegevensbescherming en -beveiliging standaard op te nemen, en door innovatie in 
Europa te bevorderen;

F. overwegende dat in het Witboek over artificiële intelligentie de landbouw genoemd 
wordt als één van de sectoren waar AI tot grotere doeltreffendheid kan leiden, en dat het 
bevorderen van ‘slimme landbouw’ één van de algemene doelstellingen van het 
toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is; overwegende dat 

20 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0275.
21 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0276.
22 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0007.
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AI-onderzoek en -activiteiten op het gebied van landbouw en veeteelt het potentieel 
hebben om de sector aantrekkelijker te maken voor jongere mensen en de 
landbouwprestatie te verbeteren in gebieden met natuurlijke beperkingen, alsook het 
dierenwelzijn en de productiviteit ten goede te komen; overwegende dat de 
“van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie erop gericht zijn landbouwers 
te helpen kwaliteitsproducten te verbouwen en het nutriëntenverlies en het gebruik van 
pesticiden en meststoffen tegen 2030 te verminderen;

G. overwegende dat de digitale transitie meer investeringen in belangrijke drijvende 
krachten achter de digitale economie vereist, alsook coördinatie met beleidsmaatregelen 
voor een groene transitie;

H. overwegende dat artificiële intelligentie (AI) veel voordelen biedt, maar ook bepaalde 
risico’s met zich meebrengt;

I. overwegende dat lidstaten en instellingen van de EU uit hoofde van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens verplicht zijn te garanderen dat ieders recht op privacy, gegevensbescherming, 
vrijheid van meningsuiting en vergadering, non-discriminatie, waardigheid en andere 
grondrechten niet onnodig worden beperkt door het gebruik van nieuwe en opkomende 
technologieën;

J. overwegende dat het gebruik van AI ook risico’s met zich meebrengt en vragen opwerpt 
over de ethische aspecten, de omvang en de transparantie van het verzamelen, gebruiken 
en verspreiden van persoonsgegevens;

Deel 1: het uit de weg ruimen van belemmeringen voor de werking van de digitale 
eengemaakte markt

1. meent dat het digitaal beleid van de EU de belangrijkste fundamenten moet leggen, en 
ondersteunen, die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de Europese particuliere en 
overheidssectoren wereldleiders zijn op het gebied van betrouwbare innovatie die de 
mens centraal stelt; is van mening dat de digitale eengemaakte markt een dergelijk 
fundament is en erom draait te garanderen dat het volledige potentieel van nieuwe 
technologieën wordt benut middels het wegwerken van ongerechtvaardigde nationale 
belemmeringen en het waarborgen van rechtszekerheid voor consumenten en bedrijven, 
hetgeen goed is voor de burgers van Europa en de concurrentiepositie ten goede komt; 
is van mening een beter georganiseerde en gemeenschappelijke Europese benadering 
van marktintegratie en harmonisatie daar een bijdrage aan kan leveren; meent dat er 
derhalve verdere acties nodig zijn op lidstaat- en EU-niveau;

2. beklemtoont het belang van een volledig functionerende digitale eengemaakte markt 
voor consumenten en ondernemingen, vraagt dat kmo’s worden ondersteund bij hun 
digitale transformatie en verwacht van de Commissie dat zij een geschiktheidscontrole 
voor kmo’s zal invoeren voordat zij wetgevingsvoorstellen doet;

3. meent dat de EU-aanpak van digitalisering volledig in overeenstemming moet zijn met 
de grondrechten, de consumentenbescherming, het beginsel van technologieneutraliteit 
en de regels inzake gegevensbescherming, inclusiviteit en non-discriminatie;

4. meent dat digitalisering en opkomende technologieën zoals AI een bijdrage kunnen 
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leveren aan het halen van de doelstellingen van de industriële strategie van de EU en de 
Green Deal, alsook aan het overwinnen van een aantal problemen naar aanleiding van 
de COVID-19-crisis; is verder van oordeel dat een onderling versterkende 
beleidsbenadering van de Green Deal, de industriële strategie van de EU en 
digitalisering zowel de verwezenlijking van hun doelstellingen dichterbij zou kunnen 
brengen als de technologische voortrekkersrol van de EU zou kunnen bevorderen; wijst 
op het potentieel van digitale oplossingen, zoals telewerken en AI-toepassingen, voor de 
ondersteuning van de deelname van personen met een handicap op de digitale 
eengemaakte markt; is van mening dat de COVID-19-crisis de gelegenheid biedt om de 
digitalisering te versnellen en dat de digitale transformatie het algemene belang moet 
dienen; meent dat de digitale transformatie zou kunnen bijdragen aan het 
tegemoetkomen aan de behoeften van stedelijke, plattelands- en geïsoleerde gebieden in 
de EU;

5. wijst op het potentieel van nieuwe technologieën voor de transitie naar een circulaire en 
duurzame economie, middels het vergemakkelijken van de invoering van circulaire 
bedrijfsmodellen, het bevorderen van de energie-efficiëntie van systemen voor de 
verwerking en de opslag van gegevens, en het leveren van een bijdrage aan meer 
duurzame waardeketens en het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen;

6. verzoekt de Commissie de ontwikkeling en de uitrol van duurzame technologieën bij de 
verwezenlijking van de Green Deal te bevorderen en te ondersteunen, waaronder door 
in kaart te brengen wat de milieu-impact is van het delen van gegevens en van de 
infrastructuurvoorzieningen die nodig zijn voor een duurzame digitale transitie;

7. benadrukt dat het delen van en de toegang tot essentiële en goed gedefinieerde datasets 
cruciaal zal zijn om het potentieel van de Green Deal volledig te kunnen benutten; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken welke datasets daarvoor essentieel zijn;

8. is van mening dat praktijken die consumentenrechten, gegevensbescherming en 
arbeidsrechten eroderen, geëlimineerd moeten worden;

9. benadrukt dat de Commissie een evenwichtige, toekomstbestendige en empirisch 
onderbouwde wetgevende aanpak moet volgen (op basis van het subsidiariteitsbeginsel) 
die een digitale eengemaakte markt tot stand brengt die de verstrekking van openbare 
diensten waarborgt, concurrerend, billijk, toegankelijk, technologieneutraal, 
innovatiebevorderend, consumentvriendelijk en betrouwbaar is en de mens centraal 
stelt, en die bouwt aan een veilige gegevensgestuurde samenleving en economie;

10. onderstreept dat een gelijk speelveld tot stand moet worden gebracht voor wat betreft de 
belastingheffing van de digitale, respectievelijk de traditionele economie, door tot 
overeenstemming te komen over de plaats waar waarde wordt gecreëerd;

11. stelt vast dat relevante kmo’s en andere economische actoren baat zouden kunnen 
hebben bij het toepassen van samenwerkingsmodellen zoals ‘open source’ en ‘open 
software’, afhankelijk van verschillende situaties of context, door rekening te houden 
met de potentiële voordelen, cyberbeveiliging, privacy en gegevensbescherming, met 
inachtneming van de toepasselijke wetgeving; is van oordeel dat dit dienstig kan zijn 
voor het tot stand brengen van Europese strategische autonomie op digitaal vlak;

12. verzoekt de Commissie zich bij toekomstige wetgevingsvoorstellen aan haar eigen 
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leidende beginselen te houden, fragmentatie van de digitale eengemaakte markt te 
vermijden, alle bestaande ongerechtvaardigde belemmeringen en onnodige 
administratieve voorschriften te elimineren, innovatie te ondersteunen, in het bijzonder 
voor kmo’s, en gebruik te maken van de geëigende stimulansen die een gelijk speelveld 
tot stand brengen en voor gelijke toegang tot investeringsmogelijkheden zorgen;

13. verzoekt de Commissie de huidige en eventuele nieuwe wettelijke voorschriften 
daadwerkelijk en doeltreffend te handhaven; is van mening dat er een doeltreffende 
grens- en sectoroverschrijdende handhaving nodig is, met meer samenwerking tussen 
autoriteiten en rekening houdend met de expertise en de relevante bevoegdheden van de 
verschillende autoriteiten; meent dat de Commissie moet voorzien in een richtinggevend 
kader om te zorgen voor de coördinatie van eventuele nieuwe wettelijke voorschriften 
op het gebied van AI en aanverwante gebieden;

14. verzoekt de Commissie een zowel innovatief als consumentvriendelijk 
regelgevingsklimaat na te streven en in nauwe coördinatie met de lidstaten en de 
belanghebbende partijen de financiële en institutionele steun voor de Europese digitale 
economie te versterken middels maatregelen zoals: het investeren in onderwijs, 
onderzoek en ontwikkeling, het ondersteunen van innovatie in Europa, het bieden van 
meer en bredere toegang tot gemakkelijk leesbare, interoperabele en hoogwaardige 
industrie- en publieke data, het bouwen van digitale infrastructuur, het vergroten van de 
algemene beschikbaarheid van digitale vaardigheden bij de bevolking, het bevorderen 
van technologisch leiderschap in het bedrijfsleven, en het tot stand brengen van een 
evenredig en geharmoniseerd regelgevingsklimaat;

15. is van oordeel dat slimme overheidsaanbestedingen, zoals het Europese GovTech-
platform, een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van digitale ontwikkelingen in de 
EU;

16. is van mening dat aanzienlijke investeringen en publiek-private samenwerking met 
betrekking tot AI en andere belangrijke nieuwe technologieën nodig zijn; is ingenomen 
met het gebruik van EU-financieringsprogramma’s ter ondersteuning van de 
digitalisering van onze samenleving en industrie, voor zover deze gebaseerd zijn op de 
beginselen van efficiëntie, transparantie en inclusiviteit; dringt aan op een 
gecoördineerde uitvoering van de verschillende fondsen om de synergieën tussen de 
programma’s te maximaliseren; stelt voor middelen strategisch te prioriteren teneinde 
de noodzakelijke digitale infrastructuur op te bouwen; roept ertoe op om in het kader 
van NextGenerationEU, alsook via publieke en private financiering, meer te investeren 
om aan te sluiten bij de ambitie van de EU om een wereldleider op het gebied van 
technologie te worden, haar onderzoek en kennis op dat gebied uit te breiden, en ten 
volle de vruchten te plukken van digitalisering voor iedereen in de samenleving;

17. is van oordeel dat AI een bijzondere uitdaging vormt voor kmo’s en dat onnodig 
ingewikkelde voorschriften een onevenredig zware wissel op hun concurrentievermogen 
zouden kunnen trekken; meent dat de overgang naar AI-oplossingen deze bedrijven zou 
moeten helpen en dat nieuwe wetgeving inzake het gebruik van AI geen onnodige 
bureaucratie mag veroorzaken, die hun concurrentievermogen op de markt in het 
gedrang brengt;

18. verzoekt de Commissie te zorgen voor een bredere coördinatie van de investeringen in 
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het NextGenerationEU-herstelplan; verzoekt de Commissie in het kader van dit plan 
concrete acties voor te stellen ter ondersteuning van technologieën en infrastructuur met 
een grote impact in de EU, zoals artificiële intelligentie, high performance computing, 
quantumcomputing, cloudinfrastructuur, platforms, slimme steden, 5G en 
vezelinfrastructuur;

19. herinnert eraan dat kmo’s de ruggengraat van de Europese economie vormen en speciale 
steun van EU-financieringsprogramma’s nodig hebben om de digitale transitie tot stand 
te brengen; verzoekt de Commissie en de lidstaten met behulp van het programma voor 
de eengemaakte markt, de digitale-innovatiehubs en de faciliteit voor herstel en 
veerkracht start-ups en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen meer te 
ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van digitale technologieën, om de 
digitale transformatie verder te stimuleren en deze bedrijven daardoor in staat te stellen 
met het oog op groei en banen in Europa hun digitaal potentieel en hun 
concurrentievermogen volledig te ontwikkelen;

20. merkt op dat er in Europa vergeleken met andere markten een groot gebrek is aan durf- 
en zaaikapitaal en aan private equity-financiering; wijst erop dat dit betekent dat 
Europese start-ups er vaak voor kiezen om op te schalen op markten van derde landen, 
in plaats van uit te breiden in de EU; meent dat de bredere Europese economie hierdoor 
bepaalde positieve overloopeffecten van oorspronkelijk Europese ondernemingen 
misloopt; wijst op de huidige onevenredig grote rol van overheidsinstellingen in de 
financiering van innovatie en onderzoek, alsook op de aanzienlijke verschillen tussen 
lidstaten met betrekking tot de ecosystemen van start-ups en de beschikbare 
financiering; verzoekt de Commissie en de lidstaten een alomvattende Europese aanpak 
voor te stellen om de kapitaalbronnen voor technologie-investeringen in de EU te 
vergroten, met inbegrip van initiatieven ter ondersteuning van business angels 
financiering door grote Europese particuliere partijen, en de beschikbaarheid van durf- 
en zaaikapitaal voor Europese bedrijven en start-ups te faciliteren;

21. onderstreept dat het programma Digitaal Europa, alsook de programma’s Horizon 
Europa en Connecting Europe, onmisbaar zijn als stuwende krachten achter de digitale 
transformatie van Europa en van voldoende financiële middelen moeten worden 
voorzien; verzoekt de Commissie met klem ervoor te zorgen dat deze programma’s zo 
snel mogelijk worden uitgerold; wijst erop dat de lidstaten hun toezegging in het kader 
van de Europa 2020-strategie om 3 % van hun bbp in onderzoek en ontwikkeling te 
investeren, gestand moeten doen;

22. verzoekt de Commissie zich ervoor in te spannen de EU koploper te laten zijn wat 
betreft de aanneming en normering van nieuwe technologieën, en ervoor te zorgen dat 
AI de mens centraal stelt en aansluit bij de Europese waarden, grondrechten en normen; 
benadrukt dat bij de vaststelling van mondiale normen samen moet worden gewerkt met 
normalisatieorganisaties, de sector en internationale partners, gezien het mondiale 
karakter van technologieleiderschap en -ontwikkeling; is van mening dat het gebruik 
van de CEN-workshopovereenkomsten op specifieke gebieden, zoals AI en nieuwe 
opkomende technologieën, een manier is om op efficiëntere wijze geharmoniseerde 
normen te ontwikkelen;

23. ondersteunt de doelstelling van de Commissie om de beschikbaarheid en het delen van 
niet-persoonsgebonden gegevens te vergroten, teneinde de Europese economie te 
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versterken; is van oordeel dat bij de verwezenlijking van deze doelstelling rekening 
moet worden gehouden met de risico’s in verband met grotere toegang tot 
niet-persoonsgebonden gegevens, zoals de-anonimisering;

24. is van mening dat er stimulansen nodig zijn om de toegang tot gegevens voor kmo’s te 
verbeteren, en dringt aan op prikkels om kmo’s middels een op vrijwilligheid stoelend 
proces dat alle partijen ten goede komt toegang te bieden tot niet-persoonsgebonden 
gegevens, waarbij alle noodzakelijke vrijwaringen als bedoeld in Verordening (EU) 
2016/679, alsook het wettelijk kader inzake intellectuele-eigendomsrechten, moeten 
worden gerespecteerd;

25. stelt vast dat overheidsentiteiten in het kader van de verstrekking van openbare diensten 
en bij overheidsopdrachten grote hoeveelheden niet-persoonsgebonden gegevens 
genereren, die voor commercieel hergebruik en qua nut voor de samenleving een 
aanzienlijke waarde vertegenwoodigen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
dergelijke gegevens ruimer beschikbaar te maken voor hergebruik in het algemeen 
belang, voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de richtlijn inzake open data;

26. brengt in herinnering dat we een data-economie nodig hebben die ten goede komt aan 
de gehele EU, aangezien een dergelijke economie een belangrijke drijfveer van 
digitalisering is; meent dat een hoog niveau van gegevensbescherming voor 
betrouwbare AI kan helpen om het consumentenvertrouwen te verbeteren; acht het 
belangrijk dat de EU klanten en, in voorkomend geval, consumenten een hoge mate van 
controle over hun gegevens waarborgt, en voor het hoogste niveau van bescherming van 
persoonsgegevens zorgt, met duidelijke en evenwichtige regels inzake de intellectuele-
eigendomsrechten, maar vindt het essentieel om de openheid jegens derde landen te 
behouden en meent dat een vrije uitwisseling van niet-persoonsgebonden gegevens over 
grenzen heen belangrijk is;

27. neemt kennis van de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten, en 
is van oordeel dat zij moeten bijdragen tot het ondersteunen van innovatie, het 
waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming, en het verbeteren van 
de rechten, het vertrouwen en de veiligheid van gebruikers online; benadrukt dat ervoor 
moet worden gezorgd dat de Europese markt actief en in hoge mate concurrerend blijft;

28. merkt op dat consumentenbescherming een belangrijke rol moet spelen in de wet inzake 
digitale diensten en is ervan overtuigd dat grotere transparantie en strengere 
zorgvuldigheidseisen voor onlinemarktplaatsen de veiligheid van producten zouden 
vergroten en zo het vertrouwen van consumenten in onlinemarktplaatsen zouden 
versterken;

29. benadrukt daarom dat de verantwoordelijkheden van onlineverkoopsites duidelijk 
moeten worden vastgelegd en dat hierbij het evenredigheidsbeginsel voorop moet staan; 
is van oordeel dat de aansprakelijkheid van contenthostingplatforms voor goederen die 
via deze platforms verkocht of aangeprezen worden, verduidelijkt moet worden, 
teneinde de juridische kloof te dichten die ervoor zorgt dat kopers de rechten waar zij op 
grond van de wet of de overeenkomst tot levering van goederen aanspraak op kunnen 
maken, niet kunnen doen gelden, bijvoorbeeld doordat zij niet weten wie de primaire 
verkoper is, bijvoorbeeld het “ken-uw-klant”-beginsel;

30. is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde nieuwe consumentenagenda en 
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moedigt de Commissie aan de wetgeving inzake consumentenbescherming in 
voorkomend geval te actualiseren om beter rekening te houden met de impact van 
nieuwe technologieën en de mogelijke schade voor consumenten, met name voor de 
meest kwetsbare groepen en rekening houdend met de gevolgen van de COVID-19-
pandemie; is van oordeel dat Europese consumenten in staat moeten worden gesteld een 
actieve rol te spelen bij de digitale transitie, en dat het vertrouwen van consumenten en 
de acceptatie van digitale technologieën staat of valt met het feit of hun rechten in alle 
omstandigheden beschermd zijn;

31. herinnert eraan dat het op oneigenlijke gronden geoblocken van onlinediensten een 
belangrijke belemmering vormt voor de eengemaakte markt, en neerkomt op 
ongerechtvaardigde discriminatie tussen Europese consumenten; neemt kennis van de 
eerste beoordeling – op korte termijn – van de verordening inzake geoblocking door de 
Commissie en spoort haar aan hiermee door te gaan en de dialoog te voeren met de 
belanghebbenden, rekening houdend met de toenemende vraag naar 
grensoverschrijdende toegang tot audiovisuele diensten, teneinde het verkeer van 
hoogwaardige inhoud door de hele EU te bevorderen;

32. wijst eens te meer op het recht op privacy (een EU-grondrecht), en op het recht van 
bescherming van persoonsgegevens, waaronder de uitdrukkelijke geïnformeerde 
toestemming, zoals bedoeld in de AVG; geeft aan dat de toestemming moet stoelen op 
begrijpelijke en laagdrempelig toegankelijke informatie over het gebruik en de 
verwerking van de persoonsgegevens, en dat dit ook geldt in het geval dat algoritmen 
worden gebruikt;

33. is ingenomen met de nieuwe EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale 
tijdperk, die onontbeerlijk is om het vertrouwen van de burgers te waarborgen en ten 
volle de vruchten te plukken van innovatie, connectiviteit en automatisering tijdens de 
digitale transformatie en tegelijkertijd de grondrechten te waarborgen, en vraagt dat de 
beschreven maatregelen snel en doeltreffend worden uitgevoerd;

34. verzoekt de lidstaten onverwijld de Europese toegankelijkheidswet ten uitvoer te 
leggen, om belemmeringen voor burgers met een handicap doeltreffend uit de weg te 
ruimen en de beschikbaarheid van toegankelijke digitale diensten te garanderen, alsook 
de geschiktheid van de voorwaarden waaronder deze worden aangeboden, met het oog 
op de verwezenlijking van een volledig inclusieve en toegankelijke digitale 
eengemaakte markt die de gelijke behandeling en de inclusie van personen met een 
handicap waarborgt; herinnert de lidstaten aan de mogelijkheid om de toepassing van de 
richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van 
overheidsinstanties uit te breiden tot gebieden die openstaan voor het publiek, met name 
in de gezondheids-, vervoers-, post- of telecommunicatiesector23, en moedigt de 
lidstaten aan van deze mogelijkheid gebruik te maken;

Deel 2: het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren

35. is ervan overtuigd dat AI, mits ontwikkeld met inachtneming van de toepasselijke 
wetgeving, het potentieel heeft om op meerdere gebieden verbeteringen te genereren 
voor de Europese burgers, en aanzienlijke voordelen en waarde te creëren voor de 

23 Richtlijn (EU) 2016/2102 van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele 
applicaties van overheidsinstanties, overweging 34.
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economie, de veiligheid, de beveiliging, het onderwijs, de gezondheidszorg, het vervoer 
en het milieu; is van oordeel dat de veiligheid, de beveiliging, het inclusieve en 
niet-discriminerende karakter, de toegankelijkheid en de billijkheid van op AI 
gebaseerde producten en diensten moeten worden gegarandeerd, met name voor 
groepen consumenten die kwetsbaar worden geacht, teneinde niemand in de kou te laten 
staan en te bewerkstelligen dat de voordelen daarvan aan de hele samenleving ten goede 
komen;

36. erkent dat de Commissie, de lidstaten, de particuliere sector, het maatschappelijk 
middenveld en de wetenschappelijke gemeenschap om van AI te kunnen profiteren 
doeltreffend moeten samenwerken om een klimaat te creëren voor veilige, mensgerichte 
AI die voordelen oplevert voor de hele samenleving;

37. merkt op dat AI weliswaar goede mogelijkheden biedt, maar ook hoge risico’s kan 
opleveren in verband met bijvoorbeeld vooringenomenheid en ondoorzichtigheid; is van 
mening dat deze risico’s zich kunnen voordoen al naargelang de specifieke context en 
het specifieke gebruik van AI; dringt er derhalve op aan dat de processen voor 
traceerbaarheid van AI-systemen transparant zijn en kunnen worden herzien in het geval 
van aangetoonde ernstige schade;

38. is van mening dat naast een aantal van de belemmeringen voor de ontwikkeling, uitrol 
en doeltreffende regulering van digitale technologieën in de EU, ook een gebrek aan 
consumentenvertrouwen de brede uitrol van AI kan belemmeren; vestigt de aandacht op 
het feit dat burgers onvoldoende inzicht hebben in de manier waarop geavanceerde 
algoritmische en artificiële-intelligentiesystemen beslissingen nemen;

39. merkt op dat consumenten in het geval van een defect aan een product een duidelijk en 
voorspelbaar rechtskader nodig hebben;

40. verzoekt de Commissie en de lidstaten het deel van het openbaar bestuur dat 
verantwoordelijk is voor het ten uitvoer leggen van toekomstige wetgeving inzake AI 
voortdurend te verbeteren;

41. is ingenomen met het witboek van de Commissie inzake AI en verzoekt de Commissie 
een gemeenschappelijk EU-regelgevingskader voor AI te creëren dat de mens centraal 
stelt, en risicogebaseerd, duidelijk en toekomstbestendig is; is van oordeel dat dit nodig 
is om toezicht uit te oefenen op geautomatiseerde besluitvormingssystemen, en dat dit 
een aanvulling moet vormen op bestaande wetgeving inzake AI en dat voor 
evenredigheid met het risiconiveau moet worden gezorgd;

42. benadrukt dat te allen tijde voor een adequaat niveau van menselijke controle over 
algoritmische besluitvormingsprocessen moet worden gezorgd, alsook voor geëigende 
en doeltreffende rechtsmiddelen;

43. beklemtoont dat het belangrijk is dat consumenten worden uitgerust met basisvorming 
en basisvaardigheden op het gebied van AI, zodat zij in staat worden gesteld meer 
vruchten te plukken van deze technologieën en zich tegelijk te beschermen tegen 
mogelijke dreigingen;

44. merkt op dat AI nu al – zij het in wisselende mate – aan bestaande Europese wetgeving 
onderworpen is, maar tegelijkertijd nieuwe, vooralsnog onopgeloste, juridische 
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vraagstukken opwerpt die gevolgen hebben voor de consument, en verzoekt de 
Commissie derhalve duidelijke richtsnoeren op te stellen over de werking van en de 
synergie tussen de huidige toepasselijke wetgeving en eventuele voorstellen voor 
nieuwe maatregelen, teneinde de bestaande wettelijke kloof te dichten en een evenredig 
en consistent wettelijk kader tot stand te brengen; acht samenwerking tussen de lidstaten 
van belang met het oog op de versterking van de digitale eengemaakte markt;

45. verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de handhaving van het regelgevingskader te 
zorgen voor nauwe samenwerking teneinde fragmentatie van de interne markt te 
vermijden;

46. meent dat AI een snel veranderende technologie is waarvoor niet alleen richtsnoeren, 
maar ook doeltreffende wetgeving vereist is, op basis van beginselen en evenredigheid; 
is van oordeel dat AI daartoe ruim moet worden gedefinieerd, zodat eventuele 
regelgevingsmaatregelen in verschillende sectoren flexibel en aanpasbaar kunnen 
blijven om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen, en adequaat kunnen 
inspelen op de verschillende risiconiveaus van AI-toepassingen, die binnen de sectorale 
kaders nader moeten worden gedefinieerd; is van mening dat in de toekomstige 
regelgeving voldoende rekening moet worden gehouden met de mate waarin de 
waargenomen risico’s van AI zich in de praktijk voordoen bij de verschillende wijzen 
waarop AI wordt gebruikt en toegepast;

47. wijst erop dat het gebruik van zelflerende algoritmen ondernemingen in staat stelt zich 
een volledig beeld te vormen van de persoonlijke omstandigheden en gedragspatronen 
van consumenten; verzoekt de Commissie daarom AI-technologieën aan een 
alomvattende regelgeving te onderwerpen om oneerlijk gebruik of misbruik van 
dergelijke systemen te voorkomen;

48. is van mening dat een regelgevingskader voor AI tot doel moet hebben een 
eengemaakte markt voor betrouwbare en veilige op AI gebaseerde producten, 
toepassingen en diensten te creëren, en dat dit gebaseerd moet zijn op artikel 114 
VWEU;

49. onderstreept het recht van de consument om tijdig en op een gemakkelijk toegankelijke 
manier adequaat te worden geïnformeerd over het bestaan en de mogelijke uitkomst van 
AI-systemen, en over de wijze waarop beslissingen van het systeem kunnen worden 
gecontroleerd, op zinvolle wijze kunnen worden aangevochten en kunnen worden 
gecorrigeerd;

50. dringt aan op verplichte informatieverstrekking om aan te geven of consumenten in 
interactie zijn met AI-systemen;

51. is van mening dat verklaarbaarheid en transparantie van cruciaal belang zijn om het 
vertrouwen van de gebruikers in AI-systemen te winnen en te behouden; is van mening 
dat dit betekent dat de processen transparant moeten zijn, dat de mogelijkheden en het 
doel van AI-systemen openlijk moeten worden gecommuniceerd en dat besluiten aan de 
direct betrokkenen moeten kunnen worden uitgelegd;

52. is van mening dat het regelgevingskader de ontwikkeling van betrouwbare AI-systemen 
moet ondersteunen en hoge normen inzake consumentenbescherming moet garanderen 
om het vertrouwen van de consument in op AI gebaseerde producten te versterken; is 
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van mening dat er behoefte is aan een meer geleidelijke vaststelling van risico’s en 
overeenkomstige wettelijke voorschriften en waarborgen tegen schade voor de 
consument; meent voorts dat het regelgevingskader moet zorgen voor transparantie en 
verantwoordingsplicht, moet voorzien in duidelijke communicatie van de relevante 
voorschriften aan zowel de consumenten als de regelgevende instanties, en de 
ontwikkelaars en exploitanten van AI moet stimuleren om proactief voor betrouwbare 
AI te kiezen;

53. verzoekt de Commissie de uitwisseling van informatie over algoritmische systemen 
tussen de autoriteiten van de lidstaten te bevorderen en de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk begrip van algoritmische systemen in de interne markt te 
ondersteunen door richtsnoeren, adviezen en expertise te verstrekken;

54. meent dat een dergelijk kader moet berusten op een ethische, mensgerichte, op de 
grondrechten gebaseerde aanpak tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfase en gedurende 
de hele levenscyclus van AI-producten, op basis van de bescherming van de 
grondrechten, de beginselen van transparantie, verklaarbaarheid (in voorkomend geval) 
en verantwoordingsplicht, en de rechten en plichten van de AVG, met inbegrip van 
gegevensminimalisering, doelbinding en gegevensbescherming door ontwerp en door 
standaardinstellingen;

55. meent dat het toepassingsgebied van nieuwe regelgevingsvoorschriften getrapt moet 
zijn, zodat AI-toepassingen in hun specifieke context die geacht worden het grootste 
risico in te houden, onderworpen worden aan de strengste regelgevingsvoorschriften en 
controles, met inbegrip van de mogelijkheid om schadelijke of discriminerende 
praktijken te verbieden; verzoekt de Commissie een objectieve methode te ontwikkelen 
voor de beoordeling van het risico op schade, in aanvulling op de bestaande 
instrumenten van de huidige consumentenwetgeving; meent dat een dergelijke methode 
niet gebaseerd mag zijn op een restrictieve, binaire aanpak die al snel achterhaald kan 
zijn, en dat de focus moet liggen op de context, de toepassing en het specifieke gebruik 
van AI;

56. benadrukt dat een EU-brede normering van AI innovatie en interoperabiliteit moet 
bevorderen alsook het hoogste niveau van consumentenbescherming moet waarborgen; 
erkent dat er weliswaar reeds een aanzienlijk aantal normen bestaat, maar meent dat 
verdere bevordering en ontwikkeling van gemeenschappelijke normen voor AI, zoals 
die voor onderdelen en volledige toepassingen, noodzakelijk is;

57. meent dat er, als er eenmaal duidelijke rechtsregels en handhavingsmechanismen zijn, 
kan worden nagedacht over de rol van een vrijwillig betrouwbaar label voor AI, maar 
dat tegelijk niet uit het oog mag worden verloren dat de rol van labelregelingen zeer 
complex is door de informatieasymmetrie die inherent is aan algoritmische 
leersystemen; is van mening dat een dergelijk label de transparantie van op AI 
gebaseerde technologie zou kunnen verbeteren; onderstreept dat een dergelijke 
labelregeling bevattelijk moet zijn voor de consumenten en hen aantoonbaar en 
meetbaar beter bewust moet maken van AI-toepassingen die aan de eisen voldoen, zodat 
ze met kennis van zaken een keuze kunnen maken, anders zal het label in de praktijk 
niet voldoende worden gebruikt;

58. is er stellig van overtuigd dat nieuwe regelgevingsvoorschriften en beoordelingen zowel 
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begrijpelijk als uitvoerbaar moeten zijn en waar mogelijk moeten worden ingepast in 
bestaande sectorspecifieke voorschriften, en dat de administratieve lasten evenredig 
moeten blijven;

59. verzoekt de Commissie en de lidstaten gebruik te maken van innovatieve 
regelgevingsinstrumenten zoals testomgevingen voor regelgeving die stroken met het 
voorzorgsbeginsel, om startende en kleine bedrijven een duidelijk traject naar 
opschaling te helpen bieden; is van mening dat deze instrumenten, als ze in een 
gecontroleerde omgeving worden toegepast, innovatie zullen helpen aanmoedigen; wijst 
erop dat de totstandbrenging van een coherente omgeving voor het innovatief testen en 
valideren van op technologieën zoals AI gebaseerde producten, Europese bedrijven zal 
helpen om de versnippering van de interne markt te ondervangen en het groeipotentieel 
in de hele EU te benutten;

60. wijst erop dat de meest efficiënte manier om vooringenomenheid te verminderen, erin 
bestaat de kwaliteit te waarborgen van de datasets die worden gebruikt om AI-systemen 
te trainen;

