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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verzoekt de Commissie om met spoed een grondige beoordeling uit te voeren van de 

effecten van robotica op het aantal en het type banen en op de kwaliteit en de 

competentieprofielen van bestaande banen; verzoekt de Commissie daarnaast informatie 

te verzamelen over nieuwe vormen van werkgelegenheid om ten eerste zo efficiënt 

mogelijk te onderzoeken of de verbreiding van robots als zodanig tot welzijn en 

ontwikkeling leidt, of daardoor het door mensen uitgevoerde werk in de conventionele 

productie- en dienstenstructuur overbodig wordt, en zo ja, welke voorwaarden er naast 

financiële zekerheid nog meer nodig zijn om te zorgen dat mensen gezond zijn in de zin 

dat zij zich geestelijk en lichamelijk goed voelen, gelukkige en actieve burgers zijn, en 

of de theoretische voordelen van de symbiose tussen mens en machine daadwerkelijk 

bijdragen tot welzijn en ontwikkeling, en ten tweede of de wetgeving en de praktijk van 

de lidstaten een sociaal rechtvaardige, inclusieve en duurzame methode kunnen 

waarborgen op de veranderende arbeidsmarkt om de ongelijkheid, armoede en sociale 

uitsluiting terug te dringen, en een klimaat kunnen creëren waarin alle mensen gelijke 

kansen hebben om hun talenten, vaardigheden en eigen identiteit te ontwikkelen; 

2. benadrukt dat, nu de ontwikkeling van robotica en kunstmatige intelligentie in een 

stroomversnelling is gekomen, het cruciaal is om het verloop van deze ontwikkeling te 

sturen en te anticiperen op de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en het 

sociale beleid omdat het toegenomen en wijdverbreide gebruik van robots bij de 

productie van goederen en diensten betekent dat met minder mankracht een hogere 

productiviteit kan worden gehaald en dat sommige banen hierdoor in het komende 

decennium volledig zullen verdwijnen en tal van andere banen de gevolgen ervan zullen 

ondervinden; roept de Commissie dan ook op een analyse uit te voeren van de 

uitdagingen en de mogelijkheden op het vlak van werkgelegenheid en een methode te 

ontwikkelen om het aantal en de aard van de door robotisering en automatisering 

verdwenen en gecreëerde banen te kunnen bijhouden, evenals de effecten van dit 

fenomeen op de inkomstenderving bij de socialezekerheidsstelsels; verzoekt de 

Commissie en de Raad regelmatig en in overleg met de sociale partners te evalueren in 

hoeverre de wekelijks en jaarlijks gewerkte uren en het arbeidsleven ingekort kunnen 

worden zonder verlies van inkomen, naar nieuwe financieringsmogelijkheden te zoeken 

voor toekomstige socialezekerheidsstelsels en te heroverwegen hoe werknemers zich 

verhouden tot hun werk en hoe digitale arbeidsplatforms personen, teams en projecten 

beter met elkaar kunnen verbinden;  

3. wijst erop dat er veel banen verloren zullen gaan als gevolg van robotisering, en dat de 

individuele werktijd weliswaar in veel sectoren van de economie zal worden verkort, 

maar dat er met een hogere productiviteit voor kan worden gezorgd dat werknemers er 

in salaris niet op achteruitgaan; 

4. vindt dat robots moeten worden ontworpen aan de hand van processen die de menselijke 

controle en de omkeerbaarheid van het handelen van robots waarborgen, en dat de 

toenemende autonomie van robots gepaard moet gaan met de aanpassing van de 

aansprakelijkheidsregels met betrekking tot de gevolgen van hun handelen of niet-
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handelen; maakt zich zorgen over het gebrek aan een algemeen kader en wettelijke 

bepalingen ten aanzien van de automatisering van werk in deze nieuwe en reeds in gang 

gezette industriële revolutie, en acht het van essentieel belang dat de Unie een 

rechtskader vaststelt waarin de complexiteit van robotica en de talrijke sociale gevolgen 

ervan naar voren komen; roept de Commissie dan ook op een gemeenschappelijke 

definitie voor te stellen van slimme autonome robots en de subcategorieën daarvan op 

de werkvloer en de voor- en nadelen van een verplichte verzekeringsregeling te 

overwegen waarmee mogelijke schade en storingen die door hun robots worden 

veroorzaakt gedekt zijn; 