61. is van mening dat het gebruik van AI in een context met een hoog risico beperkt moet 
blijven tot specifieke doeleinden, met volledige inachtneming van de toepasselijke 
wetgeving, en aan transparantieverplichtingen moet worden onderworpen; onderstreept 
dat alleen een duidelijk wetgevingskader dat rechtszekerheid biedt, doorslaggevend zal 
zijn om te zorgen voor veiligheid en beveiliging, gegevens- en 
consumentenbescherming, vertrouwen onder het publiek en steun voor de noodzaak en 
evenredigheid van de toepassing van dergelijke technologieën; verzoekt de Commissie 
zorgvuldig na te gaan of er bepaalde soorten gebruik, situaties of praktijken zijn 
waarvoor specifieke technische normen, met inbegrip van onderliggende algoritmen, 
moeten worden vastgesteld; acht het noodzakelijk dat, indien dergelijke technische 
normen worden vastgesteld, deze regelmatig door de bevoegde autoriteiten worden 
herzien en opnieuw worden geëvalueerd, gezien het snelle tempo van de technologische 
ontwikkeling;

62. is van mening dat het nuttig kan zijn als organisaties en bedrijven toetsingscommissies 
voor AI-producten en -diensten instellen om de potentiële voordelen en potentiële 
schade te beoordelen, met name de potentiële sociale gevolgen van risicovolle 
AI-projecten met een grote impact, teneinde organisaties te helpen verantwoorde 
beslissingen over AI-producten en -diensten te nemen, met name wanneer de 
belanghebbenden erbij worden betrokken;

63. wijst erop hoe belangrijk onderwijs en onderzoek zijn voor AI; onderstreept dat de EU 
haar digitale capaciteiten moet opbouwen door meer mensen ertoe aan te moedigen voor 
een loopbaan in ICT-gerelateerde sectoren te kiezen en door meer 
gegevensprofessionals op het gebied van AI en professionals op aanverwante nieuwe 
gebieden, zoals AI-investeringen en AI-veiligheid, op te leiden; vraagt dat er aanzienlijk 
wordt geïnvesteerd in het Europees netwerk van kenniscentra voor kunstmatige 
intelligentie en dat er pan-Europese universitaire en onderzoeksnetwerken worden 
opgezet die op AI focussen; is van mening dat dit netwerk moet helpen om meer kennis 
over AI uit te wisselen, AI-gerelateerd talent binnen de EU te ondersteunen en nieuw 
talent aan te trekken, de samenwerking tussen innoverende bedrijven, hoger onderwijs, 
onderzoeksinstellingen en AI-ontwikkelaars te bevorderen en gespecialiseerde opleiding 
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en ontwikkeling voor regelgevende instanties aan te bieden, met als doel het correcte 
gebruik van deze technologieën te waarborgen en de Europese burgers te beschermen 
tegen potentiële risico’s en aantasting van hun grondrechten; benadrukt voorts het 
belang van maatregelen en informatiekanalen om kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) en start-ups te helpen om effectief te digitaliseren en deel te gaan uitmaken van 
de vijfde industriële revolutie; erkent dat het delen en hergebruiken van de componenten 
van AI-applicaties bevorderlijk is voor het gebruik en de verspreiding van 
AI-oplossingen; wijst op het belang van fundamenteel onderzoek naar de grondslagen 
van AI; benadrukt dat alomvattend onderzoek naar alle AI-toepassingen en 
-technologieën mogelijk moet worden gemaakt;

64. vraagt dat er effectbeoordelingen worden verricht van de gevolgen van de digitale kloof 
voor mensen en dat er concrete maatregelen worden genomen om die kloof te dichten; 
vraagt dat de negatieve gevolgen worden verzacht door middel van onderwijs, 
omscholing en bijscholing; onderstreept dat rekening moet worden gehouden met de 
genderdimensie, gezien de ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM en digitale 
bedrijven; is van mening dat er bijzondere aandacht moet worden uitgaan naar 
programma’s voor AI-geletterdheid;

65. verzoekt de Commissie het bestaande kader voor productveiligheid en 
-aansprakelijkheid te actualiseren om in te spelen op nieuwe uitdagingen in verband met 
opkomende digitale technologieën zoals AI; dringt er bij de Commissie op aan om 
onder meer de richtlijn inzake algemene productveiligheid en de richtlijn inzake 
productaansprakelijkheid te actualiseren, met name door te overwegen om, in duidelijk 
omschreven gevallen en na een behoorlijke beoordeling, de bewijslast voor door 
opkomende digitale technologieën veroorzaakte schade om te keren, en de termen 
“product”, “schade” en “defect” aan te passen zodat ze rekening houden met de 
complexiteit van opkomende technologieën met inbegrip van producten met 
ingebouwde AI, IoT en robotica, standalone software en software of updates die een 
substantiële wijziging van het product met zich meebrengen en de facto tot een nieuw 
product leiden;

66. benadrukt dat voor de toepassing van AI, alsook van elke nieuwe technologie, adequate 
connectiviteit moet worden ontwikkeld, ook in regio’s met demografische of 
economische uitdagingen; vraagt dat rekening wordt gehouden met de ongelijke 
toegang tot technologie in plattelandsgebieden, met name wanneer middelen van de 
Unie worden gebruikt voor de uitrol van 5G-netwerken, om witte vlekken weg te 
werken en voor connectiviteitsinfrastructuur in het algemeen; vraagt om een 
EU-communicatiestrategie die de EU-burgers betrouwbare informatie verschaft, en om 
bewustmakingscampagnes over 5G;

67. verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het gebruik van 
“distributed ledger”-technologieën, waaronder blockchain, en met name naar slimme 
contracten in de digitale eengemaakte markt, duidelijkheid te verschaffen en na te 
denken over de ontwikkeling van een passend rechtskader om de rechtszekerheid voor 
ondernemingen en consumenten te bevorderen, met name wat betreft rechtmatigheid, 
handhaving van slimme contracten in grensoverschrijdende situaties en vereisten inzake 
notariële bekrachtiging, indien nodig;

68. dringt erop aan dat de plurilaterale onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie 
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(WTO) over e-handel worden afgerond met een evenwichtig resultaat; verzoekt de 
Commissie zorgvuldig te beoordelen welke gevolgen de broncodeclausule, waarover 
momenteel wordt gesproken in de onderhandelingen op WTO-niveau over e-handel, zal 
hebben voor de toekomstige EU-wetgeving inzake AI, ook wat de impact op de 
consumentenrechten betreft, en vraagt dat het Europees Parlement daarbij betrokken 
wordt; betreurt dat EU-bedrijven, bij gebrek aan mondiale regels, te maken kunnen 
krijgen met niet-tarifaire belemmeringen in de digitale handel, zoals ongerechtvaardigde 
geoblocking, gegevenslokalisatie en verplichte vereisten inzake technologieoverdracht; 
wijst erop dat deze belemmeringen met name voor kmo’s een probleem kunnen zijn; 
benadrukt dat mondiale regels voor digitale handel de consumentenbescherming nog 
verder kunnen verbeteren; pleit ervoor het WTO-moratorium op elektronische 
transmissies permanent te maken, en benadrukt dat duidelijkheid moet worden verschaft 
over de definitie van elektronische transmissies; dringt erop aan dat de 
Informatietechnologieovereenkomst van de WTO, de uitbreiding daarvan en het 
referentiedocument van de WTO inzake telecommunicatiediensten volledig worden 
uitgevoerd en breder worden ingevoerd;

69. erkent de ambitie om van de EU een wereldleider op het gebied van ontwikkeling en 
toepassing van AI te maken; dringt er bij de EU op aan nauwer samen te werken met 
partners als de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 
en de WTO om mondiale normen voor AI vast te stellen, met als doel 
handelsbelemmeringen weg te nemen en betrouwbare, met de waarden van de Unie in 
overeenstemming zijnde AI te bevorderen; steunt de samenwerking inzake 
internationale regelgeving alsook andere vormen van samenwerking tussen de OESO-
landen op het gebied van digitale economie, zoals het Global Partnership on Artificial 
Intelligence; moedigt de EU aan om haar werkzaamheden in dit verband met de VN en 
internationale normalisatie-instellingen te intensiveren; wijst op de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels gebaseerde Aziatisch regionaal alomvattend 
economisch partnerschap (de RCEP-overeenkomst), dat de weg heeft geëffend voor het 
grootste economische‑integratieproject ter wereld; is van mening dat de EU digitale 
regels moet bevorderen die in overeenstemming zijn met democratische beginselen, de 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling; steunt in dit verband het voorstel om een 
raad voor handel en technologie tussen de EU en de VS op te richten;

70. steunt in dat verband de werkzaamheden voor een trans-Atlantische overeenkomst 
inzake AI, met als doel tot een sterkere en bredere consensus over de beginselen van 
ethische AI en gegevensbeheer te komen en, binnen het kader van die beginselen, 
innovatie en het delen van gegevens voor de ontwikkeling van AI te bevorderen, alsook 
de handel en de ontwikkeling van compatibele regels en gemeenschappelijke normen in 
de digitale handel te vergemakkelijken, zodat een centrale rol van de EU bij de bepaling 
van deze normen gewaarborgd is; benadrukt dat deze trans-Atlantische overeenkomst 
inzake AI eveneens een apart hoofdstuk over de beveiliging en bescherming van de 
gegevens van gebruikers en consumenten moet bevatten, teneinde de bescherming van 
EU-regels te waarborgen; verzoekt de Commissie zich samen met de VS, Japan en 
andere gelijkgezinde partners te blijven inspannen voor de hervorming van de 
WTO-regels inzake onder meer subsidies, gedwongen technologieoverdrachten en 
overheidsbedrijven; benadrukt het belang van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU 
voor het bevorderen van de belangen en waarden van EU-ondernemingen, 
-consumenten en -werknemers in de mondiale digitale economie, en ziet die als 
complementair aan een concurrerende digitale eengemaakte markt; merkt op dat met 
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name de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, dat een grote rol in de mondiale 
digitale economie speelt, van cruciaal belang is;

71. verzoekt de lidstaten met klem om in hun herstelplannen projecten voor de digitalisering 
van het vervoer op te nemen; benadrukt dat moet worden gezorgd voor stabiele en 
toereikende financiering voor de aanleg van vervoers- en ICT-infrastructuur voor 
intelligente vervoerssystemen (ITS), met inbegrip van de veilige uitrol van 5G, de 
ontwikkeling van de 6G-netwerken en toekomstige draadloze netwerken, zodat het 
potentieel van gedigitaliseerd vervoer ten volle kan worden ontplooid en tegelijk hoge 
vervoersveiligheidsnormen worden gewaarborgd; wijst in dat verband op de noodzaak 
om zowel nieuwe infrastructuur te ontwikkelen als de bestaande infrastructuur te 
verbeteren; verzoekt de lidstaten te voorzien in veilige, veerkrachtige en hoogwaardige 
vervoersinfrastructuur die de uitrol van geconnecteerde en geautomatiseerde 
mobiliteitsdiensten vergemakkelijkt; wijst erop dat het moderniseren van relevante 
vervoers- en digitale infrastructuur in het trans-Europees vervoersnet (TEN-T) sneller 
moet verlopen; verzoekt de Commissie daarom bij de herziening van de TEN-T-
verordening en de verordening inzake corridors voor goederenvervoer per spoor 
mechanismen voor te stellen om daarvoor te zorgen;

72. benadrukt dat AI een enorm potentieel heeft in de vervoersector en de automatisering 
van het weg-, spoor-, water- en luchtvervoer in de hand kan werken; wijst op de rol die 
AI kan spelen bij het bevorderen van multimodaliteit en de modal shift, alsook bij de 
ontwikkeling van slimme steden, wat de reiservaring van alle burgers verbetert door 
vervoer, logistiek en verkeersstromen efficiënter, veiliger en milieuvriendelijker te 
maken, de reistijd te verkorten, congestie te verminderen, schadelijke emissies terug te 
dringen en de kosten te drukken; benadrukt het enorme potentieel van systemen die 
gebruikmaken van AI in de vervoerssector voor de verkeersveiligheid en voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van “Vision Zero”; beklemtoont dat AI zal 
bijdragen tot de verdere ontwikkeling van naadloze multimodaliteit, volgens het concept 
“mobiliteit als dienst” (MaaS); verzoekt de Commissie na te gaan hoe de evenwichtige 
ontwikkeling van MaaS, met name in stedelijke gebieden, kan worden bevorderd;

73. is ingenomen met de resultaten die werden bereikt met de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR (ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim) en pleit voor een intensivering van onderzoek en investeringen om het 
potentieel van AI in de luchtvaartsector ten aanzien van de consument te maximaliseren 
door verbeteringen in de marketing, de verkoop, de distributie en de prijsstelling van 
luchtvaartmaatschappijen, alsook in de grondafhandeling (veiligheidscontroles enz.); 
merkt op dat AI geautomatiseerde navigatie kan ontwikkelen voor de grote vaart, de 
korte vaart en de binnenvaart en in een context van toegenomen scheepsverkeer het 
maritiem toezicht kan verbeteren; dringt erop aan dat in alle Europese havens op grote 
schaal AI wordt uitgerold en meer wordt gedigitaliseerd om de efficiëntie en het 
concurrentievermogen te verbeteren; wijst op de cruciale rol die digitalisering, AI en 
robotica zullen spelen in de toeristische sector, waarmee ze zullen bijdragen tot de 
duurzaamheid van de sector op de lange termijn; merkt op dat toereikende financiering 
en stimuleringsmaatregelen voor toeristische ondernemingen nodig zijn, met name voor 
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, om ze in staat te stellen de vruchten van 
de digitalisering te plukken en hun aanbod aan de consument te moderniseren; merkt op 
dat dit het digitale leiderschap van de EU op het gebied van duurzaam toerisme zal 
helpen bevorderen door middel van onderzoek en ontwikkeling, joint ventures en 
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publiek-private partnerschappen;

74. wijst erop dat AI vooroordelen en daarmee verschillende vormen van discriminatie met 
zich mee kan brengen, op basis van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid; brengt in dit verband in herinnering dat de rechten van 
iedereen volledig moeten worden gewaarborgd en dat initiatieven op het gebied van AI 
op geen enkele wijze tot discriminatie mogen leiden; benadrukt dat dergelijke 
vooroordelen en discriminatie kunnen voortkomen uit reeds bevooroordeelde 
gegevensreeksen, waarin bestaande vormen van discriminatie die in de samenleving 
voorkomen tot uiting komen; benadrukt dat bij AI vooroordelen die leiden tot verboden 
discriminatie vermeden moeten worden, en dat AI discriminerende processen niet mag 
reproduceren; benadrukt dat bij het ontwerpen van technologieën op het gebied van AI 
rekening moet worden gehouden met deze risico’s, en dat het belangrijk is om samen te 
werken met aanbieders van deze technologieën om hardnekkige achterdeurtjes 
waardoor discriminatie erin kan sluipen, aan te pakken; pleit voor ontwerp- en 
ontwikkelingsteams van AI die net zo divers zijn als de samenleving;

75. wijst erop dat de grondrechten uitsluitend ten volle beschermd kunnen worden als 
algoritmen transparant zijn; wijst erop dat wetgevers zich, gezien de belangrijke 
ethische en juridische implicaties, moeten buigen over de complexe kwestie van 
aansprakelijkheid, met name voor schade aan eigendommen en/of personen, en 
benadrukt dat bij alle AI-toepassingen de aansprakelijkheid moet berusten bij een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon;

76. onderstreept dat AI ruimer beschikbaar moet zijn voor de culturele en creatieve sector in 
heel Europa om een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie voor alle belanghebbenden 
en actoren in Europa te behouden; beklemtoont het potentieel van AI-technologieën 
voor de culturele en creatieve sector, gaande van beter publieksbeheer en -bereik en 
meer betrokkenheid van het publiek tot hulp bij de curatie van inhoud, de herwaardering 
van culturele archieven, evenals hulp bij feitenonderzoek en datajournalistiek; 
benadrukt dat leer- en opleidingsmogelijkheden moeten worden geboden om de 
Europese samenleving in staat te stellen inzicht te verwerven in het gebruik, de 
potentiële risico’s en de mogelijkheden van AI; herhaalt in dit verband zijn standpunt 
dat innovatie op het gebied van AI en robotica moet worden geïntegreerd in 
onderwijsplannen en opleidingsprogramma’s; herinnert aan de bijzondere vereisten van 
beroepsonderwijs en -opleiding met betrekking tot AI en dringt aan op samenwerking 
op Europees niveau om het potentieel van AI in beroepsonderwijs en -opleiding in heel 
Europa te vergroten; benadrukt dat de omzetting van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten24 in nationaal recht van cruciaal belang is voor de totstandbrenging van 
een echte digitale eengemaakte markt die culturele diversiteit bevordert; 

77. wijst op het gebrek aan Europese durfkapitaalfinanciering, het gebrek aan toegang tot 
financiering en de gebrekkige beschikbaarheid van gegevens, en erkent voorts dat er 
externe en interne belemmeringen zijn voor de invoering van AI-technologieën, met 

24 Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht 
van een veranderende marktsituatie (PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69).
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name voor minder volgroeide sectoren en kmo’s; pleit voor een alomvattende aanpak in 
de Unie, gebaseerd op het bevorderen van ondernemerschap door middel van 
investeerdersvriendelijke regelgeving, om veelbelovende Europese start-ups in alle 
fasen van hun groei toegang te bieden tot financiering; vraagt om gezamenlijke 
inspanningen om de uittocht te voorkomen en te ontmoedigen van veelbelovende jonge 
Europese bedrijven, die vaak onmiddellijk nadat zij de markt hebben betreden, met een 
gebrek aan financiering kampen;

78. herinnert eraan dat de huidige wetgeving van de Unie niet voorziet in verplichte 
cyberbeveiligingsvereisten voor producten en diensten in het algemeen; vraagt dat er dat 
essentiële vereisten worden opgenomen in de ontwerpfase (beveiliging door ontwerp) 
en dat er passende cyberbeveiligingsnormen en -processen worden toegepast, zowel 
tijdens de levenscyclus van producten en diensten als in de hele toeleveringsketen;

79. wijst erop dat de vierde industriële revolutie onder meer zal afhangen van de toegang tot 
grondstoffen zoals lithium en zeldzame aardmetalen, en dat de Unie haar 
afhankelijkheid van de invoer daarvan moet verminderen door het absolute verbruik te 
beperken en door haar eigen ecologisch verantwoorde mijnbouw en circulaire 
economie; is van mening dat een sterker beleid inzake de circulaire economie dat wordt 
toegepast op digitale apparaten en halfgeleiders, tegelijk kan bijdragen tot de industriële 
soevereiniteit van de Unie en tot het voorkomen van de negatieve gevolgen van 
mijnbouwactiviteiten in verband met grondstoffen;

80. vraagt om duidelijker strategie voor de Europese digitale-innovatiehubs om de 
grootschalige toepassing van nieuwe technologieën door kmo’s, midcaps en start-ups te 
stimuleren; wijst erop dat het netwerk van Europese digitale innovatiehubs moet zorgen 
voor een brede geografische dekking in heel Europa, met inbegrip van afgelegen, 
plattelands- en eilandgebieden, en een sectoroverschrijdende dialoog op gang moet 
brengen; verzoekt de Commissie een ambitieuze en alomvattende strategie uit te werken 
ter ondersteuning van de oprichting en groei van start-ups, met als doel binnen tien jaar 
een nieuwe generatie Europese digitale “eenhoorns” te hebben; in de strategie moet met 
name worden gekeken naar maatregelen zoals belastingstimulansen voor start-ups pas 
opgerichte kmo’s en de invoering van een EU-startup-visum;

81. is ingenomen met de nieuwe cloudstrategie van de Commissie en het Europees 
cloudinitiatief;

82. is verheugd over het positieve effect dat AI op de Europese arbeidsmarkten kan hebben, 
zoals banencreatie, veiligere en inclusievere werkplekken, de bestrijding van 
discriminatie bij aanwerving en beloning, en de bevordering van een betere afstemming 
van vaardigheden en werkstromen, mits de risico’s worden beperkt en de 
regelgevingskaders regelmatig worden geactualiseerd naarmate de digitale golf 
voortschrijdt; 

83. verzoekt de lidstaten te investeren in hoogwaardige, responsieve en inclusieve stelsels 
voor onderwijs, beroepsopleiding en een leven lang leren, alsook in om- en 
bijscholingsbeleid voor werknemers in sectoren die zwaar getroffen kunnen worden 
door AI, onder meer in de land- en bosbouw; benadrukt dat in dit verband bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de inclusie van kansarme groepen;

84. neemt nota van de vaardighedenkloof op de Europese arbeidsmarkten; is ingenomen 
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met de bijgewerkte Europese vaardighedenagenda en het nieuwe actieplan voor digitaal 
onderwijs (2021-2027) van de Commissie, die werknemers zullen helpen om hun 
digitale vaardigheden te verbeteren en de nodige kwalificaties voor de toekomstige 
arbeidswereld te verwerven, en zullen helpen om de aanpassing en de verwerving van 
kwalificaties en kennis met het oog op de digitale en de groene transitie in goede banen 
te leiden; onderstreept dat de ethische aspecten van AI en de ontwikkeling van 
vaardigheden voor ethische doeleinden integraal deel moeten gaan uitmaken van 
onderwijs- en opleidingsprogramma’s voor ontwikkelaars en mensen die met AI 
werken; herinnert eraan dat ontwikkelaars, programmeurs, besluitvormers en bedrijven 
die zich met AI bezighouden, zich bewust moeten zijn van hun ethische 
verantwoordelijkheid; benadrukt dat toegang tot de juiste vaardigheden en kennis op het 
gebied van AI de digitale kloof in de samenleving kan overbruggen en dat 
AI-oplossingen de integratie op de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen, zoals personen 
met een handicap of personen die in afgelegen of plattelandsgebieden wonen, moeten 
ondersteunen;

85. benadrukt dat gendergelijkheid een kernbeginsel van de Europese Unie is en in alle 
beleidsmaatregelen van de EU terug te vinden moet zijn; vraagt dat de fundamentele rol 
van vrouwen wordt erkend met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese digitale strategie overeenkomstig de doelstellingen inzake 
gendergelijkheid; herinnert eraan dat de deelname van vrouwen aan de digitale 
economie van cruciaal belang is om een bloeiende digitale samenleving vorm te geven 
en om de digitale eengemaakte markt van de EU te stimuleren; verzoekt de Commissie 
toe te zien op de uitvoering van de ministeriële toezeggingsverklaring “Women in 
Digital”; is van mening dat AI aanzienlijk kan bijdragen tot het overwinnen van 
genderdiscriminatie en het aanpakken van de uitdagingen waarmee vrouwen worden 
geconfronteerd teneinde gendergelijkheid te bevorderen, op voorwaarde dat een passend 
juridisch en ethisch kader wordt ontwikkeld, bewuste en onbewuste vooroordelen 
worden weggenomen en de beginselen van gendergelijkheid worden geëerbiedigd;

86. benadrukt dat de landbouw een sector is waarin AI een sleutelrol zal spelen bij het 
oplossen van problemen en uitdagingen op het gebied van voedselproductie en 
-voorziening; benadrukt dat IoT-technologieën en AI in het bijzonder aanzienlijke 
kansen bieden voor de modernisering, automatisering en grotere efficiëntie en 
duurzaamheid van de agrovoedingssector en voor lokale ontwikkeling in 
plattelandsgebieden; is van mening dat het gebruik van digitale technologieën en AI 
alsook meer onderzoek en ontwikkeling in de agrovoedingssector noodzakelijk zijn om 
de duurzaamheid, de efficiëntie en de nauwkeurigheid te verbeteren en de productiviteit 
te sturen; benadrukt het potentieel van het IoT en AI in de precisielandbouw, met name 
voor de detectie van weersomstandigheden, bodemnutriënten en waterbehoeften en van 
plantenplagen en -ziekten; onderstreept dat monitoring met behulp van 
geautomatiseerde en digitale instrumenten kan helpen om de milieu- en 
klimaatvoetafdruk van de landbouw tot een minimum te beperken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de middelen en investeringen die voor deze doeleinden aan 
de landbouwsector worden toegewezen, te verhogen, voldoende middelen ter 
beschikking te stellen en instrumenten te ontwikkelen voor onderzoek naar het gebruik 
van AI op deze gebieden, teneinde een beter gebruik van de beschikbare middelen door 
de betrokken landbouwers te vergemakkelijken, de efficiëntie en de productie te 
verhogen en de oprichting van innovatiehubs en start-ups op dit gebied te stimuleren;



RR\1230139NL.docx 23/110 PE661.999v02-00

NL

87. is van mening dat de toepassing van AI in de Unie en het daarmee gepaard gaande 
gebruik van persoonsgegevens van EU-burgers moeten stroken met onze waarden en 
grondrechten zoals die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn 
erkend, zoals menselijke waardigheid, privacy, gegevensbescherming en veiligheid; 
benadrukt dat AI per definitie gegevensverwerking omvat en dat in het kader van AI 
derhalve het EU-recht inzake gegevensbescherming, en met name de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG), moet worden geëerbiedigd; herhaalt dat het 
belangrijk is om onafhankelijke openbare gegevensbeschermingsautoriteiten te voorzien 
van de nodige middelen om hen in staat te stellen toe te zien op de naleving van de 
wetgeving inzake gegevensbescherming en deze op doeltreffende wijze te handhaven;

88. benadrukt dat investeringen in wetenschap, onderzoek en ontwikkeling, innovatie op het 
gebied van digitale technologie en AI, het bevorderen van betere toegang tot 
durfkapitaal, het ontwikkelen van een sterke cyberbeveiliging van kritieke 
infrastructuren en elektronische communicatienetwerken en toegang tot 
onbevooroordeelde gegevens van hoge kwaliteit de hoekstenen zijn om de digitale 
soevereiniteit van de Unie te waarborgen; verzoekt de Commissie onderzoek te doen 
naar de verschillende manieren waarop de Unie het risico loopt afhankelijk te worden 
van externe spelers; merkt op dat onduidelijke, buitensporige of versnipperde 
regelgeving de opkomst van innovatieve eenhoorns op hightechgebied, start-ups en 
kmo’s zal belemmeren of hen ertoe zal aanzetten om hun producten en diensten buiten 
Europa te ontwikkelen; 

89. benadrukt dat de totstandbrenging van een veilige en inclusieve Europese 
gigabitmaatschappij een voorwaarde is voor het succes van de digitale transitie van de 
Unie; wijst op de rol van connectiviteit, die met name wordt aangedreven door 5G en 
glasvezelinfrastructuur, bij de transformatie van werk- en onderwijsvormen, 
bedrijfsmodellen en hele sectoren zoals productie, vervoer en gezondheidszorg, met 
name in combinatie met andere technologieën zoals virtualisatie, cloudcomputing, 
edgecomputing, AI, netwerkslicing en -automatisering, en die kan leiden tot meer 
productiviteit en meer innovatie en gebruikerservaringen;

90. verzoekt de Commissie Europese bedrijven te stimuleren om te beginnen met de 
ontwikkeling en opbouw van technologische capaciteiten voor mobiele netwerken van 
de volgende generatie; verzoekt de Commissie de gevolgen van ongelijke toegang tot 
digitale technologieën en verschillen in connectiviteit tussen de lidstaten te analyseren; 

91. stelt vast dat investeren in high-performance computing cruciaal is om de 
mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en andere nieuwe technologieën optimaal 
te kunnen benutten; vraagt dat de investeringskloof met betrekking tot connectiviteit 
wordt gedicht met behulp van NextGenerationEU alsook nationale en particuliere 
financiering, teneinde de bezuinigingen op de EU-investeringen in toekomstige 
technologieën in het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 te compenseren; 

92. dringt aan op een maatschappijbrede aanpak van cyberbeveiliging; benadrukt dat 
nieuwe benaderingen van cyberbeveiliging moeten worden ontworpen op basis van 
veerkracht en aanpassingsvermogen ten aanzien van diverse vormen van stress en 
aanvallen; dringt aan op een holistische benadering van cyberveiligheid, waarbij 
rekening wordt gehouden met het hele systeem, van systeemontwerp en bruikbaarheid 
tot onderwijs en opleiding van burgers; benadrukt dat de digitale transformatie, met de 
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snelle digitalisering van diensten en de grootschalige invoering van onderling 
verbonden apparaten, onze samenleving en economie noodzakelijkerwijs meer 
blootstelt aan cyberaanvallen; benadrukt dat vooruitgang op het gebied van 
kwantumcomputing de bestaande versleutelingstechnieken zal verstoren; verzoekt de 
Commissie onderzoek te ondersteunen dat Europa in staat zou stellen deze uitdaging 
aan te gaan, en wijst op de noodzaak van sterke, veilige eind-tot-eindversleuteling; 
verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar het gebruik van 
cyberbeveiligingsprotocollen en -applicaties op basis van blockchain om de veerkracht, 
betrouwbaarheid en degelijkheid van AI-infrastructuur te verbeteren; benadrukt dat er in 
alle sectorale beleidsmaatregelen cyberbeveiligingscomponenten moeten worden 
geïntegreerd; onderstreept dat voor een doeltreffende bescherming samenwerking tussen 
de EU- en nationale instellingen vereist is, met ondersteuning van Enisa, om de 
veiligheid, integriteit, veerkracht en duurzaamheid van kritieke infrastructuur en 
elektronische-communicatienetwerken te waarborgen; is ingenomen met het voorstel 
van de Commissie voor een herziening van de NIS-richtlijn en haar voornemen om het 
toepassingsgebied ervan uit te breiden en de verschillen in toepassing door de lidstaten 
te verkleinen; dringt aan op een voorzichtige benadering van potentiële afhankelijkheid 
van leveranciers met een hoog risico, met name voor de uitrol van 5G-netwerken; 

93. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



RR\1230139NL.docx 25/110 PE661.999v02-00

NL

TOELICHTING

Overzicht

De digitalisering in brede zin, zowel van de economie als van de samenleving, vordert snel en 
zorgt voor aanzienlijke veranderingen in vele aspecten van het leven van de mensen. Of het 
nu gaat om communicatie, winkelen, reizen of productie, de digitale revolutie is een 
katalysator van transformatie en brengt snelle veranderingen met zich mee die doen denken 
aan de snelheid waarmee de industriële revolutie zich voltrok. De digitale revolutie biedt 
aanzienlijke mogelijkheden voor de Europese economie en consumenten. De rapporteur vindt 
dan ook dat de digitale eengemaakte markt nu de basis vormt van de eengemaakte markt als 
geheel, zodat de goede werking ervan cruciaal is voor het economisch succes van de EU.

De rapporteur vindt het belangrijk dat we ten volle kunnen genieten van de mogelijke 
voordelen van AI-gebruik en dat we daarbij rekening houden met alle inherente hoge risico’s 
van deze technologieën en die risico’s verminderen, hetgeen concrete maatregelen vereist.

Aangezien de Commissie digitale zaken heeft aangemerkt als prioritair beleidsterrein en 
gezien de publicatie van het witboek over AI en de mededeling “De digitale toekomst van 
Europa vormgeven” in februari 2020, zal in dit verslag worden gewezen op een aantal 
belemmeringen op de digitale eengemaakte markt en op mogelijkheden om de situatie te 
verbeteren. Het verslag geeft ook een indicatie van het mogelijke toepassingsgebied en de 
mogelijke inhoud van eventuele toekomstige wetgevingsvoorstellen inzake AI en van de 
onderwerpen die daarin aan bod moeten komen.

De rapporteur heeft bij de opstelling van dit verslag geprobeerd om een brede, transparante 
raadpleging van de belanghebbenden te houden, teneinde rekening te houden met de 
verschillende standpunten over de bestaande belemmeringen voor de digitale eengemaakte 
markt, de wijze waarop die kunnen worden aangepakt en de wijze waarop we AI in de 
toekomst zouden moeten reguleren.

De rapporteur is van mening dat meer inspanningen moeten worden geleverd om de 
belemmeringen voor de goede werking van de digitale eengemaakte markt weg te werken, dat 
er concrete acties nodig zijn om een klimaat voor een digitaal succesvol Europa te 
ontwikkelen en dat er een innovatieve en betrouwbare interne markt voor AI-producten, 
-diensten en -toepassingen moet worden gecreëerd met een hoog niveau van 
consumentenbescherming.

De rapporteur is van mening dat een groot deel van de bestaande wetgeving voor digitale 
diensten en andere sectorspecifieke wetgeving van toepassing kan blijven op AI en dat die 
wetgeving over het algemeen kan worden geactualiseerd of aangepast om beter in te spelen op 
nieuwe uitdagingen in verband met nieuwe en opkomende technologieën. Daar waar 
aanvullende onzekerheden en uitdagingen bestaan die niet kunnen worden gereguleerd via de 
bestaande EU-rechtskaders, is enige nieuwe wetgeving nodig.