5. benadrukt dat onderwijs- en opleidingsstelsels moeten worden aangepast aan de 

evolutie van beroepen en productiemethoden, waarbij meer nadruk wordt gelegd op 

banen met een creatieve en niet-repetitieve inhoud om de waarde van door mensen 

verricht werk te behouden en elke generatie te voorzien van alle nodige instrumenten 

zodat zij zo goed mogelijk voorbereid de arbeidsmarkt kunnen betreden in een wereld 

die door robotisering en automatisering voortdurend in beweging is; benadrukt het 

belang van flexibele vaardigheden en beklemtoont het belang van levens- en sociale 

vaardigheden in het onderwijs; is er zeker van dat kinderen, naast het onderwijs in 

academische kennis op school, kritisch denkvermogen moeten ontwikkelen om vragen 

te kunnen stellen en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, creatieve 

vaardigheden moeten aanleren om ideeën in de praktijk te kunnen brengen en 

initiatieven te ontplooien, en dat een leven lang leren verwezenlijkt moet worden via 

een leven lang handelen; onderstreept dat digitale vaardigheden essentieel zijn voor de 

snelle automatisering en digitalisering van werkzaamheden en diensten die momenteel 

plaatsvindt en de ontwikkeling van digitale vaardigheden en competenties vereist om 

een hoog werkgelegenheidsniveau te waarborgen en de toenemende digitale 

ongeletterdheid en het bijbehorende risico op sociale uitsluiting uit te roeien; benadrukt 

dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de digitalisering van het onderwijs en 

de benutting van robotisering in lessen en tijdens zelfstudie, en dat in het onderwijs ook 

de geesteswetenschappen moeten worden benadrukt die voordelen opleveren in de vorm 

van creatieve, inventieve, artistieke en culturele kwaliteiten op de veranderende 

arbeidsmarkt waarin mensen in het voordeel blijven ten opzichte van machines; 

6. beseft dat robotica in het dagelijks leven veel mogelijkheden biedt om met name 

personen met een handicap en ouderen in het dagelijks leven te ondersteunen en te 

ontlasten, en er wezenlijk toe kan bijdragen dat zij zelf invulling geven aan hun leven en 

worden opgenomen op de arbeidsmarkt, is van mening dat er terdege moet worden 

stilgestaan bij de vraag welke werkgelegenheidseisen nodig kunnen zijn voor 

arbeidskrachten als de kunstmatige of genetische ontwikkeling of aanvulling van de 

bestaande menselijke vermogens mensen met buitengewone kwaliteiten oplevert, 

waarmee het begrip “handicap” een fundamenteel andere invulling krijgt en degenen die 

toegang hebben tot deze technologische innovaties, instrumenten en ingrepen een 

voorsprong nemen die niet in te halen is, wat uiteraard ethische en morele vragen 

opwerpt die grondig moeten worden onderzocht; 

7. onderstreept dat het individuele besluit om een implantaat, prothese of extensie van het 

menselijk lichaam te kiezen of te weigeren nooit mag leiden tot een ongunstige 

behandeling of risico’s op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg 

en socialezekerheids- of andere uitkeringen, en benadrukt dat alle burgers gelijke en 



 

AD\1110598NL.docx 5/9 PE584.250v04-00 

 NL 

ongehinderde toegang moeten hebben tot de benutting van nieuwe technologie; wijst er 

in dit verband op dat het, omdat menselijke waardigheid centraal staat in de Europese en 

internationale mensenrechtenwetgeving, belangrijk is te onderzoeken hoe ervoor kan 

worden gezorgd dat personen die nog niet als gehandicapt worden aangemerkt ten 

opzichte van “met extra vermogens uitgeruste mensen” worden benadeeld, op dezelfde 

manier als personen met een mentale of verstandelijke beperking, en of personen met 

een mentale of verstandelijke beperking in de toekomst in staat zullen zijn om 

onafhankelijke beslissingen te nemen door middel van ondersteunde besluitvorming, 

zoals beschreven in het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met 

behulp van robots, en hoe de verantwoordelijkheid onder hen zal worden verdeeld; 