Belemmeringen voor de digitale eengemaakte markt

De rapporteur is van mening dat de digitale eengemaakte markt in wezen draait om het 
terugdringen van de versnippering op de interne markt door divergerende nationale aanpakken 
te vermijden en naar grotere marktintegratie en harmonisatie toe te werken.
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De rapporteur is van mening dat eventuele toekomstige voorstellen van de Commissie met 
betrekking tot de mededeling over het vormgeven van de digitale toekomst van Europa de 
versnippering van de digitale eengemaakte markt moeten bestrijden, eventuele 
ongerechtvaardigde belemmeringen moeten wegwerken en innovatie moeten bevorderen door 
de administratieve rompslomp te verminderen. De rapporteur is van mening dat we een 
concurrerende, toegankelijke, technologisch neutrale, innovatievriendelijke, betrouwbare 
digitale eengemaakte markt tot stand moeten brengen waarin mensen centraal staan en die 
bouwt aan een veilige gegevensgestuurde samenleving en data-economie.

De rapporteur vindt dat het gebrek aan doeltreffende handhaving een belemmering vormt, die 
zij in haar verslag graag aan de orde stelt. Ook wijst zij op de noodzaak om belangrijke 
drijvende krachten achter de digitale economie te ondersteunen, meer te investeren met 
behulp van meer investeringsbronnen, te werken aan Europese normen voor nieuwe en 
opkomende technologieën, te beschikken over een concurrerende data-economie en 
consumenten meer zeggenschap te geven om bestaande belemmeringen weg te werken en de 
welvaart van consumenten en het Europese concurrentievermogen te vergroten.

De rapporteur wil in het verslag een aantal concrete maatregelen aan de orde stellen en 
voorstellen die de Commissie kan nemen naar aanleiding van haar mededeling van februari 
2020.

AI

De rapporteur is ingenomen met het in februari gepubliceerde witboek van de Commissie 
inzake AI. Er is mondiaal veel concurrentie in de sector en bij de vaststelling van mondiale 
AI-normen. De rapporteur vindt het belangrijk dat wij in de EU, als we willen dat die normen 
worden ontwikkeld in overeenstemming met onze normen, gezamenlijk optreden en 
beschikken over een evenredige en samenhangende EU-aanpak voor deze technologie. Op dit 
moment zijn er vele uiteenlopende nationale benaderingen, en volgens de rapporteur vormt 
die situatie een hinderpaal voor de EU als geheel.

De rapporteur is positief over de mogelijke voordelen van de technologie en neemt nota van 
de positieve ontwikkelingen die zich al hebben voorgedaan, waarbij AI is ingezet om 
problemen in verband met de COVID-19-crisis op te lossen. De rapporteur is van mening dat 
de technologie een belangrijke rol kan spelen in het economisch herstel na COVID-19 en bij 
de verwezenlijking van ons ambitieus klimaatbeleid. De rapporteur erkent echter ook ten volle 
dat AI een aantal mogelijke risico’s en nadelen met zich meebrengt, zoals een gebrek aan 
transparantie of verantwoording, vooringenomen besluitvorming en problemen betreffende de 
privacy, en dat die zorgen moeten worden aangepakt door middel van nieuwe regelgeving die 
de consumentenbescherming waarborgt en het vertrouwen in AI vergroot en bijgevolg ten 
goede komt aan de uitrol en brede aanvaarding ervan. Tegelijkertijd meent de rapporteur dat 
die aanpak kan helpen om de sector de rechtszekerheid te bieden die nodig is om innovatie te 
ondersteunen.

De rapporteur is van mening dat de Commissie voor haar AI-aanpak een op beginselen 
gebaseerd kader moet ontwikkelen, uitgaande van de grondrechten en de waarden van 
transparantie, verantwoording en (in voorkomend geval) verklaarbaarheid. Het is belangrijk 
dat consumenten weten wanneer zij met AI te maken hebben, dat er bepaalde beslissingen 
worden genomen en dat die beslissingen aan de consument kunnen worden verklaard wanneer 
dat nodig is. Hiertoe is volgens de rapporteur een specifieke EU-verordening inzake AI 
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noodzakelijk, als aanvulling op de reeds bestaande desbetreffende wetgeving.

De rapporteur is van mening dat de Commissie deze beginselen moet bevorderen in het 
gehele ontwikkelingsproces van AI-producten, -diensten en -toepassingen. De rapporteur is 
gezien de snelle veranderingen in de sector van mening dat de Commissie een functionele en 
brede definitie van AI moet overwegen om een zo breed mogelijk scala van AI-producten, 
-diensten en -toepassingen te omvatten en ervoor te zorgen dat voorstellen voor nieuwe 
regelgeving flexibel genoeg zijn om rekening te houden met mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen.

De rapporteur steunt de risicogebaseerde aanpak van de Commissie ten aanzien van 
AI-regelgeving, maar is van mening dat zij geen binaire aanpak moet hanteren bij de indeling 
in risicocategorieën, en een stevige, objectieve methode moet ontwikkelen om te bepalen of 
AI een hoog risico oplevert, op basis van het specifieke gebruik en de context. De rapporteur 
vindt het belangrijk om de sector niet te overreguleren en dat elk AI-gebruik dat duidelijk is 
ingedeeld in de categorie met het hoogste risico moet worden onderworpen aan de meeste 
wettelijke voorschriften.

De rapporteur acht het ook van belang op te merken dat er behoorlijk veel bestaande 
wetgeving van toepassing is op AI en dat de Commissie die wetgeving duidelijk in kaart moet 
brengen om administratieve rompslomp te voorkomen en het “one in, one out”-beginsel te 
eerbiedigen. Elk nieuw voorstel moet naadloos op de bestaande vereisten aansluiten.

De rapporteur vindt het belangrijk om gemeenschappelijke AI-normen te ontwikkelen en dat 
de inspanningen daartoe in de EU en in de desbetreffende internationale fora moeten worden 
voortgezet.

Om de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van AI in de EU te ondersteunen, meent 
de rapporteur dat nieuwe regelgevingsinstrumenten zoals testomgevingen voor regelgeving 
moeten worden gebruikt om op een veilige manier innovatieve AI-producten te ontwikkelen, 
de consument te beschermen en kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups te helpen 
opschalen. De rapporteur is voorts van mening dat initiatieven zoals de vrijwillige labeling 
van betrouwbare AI die in overeenstemming is met de bovengenoemde beginselen, nuttige 
instrumenten kunnen zijn.

Tot slot is de rapporteur van mening dat een deugdelijke handhaving essentieel is als de EU 
goede resultaten wil boeken op dit gebied. Grens- en sectoroverschrijdende handhaving is 
essentieel en de rapporteur is van mening dat die kan worden bevorderd met behulp van een 
werkbaar, door de Commissie vastgesteld kader en heldere, geactualiseerde richtsnoeren 
zodra er een verordening in werking treedt. De rapporteur meent dat de AI-regelgeving vereist 
dat de regelgevende instanties in hoge mate gespecialiseerd zijn en over een hoge mate van 
kennis beschikken, hetgeen nu mogelijk niet het geval is. Daarom is de rapporteur van mening 
dat de oprichting van een EU-kenniscentrum voor AI ertoe kan bijdragen dat de regelgevende 
instanties over de nodige instrumenten beschikken om hun taken te verrichten en dat hun 
regelgevingsaanpak in alle lidstaten consequent is.
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BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 
de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij het opstellen van dit verslag tot op het 
moment van goedkeuring ervan in de commissie input ontvangen van de volgende entiteiten 
en personen:

Entiteit Persoon
BEUC David Martin

Ernani Cerasaro
European Digital Rights (EDRi) Sarah Chander
Insurance Europe Arthur Hilliard
DIGITALEUROPE Julien Chasserieau
Allied for Startups Benedikt Blomeyer
European Brands Association Razvan Antemir
Centre for Information Policy Leadership 
(CIPL)

Bojana Bellamy

BSA Thomas Boué
Europese Commissie, DG CNECT Kilian Gross

Martin Bailey
Jorge Remuinan Suarez
Mihail Adamescu
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25.2.2021

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de 
digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten 
verbeteren
(2020/2216(INI))

Rapporteur voor advies: Geert Bourgeois 

SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat productie en handel steeds meer afhankelijk zijn van digitale informatie 
die over grenzen heen wordt vervoerd, opgeslagen en gebruikt; benadrukt dat de EU 
haar digitale transitie een impuls moet geven om haar herstel van de COVID-19-
pandemie te bevorderen en haar veerkracht te versterken, teneinde uitdagingen in de 
toekomst het hoofd te kunnen bieden; merkt op dat de digitale transitie in 
overeenstemming moet zijn met de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, 
de Overeenkomst van Parijs en de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU; 

2. is van mening dat de Europese Unie dringend maatregelen moet nemen om de digitale 
kloof met de VS en China te dichten, teneinde het aantal technologiebedrijven met 
wereldwijd succes in de EU te verhogen en een voortrekkersrol te spelen bij het 
vaststellen van normen voor een duurzame digitale data-economie die de eerbiediging 
van de waarden van de EU, de mensenrechten, de consumentenbescherming, 
gegevensbeveiliging en gegevensbescherming waarborgt;

3. benadrukt dat de digitale transitie open technologieën, portabiliteit en interoperabiliteit 
moet versterken; wijst erop dat de bijgewerkte handelsovereenkomst met China 
dergelijke doelstellingen moet omvatten;

4. wijst op de risico’s van incompatibiliteit tussen de benaderingen van verschillende 
handelspartners inzake de regulering van digitale handel; is groot voorstander van 
multilaterale oplossingen voor regels voor de digitale handel en het duurzaam 
openstellen van markten teneinde concrete voordelen voor ondernemingen, 
consumenten en werknemers op te leveren; dringt erop aan dat de plurilaterale 
onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over e-handel zo spoedig 
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mogelijk worden afgerond, met een evenwichtig resultaat; betreurt dat EU-bedrijven, bij 
gebrek aan mondiale regels, te maken kunnen krijgen met niet-tarifaire belemmeringen 
in de digitale handel, zoals ongerechtvaardigde geoblocking, gegevenslokalisatie en 
verplichte vereisten inzake technologieoverdracht; wijst erop dat deze belemmeringen 
met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) een probleem kunnen 
zijn; benadrukt dat mondiale regels voor digitale handel de consumentenbescherming 
nog verder kunnen verbeteren; pleit ervoor het WTO-moratorium op elektronische 
transmissies permanent te maken, en benadrukt dat duidelijkheid moet worden verschaft 
over de definitie van elektronische transmissies; dringt erop aan dat de 
Informatietechnologieovereenkomst van de WTO, de uitbreiding daarvan en het 
referentiedocument van de WTO inzake telecommunicatiediensten volledig worden 
uitgevoerd en breder worden ingevoerd;

5. wijst op het belang van de invoering van disciplines die de gedwongen overdracht van 
intellectuele-eigendomsrechten in de vorm van broncodes verbieden; onderstreept in dit 
verband dat de EU geen toezeggingen mag doen met betrekking tot algoritmen; wijst 
erop dat de EU haar openbare beleidsruimte voor de controle van AI-systemen met 
hoog risico moet behouden, om de bescherming van bedrijfsgeheimen te waarborgen; 
verzoekt de Commissie zorgvuldig te beoordelen welke gevolgen de broncodeclausule, 
waarover momenteel wordt gesproken in de onderhandelingen op WTO-niveau over e-
handel, zal hebben voor de toekomstige EU-wetgeving inzake AI, ook wat de impact op 
de consumentenrechten betreft, en vraagt dat het Europees Parlement daarbij betrokken 
wordt;

6. erkent de ambitie om van de EU een wereldleider op het gebied van ontwikkeling en 
toepassing van AI te maken; dringt er bij de EU op aan nauwer samen te werken met 
partners als de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 
en de WTO om mondiale normen voor AI vast te stellen, met als doel 
handelsbelemmeringen weg te nemen en betrouwbare, met de waarden van de Unie in 
overeenstemming zijnde AI te bevorderen; steunt de samenwerking inzake 
internationale regelgeving alsook andere vormen van samenwerking tussen de OESO-
landen op het gebied van digitale economie, zoals het Global Partnership on Artificial 
Intelligence; moedigt de EU aan haar werkzaamheden in dit verband met de VN en 
internationale normalisatie-instellingen te intensiveren;

7. wijst erop dat gegevensstromen van centraal belang zijn voor digitale handel, en dat 
gegevens niet alleen een productiemiddel zijn, maar zelf een verhandelbaar goed zijn 
geworden; onderstreept voorts dat elektronische gegevens een belangrijke economische 
“grondstof” vormen voor de digitale transitie; merkt op dat de toegang tot en 
verwerking van gegevens vaak onontbeerlijk zijn voor concurrerende digitale diensten, 
met name diensten die gebruikmaken van AI; benadrukt daarom dat onderzoekers en 
bedrijven meer vrijheid moeten krijgen om gegevens te gebruiken voor de ontwikkeling 
van AI, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG); merkt op dat de bouw van 5G-infrastructuur die in overeenstemming is met de 
doelstellingen van het EU-instrumentarium inzake 5G-cyberbeveiliging, in de EU 
sneller moet verlopen; roept de Commissie op om regels voor de digitale handel vast te 
stellen die het concurrentievermogen van EU-bedrijven vergroten, het 
consumentenvertrouwen waarborgen en het vrije verkeer van gegevens over de grenzen 
heen vergemakkelijken, waarbij moet worden gewaarborgd dat de 
gegevensbeschermings- en privacyregels en consumentenbeschermingsnormen van de 
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EU worden nageleefd; steunt het beginsel dat gegevens vrij over grenzen heen moeten 
kunnen stromen, op voorwaarde dat de betrokken partijen passende, wettelijk 
vastgestelde doorgifte-instrumenten voor de bescherming en beveiliging van 
persoonsgegevens overeenkomen; wijst erop dat volgens de AVG persoonsgegevens 
kunnen worden overgedragen naar derde landen op basis van adequaatheidsbesluiten, 
modelcontractbepalingen en bindende bedrijfsvoorschriften; dringt erop aan dat 
overwegingen betreffende gegevensbescherming worden opgenomen in toekomstige 
handelsovereenkomsten, met als doel het proces van de adequaatheidsbesluiten met 
handelspartners te vergemakkelijken en ambitieuze en flexibele bepalingen inzake 
grensoverschrijdende gegevensstromen toe te voegen; merkt op dat bilaterale en 
regionale samenwerking op regelgevingsgebied, bijvoorbeeld door wederzijdse 
erkenning te bevorderen, de toekomstige WTO-overeenkomst inzake e-handel zou 
kunnen aanvullen, rekening houdend met het niveau van bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig de respectievelijke nationale wetgeving; roept op tot 
het daadkrachtig verbieden van ongerechtvaardigde gegevenslokaliseringspraktijken in 
de WTO-overeenkomst inzake e-handel en EU-vrijhandelsovereenkomsten;

8. herinnert de Commissie eraan dat voorstellen over de digitale eengemaakte markt 
volledig in overeenstemming moeten zijn met de internationale verplichtingen van de 
EU, met inbegrip van de WTO- en bilaterale handelsovereenkomsten; spoort de 
Commissie aan om de geopolitieke en strategische gevolgen van haar voorstellen 
volledig te beoordelen; is van oordeel dat de EU een rolmodel moet blijven wat betreft 
het bouwen van een open, op regels gebaseerde data-economie, en dat zij het delen van 
gegevens tussen de EU en derde landen moet bevorderen;9. wijst op de sluiting van de 
overeenkomst inzake het op regels gebaseerde Aziatisch regionaal alomvattend 
economisch partnerschap (de RCEP-overeenkomst), dat de weg heeft geëffend voor het 
grootste economische-integratieproject ter wereld; betreurt echter het gebrek aan een 
robuust hoofdstuk over duurzame ontwikkeling met toezeggingen inzake milieubehoud 
en sociale rechten in de RCEP-overeenkomst, waaruit blijkt dat de EU het voortouw 
moet nemen bij het vaststellen van mondiale regels voor de digitale economie; is van 
mening dat de EU digitale regels moet bevorderen die in overeenstemming zijn met 
democratische beginselen, de mensenrechten en duurzame ontwikkeling; steunt in dit 
verband het voorstel om een raad voor handel en technologie tussen de EU en de VS op 
te richten; vraagt dat het Europees Parlement volledig op de hoogte wordt gehouden van 
de vooruitgang met betrekking tot dit voorstel, en dat het Parlement de taak krijgt 
toezicht te houden op de onderhandelingen en toekomstige werkzaamheden van de raad 
voor handel en technologie tussen de EU en de VS, om de trans-Atlantische 
samenwerking inzake digitale kwesties te bevorderen, met inbegrip van 
exportbeperkingen op technologie en screening van buitenlandse directe investeringen; 
dringt er bij de Commissie op aan om te zorgen voor een hoge mate van transparantie; 
steunt in dat verband de werkzaamheden voor een trans-Atlantische overeenkomst 
inzake artificiële intelligentie, met als doel tot een sterkere en bredere consensus over de 
beginselen van ethische AI en gegevensbeheer te komen en, binnen het kader van die 
beginselen, innovatie en het delen van gegevens voor de ontwikkeling van AI te 
bevorderen, alsook de handel en de ontwikkeling van compatibele regels en 
gemeenschappelijke normen in de digitale handel te vergemakkelijken, zodat een 
centrale rol van de EU bij de bepaling van deze normen gewaarborgd is; benadrukt dat 
deze trans-Atlantische overeenkomst inzake AI eveneens een apart hoofdstuk over de 
beveiliging en bescherming van de gegevens van gebruikers en consumenten moet 
bevatten; verzoekt beide partijen het momentum van de nieuwe regering-Biden te 
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benutten om die kwesties dringend aan te pakken, en om binnen de OESO 
overeenstemming over een billijke belastingheffing van de digitale economie te 
bereiken;

10. benadrukt de rol van de digitale handel en het gebruik van blockchaintechnologie, 
bijvoorbeeld om ook in de minst ontwikkelde landen de toegang van kmo’s tot 
mondiale waardeketens te vergemakkelijken en om grensoverschrijdende 
handelsprocessen en -transacties doeltreffender en goedkoper te maken; merkt in dit 
verband op dat kmo’s het hardst worden getroffen door ondoorzichtige bureaucratie en 
buitensporige regeldruk en benadrukt derhalve dat de wetgeving moet worden 
vereenvoudigd en verduidelijkt teneinde de ontwikkeling en het gebruik van digitale 
technologieën, met name AI, door kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen; 
verzoekt de Commissie kmo’s te ondersteunen bij hun digitale transformatie; benadrukt 
met name de daaraan verbonden voordelen die dit zou kunnen opleveren wat betreft 
economische empowerment van vrouwen en verdere inclusie; merkt op dat het gebruik 
van blockchaintechnologie passende zorgvuldigheid voor bedrijven kan 
vergemakkelijken;

11. merkt op dat AI wordt ingebed in een grote verscheidenheid aan systemen en dat het 
aantal toegangspunten voor kwaadwillige actoren derhalve zal toenemen; benadrukt in 
dit verband dat cyberbeveiliging moet worden bevorderd door in samenwerking met de 
sector normen, richtsnoeren en beste praktijken te ontwikkelen en ondernemingen te 
helpen hun cyberbeveiligingsrisico’s te beheren, gelet op het toenemende aantal 
grootschalige cyberaanvallen uit niet-EU-landen die zijn bedoeld om gevoelige 
bedrijfsinformatie, zoals handelsgeheimen en intellectuele eigendom, te stelen, waarvan 
EU-ondernemingen vaak het slachtoffer zijn; merkt op dat om niet-coöperatieve landen 
onder druk te zetten, diplomatieke actie of economische vergeldingsmaatregelen zouden 
kunnen worden overwogen; is van mening dat een overeenkomst binnen de OESO om 
af te zien van bedrijfsspionage ten aanzien van andere lidstaten eveneens niet-EU-
landen zou ontmoedigen zich met dergelijke praktijken in te laten;

12. benadrukt het belang van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU voor het bevorderen 
van de belangen en waarden van EU-ondernemingen, -consumenten en -werknemers in 
de mondiale digitale economie, en ziet die als complementair aan een concurrerende 
digitale eengemaakte markt; merkt op dat met name de samenwerking met het Verenigd 
Koninkrijk, dat een grote rol in de mondiale digitale economie speelt, van cruciaal 
belang is; is ingenomen met de hoofdstukken over digitale handel en telecommunicatie 
in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, en beschouwt 
die als benchmarks voor onderhandelingen met andere ontwikkelde handelspartners van 
de EU; vraagt dat in alle toekomstige vrijhandelsovereenkomsten van de EU een 
hoofdstuk over digitale handel en telecommunicatie wordt opgenomen; roept op om 
digitale handel tot een pijler van de nieuwe handelsstrategie van de EU te maken;

13. benadrukt het belang van het corrigeren van bestaande onevenwichtigheden en 
verstoringen in de wereldmarkt die de groei van EU-technologiebedrijven belemmeren; 
verzoekt de Commissie zich samen met de VS, Japan en andere gelijkgezinde partners 
te blijven inspannen voor de hervorming van de WTO-regels inzake onder meer 
subsidies, gedwongen technologieoverdrachten en overheidsbedrijven; beklemtoont de 
noodzaak om bestaande handels- en investeringsovereenkomsten beter te handhaven en 
om op sommige gebieden van het handels- en investeringsbeleid te streven naar 
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wederkerigheid, alsmede om nieuwe EU-regelgevingskaders te ontwikkelen, waaronder 
een nieuw instrument inzake buitenlandse subsidies; acht het noodzakelijk een 
ondersteunend bedrijfsklimaat te ontwikkelen voor EU-technologiebedrijven, met 
inbegrip van passende financiële maatregelen en exportkredieten; steunt de 
ontwikkeling van waarborgen in de EU-wetgeving en in handelsovereenkomsten tegen 
concurrentiebeperkende gedragingen van alle actoren in de digitale waardeketen, 
waaronder in de telecommunicatie.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de 
digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten 
verbeteren
(2020/2216(INI))

Rapporteur voor advies (*): Nicola Beer

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

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

1. roept de Europese instellingen op de ambitie te hebben om van de Unie de wereldleider 
te maken op het gebied van digitale transformatie en kunstmatige intelligentie (AI), 
door het doel te bepalen en de middelen te mobiliseren om in 2030 de meest 
concurrerende en innovatieve regio te zijn op basis van EU-regels en -waarden, en door 
internationale samenwerking op het gebied van AI met gelijkgezinde landen en 
mondiale spelers te bevorderen; wijst op de potentiële meerwaarde van een Europese 
aanpak en de huidige kosten van een niet-gemeenschappelijke aanpak op het gebied van 
AI en digitale regulering; dringt aan op een regelgevingsaanpak die niet gebaseerd is op 
een momentopname van de technologische ontwikkelingen, maar die ervoor wil zorgen 
dat de vastgestelde voorschriften ook bruikbaar zijn voor toekomstige technologische 
doorbraken en verschijnselen; dringt erop aan dat alle AI en digitale regelgeving 
evenwichtig en evenredig zijn en gebaseerd op de beginselen van subsidiariteit en 
technologieneutraliteit en op grondige effectbeoordelingen; benadrukt dat innovatie, 
open markten, op grondrechten gebaseerde Europese waarden en maatschappelijke 
aanvaarding elementen zijn die de Unie in staat zouden stellen het voortouw te nemen in 
de richting van een digitale samenleving die de mensen en de samenleving als geheel 
ten goede komt, groei en concurrentievermogen stimuleert, haar digitale soevereiniteit 
en veerkracht waarborgt en het geopolitieke en strategische belang van de Unie 
versterkt; beklemtoont dat de Europese regelgeving inzake data en kunstmatige 
intelligentie gericht moet zijn op het creëren van een digitale eengemaakte markt zonder 
grenzen en een concurrerende, innovatievriendelijke, mensgerichte, betrouwbare en 
veilige gegevensgestuurde samenleving en -economie die bijdraagt tot de ontwikkeling 
en toepassing van AI, de toegankelijkheid van gegevens, interoperabiliteit en 
gegevensoverdraagbaarheid; benadrukt dat de digitale transformatie moet bijdragen aan 
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duurzame ontwikkeling en een evenwicht moet vinden tussen de economische, ethische 
en ecologische dimensie; wijst erop dat van de drie kerndoelstellingen die worden 
genoemd in de mededeling “De digitale toekomst van Europa vormgeven” digitaal 
concurrentievermogen en economische groei onontbeerlijke randvoorwaarden zijn voor 
het opbouwen van een open, democratische en duurzame samenleving, die wordt 
aangedreven door technologie die ten dienste staat van mensen; onderstreept dat een 
gemeenschappelijke Europese aanpak met inachtneming van de fundamentele 
beginselen en waarden van de Unie nodig is om dit doel te bereiken;

2. herinnert eraan dat digitale soevereiniteit noodzakelijk is voor de Unie om zich zonder 
beperkingen en op basis van haar waarden te ontwikkelen; benadrukt dat investeringen 
in wetenschap, onderzoek en ontwikkeling, innovatie op het gebied van digitale 
technologie en AI, alsook betere toegang tot durfkapitaal en onbevooroordeelde 
hoogwaardige gegevens de hoekstenen vormen van de waarborging van de digitale 
soevereiniteit van de Unie; onderstreept dat kmo’s en in Europa gevestigde 
productieprocessen een cruciale rol zullen spelen in dit transformatieproces; wijst erop 
dat de vierde industriële revolutie onder meer zal afhangen van de toegang tot 
grondstoffen zoals lithium en zeldzame aardmetalen, en dat de Unie haar 
afhankelijkheid van ingevoerde kritieke grondstoffen moet verminderen door het 
absolute verbruik te beperken en door middel van haar eigen ecologisch verantwoorde 
mijnbouw en circulaire economie; is van mening dat een sterker beleid inzake de 
circulaire economie dat wordt toegepast op digitale apparaten en halfgeleiders 
tegelijkertijd kan bijdragen tot de industriële soevereiniteit van de Unie en tot het 
voorkomen van de negatieve gevolgen van mijnbouwactiviteiten in verband met 
grondstoffen; herinnert eraan dat AI en digitale technologieën vaak worden ontwikkeld 
in een internationale context; merkt op dat onduidelijke en versnipperde regelgeving 
innovatieve bedrijven ertoe zal brengen hun producten en diensten buiten Europa te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van het vrije verkeer van gegevens over de grenzen 
heen; steunt de Commissie in haar streven naar de bestrijding van ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor internationale gegevensstromen, alsook van de beperkingen 
waarmee Europese bedrijven te kampen hebben in derde landen; onderstreept het belang 
van toegang tot gegevens en van EU-brede interoperabiliteit bij het gebruik van een 
exponentieel toenemende hoeveelheid industriële en openbare gegevens; waarschuwt 
voor het gebruik van AI in systemen die burgers op basis van hun sociaal gedrag 
straffen en belonen; verzoekt de Commissie een strategie uit te werken voor de 
financiering van Europese start-ups om hun groei in Europa te stimuleren, zodat Europa 
gebruik kan maken van de daaruit voortvloeiende banen, ideeën en innovatieve 
bedrijfsactiviteiten, en het verlies van deze ondernemingen ten gunste van niet-Europese 
landen kan worden voorkomen; verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar de 
verschillende manieren waarop de Unie het risico loopt afhankelijk te worden van 
externe spelers; wijst erop dat de lidstaten hun toezegging in het kader van de 
Europa 2020-strategie om 3 % van hun bbp in onderzoek en ontwikkeling te investeren 
gestand moeten doen teneinde de strategische soevereiniteit van de Unie op digitaal 
gebied te waarborgen; wijst erop dat het concept van grotere soevereiniteit niet in 
tegenspraak is met het concept van vrije en eerlijke handel;

3. benadrukt dat de huidige ecologische en koolstofvoetafdruk van de ICT-sector nog 
steeds aanzienlijk is; wijst erop dat kostenbesparingen en een beter beheer ook kunnen 
worden bereikt door de verdere duurzame ontwikkeling van digitale technologieën, AI 
en robotica, dat machinaal leren kan bijdragen tot een vermindering van de emissies 
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door middel van een beter inzicht in de technologische processen, verbeteringen op het 
gebied van energie-efficiëntie en de integratie van hernieuwbare energiebronnen en 
energieopslag, door het delen van en de toegang tot essentiële en welomschreven 
gegevensreeksen alsook de integratie van de milieudimensie in volledige 
overeenstemming met de Europese Green Deal mogelijk te maken; merkt op dat grotere 
emissiereducties en zelfs volledige klimaatneutraliteit kunnen worden bereikt door het 
vaststellen van efficiëntienormen met betrekking tot datacentra voor hostinglocaties, in 
combinatie met aanvullende eisen voor hard- en software op het gebied van high-
performance computing en voor hergebruik van warmte; onderstreept het belang van de 
ontwikkeling van energiezuiniger high-performance computing, zoals de “Green IT 
Cube”;

4. is ingenomen met het gebruik van EU-financieringsprogramma’s ter ondersteuning van 
de digitalisering van onze samenleving en industrie, voor zover deze gebaseerd zijn op 
de beginselen van efficiëntie, transparantie en inclusiviteit; dringt aan op een 
gecoördineerde uitvoering van de verschillende fondsen om de synergieën tussen de 
programma’s te maximaliseren; stelt voor middelen strategisch te prioriteren teneinde 
de noodzakelijke digitale infrastructuur op te bouwen; benadrukt het succes van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing; is 
ingenomen met het onlangs gepubliceerde voorstel van de Commissie om de 
onderneming voort te zetten teneinde de leidende rol van Europa op het gebied van 
supercomputing en kwantumcomputing, die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van 
AI, in stand te houden en te bevorderen; herinnert eraan dat kmo’s de ruggengraat van 
de Europese economie vormen en speciale steun van EU-financieringsprogramma’s 
nodig hebben om de digitale transitie tot stand te brengen; is ingenomen met de plannen 
om de Europese Innovatieraad in het kader van Horizon 2021-2027 uit te bouwen tot 
een brede raad met een “éénloketsysteem” voor start-ups en met betere 
financieringsinstrumenten en bedrijfsacceleratiediensten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer te investeren in onderzoek en extra samenwerking tussen innovatieve 
bedrijven, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen te faciliteren; 
erkent dat het delen en hergebruiken van de componenten van AI-applicaties 
bevorderlijk is voor de gebruikmaking en verspreiding van AI-oplossingen; wijst op het 
belang van fundamenteel onderzoek naar de grondbeginselen van AI; merkt op dat de 
huidige commerciële AI-toepassingen zijn gebaseerd op onderzoek dat tientallen jaren 
geleden is gestart; benadrukt de noodzaak om breed onderzoek naar alle AI-
toepassingen en -technologieën mogelijk te maken; dringt aan op wettelijke 
oplossingen, zoals testomgevingen voor regelgeving die na succesvolle proefprojecten 
kunnen worden opgeschaald, waardoor particuliere en overheidsinstellingen een veilig 
testgebied kunnen creëren om gevallen van AI-toepassingen met een hoog risico en 
AI-toepassingen zonder risico te kunnen onderzoeken en ontwikkelen; dringt aan op 
Europese initiatieven die zich richten op eerstefase-onderzoek; dringt aan op 
grootschalige investeringen in excellentieclusters voor digitale innovatie en AI in de 
lidstaten, op basis van samenwerking tussen innovatieve bedrijven, instellingen voor 
hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen om te zorgen voor capaciteitsopbouw en 
uitwisseling van beste praktijken, en om onderzoek en innovatie in de hele waardeketen 
te mobiliseren en zo de grootste talenten en beste particuliere investeringen aan te 
trekken en te behouden; herinnert eraan dat kmo’s en start-ups een steeds grotere rol 
spelen in digitale innovatie; dringt aan op maatregelen om hun innovaties te faciliteren 
door de administratieve lasten te verminderen, de toegang tot financiering, met inbegrip 
van kredieten en risicokapitaal, te vergemakkelijken, informatie toegankelijker te maken 
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en scholing te bieden om de vaardigheidskloof te dichten;