8. wijst erop dat het gebruik van robots risico's met zich meebrengt die zorgvuldig moeten 

worden afgewogen tegen de mogelijke voordelen ervan; merkt op dat rekening moet 

worden gehouden met door robots veroorzaakte arbeidsongevallen en de bijbehorende 

schadeclaims; stelt vast dat draagbare robottechnologie, zoals exoskeletten, om 

werknemers te beschermen tegen letsel op het werk weliswaar de productiviteit kan 

verhogen, maar er ook toe kan leiden dat werkgevers meer gaan verwachten van hun 

werknemers, waardoor het risico op letsel toeneemt; wijst erop dat onder andere 

wetgevers, werkgevers, vakbonden en werknemers hiermee rekening moeten houden 

door middel van interne regels, collectieve overeenkomsten, en dat andere 

robotgerelateerde risico's mogelijk verband houden met antidiscriminatie waarvan 

sprake kan zijn na een sollicitatiegesprek indien de verkregen gegevens onbedoeld 

werden geanalyseerd; constateert dat nieuwe uitdagingen in verband met handel en 

privacy zich ook kunnen voordoen als een gevolg van het gebruik van robotica; 

9. benadrukt hoe belangrijk het is om, gezien de toenemende verdeeldheid in de 

samenleving en een krimpende middenklasse, in aanmerking te nemen dat de 

ontwikkeling van robotica kan leiden tot een hoge concentratie van rijkdom en invloed 

in de handen van een minderheid; 

10. merkt op dat de impact van technologische vooruitgang op de werkgelegenheid en het 

sociale beleid evenals de voortdurende robotisering de manier waarop mensen 

informatie raadplegen en verstrekken, communiceren, sociale contacten onderhouden en 

werken ingrijpend heeft veranderd, waardoor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen 

worden geschapen, en nieuwe vooruitzichten opdoemen door de efficiëntie van 

activiteiten zo mogelijk te vergroten, en energie en materialen te besparen; wijst er 

echter op dat robotica en kunstmatige intelligentie op de korte en middellange termijn 

weliswaar veelbelovend zijn op het vlak van efficiëntie en besparingen, niet alleen in de 

productie en in de handel, maar ook op gebieden waar automatisering vanwege de 

menselijke interactie, intelligentie en creativiteit niet vanzelfsprekend is en waar tot nu 

toe alleen menselijke arbeidskrachten werkzaam waren, zoals in sectoren waar grote 

aantallen, vaak laaggeschoolde mensen in dienst zijn, maar dat er mogelijk een risico 

bestaat dat het aantal werknemers op het vlak van robotica niet zo snel zal stijgen als het 

aantal banen dat naar verwachting zal verdwijnen in domeinen zoals vervoer, logistiek 

en kantoorwerk; roept de lidstaten en de lidstaten dan ook dringend op in samenwerking 

met de sociale partners en, al naar gelang, regionale en lokale autoriteiten nieuwe 

beschermingsmechanismen te ontwikkelen die zijn afgestemd op de door digitalisering 

en het toegenomen gebruik van robotica gevormde arbeids- en carrièrepatronen, en 

iedereen passend onderwijs en adequate opleidingen te bieden; 
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11. wijst erop dat het verschil tussen het scheppen en het verdwijnen van banen vanwege de 

ontwikkeling en het gebruik van slimme, op samenwerking gerichte robots en 

kunstmatige intelligentie gevolgen kan hebben voor de financiële houdbaarheid van de 

socialezekerheids-, pensioen- en werkloosheidsverzekeringsstelsels van de lidstaten, en 

benadrukt dat het banenverlies op de middellange en lange termijn als gevolg van 

robotisering ook in verband kan worden gebracht met het risico van een afnemende 

consumptiecapaciteit; benadrukt dat het merendeel van de voordelen van automatisering 

en robotisering op het werk niet alleen moet worden behaald met de verlaging van de 

arbeidskosten, maar ook met de verhoging van de productiviteit als gevolg van minder 

fouten, een hogere output, een betere kwaliteit en veiligheid en een hogere snelheid; 

roept de Commissie en de lidstaten op de sociale partners regelmatig te raadplegen en te 

betrekken bij de aanpassing van het regelgevingskader voor robotica en de digitale 

economie, de potentiële risico's voor gezondheid en veiligheid op het werk die 

voortvloeien uit technologische vernieuwing in kaart te brengen en passende 

maatregelen te nemen om hiertegen op te treden, en te onderzoeken of er een 

meldingssysteem kan worden ingevoerd voordat robots worden ingezet en een bijdrage 

gaan leveren aan de omzet van een bedrijf op het vlak van belastingheffing en 

socialezekerheidspremies; 