5. betreurt het dat slechts 17 % van de kmo’s er tot dusver in is geslaagd om digitale 
technologie in hun bedrijfsmodel op te nemen1; herinnert eraan dat de invoering van 
digitalisering door kmo’s een noodzakelijke voorwaarde is om deze tweede 
digitaliseringsgolf te kunnen benutten; benadrukt dat toekomstige wetgeving op digitaal 
gebied onnodige administratieve of regelgevende lasten voor kmo’s moet vermijden en 
vergezeld moet gaan van duidelijke richtsnoeren, zoals een Europees kader voor AI, 
robotica en aanverwante technologieën, waarin ethische beginselen en, in voorkomend 
geval, technische normen aan de orde komen teneinde de prestaties, interoperabiliteit, 
veiligheid en privacy te verbeteren met het oog op een betere governance van het 
gebruik van nieuwe technologieën, zoals AI; wijst erop dat rechtsonzekerheid de 
opkomst van hightech-eenhoorns, start-ups en kmo’s belemmert; dringt aan op het 
creëren van een digitaal ecosysteem dat kmo’s de mogelijkheid biedt deel te nemen aan 
de technologische innovatie rond digitalisering en AI; dringt aan op versterking van en 
een duidelijker strategie voor de Europese digitale innovatiehubs om de grootschalige 
toepassing van nieuwe technologieën door kmo’s, midcaps en start-ups te stimuleren; 
wijst erop dat het netwerk van Europese digitale innovatiehubs moet zorgen voor een 
brede geografische dekking in heel Europa, met inbegrip van afgelegen, plattelands- en 
eilandgebieden, en een sectoroverschrijdende dialoog in gang moet zetten; verzoekt de 
Commissie een ambitieuze en alomvattende strategie uit te werken ter ondersteuning 
van de oprichting en groei van start-ups met als doel binnen tien jaar een nieuwe 
generatie Europese digitale eenhoorns tot stand te brengen; wijst erop dat in de strategie 
aandacht moet worden besteed aan maatregelen zoals minder bureaucratie en excellente 
infrastructuur, toegang tot financiering, het faciliteren van spin-offs bij universiteiten en 
bedrijven, betere toegang tot overheidsopdrachten, fiscale prikkels voor start-ups en 
nieuw opgerichte kmo’s, ondersteuning van de toegang tot wereldmarkten vanaf het 
begin, de invoering van een EU-start-upvisum, de vermindering van de regeldruk, de 
invoering van testomgevingen voor regelgeving en speciale ecosystemen voor start-ups 
in de EU die mensen helpen om bedrijven op te zetten, financiering aan te trekken of 
hun uitvindingen aan bestaande bedrijven in licentie te geven als model voor 
technologieoverdracht; merkt op dat deze maatregelen moeten worden ontwikkeld in 
voortdurend overleg met de belanghebbenden;

6. wijst op het gebrek aan risicokapitaalfinanciering in Europa, het gebrek aan toegang tot 
financiering en het gebrek aan beschikbare gegevens, de onevenredig grote rol van 
overheidsinstellingen in de financiering waarvan momenteel sprake is en de aanzienlijke 
verschillen tussen lidstaten met betrekking tot de ecosystemen voor start-ups en de 
beschikbare financiering; erkent voorts de externe en interne belemmeringen, met name 
voor nog niet volledig ontwikkelde sectoren, en voor een breder scala aan sectoren, 
alsook voor kmo’s, die het moeilijker vinden om AI-toepassingen in te voeren dan grote 
bedrijven; dringt aan op een alomvattende aanpak in de Unie op basis van verbeterde en 
gemoderniseerde belastingheffing, die ondernemerschap bevordert door middel van 
eerlijke en op groei gerichte belastingstelsels en beleggersvriendelijke regelgeving, om 
te zorgen voor toegang tot financiering voor veelbelovende Europese start-ups in alle 
groeistadia; roept op tot gezamenlijke inspanningen om de uittocht te voorkomen en te 
ontmoedigen van veelbelovende jonge Europese bedrijven, die vaak onmiddellijk nadat 

1 Verslag 2018 van de werkgroep digitale-innovatiehubs 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf
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zij de markt hebben betreden met een gebrek aan financiering kampen;

7. benadrukt dat het groeipotentieel van Europa zal worden bepaald door de digitale 
vaardigheden van de Europese bevolking en bedrijven; constateert dat er momenteel 
sprake is van een tekort aan vaardigheden op de Europese arbeidsmarkt en dat dit tekort 
moet worden verholpen door middel van bij- en omscholing; vraagt om extra aandacht 
voor om- en bijscholing op het gebied van digitale vaardigheden en competenties in de 
nationale onderwijsstelsels; dringt aan op maatregelen om de kennisvlucht aan te 
pakken en de slimste mensen aan te trekken, zonder aantasting van de nationale 
arbeidsmarktstelsels en de bevoegdheden van de sociale partners, zodat de Unie een 
ruimte wordt die vanuit financieel, intellectueel en ondernemersoogpunt aantrekkelijk 
is; benadrukt dat dergelijke maatregelen naar behoren moeten worden gefinancierd om 
de voorwaarden te verbeteren voor het aantrekken van toonaangevende onderzoeken, 
het ondersteunen van de digitale ecosystemen van universiteiten, onderzoekscentra, 
starterscentra en ondernemingen die openstaan voor creativiteit, innovatie en de 
bevordering van geavanceerde digitale infrastructuur; is van mening dat in de nieuwe 
vaardighedenagenda voor Europa aandacht moet worden besteed aan de uitdagingen 
met betrekking tot het creëren van nieuwe kwalificaties ter ondersteuning van de 
digitale en groene transitie; benadrukt verder dat tekorten aan vakmensen en 
mismatches tussen vaardigheden kunnen worden voorkomen door de samenwerking 
tussen onderwijs-, opleidings- en omscholingsinstellingen en de innovatienoodzaak 
voor bedrijven te versterken en te faciliteren; is van mening dat de vormgeving van een 
eerlijke digitale sector hand in hand moet gaan met educatieve aspecten, socialisatie, 
billijke arbeidsvoorwaarden, een balans tussen werk en privéleven, democratie en goed 
bestuur; onderstreept dat de Unie, om de digitalisering ten volle te kunnen benutten, 
werk moet maken van digitale geletterdheid en vaardigheden voor iedereen; dringt aan 
op maatregelen die gericht zijn op het vergroten en ondersteunen van 
opleidingsprojecten en -acties voor meer diversificatie in de digitale sector, en herinnert 
aan de noodzaak om de genderkloof aan te pakken op het gebied van wetenschap, 
technologie, techniek en wiskunde (STEM), waarin vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn;

8. stelt tot zijn spijt vast dat tot 30 % van de EU-burgers niet over digitale 
basisvaardigheden beschikt2, terwijl voor 90 % van de banen dergelijke 
basiscompetenties nodig zijn; verzoekt de Commissie strategieën te ontwikkelen om de 
digitale transitie in goede banen te leiden door steun te verlenen voor 
omscholingsprogramma’s, het beroepsonderwijs te verbeteren, een betere toegang tot 
talent te waarborgen en permanente educatie te bieden aan huidige en toekomstige 
werknemers, met speciale aandacht voor kmo’s;

9. erkent de kansen en risico’s voor het scheppen van nieuwe hooggekwalificeerde banen 
en het verlies van banen als gevolg van de digitale transitie; verzoekt de Commissie om 
in samenwerking met de sociale partners de nodige strategieën te ontwikkelen om 
mogelijke negatieve effecten tot een minimum te beperken en het potentieel van 
digitalisering, gegevens en AI te onderzoeken om de duurzame productiviteit te 
verhogen, het welzijn van werknemers te verbeteren, te investeren in regelingen voor 
bewustmaking en digitale geletterdheid en de voortdurende bescherming van hun 
rechten en vrijheden te waarborgen; verzoekt de Commissie om een analyse te 

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1196 
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verrichten van zowel de mogelijkheid om minimumnormen in te voeren en personen te 
beschermen die voor digitale platforms werken, als van het toenemende toezicht op de 
werkplek, dat door de digitalisering wordt vergemakkelijkt;

10. wijst erop dat het gebruik van vertekende gegevensverzamelingen onbedoeld kan leiden 
tot vertekende AI-applicaties, en waarschuwt met name voor het risico dat vooroordelen 
op grond van gender, culturele en sociale kenmerken, etnische afkomst, handicaps of 
seksuele geaardheid zo worden gereproduceerd; onderstreept de noodzaak om 
vooroordelen in op gegevens gebaseerde systemen te onderkennen en aan te pakken, 
zowel bij de ontwikkeling als het gebruik ervan; onderstreept dat rekening moet worden 
gehouden met de genderdimensie gezien de ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
STEM-beroepen en digitale bedrijven; staat volledig achter de doelstelling van de 
Commissie om het aantal vrouwen in de technologiesector te verhogen, onder meer 
door opleidingsprojecten en -acties uit te breiden en te ondersteunen; herinnert eraan dat 
vrouwen in de digitale sector in Europa op alle niveaus ondervertegenwoordigd zijn, 
van studenten (32 % op bachelor-, master- en gelijkwaardig niveau) tot 
wetenschappelijke topfuncties (15 %), en dat de kloof het grootst is op het gebied van 
gespecialiseerde ICT-vaardigheden en -functies in de EU, waar slechts 18 % van de 
functies door vrouwen wordt bekleed; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
maatregelen voor de invulling van de digitale transitie van de EU in overeenstemming 
te brengen met de doelstellingen van de Unie inzake gendergelijkheid;

11. benadrukt dat de totstandbrenging van een veilige en inclusieve Europese 
gigabitmaatschappij een voorwaarde is voor het succes van de digitale transitie van de 
Unie; wijst erop dat het welslagen van de gegevenseconomie van de Unie, evenals de 
ontwikkeling en toepassing van AI hoofdzakelijk afhangt van het ICT-ecosysteem in 
ruime zin, de overbrugging van de sociale digitale kloof, het bij- en omscholen van de 
beroepsbevolking en de ontwikkeling van het internet der dingen, het glasvezelnetwerk, 
kwantumcomputing en blockchaintechnologieën; erkent de rol die 5G kan spelen bij de 
verwezenlijking van dit doel; merkt op dat netwerken met een zeer hoge capaciteit 
Europa in staat zullen stellen een kwantitatieve sprong te maken die ten goede komt aan 
een volledig ecosysteem van technologieën; wijst op de rol van connectiviteit, die met 
name wordt aangedreven door 5G en glasvezelinfrastructuur, bij de transformatie van 
werk- en onderwijsvormen, bedrijfsmodellen en hele sectoren zoals productie, vervoer 
en gezondheidszorg, met name in combinatie met andere technologieën zoals 
virtualisatie, cloudcomputing, edgecomputing, AI, netwerkslicing en -automatisering, 
en die kan leiden tot meer productiviteit en meer innovatie en gebruikerservaringen; 
herinnert eraan dat de Unie moet werken aan het dichten van de digitale kloof op het 
platteland, waarmee met name rekening moet worden gehouden wanneer middelen van 
de Unie worden gebruikt voor de uitrol van 5G-netwerken, ter vermindering van witte 
vlekken en ten behoeve van de connectiviteitsinfrastructuur in het algemeen; verzoekt 
de Commissie Europese bedrijven te stimuleren om te beginnen met de ontwikkeling en 
opbouw van technologische capaciteiten voor mobiele netwerken van de volgende 
generatie; verzoekt de Commissie de gevolgen van ongelijke toegang tot digitale 
technologieën en verschillen in connectiviteit tussen de lidstaten te analyseren; stelt vast 
dat investeren in high-performance computing cruciaal is om de mogelijkheden van AI 
en andere nieuwe technologieën optimaal te kunnen benutten; dringt aan op 
overbrugging van de investeringskloof met betrekking tot connectiviteit met behulp van 
Next Generation EU, alsook met nationale en particuliere financiering, om de 
bezuinigingen op EU-investeringen in toekomstige technologieën in het meerjarig 
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financieel kader (MFK) 2021-2027 te compenseren; dringt aan op een Europese 
communicatiestrategie waarmee EU-burgers betrouwbare informatie wordt geboden, 
alsook op bewustmakingscampagnes over 5G en elektromagnetische velden, met 
inbegrip van het bestrijden van de verspreiding van disinformatie;

12. roept op tot gecoördineerde acties om de door de pandemie en andere actoren van de 
sociale economie en de academische wereld blootgelegde digitale kloven tussen 
verschillende lidstaten, hun regio’s, samenlevingen, burgers, start-ups en andere 
bedrijven te verkleinen en weg te werken; dringt aan op een inclusieve digitalisering 
van onze samenlevingen die de belangen van de burgers dient door rekening te houden 
met toegankelijkheid en betaalbaarheid en door een eerlijke en coöperatieve digitale 
modernisering van de overheidssector mogelijk te maken die gericht is op een op 
waarden gebaseerde digitale transformatie door het bevorderen van grondrechten en 
democratische waarden, zodat geen enkele burger achterblijft bij de overgang naar een 
gedigitaliseerde samenleving;

13. dringt aan op een maatschappijbrede aanpak van cyberbeveiliging; wijst erop dat 
nieuwe benaderingen van cyberbeveiliging ontwikkeld moeten zijn op basis van 
veerkracht en het vermogen tot aanpassing aan diverse vormen van stress en aanvallen; 
dringt aan op een holistische benadering van cyberveiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met het hele systeem, van systeemontwerp en bruikbaarheid tot onderwijs en 
opleiding van burgers; benadrukt dat de digitale transformatie, met de snelle 
digitalisering van diensten en de grootschalige invoering van onderling verbonden 
apparaten, onze samenleving en economie noodzakelijkerwijs meer blootstelt aan 
cyberaanvallen; benadrukt dat vooruitgang op het gebied van kwantumcomputing 
bestaande versleutelingstechnieken zal verstoren, die een hoeksteen zijn voor de privacy 
van burgers, industriële intellectuele eigendom en nationale veiligheid; verzoekt de 
Commissie onderzoek te ondersteunen dat Europa in staat zou stellen deze uitdaging 
aan te gaan en tegelijkertijd de privacyrechten van de burgers te beschermen, en wijst 
op de noodzaak van sterke, veilige eind-tot-eindversleuteling; verzoekt de Commissie 
om onderzoek te doen naar het gebruik van cyberbeveiligingsprotocollen en -applicaties 
op basis van blockchain om de veerkracht, betrouwbaarheid en degelijkheid van AI-
infrastructuur te verbeteren; benadrukt de noodzaak om cyberbeveiligingscomponenten 
te integreren in het beleid van alle sectoren; onderstreept dat voor een doeltreffende 
bescherming samenwerking tussen de EU-instellingen en nationale instellingen vereist 
is, daarbij ondersteund door het Agentschap van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging (Enisa), om de veiligheid, integriteit, veerkracht en duurzaamheid van 
kritieke infrastructuur en elektronische-communicatie te waarborgen; is ingenomen met 
het voorstel van de Commissie voor een herziening van de NIS-richtlijn3 en met haar 
voornemen om het toepassingsgebied ervan uit te breiden en de verschillen in de 
toepassing door de lidstaten te verkleinen; wijst op het cruciale belang van het 
waarborgen van de veiligheid, integriteit en veerkracht van kritieke infrastructuur en 
elektronische communicatienetwerken; wijst op het verband tussen sterke 
cyberbeveiliging voor kritieke infrastructuur en elektronische communicatienetwerken 
en de digitale soevereiniteit van de Unie; dringt aan op een voorzichtige benadering van 
de potentiële afhankelijkheid van leveranciers met een hoog risico, met name voor de 

3 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor 
een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie, PB L 194 
van 19.7.2016, blz. 1.
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uitrol van 5G-netwerken; herinnert eraan dat de huidige wetgeving van de Unie niet 
voorziet in verplichte cyberbeveiligingsvereisten voor producten en diensten in het 
algemeen; dringt erop aan dat essentiële eisen worden opgenomen in de ontwerpfase 
(beveiliging door ontwerp) en dat passende cyberbeveiligingsnormen en -processen 
worden gebruikt, zowel tijdens de levenscyclus van producten en diensten als in de hele 
toeleveringsketen; dringt aan op versterking van activiteiten die wat betreft kritieke 
infrastructuur van strategisch belang zijn voor de Unie, met inbegrip van technologie en 
onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging, en risicopreventie met betrekking tot de 
uitrol van 5G-netwerken;

14. onderkent dat de ontwikkeling van AI cruciaal is voor het Europese 
concurrentievermogen in het digitale tijdperk; onderstreept dat om de acceptatie van AI 
in Europa te vergroten een gemeenschappelijke Europese benadering nodig is die 
gebaseerd is op een mensgericht gebruik van betrouwbare AI, transparantie en 
duidelijke aansprakelijkheidsregels, teneinde versnippering van de interne markt te 
voorkomen; benadrukt dat menselijke controle altijd mogelijk moet zijn wanneer 
burgers te maken krijgen met geautomatiseerde systemen met een hoog risico om ervoor 
te zorgen dat een geautomatiseerd besluit kan worden geverifieerd en gecorrigeerd; is 
ervan overtuigd dat door het creëren van een duidelijk Europees regelgevingskader en 
rechtszekerheid op lange termijn het vertrouwen van consumenten, de overheidssector, 
bedrijven, industrieën en onderzoekssectoren zal toenemen;

15. erkent dat AI een gegevensgestuurde technologie is; is van oordeel dat toegang tot “big 
data” essentieel is voor de ontwikkeling van AI in Europa; erkent dat het toegenomen 
gebruik van met het internet verbonden producten en industriële apparaten niet alleen 
het concurrentievermogen zal vergroten, de ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten mogelijk zal maken en innovatie zal bevorderen, maar ook nieuwe risico’s met 
zich mee zal brengen op het gebied van privacy, informatie en cyberveiligheid; verzoekt 
de Commissie de toegang tot gegevens te herzien en verder te ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat openbare gegevens in open gegevensformaten worden geproduceerd en 
gemakkelijk toegankelijk zijn, met name voor start-ups en kmo’s; dringt aan op een 
nieuwe benadering van gegevensregulering die onderzoek, innovatie en 
concurrentievermogen bevordert door meer rechten op toegang tot en gebruik van 
gegevens toe te kennen wanneer deze worden beschouwd als geanonimiseerd en niet-
gevoelig, samen met duidelijke en evenwichtige regels inzake in de eerste plaats de 
bescherming van grondrechten, intellectuele-eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen; 
wijst erop dat het huidige gebrek aan marktevenwicht tussen kmo’s en platforms die als 
poortwachter fungeren, alsook de beperkte toegang tot gegevens Europese kmo’s nog 
steeds voor uitdagingen stellen; benadrukt de noodzaak om de toegang van kmo’s tot 
gegevens te verbeteren; dringt aan op een faciliterende benadering voor het delen van 
gegevens op vrijwillige basis als overkoepelend beginsel, onder meer door stimulansen 
te bieden om het mogelijk te maken gegevens te delen; onderstreept het belang van 
heldere processen voor markttoelating van producten en een EU-breed beleid voor 
markttoegang van bedrijven; is ingenomen met de nieuwe cloudstrategie van de 
Commissie en het Europees cloudinitiatief; neemt kennis van het arrest Schrems II van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin werd vastgesteld dat het EU-VS-
privacyschild geen passend beschermingsniveau waarborgt in vergelijking met het 
beschermingsniveau dat wordt geboden door de algemene verordening 
gegevensbescherming en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; is 
van mening dat vrij verkeer van gegevens in de hele interne markt nodig is om het 
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potentieel van de data-economie ten volle te benutten, en benadrukt dat het in stand 
houden van de gegevensstroom een hoeksteen van de Europese doelstellingen moet 
blijven; herinnert de Commissie eraan dat de trans-Atlantische doorgifte van gegevens 
en gegevensstromen tussen de EU en de VS vergemakkelijkt moeten worden, met 
volledige inachtneming van de wetten en normen van de EU en de lidstaten, dat de 
cloudstrategie en het cloudinitiatief niet in de plaats mogen komen van de benodigde 
rechtszekerheid bij de internationale doorgifte van gegevens en dat altijd moet worden 
voldaan aan de voorwaarden inzake gegevensbescherming, privacy, veiligheid en 
gerechtvaardigde en niet-discriminerende openbare beleidsbelangen; wijst op de 
rechtsonzekerheid waarmee kmo’s, die voornamelijk afhankelijk zijn van 
modelcontractbepalingen, momenteel worden geconfronteerd; wijst op de beperkte 
capaciteit van kmo’s om te voldoen aan de huidige vereisten, zoals beoordelingen door 
derde landen van de gepastheid van het eigen beschermingsniveau, en de negatieve 
gevolgen hiervan voor internationale gegevensstromen, innovatie en groei; dringt er 
daarom op aan dat de Commissie een juridisch zeker kader creëert voor trans-
Atlantische en internationale doorgifte van gegevens, dat de fundamentele rechten van 
de Europese burgers op het gebied van persoonsgegevens en privacy garandeert; 
herinnert de Commissie eraan dat zij heeft toegezegd het beginsel “one in, one out” te 
zullen toepassen en de administratieve lasten te verlichten;

16. waarschuwt voor overregulering van AI en ontmoedigt de invoering van “one-size-fits-
all”- of “ad-hoc”-benaderingen van regelgeving, die kunnen leiden tot een vertekend 
totaalbeeld of potentiële mazen in de regelgeving; herinnert eraan dat regelgeving 
evenredig en flexibel moet zijn, voortbouwend op de bestaande wetgevingsinstrumenten 
en beste praktijken, behalve voor gebieden met een hoog risico, waarvoor de behoefte 
aan een nieuwe regelgevingsaanpak zorgvuldig moet worden onderzocht en waarbij 
tegelijkertijd de mogelijkheid moet worden opengelaten voor zelfregulering en 
vrijwillige praktijken, en met volledige inachtneming van de beginselen van 
technologische neutraliteit en evenredigheid;

17. is ingenomen met de ondertekening door alle EU-lidstaten van de Verklaring van 
Berlijn over de digitale samenleving en een op waarden gebaseerde digitale overheid; 
onderschrijft de erkenning van de rol van overheidsdiensten bij het aansturen van een op 
waarden gebaseerde digitale transformatie van onze Europese samenlevingen en de 
zeven beginselen van de verklaring; verzoekt de Commissie de verwezenlijking van 
deze zeven beginselen en de uitvoering van de acties en maatregelen met Europese 
middelen te ondersteunen; dringt erop aan dat de overheidssector gebruikmaakt van 
geavanceerde digitale en aanverwante technologieën met als doel overheidsdiensten te 
verbeteren, door ze toegankelijker te maken en de administratieve lasten te 
verminderen, de efficiëntie, transparantie en verantwoordingsplicht te verbeteren en 
betere en innovatieve diensten aan te bieden; onderstreept dat interoperabiliteit 
grensoverschrijdende samenwerking vergemakkelijkt, het ontstaan van nieuwe of de 
consolidatie van zich ontwikkelende gemeenschappelijke overheidsdiensten op 
Unieniveau waarborgt en de ontwikkeling van het Europees digitaal burgerschap 
bevordert; benadrukt dat de invoering en het gebruik van AI en gegevens door de 
overheidssector de weg kan effenen voor innovatie op basis van Europese waarden; 
benadrukt dat AI kan helpen om verkokering tegen te gaan door het koppelen en 
stroomlijnen van overheidsdiensten, teneinde het openbaar bestuur voor burgers en 
bedrijven te verbeteren, en realtime-gegevensstromen voor diensten en besluitvorming 
te bieden; dringt erop aan dat de EU alleen AI goedkeurt die betrouwbaar en 



RR\1230139NL.docx 45/110 PE661.999v02-00

NL

mensgericht is; dat zij burgers altijd informeert wanneer zij te maken krijgen met een 
geautomatiseerd systeem of wanneer een geautomatiseerd systeem beslissingen neemt 
die van invloed kunnen zijn op hun leven; en dat zij ervoor zorgt dat menselijke 
controle, waarmee elke beslissing kan worden geverifieerd en gecorrigeerd, altijd 
mogelijk is; benadrukt het belang van het verzamelen en beschikbaar stellen van 
openbare gegevens door overheden als een manier om innovatie te bevorderen, de 
evaluatie van toegepast beleid te vergemakkelijken en op gegevens gebaseerde 
besluitvorming te ondersteunen; benadrukt dat gemeenschappelijke normen, modulaire 
architectuur en het gebruik van opensourcesoftware in de overheidssector faciliterend 
werken bij de uitrol en ontwikkeling van strategische digitale instrumenten en 
capaciteiten, en tegelijkertijd het vertrouwen verhogen en de transparantie waarborgen; 
benadrukt dat software, data en instrumenten die door de overheidssector worden 
ontwikkeld of volledig met overheidsmiddelen worden gefinancierd, herbruikbaar en 
vrij toegankelijk moeten zijn zolang dit in overeenstemming is met de grondrechten en 
met de voorschriften inzake de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, 
persoonsgegevens en privacy; ondersteunt de totstandbrenging van een “ecosysteem van 
vertrouwen”, zoals beschreven in het witboek over AI van de Commissie, dat burgers 
voldoende vertrouwen moet geven om AI-toepassingen te gaan gebruiken, alsook 
voldoende rechtszekerheid aan bedrijven en overheidsinstellingen om AI innovatief toe 
te passen; neemt nota van de toezichthoudende organen en mechanismen die al 
voorhanden zijn in sectoren als de gezondheidszorg, de productiesector, de financiële 
sector en het vervoer; is van mening dat in dit geval versterking van sectorspecifieke 
toezichthouders en een aanvullende horizontale aanpak vereist zijn; wijst op het belang 
van sectorspecifieke strategieën en benaderingen.
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1.3.2021

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake “De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de 
digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten 
verbeteren”
(2020/2216(INI))

Rapporteur voor advies: Kosma Złotowski

SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de aanpak die de Commissie voornemens is te hanteren met 
betrekking tot de digitale transitie, waarin de heldere doelstellingen die in het komende 
decennium moeten worden bereikt, duidelijk worden uiteengezet; is van mening dat een 
dergelijke gestructureerde visie voordelen zal opleveren voor de sector vervoer en 
toerisme en zal helpen om van de Europese Unie een digitale leider te maken op het 
wereldtoneel; waarschuwt dat verschillende landen over de hele wereld snel werk 
maken van het op de markt aanbieden van geautomatiseerde mobiliteit; verzoekt de EU 
dan ook veel proactiever te reageren op de snelle ontwikkelingen in deze sector, met 
behulp van een op maat gesneden rechts- en financieel kader voor Europese startende 
ondernemingen en technologische ontwikkelaars; beklemtoont dat de strategische 
autonomie van de EU hiervan afhangt; benadrukt de enorme wereldwijde 
groeimogelijkheden van AI-toepassingen, waarvan de EU een groot marktaandeel zou 
moeten verwerven op basis van een intelligente beleidsmix die gericht is op het tot stand 
brengen van een vruchtbaar en aantrekkelijk bedrijfsklimaat voor AI-projecten;

2. verzoekt de lidstaten met klem om in hun herstelplannen projecten voor de digitalisering 
van het vervoer op te nemen; benadrukt dat moet worden gezorgd voor stabiele en 
toereikende financiering voor Europese onderzoeksprogramma’s, voor investeringen in 
AI, blockchain en het internet der dingen (IoT) en voor de aanleg van vervoers- en ICT-
infrastructuur voor intelligente vervoerssystemen (ITS), met inbegrip van de veilige 
uitrol van 5G, de ontwikkeling van de 6G-netwerken en toekomstige draadloze 
netwerken, zodat het potentieel van gedigitaliseerd vervoer ten volle kan worden 
ontplooid en tegelijk hoge vervoersveiligheidsnormen worden gewaarborgd; merkt op 
dat de mate waarin AI wordt toegepast in de vervoerssector, zal afhangen van moderne 
gedigitaliseerde infrastructuur;
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3. benadrukt dat de inzet van AI in de vervoerssector zowel de ontwikkeling van nieuwe 
infrastructuur als de verbetering van bestaande infrastructuur zal vereisen; onderstreept 
dat de in het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 toegewezen middelen, 
ondanks talrijke oproepen, ontoereikend zijn voor de behoeften van de vervoerssector; 
waarschuwt voor de aanzienlijke kloof die bestaat tussen de levensduur van digitale en 
fysieke vervoersinfrastructuur; verzoekt de lidstaten te voorzien in veilige, 
veerkrachtige en hoogwaardige vervoersinfrastructuur die de uitrol van geconnecteerde 
en geautomatiseerde mobiliteitsdiensten vergemakkelijkt;

4. wijst erop dat het moderniseren van relevante vervoers- en digitale infrastructuur in het 
trans-Europees vervoersnet (TEN-T) sneller moet verlopen; verzoekt de Commissie 
derhalve in haar herziening van de TEN-T-verordening1 en de verordening inzake 
corridors voor goederenvervoer per spoor2 mechanismen voor te stellen om deze 
versnelling te garanderen; betreurt in dit verband de beslissing van de Europese Raad 
om te bezuinigen op het budget van de digitale enveloppe van de Connecting Europe 
Facility; verzoekt de lidstaten te zorgen voor toereikende ondersteuning voor de 
digitalisering van de sector in het kader van hun nationale plannen voor herstel en 
veerkracht; vindt het goed dat de EU-financieringsprogramma’s ook particuliere 
investeringen kunnen aantrekken die van essentieel belang zijn voor de financiering van 
disruptieve technologieën en de invoering van geautomatiseerde mobiliteit op grote 
schaal;

5. benadrukt dat de vervoerssector een van de sectoren is en zal blijven waar consumenten 
en burgers dagelijks interactie met AI ervaren; is het dan ook eens met de Commissie 
dat een duidelijk, transparant en coherent EU-kader dat de ontwikkeling van 
mensgerichte AI bevordert, aspecten omvat in verband met veiligheid, privacy en 
beveiliging die in overeenstemming zijn met het relevante rechtskader van de EU, en 
tegelijk de menselijke autonomie, toezicht en aansprakelijkheid respecteert, niet alleen 
bij consumenten en bedrijven vertrouwen in AI-technologie zou wekken – en aldus het 
gebruik van verdere opkomende technologieën in de vervoerssector zou aanmoedigen – 
en voor voorspelbaarheid en rechtszekerheid zou zorgen, maar dat het ook de sociale, 
economische en milieucomponenten van het vervoer zou verbeteren; wijst op de risico’s 
die voortvloeien uit het uitblijven van een akkoord over een EU-aanpak van de 
regelgeving;

6. benadrukt het enorme potentieel van AI in de vervoersector en het vermogen ervan om 
de automatisering in het weg-, spoor-, water- en luchtvervoer op te voeren; beklemtoont 
de rol die AI kan spelen bij het bevorderen van multimodaliteit en de modal shift, 
alsook de ontwikkeling van slimme steden, wat de reiservaring van alle burgers 
verbetert door vervoer, logistiek en verkeersstromen efficiënter, veiliger en 
milieuvriendelijker te maken;

7. wijst erop dat er behoefte is aan een regelgevend kader voor AI in de vervoerssector, 
zoals regels voor proefprojecten die, indien ze succesvol zijn, een verdere ontwikkeling 
naar de massamarkt mogelijk maken (met behulp van een “regelgevingszandbak”); 

1 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende 
richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van 
Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1).
2 Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 inzake het 
Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 22).
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benadrukt dat elke regulering op het gebied van AI een technologisch neutrale aanpak 
moet hebben en het evenredigheidsbeginsel in acht moet nemen; wijst op de belangrijke 
rol die technologieclusters en digitale-innovatiecentra kunnen spelen om de 
vervoerssector te helpen innoveren en de samenwerking tussen ondernemingen, 
academische instellingen en de publieke sector te bevorderen; beklemtoont dat gegevens 
vlot leesbaar en interoperabel moeten zijn, volgens de FAIR-beginselen, om synergieën 
tussen landen en sectoren tot stand te brengen, kennis te bundelen en 
technologieclusters te creëren;

8. benadrukt het enorme potentieel van systemen die gebruikmaken van AI in de 
vervoerssector voor de verkeersveiligheid, ook voor voetgangers en fietsers, en voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van Vision Zero; merkt op dat bij gebrek aan 
uitgebreide, hoogwaardige en interoperabele gegevens de ingebruikname van AI in 
vervoersinfrastructuur en voertuigen beperkt zal zijn, hetgeen mogelijk schadelijk is 
voor de veiligheid van het vervoer en het concurrentievermogen van de EU; pleit voor 
meer onderzoek en ontwikkeling om de productveiligheid te verbeteren, en beklemtoont 
dat er een nieuw geharmoniseerd regelgevingskader voor geautomatiseerd rijden nodig 
is;

9. benadrukt het grote potentieel voor het verhogen van de efficiëntie van het 
vervoerssysteem door het gebruik van AI-technologie in voertuigen en 
verkeersbeheersystemen, die onder andere reistijden kunnen verkorten, opstoppingen en 
schadelijke emissies kunnen verminderen en kosten kunnen verlagen; beklemtoont dat 
AI zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van naadloze multimodaliteit, volgens het 
concept “mobiliteit als dienst” (MaaS); is van mening dat de integratie van 
vervoersdiensten kansen biedt om beter in te spelen op de mobiliteitsbehoeften van de 
Europese burgers, en het gebruik van het openbaar vervoer te optimaliseren en 
tegelijkertijd het aantal particuliere voertuigen op de weg te beperken; verzoekt de 
Commissie na te gaan hoe de evenwichtige ontwikkeling van MaaS, met name in 
stedelijke gebieden, kan worden bevorderd;

10. merkt op dat het gebruik van AI in de luchtvaartsector momenteel is gericht op het 
luchtverkeersbeheer en op de planning en inrichting van het luchtruim; is ingenomen 
met de resultaten die werden bereikt met de gemeenschappelijke onderneming SESAR 
(ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim), die ondersteuning 
heeft geboden voor een aantal onderzoeksprojecten in verband met AI en 
luchtverkeersbeheer; pleit voor een intensivering van onderzoek en investeringen om 
het potentieel van AI in de luchtvaartsector ten aanzien van de consument te 
maximaliseren door verbeteringen in de marketing, de verkoop, de distributie en de 
prijsstelling van luchtvaartmaatschappijen, alsook in de grondafhandeling 
(veiligheidscontroles enz.); merkt op dat AI geautomatiseerde navigatie kan 
ontwikkelen voor de grote vaart, de korte vaart en de binnenvaart en in een context van 
toegenomen scheepsverkeer het maritiem toezicht kan verbeteren; merkt voorts op dat 
AI kan helpen om de energie-efficiëntie en de verbinding tussen havens en het 
achterland te verbeteren; beklemtoont dat havens essentiële actoren zullen zijn voor de 
uitrol van AI in de scheepvaartsector; pleit voor de uitrol van AI en meer digitalisering 
op grote schaal in alle Europese havens met het oog op een verbetering van de 
efficiëntie en het mededingingsvermogen;

11. benadrukt dat de behoefte aan duidelijke en samenhangende regels voor het bepalen en 
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delen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in geval van een storing of 
ongeval een van de cruciale hinderpalen is voor de praktische toepassing van op AI 
gebaseerde technologieën in de vervoerssector, zoals verwoord in zijn verslag van 5 
oktober 2020 met aanbevelingen aan de Commissie over de wettelijke 
aansprakelijkheidsregeling voor kunstmatige intelligentie3; benadrukt dat er een 
duidelijke en eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen fabrikanten, 
exploitanten en gebruikers van autonome voertuigen moet worden vastgesteld op basis 
van de capaciteit om risico’s te beheersen, teneinde onder meer te zorgen voor een 
optimale productveiligheid, een passende toewijzing van risico’s, verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid; beklemtoont derhalve dat de Europese Unie zo goed mogelijk 
gebruik moet maken van de instrumenten die tot haar beschikking staan om zowel de 
veiligheid van AI-vervoerssystemen als de mogelijkheid om indien nodig 
aansprakelijkheid te bepalen, te maximaliseren; pleit ervoor dat 
verzekeringsmaatschappijen de manier waarop zij nieuwe risico’s die voortvloeien uit 
geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit opnemen in hun acceptatiebeleid, 
verbeteren;

12. onderstreept dat de nadruk moet worden gelegd op de kansen die AI biedt, en dat 
beleidsmakers ernaar moeten streven burgers en bedrijven te informeren, zodat zij het 
potentieel en de implicaties van AI kunnen beoordelen; wijst in dit verband op het 
belang van doeltreffende voorlichtings- en communicatiecampagnes om ervoor te 
zorgen dat de mensen het begrijpen en zich ervan bewust zijn; beklemtoont dat 
juridische duidelijkheid het consumentenvertrouwen zal vergroten, wat positief zal 
uitpakken voor bedrijven en kmo’s in de EU die dergelijke technologieën ontwikkelen, 
en de uitbreiding van een sterke EU-markt zal bevorderen;

13. merkt op dat de doelstellingen die de Commissie in haar Witboek over kunstmatige 
intelligentie (COM(2020)0065) heeft vastgesteld, alleen kunnen worden verwezenlijkt 
als burgers en bedrijven ruime toegang krijgen tot hoogwaardige openbare en 
industriële gegevens, die niet alleen uit de vervoerssector, maar uit alle daarmee 
verbonden sectoren worden gegenereerd, en als wordt gezorgd voor intelligente 
infrastructuur en voertuigen voor de veilige verzameling en verwerking van die 
gegevens; is van oordeel dat de toegang tot de gegevens die momenteel in de 
particuliere sector opgesloten zitten, dringend moet worden gestimuleerd, en benadrukt 
dat de vrijheid van uitwisseling en verwerking van ruwe, niet-persoonlijke en 
geanonimiseerde gegevens door openbare en particuliere entiteiten moet worden 
gewaarborgd, met volledige inachtneming van het EU-acquis inzake gegevens en 
privacy; benadrukt dat wetgevingsmaatregelen nodig zijn om de belemmeringen voor de 
uitwisseling en het hergebruik van gegevens weg te nemen, maar wijst erop dat een 
toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke 
levenssfeer moet worden gewaarborgd; verzoekt de Commissie na te gaan welke 
gevolgen de grootschalige inzet van energie-intensieve data-infrastructuur (d.w.z. 
datacentra en serverparken) kan hebben voor het milieu, met als doel de duurzame inzet 
ervan te bevorderen in overeenstemming met de Green Deal;

14. verwelkomt de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 over een Europese 
datastrategie (COM(2020)0066) en haar voorstel voor een verordening over Europese 
datagovernance (COM/2020/0767); benadrukt dat er een echte interne markt voor 

3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0276.
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gegevens moet komen, en met name een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte 
voor mobiliteit, die door het mogelijk te maken B2B-, B2G- en G2B-gegevens uit te 
wisselen, onder meer de toegang voor en het gebruik van gegevens door micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen op het gebied van vervoer 
en reizen kan vergemakkelijken, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving inzake 
gegevensbescherming; benadrukt dat toegang tot gegevens van cruciaal belang is voor 
de ontwikkeling van AI-technologie, hetgeen steeds belangrijker zal worden in de 
sectoren vervoer en toerisme; benadrukt daarom dat onderzoekers en bedrijven, met 
name kmo’s, meer vrijheid moeten krijgen om toegang te krijgen tot en gebruik te 
maken van gegevens voor de ontwikkeling van AI, zodat zij hoogwaardige AI-
technologieën kunnen ontwikkelen en inzetten; benadrukt dat Europa behoefte heeft aan 
een hoogwaardige en cyberveilige digitale infrastructuur, alsook aan een betere 
kwaliteit van en toegang tot gegevens, hetgeen in overeenstemming is met de 
bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de 
algemene verordening gegevensbescherming4 (AVG);

15. benadrukt dat vrijwillige gegevensuitwisseling en -toegang moeten worden 
gestimuleerd aangezien deze voordelen zullen bieden voor de ontwikkeling van AI-
datacentra met een open en transparante Europese cloudinfrastructuur (bijv. Gaia-X) en 
de verwerking van gegevens die in het netwerkverkeer worden gegenereerd; merkt op 
dat deze infrastructuur gebaseerd moet zijn op de beginselen van portabiliteit, 
interoperabiliteit en versleuteling; dringt aan op een betere coördinatie met en tussen 
Europese bedrijven om marktrelevante technische normen te ontwikkelen die 
interoperabiliteit en technologieoverdracht bevorderen en tegelijkertijd de concurrentie 
stimuleren; is van mening dat de Europese normalisatieorganisaties daarbij het 
voortouw moeten nemen en moeten helpen bij het vaststellen van hiaten in de 
internationale normen; benadrukt dat de vrijheden van de interne markt het belangrijkste 
potentieel vormen voor meer digitaal concurrentievermogen en innovatie in Europa en 
dat derhalve onmiddellijk een einde moet worden gemaakt aan alle versnippering en alle 
ongerechtvaardigde grensbelemmeringen voor gegevensstromen, onderzoek in 
samenwerkingsverband en de uitvoer van digitale goederen en diensten tussen de 
lidstaten, zodat de samenleving ten volle de vruchten van de interne markt kan plukken;

16. merkt op dat de toegenomen connectiviteit en automatisering van het vervoer de sector 
in toenemende mate zal blootstellen aan cyberdreigingen en -criminaliteit; wijst er in dit 
verband op dat vervoer een kritieke infrastructuur vormt en dat bij de digitalisering van 
deze sector een solide cultuur moet worden ontwikkeld die gericht is op 
cyberbeveiliging; benadrukt dat in een dergelijke cultuur, onder toezicht van het 
Agentschap voor cyberbeveiliging van de Europese Unie, cyberbeveiligingssystemen 
moeten worden geïntegreerd die specifiek zijn voor elke sector maar die alle hetzelfde 
overkoepelende kader hebben, in een poging om informatie beter te delen en de 
gecoördineerde preventie van en reactie op gemeenschappelijke dreigingen te 
verbeteren; benadrukt dat cybervaardigheden in de EU moeten worden ontwikkeld en 
dat de aanpak van ingebouwde cyberbeveiliging moet worden gehandhaafd, om ervoor 
te zorgen dat veilige, veerkrachtige en robuuste AI-gebaseerde en geautomatiseerde 
systemen worden ingezet voor zowel infrastructuur als voor voertuigen;

4 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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17. verzoekt de lidstaten richtlijn cyberbeveiliging5 correct uit te voeren, en vraagt dat de 
Commissie toezicht houdt op dit proces; is ingenomen met de aanstaande herziening 
van de richtlijn, aangezien deze bedoeld is om de cyberbestendigheid van de 
vervoersinfrastructuur te verbeteren en doeltreffender te reageren op cyberaanvallen; 
benadrukt dat gemachtigde inspectie- en goedkeuringsorganisaties volledige toegang 
moeten hebben tot voertuigspecifieke gegevens en software-informatie, om geknoei of 
manipulatie op te sporen en de cyberbeveiliging van voertuigen te waarborgen; dringt 
aan op de volledige naleving van de regels die in het EU-kader voor 
gegevensbescherming en privacy zijn vastgesteld, met inbegrip van de 
e-privacyrichtlijn6 en de AVG;

18. beklemtoont dat de dynamische ontwikkeling van innovatieve digitale diensten en 
bedrijfsmodellen in de vervoers- en toeristische sector niet mogelijk zal zijn zonder 
kosteloze en onbeperkte toegang tot publieke data die binnen het toepassingsgebied 
vallen van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie, zoals geodetische en 
cartografische gegevens, terreinmodellen, orthofotografische kaarten, gegevens over de 
geometrie van gebouwen en topografische objecten die worden gebruikt voor kaarten; 
benadrukt dat de vrijgave van een dergelijke grote hoeveelheid ruimtelijke gegevens een 
zeer positief effect zal hebben op het gebruik van deze gegevens door Europese 
ondernemers die actief zijn in de sector van nieuwe technologie; verzoekt de Commissie 
een stelsel van stimuleringsmaatregelen voor de lidstaten op te zetten om het proces van 
het openen van geodetische gegevensbronnen te bevorderen zodat deze gratis 
beschikbaar kunnen worden gesteld;

19. erkent de ambitie om van de EU een wereldleider in de ontwikkeling en toepassing van 
AI in de sectoren vervoer en toerisme te maken, en onderstreept het feit dat de EU zich 
moet positioneren als wereldleider bij de ontwikkeling van duidelijke, doeltreffende, 
mensgerichte, uniforme ethische en wettelijke normen en standaarden voor 
gegevensuitwisseling en het gebruik van AI in de vervoersector, en eventueel normen 
moet vaststellen voor de rest van de wereld; merkt op dat een gefragmenteerde markt 
voor digitale vervoersgegevens in de EU moet worden vermeden, aangezien dat een 
belemmering zou vormen voor digitale innovatie;

20. vestigt de aandacht op de juridische onvoorspelbaarheid waarmee ontwikkelaars van 
AI-technologie te maken krijgen als gevolg van het evoluerende regelgevings- en 
institutionele kader voor AI-kwesties op EU-niveau; verzoekt het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarom richtsnoeren voor te leggen voor gestandaardiseerde 
procedures voor gegevensgebruik, met inbegrip van een lijst van criteria voor effectieve 
anonimisering, teneinde de juridische voorspelbaarheid voor ontwikkelaars van AI-
technologie in de sectoren vervoer en toerisme te vergroten in overeenstemming met de 
voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens; is van mening dat de 
nationale autoriteiten zich bij de uitoefening van hun overheidsgezag aan deze EU-
richtsnoeren moeten houden om ervoor te zorgen dat de regelgeving consequent wordt 
nageleefd en dat belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt uit 

5 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor 
een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 
van 19.7.2016, blz. 1).
6 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).
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de weg worden geruimd;

21. beklemtoont dat de digitalisering van het vervoer een essentiële stimulans zal zijn om de 
sector koolstofvrij te maken en zo zal bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU om tegen 2050 de netto-uitstoot tot nul te herleiden; 
beklemtoont dat het toepassen van digitale oplossingen op alle vervoerswijzen en 
infrastructuur de uitstoot kan verminderen door middel van de implementatie van 
geconnecteerde mobiliteit, de elektrificering van wagenparken, efficiënt logistiek beheer 
en snelheidsbeheersing;

22. benadrukt dat er een risico is voor hernieuwde vooringenomenheid en discriminatie 
indien AI wordt gevoed met ruwe en ongezuiverde gegevens; wijst erop dat elke 
beslissing over een dienstverlening door mensen moet worden gevalideerd, waarbij AI 
de beslissing moet ondersteunen;

23. wijst op het aanzienlijke potentieel van de Europese micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en startende ondernemingen in de sectoren vervoer en toerisme die 
actief zijn op de digitale eengemaakte markt; benadrukt de noodzaak van voldoende 
financiële en organisatorische steun voor innovaties en verbetering van de digitale 
vaardigheden van werknemers in deze sector; benadrukt dat het regelgevings- en 
financiële klimaat de oprichting en groei van startende ondernemingen en joint ventures 
op het gebied van AI in Europa mogelijk moet maken; benadrukt dat de EU gebruik 
moet maken van de instrumenten waarover zij beschikt om buitenlandse investeringen 
te screenen en agressieve overnames te voorkomen, zodat Europese bedrijven kunnen 
opschalen en op de wereldmarkt kunnen concurreren;

24. onderstreept dat de beperkte concurrentie op de markt voor digitale diensten in de 
sectoren vervoer en toerisme belangrijke obstakels creëert voor kmo’s; merkt op dat 
kmo’s het hardst worden getroffen door ondoorzichtige bureaucratie en buitensporige 
regeldruk; onderstreept dan ook dat de wetgeving moet worden vereenvoudigd en 
verduidelijkt om de ontwikkeling en het gebruik van digitale technologieën, met name 
AI, door kmo’s te bevorderen, en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de 
verschillen in marktpositie van de marktdeelnemers op de interne markt; benadrukt dat 
een vervoersspecifiek gegevenskader gericht moet zijn op het stimuleren van de 
economische groei door middel van toegang tot omvangrijke gegevensreeksen, met 
name voor kmo’s, wat de vervoers- en de toerismesector van de EU zou helpen de 
kansen te benutten die de huidige markt biedt, en aldus de veiligheid van het vervoer te 
verbeteren, de privacy te beschermen en het concurrentievermogen te versterken;

25. beklemtoont de rol die essentiële standaardoctrooien vervullen bij de volledige en 
succesvolle uitrol van AI-technologieën in de vervoerssector; verzoekt de Commissie 
het huidig juridisch kader van de EU met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten 
te herzien om adequate rechtsbescherming en billijke en niet-discriminerende 
licentiëringspraktijken te waarborgen waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van onderzoek en ontwikkeling (O&O) wanneer het gaat om AI-
technologieën;

26. dringt aan op stimulansen die kmo’s die actief zijn in de sectoren vervoer en toerisme, 
toegang geven tot niet-persoonsgebonden gegevens die door andere particuliere 
belanghebbenden zijn geproduceerd in een proces dat op vrijwillige basis geschiedt en 
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tot wederzijds voordeel strekt;

27. herinnert eraan dat de EU wereldwijd de belangrijkste toeristische bestemming is; 
beklemtoont dat het herstel van de sector op een duurzame manier moet worden 
bevorderd; wijst op de cruciale rol die digitalisering, AI en robotica zullen spelen om de 
sector nieuw leven in te blazen en zo bij te dragen tot de duurzaamheid van de industrie 
op lange termijn; merkt op dat toereikende financiering en stimuleringsmaatregelen 
voor toeristische ondernemingen nodig zijn, met name voor micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, om hen in staat te stellen de vruchten van de digitalisering 
te plukken en hun aanbod aan de consument te moderniseren;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten technologie-incubators en -versnellers op te 
zetten om het ontstaan en de groei van nieuwe innovatieve toeristische ondernemingen 
die gebruikmaken van dergelijke technologieën, te ondersteunen en mogelijk te maken, 
en om het digitaal leiderschap van de EU op het gebied van duurzaam toerisme te 
bevorderen met behulp van O&O, joint ventures en publiek-private partnerschappen op 
gebieden zoals crowdmanagement, mobiliteit en contactloze diensten, en de valorisatie 
van lokale kmo’s die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van het toerisme;

29. benadrukt dat de grootschalige uitrol van 5G-netwerken de vervoerssector volledig 
nieuwe kansen op werk zal bieden en de productiviteit van de Europese economieën 
aanzienlijk zal doen toenemen; onderstreept echter dat door de snel veranderende aard 
van de arbeidsmarkt bepaalde banen overbodig kunnen worden, waardoor het van 
essentieel belang wordt dat werknemers die in deze sectoren werken, worden om- en 
bijgeschoold, zowel wat hun basis- als hun geavanceerde digitale vaardigheden betreft; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor specifieke middelen voor de om- 
en bijscholing van werknemers zonder digitale vaardigheden; benadrukt dat het 
belangrijk is dat de naleving en handhaving van de rechten van werknemers in een 
dergelijke, veranderende werkomgeving worden gegarandeerd;

30. is van mening dat digitaal leiderschap alleen kan worden bereikt als de EU digitaal 
talent voortbrengt en stimuleert en EU-knowhow ontwikkelt; onderstreept in dit verband 
de mogelijkheden die worden geboden door Europese programma’s, zoals het komende 
programma Digitaal Europa; dringt erop aan dat de lidstaten investeren in onderwijs en 
leerlingen al op jonge leeftijd de basisvaardigheden bijbrengen die noodzakelijk zijn om 
hen op weg te helpen naar een loopbaan in een STEM-richting (wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde);

31. betreurt dat de genderkloof in STEM-loopbanen en -studies nog steeds bestaat, en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten verder mechanismen te ontwikkelen om op dit 
gebied een genderevenwicht te bereiken; onderstreept dat het overbruggen van deze 
kloof ook voor de digitalisering van de vervoerssector gunstig is; wijst op de positieve 
langetermijngevolgen voor het Europese concurrentievermogen en de Europese 
veerkracht als de digitale vaardigheden en deskundigheid op het gebied van 
cyberbeveiliging in Europese kmo’s worden verbeterd;

32. beklemtoont dat technologische innovaties en AI een enorm potentieel bieden om 
vervoerswijzen aan te passen voor personen met een handicap, waardoor een meer 
inclusieve en toegankelijke mobiliteit voor iedereen mogelijk wordt; verwelkomt het dat 
personen met een handicap dankzij AI meer kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt;
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33. benadrukt dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van vervoer en 
mobiliteit, met name AI-toepassingen en autonome voertuigen, grote mogelijkheden 
bieden om het dagelijks leven van mensen en ondernemingen te vereenvoudigen en om 
veiligere, doeltreffendere en meer betaalbare vervoersoplossingen te bieden; pleit voor 
een gedegen industriebeleid, gebaseerd op de digitale en ecologische transitie, dat 
gericht is op de ontwikkeling van een onderliggende infrastructurele, logistieke, 
computationele en digitale capaciteit van de EU, aangezien dit de EU zou helpen om in 
alle sectoren digitaal leiderschap te verwerven; verzoekt de Unie met klem haar 
vervoersvoorzieningsketen veilig te stellen door de aanvoer te diversifiëren en de 
strategische autonomie van de EU op het gebied van materialen en diensten te 
vergroten, aangezien de onderbreking daarvan negatieve gevolgen kan hebben voor de 
volksgezondheid en de veiligheid; verzoekt de Commissie met deze elementen rekening 
te houden bij een eventuele actualisering van de industriële strategie van de EU;

34. benadrukt dat een innovatieve en concurrerende data-economie gebaseerd is op 
openheid en interoperabiliteit; wijst erop dat transparantie en eerlijke bedrijfspraktijken 
bij platforms voor vervoer en toerisme, met name wat betreft door AI aangedreven 
algoritmen die van invloed zijn op dienstverlening, prijsstelling en reclame, van 
essentieel belang zijn om de consument te beschermen en vertrouwen te wekken, en om 
een concurrerende omgeving te bevorderen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake “De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de 
digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten 
verbeteren”
(2020/2216(INI))

Rapporteur voor advies (*): Sabine Verheyen

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat AI moet worden ontwikkeld, uitgerold en gebruikt op een 
rechtvaardige en ethische manier door ontwerp en met volledige inachtneming van de 
waarden en beginselen van de Unie, de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting 
en informatie, het recht op privacy, gegevensbescherming, non-discriminatie, de 
mediavrijheid en -pluriformiteit en de culturele diversiteit; onderstreept dat het 
rechtskader inzake AI strikte inachtneming van de grondrechten, ethische aspecten en 
juridische waarborgen vereist ter bescherming van onze democratische samenlevingen 
en van de burgers als gebruikers en consumenten van AI-systemen; benadrukt dat 
transparantie en onafhankelijk toezicht van cruciaal belang zijn om vooringenomenheid 
te verminderen, alle vormen van discriminatie of misbruik te voorkomen en de 
rechtsstaat te waarborgen;

2. herinnert eraan dat AI slechts ethisch verantwoord kan zijn als zij is ontwikkeld, 
uitgerold en gebruikt op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier, 
waarbij een gendergelijkheidsstrategie wordt gevolgd, de culturele diversiteit in acht 
wordt genomen, digitale geletterdheid wordt bevorderd, de digitale kloof wordt gedicht 
en intellectuele-eigendomsrechten worden gewaarborgd;

3. benadrukt het cruciale belang van een coherente visie en strategie op het niveau van de 
Unie om een echte digitale eengemaakte markt in een door AI aangedreven samenleving 
tot stand te brengen die de gebruikers ten volle ten goede zou komen; herhaalt dat het 
belangrijk is het bewustzijn over AI te vergroten en het niveau van AI-geletterdheid te 
verhogen; benadrukt dat leer- en opleidingsmogelijkheden moeten worden geboden om 
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burgers in de Europese samenleving in staat te stellen digitale basisvaardigheden te 
verwerven en inzicht te verwerven in het gebruik en de potentiële risico’s van AI, opdat 
deze technologieën ten volle kunnen worden benut en de burgers ten volle aan de 
digitale eengemaakte markt en samenleving kunnen deelnemen; herhaalt in dit verband 
zijn standpunt dat AI en innovatie op het gebied van robotica moeten worden 
geïntegreerd in de leerplannen, zoals in het onlangs aangenomen actieplan voor digitaal 
onderwijs is benadrukt; herhaalt zijn oproep aan de Commissie en de lidstaten om te 
zorgen voor een soepele uitvoering en beoordeling van dit plan;

4. onderstreept dat de digitale transformatie gevolgen heeft voor het onderwijs en dat het 
onderwijs voor de grootste verandering sinds de invoering van de leerplicht staat; 
benadrukt dat volgens sommige ramingen 65 % van de kinderen die vandaag aan de 
basisschool beginnen, later waarschijnlijk een beroep zal uitoefenen dat nu nog niet 
bestaat; beklemtoont dat digitale geletterdheid een essentiële vaardigheid is en dat 
gelijke toegang tot deze vaardigheden en tot digitale uitrusting moet worden 
gegarandeerd, zoals ook blijkt uit de problemen met afstandsonderwijs en -leren tijdens 
de COVID-19-pandemie; herhaalt zijn oproep aan de Commissie en de lidstaten om de 
discrepanties die ontstaan door de digitale kloof op het gebied van toegang tot 
informatie, onderwijs en banen zorgvuldig aan te pakken, onder meer door adequate 
investeringen in infrastructuur, uitrusting en middelen;

5. onderstreept dat AI ruimer beschikbaar moet zijn voor de culturele en creatieve sector in 
heel Europa om een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie voor alle belanghebbenden 
en actoren in Europa te behouden;

6. beklemtoont het potentieel van AI-technologieën voor de culturele en creatieve sector, 
gaande van beter publieksbeheer en -bereik en meer betrokkenheid van het publiek tot 
hulp bij de curatie van inhoud, de herwaardering van culturele archieven, evenals hulp 
bij feitenonderzoek en datajournalistiek; benadrukt voorts het potentieel van op AI 
gebaseerde oplossingen, zoals de omzetting van tekst in spraak en spraak in tekst en 
geautomatiseerde ondertiteling en vertaling, om de toegang tot cultuur, informatie en 
onderwijs te verbeteren voor mensen met een beperking, met inbegrip van personen met 
een visuele of auditieve beperking, en andere kwetsbare groepen; dringt erop aan dat de 
culturele en creatieve sector op het niveau van de Unie als beleidsprioriteit op het 
gebied van AI wordt geïntegreerd en benadrukt dat samenwerking met deze sector van 
onschatbare waarde kan zijn om innovatie op het gebied van AI dichter bij het publiek 
te brengen en creatieve oplossingen en mogelijkheden voor het gebruik van AI te 
vinden;

7. benadrukt dat de Unie niet verder achterop mag raken in de wereldwijde wedloop op het 
gebied van AI, met name wat het commerciële gebruik en de financiering van AI 
betreft; betreurt dat cultuur ontbreekt in de strategieën en beleidsaanbevelingen inzake 
AI op zowel nationaal als EU-niveau; beklemtoont dat een beter inzicht in de risico’s en 
voordelen van AI-technologieën de maatschappelijke vraag naar en dus de ontwikkeling 
van deze technologieën zal bevorderen; verzoekt de lidstaten in dit verband te 
investeren in bewustmakingsactiviteiten met betrekking tot AI-technologieën; benadrukt 
dat in samenwerking met alle relevante belanghebbenden, met inbegrip van kleine en 
middelgrote actoren, een duidelijk rechtskader moet worden vastgesteld voor ethische, 
duurzame en maatschappelijk verantwoorde AI, waarin prioriteit wordt gegeven aan 
creativiteit en toegang tot cultuur, opdat de Unie wereldwijd een voortrekkersrol gaat 



RR\1230139NL.docx 61/110 PE661.999v02-00

NL

vervullen inzake technologische ontwikkeling, AI-gestuurde innovatie en waardecreatie, 
en opdat de voordelen ervan worden gemaximaliseerd en de potentiële risico’s ervan 
voor de samenleving tegelijkertijd worden geëvalueerd;

8. dringt erop aan dat met EU- en nationale financiering opleidingsprogramma’s op alle 
gebieden van AI worden ontwikkeld voor leraren in heel Europa; herinnert aan de 
bijzondere vereisten van beroepsonderwijs en -opleiding met betrekking tot AI en dringt 
aan op samenwerking op Europees niveau om het potentieel van AI in beroepsonderwijs 
en -opleiding in heel Europa te vergroten;

9. benadrukt dat de omzetting in nationaal recht van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten1 en de auteursrechtrichtlijn2 van cruciaal belang is voor de 
totstandbrenging van een echte digitale eengemaakte markt die culturele diversiteit 
bevordert; verzoekt de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, de omzetting van deze 
richtlijnen zo snel mogelijk te voltooien; benadrukt dat de toekomstige wet inzake 
digitale diensten en de toekomstige wet inzake digitale markten, alsook het 
gegevensbeleid van de Unie en eventuele toekomstige regelgeving inzake AI, in het 
bijzonder met betrekking tot de culturele en creatieve sector, in overeenstemming 
moeten zijn met de beginselen en verplichtingen van die richtlijnen;

10. verzoekt de Unie met klem stappen te ondernemen om risico’s in verband met de 
negatieve gevolgen van AI te voorkomen of te beperken en om concrete en 
toepasselijke basisnormen en -regels vast te stellen, in het bijzonder op het gevoelige 
gebied van AI-systemen bij rechtshandhaving, zoals software voor gezichtsherkenning;

11. beklemtoont dat de sector digitale diensten zich snel ontwikkelt en benadrukt daarom 
dat ervoor moet worden gezorgd dat nieuwe regelgeving het open karakter van de markt 
niet belemmert; benadrukt dat het beginsel van netneutraliteit online de steunpilaar moet 
blijven;

12. is van mening dat elk AI-kader moet worden gebaseerd op transparantie, 
verklaarbaarheid (in voorkomend geval) en verantwoordingsplicht, met inachtneming 
van de rechten en plichten die zijn vastgelegd in de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van gegevensminimalisatie, doelbinding en 
gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen;

13. wijst erop dat AI een doeltreffend instrument kan zijn om de regels inzake online-
inhoud te helpen handhaven, bijvoorbeeld door illegale of schadelijke inhoud, 
desinformatie of nepnieuws op te sporen, en ook kan worden benut bij de toepassing 
van het mechanisme voor melding en verwijdering; benadrukt echter dat het gebruik 
van AI, indien het niet naar behoren wordt gereguleerd, uitdagingen kan inhouden in 
verband met de grondrechten, met name de vrijheid van meningsuiting, evenals de 
toegang tot informatie, culturele diversiteit en mediapluriformiteit; herinnert er in dit 

1 Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht 
van een veranderende marktsituatie (PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69).
2 Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en 
naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (PB 
L 130 van 17.5.2019, blz. 92).
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verband aan dat het recht van de Unie en de grondrechten moeten worden geëerbiedigd 
wanneer AI in de Unie wordt ontwikkeld, uitgerold en gebruikt; benadrukt dat 
menselijke tussenkomst noodzakelijk is, aangezien het gebruik van geautomatiseerde 
mechanismen om de regels online te handhaven niet volstaat om de context ten volle te 
beoordelen, tot foutpositieve resultaten kan leiden, en rechtmatige en eerlijke 
activiteiten kan belemmeren; benadrukt dat bij elk gebruik van AI het 
transparantiebeginsel strikt in acht moet worden genomen, duidelijke regels voor 
verantwoordingsplicht moeten gelden, en moet worden gezorgd voor een doeltreffend 
beroepsmechanisme; wijst erop dat het beginsel “wat offline illegaal is, is dat ook 
online” op de digitale eengemaakte markt moet gelden; benadrukt eveneens dat wat 
offline legaal is, online legaal moet blijven, in het bijzonder wat de fundamentele 
vrijheden betreft, zoals de vrijheid van meningsuiting;

14. herinnert eraan dat in artikel 13 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie inzake de vrijheid van kunsten en wetenschappen is bepaald dat de kunsten en het 
wetenschappelijk onderzoek vrij zijn en dat de academische vrijheid moet worden 
geëerbiedigd; vestigt de aandacht op de schendingen van de artistieke vrijheid in 
Europa, waarover een samenvatting is opgenomen in het verslag van Freemuse, getiteld 
“The State of Artistic Freedom 2020”;

15. dringt erop aan dat uitgebreide en voor de gebruiker begrijpelijke informatie wordt 
verstrekt over wanneer AI wordt gebruikt, hoe AI werkt en hoe op AI gebaseerde 
besluiten kunnen worden aangevochten; wijst er voorts op dat op AI gebaseerde 
resultaten op zich slechts indicatief mogen zijn en nooit mogen gelden als hard bewijs;

16. merkt op dat grote platforms een enorme hoeveelheid gegevens hebben verkregen en 
van diensten binnen een divers en gedecentraliseerd systeem met open normen zijn 
overgestapt op “walled gardens” met een lock-ineffect voor de gebruikers als gevolg; 
benadrukt dat sommige markten daardoor worden gekenmerkt door grote platforms met 
aanzienlijke netwerkeffecten die de facto als “online poortwachters” van de digitale 
economie kunnen fungeren; is dan ook van mening dat het noodzakelijk is extra 
verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming, transparantie, keuze door de 
gebruiker en interoperabiliteit in te voeren om te zorgen voor een gelijk speelveld en 
voor het welzijn van de consument;

17. benadrukt dat de Unie moet streven naar eengemaakte, ondubbelzinnige en actuele 
voorschriften die innovatie op de interne markt niet in de weg staan; dringt daarom aan 
op een mensgerichte, evenwichtige en zorgvuldige benadering van geautomatiseerde 
besluitvorming, waarin de grondrechten en ethische overwegingen worden beschermd 
c.q. gerespecteerd en waarin de toepasselijke regelgevingskaders worden geëerbiedigd, 
zoals de richtlijn audiovisuele mediadiensten, de auteursrechtrichtlijn, de AVG en de 
toekomstige wet inzake digitale diensten;

18. herinnert eraan dat er dringend behoefte is aan eerlijkere concurrentie inzake 
onlinediensten in de culturele en creatieve sector in Europa om de concentratie- en 
netwerkeffecten op de gegevensmarkt tegen te gaan waar grote digitale bedrijven 
doorgaans ongerechtvaardigd voordeel uit trekken; is in dit verband ingenomen met de 
voorstellen voor de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten, die 
de digitale toekomst van Europa verder moeten helpen vormgeven;
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19. herinnert eraan dat de lidstaten en de EU-instellingen krachtens het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens verplicht zijn ervoor te zorgen dat het recht van eenieder op privacy, 
gegevensbescherming, vrijheid van meningsuiting en vergadering, non-discriminatie, 
waardigheid en andere grondrechten niet onterecht worden beperkt door het gebruik van 
nieuwe en opkomende technologieën;

20. merkt op dat de Unie aandacht moet besteden aan de wijze waarop gegevens worden 
opgeslagen en verwerkt; benadrukt dat de integriteit van gegevens ook moet worden 
beschermd en dat de manier waarop gegevens door AI-systemen worden 
geïnterpreteerd, niet tot onderdrukking of discriminatie mag leiden;

21. beklemtoont dat om de Europese digitale markt te laten bloeien en doeltreffende, 
ethische AI mogelijk te maken, grote hoeveelheden hoogwaardige, compatibele 
gegevens nodig zijn; benadrukt dat het belangrijk is om elk toekomstig beleidskader 
voor AI zodanig te ontwerpen dat een hoog niveau wordt gewaarborgd van bescherming 
van en controle over persoonsgegevens, en dat deze eerlijk, op niet-discriminerende 
wijze en met toestemming van de betrokkene moeten worden verwerkt, met 
inachtneming van alle regels inzake gegevensbescherming en privacy; herinnert eraan 
dat geautomatiseerde algoritmische besluitvorming transparant en toerekenbaar moet 
zijn, met gepaste eerbiediging van de rechten en verantwoordelijkheden van alle 
relevante actoren, om onjuiste interpretatie van gegevens te voorkomen;

22. benadrukt dat de Unie, om een voortrekkersrol te kunnen spelen in het gebruik van AI-
technologieën waarbij ethische normen en de grondrechten gerespecteerd worden, om 
concurrerend te blijven op de mondiale digitale markt en om haar volledige potentieel te 
benutten, haar capaciteiten moet opbouwen, onder meer door middel van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie (EIT), door meer mensen aan te sporen een 
beroep te kiezen in ICT-gerelateerde sectoren, bijvoorbeeld door meer dataprofessionals 
op het gebied van AI op te leiden, evenals professionals op aanverwante nieuwe 
gebieden zoals investeringen in AI en de veiligheid van AI; dringt aan op meer steun, 
met dit doel voor ogen, voor de oprichting en versterking van netwerken die gericht zijn 
op AI, en dringt erop aan tegelijkertijd de mogelijkheid te blijven onderzoeken om pan-
Europese op AI gerichte universitaire en onderzoeksnetwerken op te zetten; benadrukt 
dat het gebrek aan dataspecialisten en -professionals onder meer kan leiden tot onjuiste 
interpretatie van gegevens, met mogelijk vooringenomenheid en vertekende resultaten 
tot gevolg.



PE661.999v02-00 64/110 RR\1230139NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 15.3.2021

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

29
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, 
Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi 
Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Predrag Fred Matić, Dace 
Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros 
Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, 
Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Christian Ehler, Marcel Kolaja



RR\1230139NL.docx 65/110 PE661.999v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

29 +
ECR Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

NI Isabella Adinolfi

PPE Asim Ademov, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec 
Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

The Left Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

0 -

0 0

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding



PE661.999v02-00 66/110 RR\1230139NL.docx

NL

25.2.2021

ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake “De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de 
digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten 
verbeteren”
(2020/2216(INI))

Rapporteur voor advies (*): Marion Walsmann

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Algemeen

1. wijst op het belang van een volledig functionerende digitale eengemaakte markt en op 
de positieve gevolgen die het gebruik van AI, robotica en aanverwante technologieën 
kan hebben voor onze markten en samenleving, aangezien deze technologieën 
doeltreffende antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen waarmee onze 
samenlevingen geconfronteerd worden, hetgeen met name is gebleken tijdens de 
COVID-19-pandemie; is echter van mening dat er goed op moet worden gelet dat de 
sociaaleconomische, juridische en ethische gevolgen ervan in overeenstemming zijn met 
de waarden van de EU, om rechtszekerheid te creëren voor consumenten en 
ondernemingen;

2. is van mening dat kmo’s en startende en doorgroeiende ondernemingen ondersteund 
moeten worden bij hun digitale transformatie, aangezien zij de ruggengraat van de 
Europese economie vormen en een belangrijke rol spelen bij de introductie van nieuwe 
technologieën in Europa; verzoekt de Commissie om een evenredige aanpak te volgen 
om deze ondernemingen in staat te stellen zich te ontwikkelen en te innoveren, onder 
meer door in toekomstige wetgeving specifieke maatregelen ter bevordering van de 
digitalisering van kmo’s en startende ondernemingen voor te stellen, om voorafgaand 
aan de invoering van nieuwe wetgeving een geschiktheidscontrole voor kmo’s uit te 
voeren en om administratieve lasten en belemmeringen tot een minimum te beperken, 
onder meer door rekening te houden met de positie van deze ondernemingen in elke fase 
van de digitale transformatie, door eerlijke en doeltreffende normen te ontwikkelen, 
door onnodige juridische belemmeringen voor de toegang tot gegevens weg te nemen en 
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door de grensoverschrijdende toegang tot digitale inhoud te verbeteren, en tegelijkertijd 
de onderliggende beleidsdoelstellingen te verwezenlijken;

3. benadrukt dat kmo’s op de digitale markt te maken krijgen met talloze uitdagingen, 
omdat veel bedrijfseigenaren zich niet bewust zijn van de waarde van de gegevens die 
zij genereren, niet beschikken over de instrumenten die nodig zijn om deze gegevens te 
verwerken en er niet voldoende op voorbereid zijn om in een digitale economie te 
opereren, en dat kmo’s slechts daadwerkelijk toegang hebben tot de rechter als zij 
beschikken over deskundigheid op het gebeid van recht en op het gebied van 
technologie, een combinatie die schaars en duur is; verzoekt de Commissie daarom om 
de bevordering van juridisch-technologische expertise in Europa op te nemen in haar 
strategie voor digitale vaardigheden; wijst erop dat er meer moet worden geïnvesteerd 
en is ingenomen met de invoering van nieuwe financieringsinstrumenten ter 
ondersteuning van ondernemingen, waaronder kmo’s en startende ondernemingen, op 
het gebied van artificiële intelligentie in heel Europa;

4. wijst erop dat de digitale eengemaakte markt en AI zich snel ontwikkelen en wijst 
daarom op het belang van een flexibel, toekomstbestendig, evenredig en 
geharmoniseerd Europees kader; dringt er bij de Commissie op aan voorstellen en 
initiatieven in te dienen die gekenmerkt worden door een passend evenwicht tussen de 
ondersteuning van innovatie en het waarborgen van consumentenveiligheid en 
-bescherming, en daarbij zowel een standaardbenadering te vermijden als een 
versnippering van de digitale eengemaakte markt ten gevolge van uiteenlopende 
nationale benaderingen met onder meer onnodige lagen sectorale belemmeringen op het 
gebied van AI;

Het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren

5. wijst erop dat er behoefte is aan een nieuw regelgevingskader inzake AI om de 
potentiële gevaren van geautomatiseerde besluitvorming te ondervangen, het 
vertrouwen van de burgers in AI te versterken en de voordelen ervan voor gebruikers zo 
groot mogelijk te maken en daarbij de belangen van de EU-burgers te beschermen en 
een passend beschermingsniveau te waarborgen; verzoekt de Commissie derhalve om 
een grondige effectbeoordeling te presenteren waarin leemten in bestaande wetgeving in 
kaart worden gebracht, en daarna een voorstel in te dienen voor een risicogebaseerd, 
innovatievriendelijk, robuust en toekomstbestendig wetgevingskader, gekenmerkt door 
een humanistische en mensgerichte benadering, voor het gebruik van AI en 
geautomatiseerde besluitvormingssystemen, dat erop gericht is de juridische leemten op 
te vullen zonder dat inbreuk wordt gemaakt op bestaande sectorspecifieke wetgeving;

6. is stellig van mening dat geharmoniseerde en toekomstbestendige definities van “AI” en 
“hoog risico” essentieel zijn om consumenten en ondernemingen juridische 
duidelijkheid te bieden, onder meer met het oog op het indienen van vorderingen naar 
aanleiding van storingen of ongevallen en in het kader van een risicogebaseerde aanpak; 
herinnert eraan dat bij deze aanpak rekening moet worden gehouden met het feit dat 
deze technologieën grondrechten zouden kunnen schenden of schade zouden kunnen 
toebrengen aan personen of de samenleving in haar geheel, en herinnert eraan dat de 
ontwikkeling en invoering en het gebruik van risicovolle AI-toepassingen te allen tijde 
aan menselijk toezicht onderworpen moeten zijn;
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7. is van mening dat het gebrek aan duidelijke Europese regels inzake de 
aansprakelijkstelling bij een storing of ongeluk veroorzaakt door AI-toepassingen een 
van de belangrijkste belemmeringen is voor de toepassing van op AI gebaseerde 
technologieën voor algemeen gebruik, en is er daarom van overtuigd dat de bestaande 
wetgeving geactualiseerd moet worden en op niveau gebracht moet worden met de 
technologische ontwikkelingen, waaronder door AI gedreven ontwikkelingen; dringt er 
bij de Commissie op aan om onder meer de richtlijn productaansprakelijkheid1 te 
actualiseren, met name door de termen “product”, “schade” en “gebrek” te herdefiniëren 
en na te denken over aanpassing van het concept “bewijslast”, om aan te sluiten bij de 
wijzigingen van de richtlijn inzake algemene productveiligheid2, en door op basis van 
de resultaten van een effectbeoordeling een aansprakelijkheidskader voor AI-
exploitanten voor te stellen dat rekening houdt met de kwetsbaarheid van gebruikers en 
consumenten van AI en ervoor zorgt dat zij op doeltreffende wijze worden beschermd, 
dat een billijke schadeloosstelling van slachtoffers in geval van schade waarborgt en dat 
gebaseerd is op het aandeel van de exploitant in de controle over de risico’s in verband 
met de werking van het AI-systeem, gelet op de ontwikkelings- en de toepassingsfase; 
benadrukt dat de actualisering van de wetgeving moet overeenstemmen met de 
aanbevelingen van het Europees Parlement ter zake;

8. wijst erop dat de samenleving, waaronder consumenten, moet kunnen profiteren van de 
verantwoorde ontwikkeling en toepassing en het verantwoord gebruik van AI-
technologieën die de burgers en de maatschappij ten goede komen en kansen bieden 
voor ondernemingen; verzoekt de Commissie derhalve om duidelijke ethische normen 
vast te stellen voor de ontwikkeling, de toepassing en het gebruik van AI, robotica en 
aanverwante technologieën, die ertoe strekken de volledige eerbiediging van de 
grondrechten te waarborgen en de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, veiligheid, 
beveiliging, transparantie, behoorlijk bestuur en consumentenrechten te garanderen, en 
daarbij rekening te houden met de beginselen van betere regelgeving, en verzoekt de 
Commissie om nauw met de lidstaten samen te werken bij de tenuitvoerlegging en 
handhaving van ethische beginselen, om richtsnoeren te ontwikkelen en om te zorgen 
voor betrokkenheid van burgers en belanghebbenden;

9. benadrukt dat voor scholing op het gebied van KI het vrije verkeer van gegevens binnen 
de functionerende digitale eengemaakte markt in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving, zoals de algemene verordening gegevensbescherming3, van groot belang is, 
een en ander op basis van een robuust onderliggend rechtskader dat het vertrouwen 
tussen ondernemingen bevordert en dat, zo nodig, passende, niet-discriminerende en 
eerlijke contractuele regels omvat om bestaande ongelijke machtsverhoudingen of 
marktonevenwichtigheden aan te pakken, te zorgen voor een consumentvriendelijke 
benadering inzake de toegang tot gegevens en gegevensbeheer, en onnodige 
belemmeringen voor de beschikbaarheid van gegevens te beperken in overeenstemming 
met Europese gegevensbeschermingsregels, waaronder, onder passende voorwaarden, 
gegevens die gegenereerd worden in verband met de verlening van diensten van 
algemeen belang overeenkomstig de toepasselijke Uniewetgeving; is ingenomen met de 
toezegging van de Commissie om een echte Europese eengemaakte markt voor 
gegevens tot stand te brengen die het ondernemingen mogelijk maakt op te starten, op te 

1 PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29.
2 PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.
3 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.NLD
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schalen, te innoveren en te concurreren en samen te werken onder eerlijke voorwaarden;

10. wijst erop dat AI-technologieën wereldwijd kansen bieden en benadrukt dat de EU 
ernaar moet streven op het gebied van de ontwikkeling van AI wereldleider te worden; 
verzoekt de Commissie in te zetten op permanente internationale samenwerking met 
gelijkgezinde landen, die bijdraagt tot het creëren van synergieën op het gebied van AI 
tussen Europese entiteiten en andere multilaterale fora, om op die manier de 
inspanningen op dit gebied op één lijn te brengen en de coördinatie op het gebied van de 
ontwikkeling van AI te verbeteren; dringt er bij de Commissie op aan om multilaterale 
inspanningen die erop gericht zijn internationale normalisatieprocedures op relevante 
fora te bespreken, te ondersteunen, om sturing te geven aan de ontwikkeling, de 
toepassing en het gebruik van AI; neemt in dit verband kennis van de ambitie om een 
wereldwijde strategie voor digitale samenwerking vast te stellen en te komen tot een 
trans-Atlantische AI-overeenkomst;

Werking van de digitale aspecten van de eengemaakte markt

11. benadrukt dat de burgers, als gebruikers en als consumenten, altijd tijdig en op heldere 
wijze geïnformeerd moeten worden over het bestaan van algoritmische systemen en 
tevens geïnformeerd moeten worden over het feit dat zij reeds profiteren van strenge 
gegevensbeschermingsregels, zoals de algemene verordening gegevensbescherming en 
de e-privacyrichtlijn4; dringt aan op snelle goedkeuring van een krachtige 
e-privacyverordening en op doeltreffende handhaving van de algemene verordening 
gegevensbescherming en de beginselen van die verordening, waaronder privacy door 
ontwerp en door standaardinstellingen; waardeert dat de Commissie werkt aan 
maatregelen om individuen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen en dat zij 
systemen bevordert waarin de consument centraal staat en die gebaseerd zijn op eerlijke 
en niet-discriminerende praktijken, waarbij consumenten controle kunnen uitoefenen 
over hun keuzes door te waarborgen dat hun toestemming altijd vereist is en dat hun 
recht op uitleg en, indien van toepassing, hun recht op het gebruik van een verbonden 
toestel en alle functies ervan gewaarborgd worden, ook in gevallen waarin zij geen 
toestemming verlenen voor het delen van gegevens met de fabrikant ervan of met derde 
partijen;

12. verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen dat gebruikers en consumenten naar 
behoren worden geïnformeerd en dat hun rechten duidelijk omschreven zijn en dat hun 
rechten, als AI-systemen een product of dienst aan de persoonlijke voorkeuren van de 
gebruikers aanpassen en als de gebruikers te maken hebben met geautomatiseerde 
processen en besluiten, op doeltreffende wijze worden gewaarborgd, en dat 
geautomatiseerde besluitvormingssystemen de consumenten niet schaden en evenmin 
subjectieve, oneerlijke, onredelijke of onrechtmatig bevooroordeelde of discriminerende 
outputs genereren voor consumenten op de eengemaakte markt;

13. wijst erop dat het gebruik van zelflerende algoritmen ondernemingen in staat stelt zich 
een omvattend beeld te vormen van de persoonlijke omstandigheden en 
gedragspatronen van consumenten, zodat zij reclame op maat kunnen maken, en 
benadrukt dat het noodzakelijk is dat de rechten van gebruikers in de wet inzake digitale 
diensten krachtig worden beschermd, met name om de vrijheid van meningsuiting en 

4 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.NLD


PE661.999v02-00 70/110 RR\1230139NL.docx

NL

informatie, de vrijheid van dienstverlening en andere vrijheden te beschermen en om 
gebruikers te beschermen tegen schadelijke handelspraktijken op basis van reclames 
zonder dat daarvoor toestemming is verkregen of exploitatie van gegevens; wijst 
nogmaals op de noodzaak van transparantie van contractvoorwaarden en de bepalingen 
inzake het delen van gegevens met derden en de omvang daarvan, zodat gebruikers een 
weloverwogen keuze kunnen maken;

14. benadrukt dat er gezorgd moet worden voor een grotere transparantie van de door 
internetplatforms gehanteerde regels met betrekking tot consumenten en dat deze regels 
in overeenstemming moeten zijn met de Europese normen inzake 
consumentenbescherming en vindt het onacceptabel dat consumenten te maken kunnen 
krijgen met onveilige of namaakproducten; benadrukt daarom dat, om de digitale 
eengemaakte markt te versterken, de verantwoordelijkheden van onlineverkoopsites 
duidelijk moeten worden vastgelegd en dat hierbij het evenredigheidsbeginsel voorop 
moet staan; is van oordeel dat de aansprakelijkheid van contenthostingplatforms voor 
goederen die via deze platforms verkocht of aangeprezen worden in de wet inzake 
digitale diensten verduidelijkt moet worden, om ervoor te zorgen dat de waarborgen 
voor consumenten, die te allen tijde in acht moeten worden genomen, en de 
bijbehorende verhaalsmogelijkheden voor detailhandelaren en consumenten van 
toepassing zijn, door onder meer de juridische leemte te dichten die ervoor zorgt dat 
kopers de rechten waarop zij op grond van de wet of de overeenkomst tot levering van 
goederen aanspraak kunnen maken, niet kunnen doen gelden, bijvoorbeeld doordat zij 
niet weten wie de primaire verkoper is (het “ken-uw-klant”-beginsel); stelt voor de 
mogelijkheid te overwegen om van aanbieders van digitale diensten uit derde landen die 
hun diensten in de EU aanbieden, te verlangen dat zij een vertegenwoordiger in de Unie 
aanstellen;

15. verzoekt de Commissie om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het gebruik van 
“distributed ledger”-technologieën, waaronder blockchain, en met name naar slimme 
contracten in de digitale eengemaakte markt, duidelijkheid te verschaffen en na te 
denken over de ontwikkeling van een passend rechtskader om de rechtszekerheid voor 
ondernemingen en consumenten te bevorderen, met name wat betreft rechtmatigheid, 
handhaving van slimme contracten in grensoverschrijdende situaties en vereisten inzake 
notariële bekrachtiging, indien nodig;

16. constateert dat er met betrekking tot digitale ondernemingen sprake is van 
onevenwichtigheden op de markt, aangezien grote platforms met sterke netwerkeffecten 
als gevolg van bijvoorbeeld de gegevens waarover zij beschikken, hun 
bedrijfspraktijken kunnen opleggen aan consumenten en klanten en daardoor in de 
praktijk als “onlinepoortwachters” van de digitale economie kunnen fungeren, hetgeen 
leidt tot aanzienlijke belemmeringen en tot oneerlijke concurrentie, waardoor kmo’s 
onevenredig zwaar worden getroffen; dringt er bij de Commissie op aan maatregelen in 
te voeren om de rechten van consumenten, startende ondernemingen en kmo’s te 
beschermen door het gelijke speelveld op de interne markt te herstellen en door 
duidelijke verplichtingen inzake interoperabiliteit vast te stellen.
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15.2.2021

ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de 
digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten 
verbeteren
(2020/2216(INI))

Rapporteur voor advies: Annalisa Tardino

(*) Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat er in hoog tempo nieuwe technologieën op het gebied van artificiële 
intelligentie (AI) worden ontwikkeld en dat deze technologieën in vele sectoren worden 
gebruikt en de lidstaten, hun burgers en de Europese economie enorme kansen bieden;

B. overwegende dat de noodzaak om een betrouwbaar en veilig kader voor de toepassing 
van AI tot stand te brengen des te dringender is in het licht van de coronacrisis en de 
aanzienlijke impact hiervan op ons leven in die zin dat er veel meer gebruik wordt 
gemaakt van digitale instrumenten;

C. overwegende dat het gebruik van AI ook risico’s met zich meebrengt en vragen opwerpt 
over de ethische aspecten, de omvang en de transparantie van het verzamelen, gebruiken 
en verspreiden van persoonsgegevens;

D. overwegende dat het huidige rechtskader van de EU, waaronder het rechtskader inzake 
consumentenbescherming en de wetgeving inzake productveiligheid en 
-aansprakelijkheid, niet altijd geschikt is om risico’s in verband met AI, robotica en 
aanverwante technologieën doeltreffend aan te pakken;

1. wijst op de noodzaak van een betrouwbaar en veilig kader voor de toepassing van AI, 
dat voortbouwt op bestaande wetgeving; is van mening dat de toepassing van AI in de 
Unie en het gebruik van persoonsgegevens van EU-burgers dat daarmee gepaard gaat, 
in overeenstemming moeten zijn met onze waarden en grondrechten zoals die in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, waaronder de 
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menselijke waardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van gegevens en 
veiligheid;

2. wijst erop dat het belangrijk is dat er een AI-omgeving wordt gecreëerd waarin optimaal 
gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van AI-technologieën, waarin de 
eraan verbonden risico’s tot een minimum worden beperkt en, het allerbelangrijkst, 
waarin voorkomen wordt dat deze technologieën voor kwaadaardige doeleinden worden 
gebruikt; benadrukt dat, om rechtsonzekerheid te voorkomen, binnen dit kader passende 
regels moeten worden vastgesteld met betrekking tot aansprakelijkheid, 
verantwoordingsplicht, veiligheid en traceerbaarheid;

3. benadrukt dat AI per definitie gegevensverwerking omvat en dat in het kader van AI het 
EU-recht inzake gegevensbescherming, en met name de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), derhalve moet worden geëerbiedigd;

4. herinnert eraan dat AI vooroordelen en daarmee diverse vormen van discriminatie met 
zich mee kan brengen, op basis van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid; brengt in dit verband in herinnering dat de rechten van 
iedereen volledig moeten worden gewaarborgd en dat initiatieven op het gebied van AI 
op geen enkele wijze tot discriminatie mogen leiden;

5. benadrukt dat dergelijke vooroordelen en discriminatie kunnen voortkomen uit reeds 
bevooroordeelde gegevensreeksen, waarin bestaande vormen van discriminatie die in de 
samenleving voorkomen tot uiting komen; benadrukt dat bij AI vooroordelen die leiden 
tot verboden discriminatie vermeden moeten worden, en dat AI discriminerende 
processen niet mag reproduceren; benadrukt dat bij het ontwerpen van technologieën op 
het gebied van AI rekening moet worden gehouden met deze risico’s, en dat het 
belangrijk is om samen te werken met aanbieders van deze technologieën om 
hardnekkige achterdeurtjes waardoor discriminatie erin kan sluipen, aan te pakken; pleit 
voor ontwerp- en ontwikkelingsteams van AI die net zo divers zijn als de samenleving;

6. benadrukt dat het zeer belangrijk is dat de integriteit en de veiligheid van netwerken van 
onderling verbonden AI en robotica gewaarborgd worden en dat er krachtige 
maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke netwerken 
bestand zijn tegen aanvallen en om inbreuken op de beveiliging, datalekken, 
datavergiftiging, cyberaanvallen en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen;

7. herhaalt dat het belangrijk is om onafhankelijke openbare 
gegevensbeschermingsautoriteiten te voorzien van de nodige en middelen om hen in 
staat te stellen toe te zien op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming 
en deze op doeltreffende wijze te handhaven;

8. wijst erop dat de grondrechten uitsluitend ten volle beschermd kunnen worden als 
algoritmen transparant zijn; wijst erop dat wetgevers zich, gezien de belangrijke 
ethische en juridische implicaties, moeten buigen over de complexe kwestie van 
aansprakelijkheid, met name voor schade aan eigendommen en/of personen, en 
benadrukt dat bij alle AI-toepassingen de aansprakelijkheid moet berusten bij een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon;
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9. merkt op dat AI vaak wordt gebruikt voor geautomatiseerde besluitvormingsalgoritmen 
om de aan gebruikers getoonde inhoud te verspreiden en te ordenen; benadrukt dat deze 
algoritmen voor gebruikers een zwarte doos zijn; roept de Commissie op om met 
aanbevelingen te komen om gebruikers meer controle te geven over de inhoud die ze te 
zien krijgen, en te verlangen dat toepassingen op het gebied van AI en 
internetplatformen gebruikers de mogelijkheid bieden ervoor te kiezen om de inhoud in 
een neutrale volgorde te zien te krijgen, zodat zij meer controle hebben over de manier 
waarop inhoud voor hen wordt gerangschikt, alsook de mogelijkheid om inhoud te zien 
die niet is afgestemd op hun gewoonten wat inhoudsconsumptie betreft en de 
mogelijkheid om contentcuratie volledig uit te zetten;

10. benadrukt dat bij de ontwikkeling van AI-systemen de beginselen van transparantie en 
verantwoordingsplicht moeten worden geëerbiedigd en dat de acties en besluiten die 
door de AI-technologie worden bepaald door mensen moeten kunnen worden begrepen; 
onderstreept dat het belangrijk is bij de ontwikkeling van het regelgevingskader voor 
AI-technologieën te zorgen voor een mensgerichte aanpak, om de eerbiediging van de 
grondrechten te waarborgen; benadrukt in verband hiermee dat gebruikers zich bewust 
moeten zijn van de manier waarop hun gegevens worden gebruikt en, wanneer zij 
communiceren of interageren met een AI-systeem, daarvan op de hoogte moeten zijn, 
om het inzicht en vertrouwen van de consument in nieuwe technologieën te vergroten;

11. herinnert eraan dat de AVG al voorziet in het recht geïnformeerd te worden over de 
logica die aan gegevensverwerking ten grondslag ligt;

12. herinnert eraan dat personen op grond van artikel 22 van de AVG het recht hebben om 
menselijke tussenkomst te vragen wanneer een besluit op basis van een 
geautomatiseerde verwerking hen wezenlijk treft.
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22.3.2021

ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de 
digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten 
verbeteren
(2020/2216(INI))

Rapporteur voor advies: Konstantinos Arvanitis

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de vierde industriële revolutie, de digitalisering en artificiële 
intelligentie (AI) leiden tot fundamentele en structurele veranderingen op de 
arbeidsmarkt en de werkplek, in de arbeidspatronen en het arbeidsprofiel van 
werknemers en in het gedrag van consumenten en de levensstijl in het algemeen; 
overwegende dat deze veranderingen de burgers en de samenleving naar verwachting 
ten goede zullen komen doordat ze de levenskwaliteit verbeteren en nieuwe 
werkgelegenheidskansen en duurzamere bedrijfsmodellen creëren, maar tegelijkertijd 
een aantal risico’s en uitdagingen met zich meebrengen die een voortdurende en 
dynamische evaluatie en aanpassing van de desbetreffende wetgevingskaders zullen 
vereisen in overeenstemming met de EU-regels en -beginselen, zoals de Europese pijler 
van sociale rechten, het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees 
Sociaal Handvest, alsook de ethische richtsnoeren voor betrouwbare kunstmatige 
intelligentie van de deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie1;

B. overwegende dat de door de digitale transformatie en de digitale eengemaakte markt 
gecreëerde nieuwe kansen moeten leiden tot een sterkere positie van en welvaart voor 
alle EU-burgers;

C. overwegende dat de digitalisering en AI het potentieel hebben om de manier waarop 
mensen informatie ontvangen, communiceren en denken aanzienlijk te veranderen;

D. overwegende dat het onderwijsstelsel beter moet anticiperen en kunnen inspelen op de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt aangezien de synergieën tussen onderwijs 

1 Europese Commissie, “Ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI”, 8 april 2019.
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en arbeidsmarkt aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen;

E. overwegende dat AI werkplekken en arbeidsmarkten veiliger en inclusiever kan maken;

F. overwegende dat het aannemelijk is dat AI en digitalisering synergieën tussen mens en 
machine bevorderen en economische en maatschappelijke voordelen en nieuwe kansen 
bieden voor bedrijven en werknemers, maar ook aanleiding geven tot een aantal 
ethische, juridische en werkgelegenheidsgerelateerde uitdagingen; overwegende dat het 
gebruik van AI op de werkplek kan bijdragen tot een inclusieve arbeidsmarkt, de 
gezondheid en veiligheid op het werk kan verbeteren en ook kan dienen voor het 
monitoren, evalueren, voorspellen en sturen van de werknemersprestaties, wat zowel 
directe als indirecte gevolgen heeft voor hun loopbaanperspectieven; overwegende dat 
AI een positief effect moet hebben op de arbeidsomstandigheden en moet worden geleid 
door eerbiediging van de mensenrechten en de grondrechten en waarden van de Unie; 
overwegende dat AI mensgericht moet zijn, het welzijn van mensen en de samenleving 
moet verbeteren en moet bijdragen tot een eerlijke en rechtvaardige transitie; 
overwegende dat dit voorheen uitgesloten sociale groepen, zoals personen met een 
handicap, een betere toegang tot de arbeidsmarkt kan bieden en overwegende dat de 
risico’s in verband met het verdwijnen van bepaalde werkgelegenheidssectoren moeten 
worden gecompenseerd door nieuwe werkgelegenheidskansen en meer en betere banen 
te creëren dan die welke verloren gaan;

G. overwegende dat gemiddeld 16 % van de werknemers in de EU vreest dat hun 
vaardigheden door de digitalisering verouderd zullen raken2;

H. overwegende dat AI een strategische prioriteit is waarvan het volledige potentieel alleen 
kan worden waargemaakt als gebruikers en consumenten zich bewust zijn van de 
mogelijke voordelen en uitdagingen die ze met zich brengt; overwegende dat zich 
gevallen hebben voorgedaan waarin AI werd toegepast in strijd met bestaande 
regelgeving, zoals die inzake gegevensbescherming;

I. overwegende dat potentiële kansen en risico’s in het onderwijsproces moeten worden 
geïntegreerd, ook ter bestrijding van digitale uitsluiting, en dat er Europese 
informatiecampagnes moeten worden gevoerd om een goed inzicht te verschaffen in de 
belangrijkste kenmerken van alle aspecten van de ontwikkeling van AI;

J. overwegende dat toezicht, monitoring en controle op de werkplek met behulp van 
technologie3 werknemers al te zeer onder druk kunnen zetten om sneller en efficiënter te 
zijn, en hun gedragspatronen kunnen volgen;

K. overwegende dat bedrijven, werknemers en werknemersvertegenwoordigers zelden 
bekend zijn met AI-toepassingen of de daaraan ten grondslag liggende functies en 
gegevens;

L. overwegende dat alle EU-burgers over het nodige inzicht in AI moeten beschikken om 

2 Cedefop, “Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities and 
risks”, blz. 3.
3 Zoals prognose- en meldingsinstrumenten, monitoring en tijdregistratie op afstand en management op basis van 
algoritmen. Zie Mateescu, A., Nguyen, A., “Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance”, Data & Society, 
6 februari 2019.
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hun dagelijkse leven te kunnen leiden, gezien de toenemende vraag naar specifieke 
AI-vaardigheden en een hoog niveau van deskundigheid ter zake op de arbeidsmarkt;

M. overwegende dat de snelle technologische veranderingen van tegenwoordig vaak 
gepaard gaan met de verspreiding van onjuiste informatie, verzinsels en verkeerde 
interpretaties die de positieve aspecten en kansen van de technologische ontwikkeling 
kunnen ondermijnen;

N. overwegende dat in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
(overweging 71) het recht wordt erkend om niet te worden blootgesteld aan de 
verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst;

O. overwegende dat de digitale kloof specifieke sociaal-economische aspecten heeft en ook 
aspecten die verband houden met gender, leeftijd, toegankelijkheid en geografische 
locatie, en dat al deze aspecten moeten worden aangepakt;

P. overwegende dat de COVID-19-pandemie het belang van digitale oplossingen, 
waaronder telewerk, alsook de technische en sociale gevolgen ervan heeft benadrukt; 
overwegende dat er op EU-niveau geen gemeenschappelijke voorschriften bestaan met 
betrekking tot de toepassing van AI op de werkplek, wat kan leiden tot verstoringen van 
de markt en concurrentienadelen; overwegende dat er een passend regelgevingskader 
voor AI moet bestaan;

Q. overwegende dat algoritmisch beheer van werk, werkplekken en werknemers tot 
machtsongelijkheid en ondoorzichtigheid in de besluitvorming kan leiden en transparant 
moet zijn, zodat werknemers deze besluiten via doeltreffende procedures kunnen 
aanvechten; overwegende dat AI – met inbegrip van AI met een hoog risico4 – steeds 
vaker wordt gebruikt, niet alleen op de werkplek maar ook voor andere administratieve 
processen; overwegende dat er eenvoudige en begrijpelijke informatie moet worden 
verstrekt over het gebruik van AI bij werkgerelateerde processen, aangezien inzicht in 
de basiskenmerken van algoritmen een voorwaarde is voor het ethisch gebruik ervan;

R. overwegende dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) aanbevelingen over AI heeft opgesteld5;

S. overwegende dat werknemers krachtens artikel 22, lid 1, van de AVG het recht hebben 
om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking 
gebaseerd besluit, wat betekent dat er menselijke controle moet zijn;

T. overwegende dat menselijk toezicht en transparantie essentieel zijn om ervoor te zorgen 
dat AI-systemen voldoen aan de toepasselijke wetgeving;

U. overwegende dat de Raad voorstander is van de bevordering van een ethische en 
mensgerichte benadering van het AI-beleid6;

4 Witboek van de Commissie van 19 februari 2020 over kunstmatige intelligentie – een Europese benadering op 
basis van excellentie en vertrouwen (COM(2020)0065), blz. 18.
5 Rechtsinstrumenten van de OESO, “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence”, 22 mei 2019.
6 Conclusies van de Raad van 16 juni 2020 over het vormgeven van de digitale toekomst van Europa, PB C 202 I 
van 16.6.2020, blz. 1.
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V. overwegende dat de Europese sociale partners een kaderovereenkomst inzake 
digitalisering hebben gesloten, die een hoofdstuk bevat over AI en het waarborgen van 
het beginsel dat de mens te allen tijde de controle over de machine behoudt7;

W. overwegende dat de aanpak van gendervooroordelen en -ongelijkheid in de digitale 
sector tot dusver ontoereikend is; overwegende dat in alle domeinen van de digitale 
technologie nog steeds sprake is van een genderkloof, niet in de laatste plaats met 
betrekking tot AI, waardoor de digitale sector in de nabije toekomst naar verwachting 
door mannen gedomineerd zal blijven;

X. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 17 december 2020 over 
een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities8 heeft aangedrongen op een 
verbod op het gebruik van AI bij aanwervingsprocedures;

1. benadrukt het belang van een gemeenschappelijke Europese aanpak inzake de ethische 
aspecten van AI; beklemtoont dat voor het ontwerp en het gebruik van AI dringend als 
leidraad moet worden gehanteerd dat er standaard ethische beginselen worden 
toegepast; onderstreept dat het regelgevingskader van de EU ervoor moet zorgen dat AI 
mensgericht is en dat de menselijke waardigheid en de grondrechten van werknemers 
volledig worden geëerbiedigd in de digitale economie; benadrukt bovendien dat het 
Europese AI-kader9 de regels en beginselen van de EU, zoals de Europese pijler van 
sociale rechten, moet eerbiedigen;

2. is ingenomen met de positieve effecten die AI kan hebben op de Europese 
arbeidsmarkten, waaronder het scheppen van banen, veiligere en meer inclusieve 
werkplekken, de bestrijding van discriminatie bij aanwerving en beloning, en de 
bevordering van een betere afstemming van vaardigheden en werkstromen, mits de 
risico’s worden beperkt en de regelgevingskaders regelmatig worden bijgewerkt 
naarmate de digitale golf zich voltrekt;

3. benadrukt dat AI mensgericht, transparant, veilig en betrouwbaar moet zijn en 
gedurende de gehele levenscyclus van het systeem, met name bij het gebruik ervan op 
de werkplek, moet voldoen aan de grondrechten en de toepasselijke wet- en 
regelgeving, met inbegrip van de AVG; dringt aan op de ontwikkeling van een robuust 
certificeringssysteem dat gebaseerd is op testprocedures en uitgaat van het 
voorzorgsbeginsel, om bedrijven in staat te stellen aan te tonen dat hun AI-producten 
voldoen aan de grondrechten en de normen van de EU;

4. wijst erop dat voorafgaand aan de ontwikkeling, uitrol en toepassing van AI-systemen 
een uitgebreide risicobeoordeling moet plaatsvinden om de effecten ervan op de 
grondrechten en arbeidsomstandigheden, onder meer op het gebied van gezondheid en 
veiligheid op het werk, alsook de sociale gevolgen ervan te beoordelen; benadrukt dat in 
deze beoordeling ook de risico’s met betrekking tot menselijke besluitvorming en 
sociale discriminatie aan bod moeten komen, alsook een evaluatie van eventuele 
arbeidsrisico’s die zich kunnen voordoen;

5. benadrukt dat de bevoegde autoriteiten toegang moeten hebben tot alle informatie die 

7 Kaderovereenkomst van de Europese sociale partners inzake digitalisering, juni 2020.
8 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0371.
9 Europese Commissie, “Ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI”, 8 april 2019.
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verband houdt met de gegevens die worden gebruikt ten behoeve van training, 
statistische modellen en theoretische principes met betrekking tot AI-oplossingen, 
evenals de empirische geldigheid van de uitkomst ervan;

6. beklemtoont dat de digitale transitie beter moet worden weerspiegeld in de onderwijs- 
en opleidingsstelsels en gepaard moet gaan met verbeteringen op het gebied van 
democratie op het werk, goed bestuur en kwaliteitsvolle overheidsdiensten;

7. herhaalt het belang van onderwijs en permanente educatie om de kwalificaties te 
ontwikkelen die nodig zijn in het digitale tijdperk, en om digitale uitsluiting aan te 
pakken; verzoekt de lidstaten te investeren in hoogwaardige, responsieve en inclusieve 
stelsels voor onderwijs, beroepsopleiding en een leven lang leren, alsook in om- en 
bijscholingsbeleid voor werknemers in sectoren die zwaar getroffen kunnen worden 
door AI; benadrukt dat het noodzakelijk is mensen te voorzien van de nodige lees- en 
schrijf-, reken- en digitale vaardigheden, alsook van competenties op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) en horizontale zachte 
vaardigheden, zoals kritisch denken, creativiteit en ondernemerschap; benadrukt dat in 
dit verband bijzondere aandacht moet worden besteed aan de inclusie van kansarme 
groepen;

8. onderstreept dat AI-systemen en -algoritmen altijd mensgericht moeten zijn en bovenal 
als hulpmiddel voor menselijke ontwikkeling moeten dienen; benadrukt dat AI niet mag 
worden gebruikt om een rationele keuze of rationeel gedrag te manipuleren of te 
ondermijnen, noch om onnodig toezicht uit te oefenen;

9. erkent de kansen en uitdagingen van het digitale tijdperk en de verstrekkende gevolgen 
van het digitaliseringsproces voor de maatschappij, de economie en de werkgelegenheid 
in de EU; benadrukt de noodzaak van een brede en democratische dialoog over digitaal 
beleid met burgers, sociale partners en andere relevante belanghebbenden teneinde 
beginselen, kaders en instrumenten te ontwikkelen om de gevolgen voor werknemers en 
de samenleving aan te pakken; onderstreept dat nieuwe technologieën, waaronder AI, 
een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt moeten bevorderen en moeten helpen om de 
afstemming van vraag en aanbod inzake vaardigheden te verbeteren en vacatures te 
vervullen;

10. benadrukt dat AI en alle daarmee verband houdende wetgeving op geen enkele wijze 
afbreuk mogen doen aan de uitoefening van de grondrechten zoals die in de lidstaten en 
op het niveau van de Unie zijn erkend, met inbegrip van het stakingsrecht of de 
stakingsvrijheid dan wel het recht of de vrijheid om in het kader van de in de lidstaten 
bestaande stelsels van arbeidsverhoudingen andere acties te voeren overeenkomstig het 
nationaal recht en/of de nationale praktijk, en evenmin afbreuk mogen doen aan het 
recht om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen, deze te sluiten en naleving 
ervan af te dwingen, of om collectieve actie te voeren overeenkomstig het nationaal 
recht en/of de nationale praktijk;

11. beklemtoont dat AI kan helpen om actief en gezond ouder worden te bevorderen, zodat 
ouderen indien zij dat wensen langer actief kunnen blijven in onze maatschappij en op 
de arbeidsmarkt;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten informatiestrategieën inzake AI vast te stellen 
om de verspreiding van desinformatie en verzinsels te voorkomen; beklemtoont dat 
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sociale dialoog noodzakelijk is met betrekking tot de toepassing van AI op 
bedrijfsniveau; acht het van essentieel belang dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd en voldoende informatie krijgen voordat AI 
wordt ingezet; benadrukt dat het gebruik van AI op transparante wijze moet 
plaatsvinden en dat AI-systemen op de werkplek de privacy en waardigheid van 
werknemers moeten eerbiedigen; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan 
ervoor te zorgen dat vakbonden toegang hebben tot de werkplek en de werknemers zelf, 
ook waar het werk digitaal wordt uitgevoerd; benadrukt dat moet worden gewaarborgd 
dat alle werknemers, ook die in de digitale economie, recht hebben op collectieve 
onderhandelingen en collectieve actie; beveelt het gebruik van digitale oplossingen aan 
om collectieve onderhandelingen te bevorderen;

13. wijst op het belang van samenwerking tussen academici, bedrijfsleven, sociale partners 
en regeringen met betrekking tot de digitale transitie, met inbegrip van onderzoek en 
innovatie op het gebied van digitale technologieën, zodat er bij de inzet van AI met alle 
sociale en menselijke aspecten rekening wordt gehouden6 en passende en strenge 
testprogramma's voor AI-systemen en opleidingskaders voor werknemers worden 
ingevoerd; wijst nogmaals op het belang van een dergelijke samenwerking voor een 
betere en tijdige beoordeling van gegevens, met als doel te anticiperen op nieuwe 
soorten banen en de noodzakelijke vaardigheden en, meer in het algemeen, op de korte- 
en langetermijngevolgen van AI voor de arbeidsmarkt; beklemtoont dat stabiele en 
toereikende financiering moet worden gewaarborgd voor Europese 
onderzoeksprogramma’s inzake AI;

14. benadrukt dat gebruikers en werknemers moeten worden geïnformeerd wanneer 
AI-systemen worden gebruikt op de werkplek of voor gepersonaliseerde producten of 
diensten, ook over de door de algoritmen toegepaste parameters en over de wijze 
waarop AI wordt gebruikt; benadrukt dat het belangrijk is beter te begrijpen hoe 
algoritmen gegevens verwerken en waarderen; benadrukt dat er vaardigheden inzake AI 
op de werkplek moeten worden ontwikkeld door middel van opleiding en scholing voor 
werknemers en hun vertegenwoordigers om hen in staat te stellen de implicaties van 
AI-oplossingen beter te begrijpen;

15. verzoekt de sociale partners op bedrijfsniveau samen te werken om toe te zien op de 
invoering van AI; benadrukt dat speciale aandacht moet uitgaan naar met behulp van AI 
op de werkplek verzamelde gegevens, met name wanneer deze worden gebruikt voor 
het nemen van beslissingen met betrekking tot personeelsbeleid; benadrukt dat 
werknemers de eigenaar van hun gegevens blijven, ook na beëindiging van een 
arbeidsrelatie; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de sociale partners te 
onderzoeken of er bijzondere bepalingen moeten worden vastgesteld inzake 
gegevensbescherming op de werkplek bij het gebruik van AI;

16. wijst erop dat het acquis van de Unie op sociaal en werkgelegenheidsgebied volledig 
van toepassing is op AI en verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor een 
behoorlijke handhaving met betrekking tot digitale diensten, onder meer om uitbuiting 
van werknemers en zwartwerk te voorkomen; merkt op dat de Unie wereldleider kan 
worden bij het bevorderen van een maatschappelijk verantwoord gebruik van AI;

17. stipt aan dat het gebruik en beheer van AI-toepassingen, algoritmen en 
procesontwikkeling van invloed is op alle aspecten van het werk en de rechten van 
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werknemers, zoals aanwervingsprocedures, personeelsbeheer en workflowmanagement, 
en niet mag leiden tot discriminatie van werknemers of kwetsbare groepen of tot een 
vergroting van ongelijkheden op basis van criteria zoals geslacht, leeftijd, 
gezondheidstoestand, handicap, nationaliteit, etniciteit, ras of moederschap; 
onderstreept dat er eenvoudige en begrijpelijke informatie over het gebruik van AI in 
werkgerelateerde processen moet worden verstrekt; verzoekt de Commissie in het 
toekomstige regelgevingskader voor AI passende waarborgen op te nemen om 
discriminatie, met inbegrip van genderongelijkheid en stereotypering door AI, tegen te 
gaan door ervoor te zorgen dat de informatie of datasets die worden aangewend voor het 
gebruik of de opleiding van op de werkplek gebruikte AI diversiteit vertonen op basis 
van kwalitatief hoogwaardige gegevens en niet vertekend worden, ook in het geval van 
instrumenten zoals beoordelingssystemen met input van de consument; benadrukt dat 
AI ongelijkheden en stereotypen niet in de hand mag werken door analoge 
vertekeningen en vooroordelen om te zetten in digitale vertekeningen en vooroordelen 
door middel van algoritmen;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten algoritmische systemen te analyseren en 
regelmatig risicobeoordelingen uit te voeren om soorten algoritmen en 
toepassingsdomeinen te beoordelen en in te delen op basis van de impact op de 
werknemers; spoort de Commissie, de lidstaten en bedrijven ertoe aan de potentiële 
risico’s van algoritmisch beheer van mensen en werknemers te evalueren en deze 
risico’s, met name het gebrek aan transparantie, het potentiële gevoel van eenzaamheid 
en isolement, en de mogelijke uitdagingen op het gebied van het recht van de 
werknemers op privacy10 af te wegen tegen de mogelijke voordelen, zoals het in een 
vroeg stadium opsporen van stress, gezondheidsproblemen en vermoeidheid, minder 
blootstelling aan pesterijen en geweld, en de algemene ondersteuning van empirisch 
onderbouwde preventie, risicobeoordeling en gerichte veiligheid en gezondheid en 
inspecties op het werk11; verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor passende 
bescherming van de rechten en de waardigheid van werknemers en voor bescherming 
tegen het mogelijk schadelijke gebruik van algoritmische beheersinstrumenten, zoals 
instrumenten om het gedrag van werknemers te voorspellen, realtimetoezicht op 
prestaties en vooruitgang vanop afstand en software voor tijdregistratie;

19. dringt aan op toepassing van het voorzorgsbeginsel met betrekking tot nieuwe 
technologieën op basis van AI; benadrukt het basisbeginsel dat de mens altijd de 
controle over machines moet hebben en ervoor verantwoordelijk moet zijn en dat 
AI-besluiten, met inbegrip van door AI voorgestelde managementbesluiten, 
aanvechtbaar en zo nodig omkeerbaar moeten zijn; benadrukt dat de veiligheids- en 
beveiligingsnormen voor AI altijd in acht moeten worden genomen en dat er in dit 
opzicht regelmatige controles moeten plaatsvinden om foutieve AI-output te 
voorkomen; benadrukt dat de aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van AI 
duidelijk moet worden gedefinieerd, zowel voor arbeidsongevallen als voor schade aan 
derden; herhaalt dat bij elk gebruik van AI op het werk het in artikel 22, lid 1, van de 
AVG verankerde recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op 
geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit in acht moet worden genomen en 
afdoende moet worden gewaarborgd;

10 van Rijmenam, M., Algorithmic management: what is it (and what’s next)?, 12 november 2020.
11 Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA), beleidsbriefing getiteld 
“Impact of Artificial Intelligence on Occupational Safety and Health”, 2021.



RR\1230139NL.docx 85/110 PE661.999v02-00

NL

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten te investeren in structureel gerichte 
beleidsmaatregelen en programma’s ter ondersteuning van de digitale transformatie 
voor werknemers en burgers met behulp van de beschikbare EU-middelen; benadrukt 
dat infrastructuur en de ontwikkeling van vaardigheden voorwaarden zijn voor de 
digitale transitie;

21. benadrukt dat toegang tot de juiste vaardigheden en kennis op het gebied van AI de 
digitale kloof in de samenleving kan overbruggen en dat AI-oplossingen de integratie op 
de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen, zoals personen met een handicap of personen 
die in afgelegen of plattelandsgebieden wonen, moeten ondersteunen;

22. wijst erop dat toegang tot AI-oplossingen nauw samenhangt met toegang tot snel 
internet en dat breedbanddekking daarom een prioriteit moet zijn om discriminatie en 
ongelijke toegang tot deze technologieën te voorkomen, met name in 
plattelandsgebieden, in dunbevolkte en perifere gebieden, in grensregio’s en op 
eilanden;

23. wijst op het potentieel voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die actief 
zijn in de digitale economie; benadrukt dat bedrijven voldoende financiële en 
organisatorische steun voor innovaties moeten krijgen en dat zowel werkgevers als 
werknemers in alle sectoren en diensten behoefte hebben aan betere digitale 
vaardigheden;

24. herhaalt zijn oproep om platformwerkers rechtsbescherming te bieden, om ervoor te 
zorgen dat hun arbeidsrechten worden geëerbiedigd en om hen toegang te garanderen 
tot adequate sociale bescherming in overeenstemming met de aanbeveling van de Raad 
van 8 november 2019 met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor 
werknemers en zelfstandigen12; verzoekt de lidstaten de arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden voor platformwerkers te verbeteren en te zorgen voor fatsoenlijke 
werkomgevingen en mogelijkheden voor een leven lang leren; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten ervoor te zorgen dat platformwerkers daadwerkelijk gebruik kunnen 
maken van hun recht om hun gegevens mee te nemen, met inbegrip van door de 
consument ingevoerde beoordelingen;

25. verzoekt de Commissie een wetgevingskader voor te stellen om telewerkvoorwaarden in 
de hele EU te reguleren en te zorgen voor behoorlijke arbeidsomstandigheden en -
voorwaarden in de digitale economie;

26. verzoekt de Commissie in haar komende wetgevingsvoorstel de arbeidsvoorwaarden 
voor platformwerkers te verbeteren om een gezonde en veilige werkomgeving, 
hoogwaardige werkgelegenheid en lonen, het recht om offline te zijn, de verplichting 
voor werkgevers om permanente digitale omscholing aan te bieden, en volledige en 
transparante controles van de online-identiteit van werknemers te garanderen;

27. herinnert eraan dat de flexibiliteit en de zelforganisatie van werknemers niet gelijk 
mogen staan aan onevenredig toezicht of oneigenlijk gebruik van digitale technologieën 
die tot discriminatie of uitbuiting kunnen leiden of deze kunnen voeden;

28. neemt nota van de vaardighedenkloof op de Europese arbeidsmarkten; is ingenomen 

12 PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1.
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met de bijgewerkte Europese vaardighedenagenda en het nieuwe actieplan voor digitaal 
onderwijs (2021-2027) van de Commissie, die werknemers zullen helpen hun digitale 
vaardigheden te vergroten en de nodige kwalificaties voor de toekomstige arbeidswereld 
te verwerven, en tevens van pas zullen komen om de aanpassing en de verwerving van 
kwalificaties en kennis met het oog op de digitale en de groene transitie in goede banen 
te leiden; is bovendien ingenomen met de onlangs aangenomen aanbeveling van de 
Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding13 en verzoekt de lidstaten deze snel ten 
uitvoer te leggen door hun nationale programma’s voor beroepsopleiding en 
omscholing, bijscholing en een leven lang leren te actualiseren teneinde de digitale 
geletterdheid te verbeteren en digitale inclusie te bevorderen; benadrukt dat de ethische 
aspecten van AI en de ontwikkeling van ethische vaardigheden integraal deel moeten 
gaan uitmaken van onderwijs- en opleidingsprogramma’s voor ontwikkelaars en 
mensen die met AI werken; herinnert eraan dat ontwikkelaars, programmeurs, 
besluitvormers en bedrijven die zich met AI bezighouden, zich bewust moeten zijn van 
hun ethische verantwoordelijkheid; acht het even belangrijk ervoor te zorgen dat 
eindgebruikers en consumenten uitgebreide informatie krijgen en dat er regelmatig 
overleg plaatsvindt tussen alle relevante belanghebbenden op dit gebied;

29. herinnert eraan dat vrouwen in de digitale sector in Europa op alle niveaus 
ondervertegenwoordigd zijn, van bij de studies (32 % op bachelor-, master- of 
equivalent niveau) tot aan de academische topfuncties (15 %), met de grootste kloof in 
de ICT-sector; benadrukt dat voor 90 % van de banen digitale basisvaardigheden vereist 
zijn14 en dat vrouwen slechts 17 % uitmaken van de mensen die een ICT-opleiding 
volgen of een loopbaan op het gebied van ICT nastreven in de EU15 en slechts 36 % van 
de afgestudeerden van STEM-opleidingen16, ondanks het feit dat meisjes beter scoren 
op het gebied van digitale geletterdheid dan jongens17; benadrukt het belang van 
onderwijs, vaardigheden en steun voor werkgelegenheid en loopbaanontwikkeling voor 
vrouwen om gendervooroordelen aan te pakken en gendergelijkheid te ondersteunen; 
dringt aan op meer inspanningen op zowel nationaal als EU-niveau om dit gebrek aan 
genderevenwicht aan te pakken, met bijzondere aandacht voor STEM, de ICT-sector en 
digitaal onderwijs, door de participatie van meisjes en vrouwen actief te bevorderen 
door middel van concrete beleidsmaatregelen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
krachtige maatregelen te nemen om de digitale genderkloof aan te pakken; dringt erop 
aan dat bovengenoemde acties en maatregelen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen 
dat de bestaande ongelijkheden niet worden verergerd of overgenomen;

30. beklemtoont dat er onderwijs- en opleidingsmodules moeten worden ontworpen voor 
mensen die zich halverwege hun loopbaan bevinden, zodat zij in staat worden gesteld 
zich om te scholen en zich voor te bereiden op de overgang naar een nieuwe baan;

31. vraagt de Commissie en de lidstaten de regelgeving inzake gezondheid en veiligheid op 
het werk te verbeteren in de context van synergieën tussen mens en machine; verzoekt 

13 Aanbeveling van de Raad van 24 november 2020 inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam 
concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht, PB C 417 van 2.12.2020, blz. 1.
14 In opdracht van de Commissie uitgevoerde studie, getiteld “ICT for Work: Digital Skills in the Workplace”, 
10 mei 2017.
15 Eurostat, “Girls and women underrepresented in ICT”, 25 april 2018.
16 Europese Commissie, directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie, “She Figures 2018”, februari 2019.
17 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), International Computer and 
Information Literacy Study 2018.
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de Commissie de psychologische en geestelijke gezondheid van werknemers te 
beschermen door middel van een EU-wetgevingskader inzake werkgerelateerde stress 
en de preventie van psychosociale risico’s; benadrukt dat werknemers in de digitale 
sector toegang moeten hebben tot psychologische ondersteuning, met name werknemers 
die betrokken zijn bij inhoudsmoderatie; verzoekt EU-OSHA om werkgerelateerde 
psychologische aspecten op te nemen in de EU-brede campagne voor een gezonde 
werkplek die in 2023 zal worden ondernomen en zal zijn gewijd aan digitalisering en 
gezondheid en veiligheid op het werk;

32. benadrukt dat de ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van AI ruimte moeten bieden 
aan mensen met verschillende achtergronden, onder meer vrouwen, jongeren, mensen 
met een andere huidskleur en mensen met een handicap; benadrukt dat op AI 
gebaseerde technologieën op de werkplek voor iedereen toegankelijk moeten zijn 
volgens het beginsel van universeel ontwerp; wijst op het potentieel van digitale 
oplossingen, zoals telewerken en AI-toepassingen, om de integratie en 
loopbaanontwikkeling van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt te 
ondersteunen; verzoekt de lidstaten te investeren in (eenvoudiger) toegang van personen 
met een handicap tot hulpmiddelen en connectiviteit, zoals hulpmiddelen bij het werk, 
mobiliteitsoplossingen of systemen met intelligente sensoren, teneinde hun sociale 
inclusie te bevorderen en een behoorlijke levensstandaard te waarborgen;

33. vraagt de Europese Arbeidsautoriteit het voortouw te nemen bij de bevordering van de 
transformatie naar een sociale en digitale economie;

34. benadrukt dat het belangrijk is EU-middelen voor kmo’s in te zetten om de toepassing 
van AI te bevorderen en structurele veranderingen aan te pakken in alle sectoren en 
regio’s die gevolgen ondervinden van de digitale transitie.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

inzake “De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de 
digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten 
verbeteren
(2020/2216(INI))

Rapporteur voor advies: Ivo Hristov

SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit nu al 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de landbouw en bosbouw, met directe effecten op de 
productie en de beschikbaarheid van de natuurlijke hulpbronnen, de productie van 
gewassen en veeteelt en de gehele voedselketen, en dientengevolge consumenten; 
overwegende dat deze negatieve gevolgen kunnen worden verzacht door het gebruik 
van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en innovatieve 
instrumenten;

B. overwegende dat maatregelen voor de bestrijding van klimaatverandering vereisen dat 
belangrijke beslissingen worden genomen op het gebied van landbouwproductie en 
veeteelt in de Unie, en dat aan deze sectoren hogere eisen worden gesteld om bij te 
dragen tot meer ecologische duurzaamheid, onder meer met behulp van AI; 
overwegende dat identieke eisen moeten worden opgelegd aan producten uit derde 
landen waarmee de Unie vrijhandelsovereenkomsten sluit;

C. overwegende dat AI en andere innovatieve middelen mogelijkheden bieden voor het 
perfectioneren van productiemethoden die, met het oog op een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen, essentieel zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie te 
bereiken; 

D. overwegende dat de wereldbevolking tegen 2050 naar verwachting uit 9,7 miljard 
mensen zal bestaan en de vraag naar voedsel aanzienlijk zal zijn gestegen;

E. overwegende dat nieuwe technologieën de transitie naar een duurzamere 
agrovoedingssector in de Unie kunnen bevorderen, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Europese Green Deal;
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F. overwegende dat de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie erop 
gericht zijn  landbouwers te helpen kwaliteitsproducten te verbouwen en het 
nutriëntenverlies en het gebruik van pesticiden en meststoffen tegen 2030 te 
verminderen; overwegende dat inspanningen in de richting van dit doel kunnen worden 
ondersteund door de digitalisering van de agrovoedingssector en het gebruik van op AI 
en het internet der dingen (IoT) gebaseerde technologieën, die de ontwikkeling mogelijk 
kunnen maken van nieuwe hulpmiddelen om pesticiden te vervangen die mogelijk een 
risico vormen voor de menselijke gezondheid en om een beperkter gebruik ervan te 
stimuleren door middel van precisielandbouw; overwegende dat door deze 
technologieën ook de kosten voor landbouwers kunnen worden verminderd;

G. overwegende dat een van de algemene doelstellingen van het toekomstige 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de bevordering van intelligente landbouw is;

H. overwegende dat de technologiesectoren in de afgelopen jaren een exponentiële groei 
hebben gekend, met name wat betreft platforms die gespecialiseerd zijn in 
gegevensgebruik en -opslag;

I. overwegende dat het witboek over kunstmatige intelligentie de landbouw erkent als een 
van de sectoren waarin AI de efficiëntie kan verhogen;

J. overwegende dat het voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK) 
voorziet in 10 miljard EUR uit de begroting van Horizon Europa voor onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) in de landbouw en bosbouw, wat moet bijdragen aan de 
ontwikkeling van technologische AI-infrastructuur voor de sector; overwegende dat de 
distributie van digitale technologieën in de landbouw, bosbouw en 
levensmiddelenindustrie niet alleen kan bijdragen tot de teelt van voldoende 
grondstoffen, de productie van duurzame en betaalbare voeding, een betere bescherming 
van gewassen en van de gezondheid van dieren, en plattelandsontwikkeling, maar ook 
tot een vermindering van de negatieve milieueffecten en de kosten van input;

K. overwegende dat er sprake is van enorme verschillen in de benutting en dekking van 
“next-generation access”-breedband (NGA-breedband) in plattelandsgebieden1;

L. overwegende dat plantenziekten en -plagen nog steeds een verlies van 30 % van de 
jaarlijkse oogsten wereldwijd veroorzaken; overwegende dat digitale oplossingen 
plantenplagen en nutriëntentekorten kunnen detecteren en geschikte maatregelen 
kunnen voorstellen voor specifieke ziekten;

M. overwegende dat in diverse lidstaten van start is gegaan met het opzetten van digitale 
hubs voor landbouw, die naar verwachting een belangrijke rol zullen spelen bij de 
invoering en toepassing van AI- en digitale oplossingen;

N. overwegende dat het Parlement op 20 oktober 2020 een resolutie heeft aangenomen met 
aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor ethische aspecten van 
artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën2;

1 Europese Commissie. Index van de digitale economie en maatschappij (DESI): individuele indicatoren – 1b1 
Dekking snel breedband (NGA).
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0275.
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O. overwegende dat voor de digitale transitie in de landbouw meer investeringen nodig zijn 
in belangrijke drijvende krachten achter de digitale economie, zoals NGA-breedband en 
opleidingen voor landbouwers, om het volledige potentieel van digitalisering en AI in 
de landbouwsector te ontsluiten;

P. overwegende dat sommige segmenten van de landbouwsector al AI-technologieën 
toepassen, met mogelijkheden voor schaalvergroting in de sector; overwegende dat in 
veel andere segmenten van de landbouwsector nog geen of slechts in beperkte mate 
sprake is van het gebruik van dergelijke technologieën;

Q. overwegende dat onderwijs en opleiding cruciaal zijn voor de soepele en geslaagde 
invoering van AI-technologieën in de landbouwsector, zowel onder de nieuwe generatie 
als onder de huidige leden van de landbouwgemeenschap;

R. overwegende dat informatie over goede AI-praktijken beschikbaar moet worden gesteld 
aan een breder scala van deskundigen en belanghebbenden om bewustzijn te creëren en 
mogelijkheden te scheppen voor de sector in de hele Unie, maar in voorkomend geval 
ook op regionaal en lokaal niveau;

S. overwegende dat de landbouwsector, de digitalisering ervan en de toepassing van AI in 
de sector afhankelijk zijn van betrouwbare data en stabiele infrastructuur uit andere 
sectoren, zoals lucht- en ruimtevaart- en meteorologische hulpmiddelen, en 
hulpmiddelen voor het testen van bodems en het meten van indicatoren met betrekking 
tot dieren; overwegende dat hiervoor in bepaalde regio’s en lidstaten mogelijk 
technologische upgrades en verbeteringen vereist zijn;

T. overwegende dat AI-technologieën en digitalisering het potentieel hebben om de 
prestaties van de landbouw te verbeteren in gebieden met natuurlijke beperkingen 
(GNB), die vaak een beperkte toegang tot hulpbronnen en aanzienlijke 
seizoensverschillen kennen; overwegende dat zij wegens deze beperkingen vaak buiten 
het toepassingsgebied van traditionele onderzoeken blijven;

U. overwegende dat AI-onderzoek en -activiteiten op het gebied van landbouw en veeteelt 
het potentieel hebben om de sector aantrekkelijker te maken voor jongere mensen en 
derhalve een bijdrage te leveren aan het probleem van generatievernieuwing;

V. overwegende dat het tonen of gebruiken van niet volledig functionele AI-technologieën 
in de agrovoedingssector of van studies die niet volledig voltooid zijn, afbreuk kan doen 
aan het vertrouwen in AI binnen de agrovoedingssector;

W. overwegende dat startende ondernemingen in de agrovoedingssector een belangrijke rol 
spelen in die sector door nieuwe technologieën en technieken in te voeren, wat de 
overstap op AI-technologieën door de sector kan vergroten en vergemakkelijken;

X. overwegende dat AI kan bijdragen aan de verzameling van nauwkeurigere en actuelere 
data met betrekking tot dierenwelzijn, hetgeen zowel de kwaliteit van sectoraal 
onderzoek als de besluitvormingsprocessen kan verbeteren;

Y. overwegende dat de aanwezigheid van landschapselementen in landbouwgebieden 
gunstig is voor de biodiversiteit, kan bijdragen aan het verlichten van extreme 
weersomstandigheden en de bodem beschermt tegen erosie en woestijnvorming; 
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overwegende dat data met een hoge resolutie die verkregen zijn door teledetectie 
garanderen dat deze elementen naar behoren worden geregistreerd, de kwaliteit van 
controles kunnen verbeteren en een onterechte uitsluiting van delen van in aanmerking 
komende gebieden met landschapskenmerken of het onterecht aanmerken van beboste 
weiden of andere boslandbouwsystemen als niet-landbouwgebied kunnen voorkomen;

1. is van mening dat kwesties in verband met het welzijn, de verbetering van 
arbeidsomstandigheden, de bescherming van de bestaansmiddelen van landbouwers en 
van werknemers en/of exploitanten in de landbouw en bosbouw, maatschappelijke eisen 
met betrekking tot voeding en gezondheid, met inbegrip van de vraag naar veilige, 
voedzame en duurzame voeding, voedselzekerheid, het aanpassingsvermogen van 
producenten met betrekking tot nieuwe AI-technologieën, de verlaging van de hoge 
productiekosten van Europese landbouwers, het dierenwelzijn en andere ethische en 
sociale aspecten een prioriteit moeten vormen bij de beoordeling van de toepasbaarheid 
van AI- en vergelijkbare technologieën in de sector en in plattelandsgebieden; 
benadrukt dat het gebruik van AI duurzaam en ethisch moet zijn;

2. is van mening dat werknemers terecht vrezen dat de invoering van AI zal leiden tot het 
verlies van banen en dat deze introductie daarom moet zijn gebaseerd op de beginselen 
van een rechtvaardige transitie, in het bijzonder het doel om door middel van 
technologische ontwikkelingen nieuwe werkgelegenheid te scheppen in plaats van 
werkloosheid;

3. verzoekt de bevoegde autoriteiten in de lidstaten analyses op te stellen en te publiceren 
over de effecten op de korte, middellange en lange termijn van de invoering van AI-
technologieën op werkplekken en werknemers, in sociaal partnerschap en dialoog met 
werkgevers, werknemers en hun vakbonden of vertegenwoordigers, en toe te zien op 
een soepele  transitie naar nieuwe op AI gebaseerde modellen van landbouw door te 
zorgen voor beleid en oplossingen die sociaal verantwoord en rechtvaardig zijn voor 
werknemers in de sector, met als doel om bij te dragen tot de noodzakelijke 
aanpassingen op de arbeidsmarkt en sociale en economische uitsluiting te voorkomen;

4. is er sterk van overtuigd dat alle landbouwers en veetelers toegang moeten hebben tot de 
voordelen van AI en digitalisering, ongeacht de omvang of locatie van hun bedrijf of 
faciliteit; benadrukt dat kmo’s in de agrovoedingssector ondersteund moeten worden bij 
hun digitale transformatie, aangezien zij over beperkte middelen beschikken; 

5. verzoekt de Commissie voor zover dat binnen haar bevoegdheden ligt toe te zien op 
eerlijke en gelijke financiering voor, toegang tot en verspreiding van de voordelen van 
AI in de verschillende sectoren in alle regio’s van de Unie, met inbegrip van afgelegen 
en plattelandsgebieden en eilanden, om nieuwe kloven en een tweedeling binnen de 
Unie met betrekking tot kwesties als AI te vermijden; benadrukt dat het dringend 
noodzakelijk is de digitale capaciteiten en infrastructuur te verbeteren om nieuwe 
kloven en een tweedeling binnen de Unie met betrekking tot kwesties als AI te 
vermijden;

6. benadrukt dat de landbouw een sector is waarin AI een sleutelrol zal spelen bij het 
oplossen van problemen op het gebied van voedselproductie en -voorziening en 
uitdagingen, en dat er daarom, om een concurrerende speler te worden op het gebied 
van digitale en AI-technologie, met name aan landbouw verwante technologie, gerichte 
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investeringen moeten worden gedaan in digitalisering, connectiviteit in 
plattelandsgebieden, AI, innovatieve en efficiënte instrumenten, onderzoek, 
wetenschappelijke en sociaal-economische analyses ter verbetering van de kwaliteit en 
het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals bodem en water voor de 
landbouwproductie in de Unie, en  maatregelen voor bodembescherming en de 
bescherming van de biodiversiteit en de aanpassing aan en beperking van 
klimaatverandering, waarbij rekening moet worden gehouden met het toegenomen 
belang van digitale oplossingen tijdens de COVID-19-pandemie en het grote belang van 
het garanderen van een functionerende landbouw- en levensmiddelensector in de Unie; 

7. bevestigt dat het beginsel van “publiek geld, publieke gegevens” leidend moet zijn bij 
onderzoek naar en de ontwikkeling en invoering van AI waarmee overheidsmiddelen 
zijn gemoeid; benadrukt dat overheidsfinanciering van AI in de landbouw altijd gericht 
moet zijn op holistische oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen op het 
gebied van milieu, klimaat en voedselzekerheid, waarbij ook rekening moet worden 
gehouden met de sociaal-economische gevolgen ervan, om ervoor te zorgen dat 
innovatie het algemeen belang dient;

8. benadrukt dat IoT-technologieën en AI in het bijzonder aanzienlijke kansen bieden voor 
de modernisering, automatisering en verhoogde efficiëntie en duurzaamheid van de 
agrovoedingssector en voor lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden;

9. is van mening dat de digitale kloof een belemmering vormt voor het delen van de 
voordelen van AI in de sector en dat veel landbouwbedrijven in Europa niet voldoende 
voorbereid zijn om innovaties of AI toe te passen;

10. benadrukt hoe belangrijk het is technologische toepassingen te ontwikkelen die inspelen 
op de werkelijke behoeften van landbouwers, in het kader van een bottom-upproces; 
benadrukt dat op regionaal/lokaal niveau  passende opleidingen moeten worden 
geboden, bijvoorbeeld door adviseurs op het gebied van digitale landbouw, die 
landbouwers voorzien van de nodige digitale vaardigheden en deskundigheid – met 
name voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven, waar het gebruik van digitale 
technologieën nog niet altijd als winstgevend wordt gezien – om ze te helpen bij het 
aanschaffen, invoeren, gebruiken en benutten van de juiste applicaties, wat van 
essentieel belang is voor het realiseren van voordelen in de agrovoedingssector;

11. verzoekt de lidstaten te overwegen meer opleidingen en cursussen op het gebied van AI 
op hun grondgebied in te voeren, zowel in het algemeen hoger onderwijs als in het 
gespecialiseerd onderwijs op het gebied van agrovoeding, maar ook in informele 
onderwijstrajecten;

12. beklemtoont dat data die aan de hand van AI-technologieën worden verzameld bij 
landbouwers het eigendom van deze landbouwers moeten blijven; benadrukt dat er 
momenteel geen EU-rechtskader is om het gebruik van data die worden verzameld en 
geëvalueerd door agro-industriebedrijven te beheersen en dat misbruik van data van 
landbouwbedrijven kan leiden tot concurrentieverstorende praktijken – met inbegrip van 
prijsdiscriminatie en speculatie op grondstoffenmarkten – die het inkomen van 
landbouwers negatief kunnen beïnvloeden;

13. benadrukt dat verder onderzoek naar manieren om signalen van de Galileo-satellieten te 
benutten om kaarten met een hoge resolutie met informatie over bodemvocht of -
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koolstofgehalte samen te stellen, landbouwers zou kunnen helpen bij het nemen van 
beslissingen over water- en inputbeheer en eveneens zou kunnen worden gebruikt om de 
naleving van de goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s) op het gebied van de 
bescherming van veengronden en graslanden te monitoren;

14. benadrukt dat er aanvullende investeringen nodig zijn in data-infrastructuur voor de 
landbouwsector en connectiviteit in plattelandsgebieden;

15. merkt op dat de toepassing van bestaande IoT-technologieën in de landbouwsector kan 
leiden tot een verhoogde productie en een hogere kwaliteit van gewassen; is van mening 
dat het gebruik van digitale technologieën en AI in de agrovoedingssector noodzakelijk 
is om de duurzaamheid, efficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit te verbeteren;

16. benadrukt het potentieel van IoT in de precisielandbouw, met name voor de detectie van 
weersomstandigheden, bodemnutriënten en waterbehoeften, en van plantenplagen en -
ziekten; onderstreept dat monitoring met behulp van geautomatiseerde en digitale 
hulpmiddelen kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het gebruik van 
pesticiden, waardoor de milieu- en klimaatvoetafdruk van de landbouw verder kan 
worden verkleind;

17. benadrukt dat investeringen in AI een enorm financieel risico vormen en kunnen leiden 
tot een verdere verhoging van de buitensporige schuldenlast van landbouwers, waardoor 
hun afhankelijkheid van andere spelers in de landbouwsector toeneemt en de waarde die 
wordt geproduceerd door landbouwbedrijven verschuift naar leveranciers van 
landbouwmaterieel;

18. benadrukt dat de interoperabiliteit van AI-systemen cruciaal is voor de vrijheid van 
landbouwers om te kiezen welke toepassingen en digitale apparaten zij willen 
gebruiken;

19. benadrukt dat met name kleine en middelgrote landbouwbedrijven moeten worden 
ondersteund in de transitie naar en bij de invoering van digitale en AI-technologie 
aangezien zij het gezinsmodel van de Europese landbouw vertegenwoordigen; 
overwegende dat dit model moet worden behouden en ondersteund en dat de invoering 
van toegankelijke nieuwe digitale en AI-technologieën met name dit productiemodel 
kan helpen sturen en positief kan bijdragen aan de instandhouding en ondersteuning van 
traditionele gebruiken die momenteel weinig winstgevend zijn en, met het oog op hun 
overleven in de toekomst, kan helpen de landbouw aantrekkelijk te maken voor jonge 
generaties, lokale markten en korte toeleveringsketens te ontwikkelen en lokaal 
cultureel en biologisch erfgoed te beschermen, terwijl tegelijkertijd duurzame 
oplossingen worden gevonden voor kwesties met betrekking tot gegevensbescherming 
en -beveiliging;

20. benadrukt hoe belangrijk het is de synergieën tussen de verschillende structuur- en 
investeringsfondsen te versterken om de agrovoedingssectoren te helpen bij het 
verbeteren van hun economische veerkracht en ecologische duurzaamheid;

21. benadrukt hoe belangrijk het is de digitale en generatiekloof die in veel 
landbouwgebieden van de Unie bestaat te overbruggen; benadrukt dat moet worden 
gezorgd voor stabiele en toereikende financiering voor de aanleg van digitale 
infrastructuur voor de landbouwsector;
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22. verzoekt de lidstaten Uniefondsen aan te wenden om de duurzaamheid en groei te 
garanderen van het pan-Europese ecosysteem van aan landbouw verwante digitale-
innovatiehubs als mechanismen om de invoering van IoT- en AI-technologieën in de 
landbouw te bevorderen en versnellen; 

23. wijst erop dat in plattelandsgebieden zo spoedig mogelijk onder meer universele 
toegang tot breedband moeten worden gegarandeerd zodat de landbouw kan profiteren 
van nieuwe digitale en AI-technologieën;

24. onderstreept dat de kwaliteit van dataverzameling en van de gebruikte datasets van grote 
invloed is op de mate van efficiëntie die kan worden bereikt; verzoekt de Commissie de 
standaardisering van datasets te garanderen, evenals een kwalitatief hoogwaardige 
evaluatie, om vooroordelen weg te nemen en de waarden van de Green Deal in AI-
producten te integreren; benadrukt dat de toegevoegde waarde die in de waardeketen 
door deze data wordt gegenereerd, weer bij de landbouwers terecht moet komen;

25. benadrukt dat AI-technologieën door middel van de optimalisering van de volledige 
keten ook kunnen bijdragen aan een vermindering van voedselverlies;

26. benadrukt dat de digitale transitie en aanpak, evenals de voorziening en implementatie 
van AI-technologieën, niet mogen discrimineren tussen werknemers in de landbouw, 
met inbegrip van ingehuurde werknemers en zelfstandigen, en goede gerichte 
ondersteuning moeten bieden voor om- en bijscholing in hoogwaardige banen en 
beroepen;

27. is van mening dat het potentieel van AI-technologieën kan en moet worden gebruikt om 
de traceerbaarheid en etikettering van agrovoedings- en bosbouwproducten te 
verbeteren en om hoge normen voor de voedselzekerheid te waarborgen, ook wat betreft 
kwesties als oorsprong of productiemethoden en aspecten als de duurzaamheid, 
integriteit en authenticiteit van producten en de preventie van aan voeding verwante 
fraude, alsook om maatregelen te nemen die een eerlijke concurrentie tussen de 
verschillende betrokken actoren en op de afzetmarkten waarborgen, zodat de 
transparantie voor Europese consumenten wordt vergroot; merkt op dat de oplossingen 
die blockchainsystemen bieden in dit verband moeten worden onderzocht;

28. is van mening dat AI moet worden bevorderd om de landbouwproductie en -
duurzaamheid te behouden en verbeteren, ook in verband met de effecten van 
klimaatverandering op landbouwgebruiken; 

29. verzoekt de respectieve autoriteiten van de lidstaten alleen AI-technologieën en -studies 
te presenteren en te bevorderen die volledig functioneel en afgerond zijn, zodat de 
agrovoedingssector van de grootste voordelen daarvan kan profiteren, zonder 
vooroordelen of veronderstellingen met betrekking tot AI op grotere schaal; 

30. is van mening dat digitale innovatie in de landbouw een factor kan zijn die bijdraagt aan 
generatievernieuwing in de sector door jongeren warm te maken voor de landbouw, 
hetgeen op zijn beurt kan helpen de ontvolking van het platteland en braindrain tegen te 
gaan;

31 verzoekt alle lidstaten in hun strategische plannen voor het GLB en in hun plannen voor 
plattelandsontwikkeling maatregelen op te nemen ter ondersteuning van de 
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mogelijkheden die worden geboden door onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 
landbouw en de invoering en het bredere gebruik van veilige en betrouwbare AI en 
innovatieve instrumenten tegen betaalbare prijzen voor de begunstigden; 

32. vraagt de lidstaten de administratieve lasten en eventuele belemmeringen voor de 
uitvoering van AI-investeringen te verminderen door eerlijke en doeltreffende normen 
te ontwikkelen en te voorzien in onafhankelijk advies, informatie en de nodige 
opleiding, ook voor jonge en kleine boeren en landbouwers in minder begunstigde 
regio’s; 

33. verzoekt de Commissie volledig rekening te houden met de uiteenlopende niveaus van 
paraatheid van de lidstaten door de strategische GLB-plannen te evalueren;

34. verzoekt de lidstaten middelen vrij te maken voor de technologische en materiële 
upgrade en vernieuwing van de wetenschappelijke bases die aan of met AI werken, 
zoals landbouwinstituten, universiteiten en andere gespecialiseerde organen, om meer 
actuele en nauwkeurige data te verzamelen over de effecten van AI op onder meer 
planten, dieren, bodem en water;

35. verzoekt de Commissie precisielandbouw als kernelement in de “van boer tot bord”-
strategie te integreren, zodat het potentieel daarvan volledig kan worden benut voor een 
duurzaam beheer van hulpbronnen en een efficiënte voedselproductie;

36. verzoekt de lidstaten specifieke instrumenten voor gegevensanalyse te ontwikkelen, met 
een speciale focus op kosten en baten, om landbouwers te voorzien van de informatie 
die zij nodig hebben betreffende digitale technologieën;

37. is van mening dat de Unie voor meer investeringen moet zorgen zodat zij een 
concurrerende speler kan worden op het gebied van digitale en AI-technologie, met 
name aan landbouw verwante technologie;

38. vraagt de Commissie om uitgebreide raadplegingen uit te voeren met lidstaten, de 
industrie en academici betreffende concrete voorstellen voor een benadering voor de 
ontwikkeling en inzet van AI;

39. verzoekt de Commissie ten minste twee vertegenwoordigers met een 
landbouwachtergrond en één vertegenwoordiger met een bosbouwachtergrond op te 
nemen in de deskundigengroep op hoog niveau inzake artificiële intelligentie 
(HLEG AI);

40. verzoekt alle lidstaten ten minste één deskundige op te nemen uit de volgende sectoren: 
landbouw, bosbouw en landbeheer in de innovatiehubs met een hoge mate van 
specialisatie inzake AI, zoals voorgesteld door de Commissie in haar witboek van 
19 februari 2020 over kunstmatige intelligentie – een Europese benadering op basis van 
excellentie en vertrouwen (COM(2020)0065);

41. vraagt de Commissie de benodigde middelen toe te kennen voor het opzetten en 
onderhouden van een databank met optimale werkwijzen op het gebied van AI in de 
landbouw, in alle officiële talen van de Unie, om zo een snellere en meer alomvattende 
uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken en processen op dit gebied te verbeteren;



PE661.999v02-00 98/110 RR\1230139NL.docx

NL

42. verzoekt de lidstaten met GNB’s voldoende middelen beschikbaar te stellen voor 
onderzoek naar het gebruik van AI in deze gebieden om het voor de betrokken 
landbouwers gemakkelijker te maken de beschikbare hulpbronnen beter te benutten;

43. verzoekt de Commissie een digitaal platform of een website te ontwerpen en op te 
zetten voor AI-ontwikkelingen in de agrovoedingssector van de Unie;

44. wijst op de beperkte concurrentie op de markt voor geavanceerde digitale diensten voor 
de landbouw die gebruikmaken van AI-technologie; is van mening dat 
landbouwtechnologie en -kennis moeten worden gedeeld tussen de lidstaten zodat zij 
toekomstige uitdagingen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden; 

45. verzoekt de Commissie grondige analyses uit te voeren over het gebruik van apparaten 
voor het verzamelen van gegevens, meetapparatuur en magnetische en op golven 
gebaseerde apparaten bij de meest gefokte landbouwdieren, zoals runderen, schapen, 
geiten, varkens, pluimvee en bijen, en is van mening dat deze analyses cruciaal zullen 
zijn voor het ontwerp en gebruik van AI op het niveau van de Unie; benadrukt dat 
kmo’s in de agrovoedingssector in hun digitale transformatie moeten worden 
ondersteund aangezien zij over beperkte middelen beschikken, zodat de digitale kloof 
wat capaciteiten en infrastructuur betreft – met name in kleinere steden en afgelegen of 
plattelandsgebieden – kan worden gedicht;

46. verzoekt de bevoegde nationale, regionale en lokale overheden in de lidstaten te helpen 
bij het opzetten van nationale en, waar nodig, regionale en lokale digitale 
landbouwhubs;

47. vestigt de aandacht op de buitensporige kosten van de verschillende digitale oplossingen 
die beschikbaar zijn op de markt voor landbouwbedrijven; merkt op dat 
opensourceplatforms dergelijke oplossingen betaalbaarder maken, hetgeen resulteert in 
een snelle invoering en een bredere acceptatie door landbouwers; pleit ervoor dat in alle 
openbare-aanbestedingsprocessen en financieringsprogramma’s van de Unie vereisten 
met betrekking tot opendatatoegang worden toegepast en dat het gebruik van 
opensourcesoftware en -hardware wordt gestimuleerd.
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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de aanwending van het volledige potentieel van de digitale 
vaardigheden van vrouwen aanzienlijk kan bijdragen tot het stimuleren van de Europese 
economie, met name gezien het feit dat er in Europa ongeveer één miljoen vacatures 
voor digitale deskundigen zijn, dat 70 % van de bedrijven investeringen uitstellen omdat 
zij niet de mensen met de juiste digitale vaardigheden kunnen vinden1 en dat in 
sommige functiecategorieën meer dan 90 % van de banen specifieke soorten digitale 
vaardigheden vereisen2;

1. wijst erop dat vrouwen in de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
ondervertegenwoordigd zijn en dat er een digitale genderkloof in de gehele digitale 
technologie bestaat waardoor vrouwen worden benadeeld; herinnert eraan dat vrouwen 
goed zijn voor 36 % van de afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM), voor 30 % van de technologische beroepsbevolking, inclusief 22 % 
op het gebied van AI, en voor 17 %3 van de ICT-specialisten in Europa, dat de 
economie in de EU met naar verwachting 16 miljard EUR4 per jaar zou worden 
gestimuleerd indien vrouwelijke afgestudeerden in de technologie niet eraan werden 
gehinderd in dezelfde mate als mannen digitale banen te hebben en dat, ter bestrijding 
van de genderstereotypen die van grote invloed zijn op studie- en loopbaankeuzes en de 
gendervooringenomenheid in AI en producten, die tot uiting komt in het ontwerp, de 
input en het gebruik van AI-systemen, het bevorderen van gendergelijkheid in de 
digitale eengemaakte markt zal bijdragen aan het dichten van de digitale genderkloof;

2. neemt ter kennis dat 30 % van de ondernemers in de EU vrouw zijn, maar dat zij slechts 
2 % van de beschikbare niet-bancaire financiering ontvangen5, waardoor het moeilijker 
voor hen is om aan de digitale economie deel te nemen;

3. herinnert eraan dat de ICT-sector de sector is met het hoogste percentage raden van 
bestuur die alleen uit mannen bestaan, en is ingenomen met het voornemen van de 
Commissie om aan te sporen tot de goedkeuring van het voorstel van 2012 voor een 
richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 
bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende 
maatregelen (de richtlijn vrouwelijke bestuurders);

4. benadrukt dat uit het onderzoek van het Bureau voor de grondrechten naar geweld tegen 

1 Verslag van de Commissie van 17 juni 2020 over de gevolgen van demografische veranderingen 
(COM(2020)0241). 
2 Mededeling van de Commissie van 1 juli 2020, getiteld “Europese vaardighedenagenda voor duurzaam 
concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht” COM(2020)0274.
3 Mededeling van de Commissie van 5 maart 2020 getiteld “Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025” (COM(2020)0152),
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 
5 Fackelmann, S. en De Concini, A., Funding women entrepreneurs: How to empower growth, Innovation 
Finance Advisory voor de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, 29 juni 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0


RR\1230139NL.docx 103/110 PE661.999v02-00

NL

vrouwen blijkt dat een groot aantal gevallen van seksuele intimidatie in STEM-
onderwijslocaties zijn gemeld, waaronder op scholen, universiteiten en werkplekken, 
waardoor vrouwen nog meer van de sector worden uitgesloten;

5. benadrukt dat gendergelijkheid een kernbeginsel van de Europese Unie is en in alle 
beleidsmaatregelen van de EU terug te vinden moet zijn; dringt erop aan de 
fundamentele rol van vrouwen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Europese digitale strategie te erkennen overeenkomstig de doelstellingen inzake 
gendergelijkheid; herinnert eraan dat de deelname van vrouwen aan de digitale 
economie van cruciaal belang is om een bloeiende digitale samenleving vorm te geven 
en om de digitale eengemaakte markt van de EU te stimuleren; onderstreept het belang 
van het waarborgen van gendermainstreaming en het ontwikkelen van indicatoren in het 
digitale onderwijs op alle niveaus, in de strategie voor de digitale eengemaakte markt en 
in de AI-industrie, alsmede in de bewustmaking van vrouwen van opleidingen en 
functies in verband met de digitale economie en de hierdoor geboden kansen;

6. verzoekt de Commissie de genderkloof in de ICT-sector verder aan te pakken via een 
benadering op meerdere niveaus binnen de ICT-sector, en beleidsmaatregelen vast te 
stellen om de oorzaken van en factoren achter verschijnselen zoals genderstereotypen en 
discriminatie grondig te onderzoeken of passende werk- en leeromgevingen te creëren,  
de deelname van vrouwen aan STEM en AI te vergroten, en maatregelen op alle 
onderwijs- en werkgelegenheidsniveaus in de digitale sector te bepleiten, met name 
door het opzetten van mentorprogramma’s met vrouwelijke rolmodellen vanaf jonge 
leeftijd, door het ondersteunen van een leven lang leren, opleidingen en regelingen om 
hun e-vaardigheden te bevorderen, met speciale aandacht voor oudere vrouwen, en door 
het vergemakkelijken van de toegang tot diensten, alsmede tot financiering van 
onderzoek, faciliteiten en telewerk, vooral in bepaalde plattelandsgebieden waar de 
COVID-19-pandemie het gebrek aan toegang tot het internet, digitale technologieën en 
infrastructuren heeft benadrukt; dringt erop aan bij het ontwikkelen van beleid en 
wetgeving rekening te houden met AI vanuit een genderperspectief en indien nodig 
huidige wetgeving, met inbegrip van EU-programma’s, aan te passen;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten financieringsmogelijkheden voor vrouwelijke 
ondernemers te vergroten, zodat zij gelijke kansen hebben om te concurreren op de 
digitale eengemaakte markt, en verzoekt om beleid om het ondernemerspotentieel van 
vrouwen te benutten en te ondersteunen, en om de uitbreiding van het European 
Business Angels Network en het Europees Netwerk van mentoren voor vrouwelijke 
ondernemers; roept de Commissie ertoe op de volledige uitvoering van de ministeriële 
toezeggingsverklaring “Women in Digital” te waarborgen;

8. verzoekt de Commissie de lidstaten te ondersteunen bij het nemen van de nodige 
stappen om ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen profiteren van de mogelijkheden die 
telewerk kan bieden om thuis te werken en te zorgen voor een doeltreffend evenwicht 
tussen betaalde beroeps- en zorgtaken door het waarborgen van de efficiënte uitvoering 
van de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven6 teneinde te zorgen 
voor een gelijkere verdeling van zorgtaken in gezinnen, alsmede door het waarborgen 
dat vrouwen toegang hebben tot de nodige socialebeschermingsstelsels en 

6 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad 
(PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79).
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kinderopvang; dringt aan op een evaluatie van het effect van telewerken, met name ten 
aanzien van de arbeidsuren, sociaal isolement, de scheiding tussen werk en privéleven 
en psychologische druk;

9. verzoekt de Raad met betrekking tot maatregelen voor werkgelegenheid de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders te deblokkeren en goed te keuren; dringt er bij de lidstaten op 
aan de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven volledig om te 
zetten; verzoekt de Commissie en de lidstaten de genderkloof in de digitale economie te 
verkleinen aan de hand van gerichte maatregelen, zoals Europese fondsen om door 
vrouwen geleide projecten in de digitale sector te financieren, de bevordering van een 
minimaal aantal vrouwelijke onderzoekers die aan ICT-projecten deelnemen, 
opleidingscursussen voor personeelsafdelingen over “onbewuste genderdiscriminerende 
vooringenomenheid” ter bevordering van genderevenwicht bij personeelswerving, 
goedkeuring van beleid en/of richtsnoeren inzake overheidsopdrachten voor de afname 
van ICT-diensten van dienstverleners die genderevenwicht toepassen in de 
samenstelling van hun ondernemingen en raden alsmede de vergemakkelijking van de 
verdeling van Europese fondsen aan ondernemingen die criteria inzake 
genderevenwicht in aanmerking nemen;

10. steunt krachtig de initiatieven van de Commissie voor het vergroten van het bewustzijn 
omtrent digitale mogelijkheden, zoals de benadering “No Women No Panel”, de EU-
programmeerweek, de coalities voor digitale vaardigheden en banen, de EU-prijs voor 
innovatie door vrouwen, #SaferInternet4EU-initiatieven in Europa, de nieuwe 
vaardighedenagenda voor Europa en de perspectieven van een leven lang leren in het 
kader van de vaardighedenagenda voor Europa;

11. is van mening dat AI aanzienlijk kan bijdragen aan het overwinnen van discriminatie op 
grond van geslacht en het aanpakken van uitdagingen voor vrouwen ter bevordering van 
gendergelijkheid, op voorwaarde dat een passend juridische en ethisch kader wordt 
ontwikkeld, zodat bewuste en onbewuste vooroordelen kunnen worden weggenomen en 
de gendergelijkheidsbeginselen worden geëerbiedigd; benadrukt het gebrek aan 
diversiteit in de AI-sector binnen teams van ontwikkelaars en ingenieurs, alsook het 
belang van het gebruik van naar gender uitgesplitste gegevens bij de ontwikkeling van 
producten, AI-normen, algoritmen en toepassingen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat AI wordt ontwikkeld op een wijze die gelijkheid 
eerbiedigt en bevordert; moedigt de betrokken actoren aan te werken aan de preventie 
van gender- en culturele vooroordelen en stereotypen, te zorgen voor opleidingen voor 
werkgevers, werknemers en leraren, en de participatie te bevorderen van vrouwen 
samen met diverse teams van belangrijke maatschappelijke actoren bij het ontwerp, de 
ontwikkeling en toepassing van algoritmen, machine learning, natuurlijke-
taalverwerking en AI-toepassingen

12. verzoekt de Commissie met een regelgevend kader te komen om vooringenomenheid, 
ongerechtvaardigde discriminatie en ongelijkheid die inherent zijn aan AI-systemen met 
hoog risico, waaronder biometrische systemen, aan te pakken; roept op tot meer 
diversiteit via een intersectionele benadering en genderevenwicht onder AI-
ontwikkelaars en dringt aan op voldoende en opleidingen van goede kwaliteit voor AI-
ontwikkelaars over transparantie, discriminatie, genderstereotypen, vooringenomenheid 
op grond van ras en etnische afkomst en cultuur;
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13. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de genderkloof op het gebied van digitale 
vaardigheden vrouwen in de opkomende digitale markten benadeelt; benadrukt dat het 
belangrijk is de positie van consumenten, en met name van vrouwen, te versterken door 
hen basisvaardigheden op ICT-gebied aan te leren en bewustmakingscampagnes op te 
zetten om hen in staat te stellen ten volle te profiteren van de voordelen van de digitale 
eengemaakte markt;

14. benadrukt dat structurele vooringenomenheid op grond van gender in de academische, 
onderzoeks- en bedrijfswereld in de digitale sectoren de loopbaanontwikkeling voor 
vrouwen afremt en hun carrièremogelijkheden beperkt, met als gevolg een 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de digitale economie; verzoekt de Commissie 
te waarborgen dat zulke vooringenomenheid zoveel mogelijk wordt tegengegaan in de 
financierings-, aanvraag- en besluitvormingsprocessen door middel van hun opzet, en 
verzoekt de Commissie voorts meer middelen toe te wijzen ter ondersteuning van 
vrouwelijke academici, onderzoekers en ondernemers;

15. benadrukt dat een hoog niveau van STEM-vaardigheden cruciaal is voor het 
innovatieproces op geavanceerde ICT-gebieden, zoals AI of cyberbeveiliging, en 
derhalve steeds belangrijker zal worden voor het toekomstige concurrentievermogen 
van de Europese Unie op de mondiale markten;

16. dringt erop aan dat speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en 
meisjes als doelwit van pesterij, alsmede aan de toename van cybercriminaliteit en 
cybergeweld in de digitale wereld die tot gevolg heeft dat vrouwen, meisjes en 
minderheden worden afgehouden van een inclusieve participatie in de digitale markten 
is, en dringt erop aan dat deze kwesties worden aangepakt in het voorstel van de 
Commissie over de wet inzake digitale diensten (COM(2020)0825); dringt aan op 
campagnes om vrouwen bewust te maken van en voor te lichten over hoe zij zich online 
kunnen beschermen teneinde gendergerelateerd geweld en genderstereotypen te 
bestrijden; roept de Commissie en de lidstaten met klem ertoe op 
opleidingsinstrumenten voor digitale diensten en de AI-industrie te ontwikkelen, het 
recht van werknemers te erkennen om offline te zijn en nauw samen te werken met 
vrouwenorganisaties en deze te laten participeren om beter in te spelen op en te zorgen 
voor verlichting van de zorgen van vrouwen en meisjes in het dagelijks leven bij het 
opzetten en uitvoeren van consumenten- en openbaar technologisch beleid, met speciale 
aandacht voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen en meisjes uit minderheidsgroepen;

17. roept de Commissie ertoe op de digitale agenda en de strategie voor de digitale 
eengemaakte markt beter te benutten en gerichter in te zetten om de brede genderkloof 
in de ICT-sector aan te pakken en naar volledige integratie van vrouwen in deze sector 
te streven, met name waar het gaat om technische en telecommunicatiebanen, en 
onderwijs en opleiding voor vrouwen en meisjes in ICT en andere STEM-vakken te 
bevorderen;

18. acht het van essentieel belang voor de verwezenlijking van gendergelijkheid in de 
ontwikkeling, de productie, het op de markt brengen en het gebruik van digitale 
diensten en AI-consumentenartikelen, -toepassingen en -onlineplatforms dat 
alomvattend onderwijs op scholen en werkplekken tot stand wordt gebracht, zodat 
gendervooroordelen in het eigen gedrag en op het werk worden herkend en 
weggenomen;
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19. verzoekt de Commissie en de lidstaten de online-intimidatie jegens vrouwelijke 
zelfstandige ondernemers te erkennen en maatregelen te treffen om die kwestie aan te 
pakken;
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