12. verzoekt de Commissie richtsnoeren op te stellen over de ethische en sociale beginselen 

voor de toekomstige regelgeving op het vlak van robotica, met name om op de toekomst 

gerichte normen vast te leggen die aansluiten op toekomstige technologische 

ontwikkelingen; 

13. vestigt de aandacht op het zogeheten crowdworking; verzoekt de Commissie om deze 

nieuwe vorm van werkgelegenheid te onderzoeken en na te gaan in welke mate de 

socialezekerheidsstelsels en toepasselijke wetgeving moeten worden aangepast om 

crowdworkers adequaat te beschermen; 

14. benadrukt dat het onmogelijk is de technologische vooruitgang tegen te houden en dat 

de huidige generatie de kans maar tegelijkertijd de verantwoordelijkheid heeft om het 

verloop ervan vorm te geven zodat de vooruitgang ten goede komt aan de mensen en 

aan de aarde; is van mening dat de Unie moet bijdragen aan een geïntegreerde strategie 

op de beleidsterreinen welzijn, economische groei en technologie om voorop te lopen in 

de mondiale ontwikkelingen; verzoekt de lidstaten en de Commissie grondig onderzoek 

te verrichten naar de gevolgen die het toegenomen gebruik van roboticasystemen in de 

nabije toekomst zal hebben op het werk en deze ontwikkeling in goede banen te leiden 

met wetgeving die erop gericht is om de technologische overgang voor de werknemers 

zo soepel mogelijk te laten verlopen, en is ervan overtuigd dat er dringend een antwoord 

gevonden moet worden op de vraag of er als gevolg van de verdere ontwikkelingen op 

roboticagebied en goedkopere oplossingen sprake zal zijn van banen waarin de 

arbeidsgeschiktheid van mensen bij wet wordt beperkt vanwege het schadelijke en/of 

gevaarlijke karakter van de werkzaamheden voor de menselijke gezondheid (zoals de 

regels die momenteel gelden voor zwangere vrouwen) of om andere redenen, en op de 

vraag op welke terreinen gedeeltelijke of volledige automatisering kan worden beperkt 

of verboden om de eerbiediging van de grondrechten en de veiligheid te waarborgen die 

in het gedrang komen vanwege de toegenomen automatisering in volledige 

bedrijfstakken, waarbij rekening moet worden gehouden met demografische 
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veranderingen en duurzaamheid en onbedoelde maatschappelijke gevolgen moeten 

worden voorkomen; 

15. is van mening dat we ons, gezien de snelheid van de technologische vooruitgang, 

moeten richten op roboticawetgeving voor de nabije toekomst; is tevens van mening dat 

de wetgeving moet aansluiten bij het doel om in te spelen op wetenschappelijke en 

technologische veranderingen; acht het noodzakelijk te anticiperen op de ontwikkeling 

van nieuwe bedrijfstakken die kunnen worden opgezet op basis van de verdere 

ontwikkeling van robotica en kunstmatige intelligentie; wijst er echter op dat robots niet 

alleen werkinstrumenten zijn, maar in de productie van goederen en diensten in 

toenemende mate autonoom handelen, en verzoekt dan ook om uitgebreide 

beschermingssystemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers naar behoren 

te beschermen wanneer zij met of naast robots of andere vormen van kunstmatige 

intelligentie werken, en om aansprakelijkheidsregelingen waarmee schade als gevolg 

van autonome robots kan worden uitgelegd ten gunste van de werknemers; verzoekt de 

Unie en de lidstaten dan ook zo snel mogelijk een gestructureerde publieke dialoog op 

gang te brengen over de gevolgen van de ontwikkeling van de technologieën in kwestie, 

en roept de belanghebbenden die betrokken zijn bij het onderzoek een kritische 

benadering te ontwikkelen en een constructieve bijdrage te leveren aan de publieke 

dialoog; 

16. benadrukt dat alle door robots en kunstmatige-intelligentiesystemen uitgevoerde 

verwerkingsactiviteiten volledig in overeenstemming moeten zijn met de 

Uniewetgeving inzake gegevensbescherming en moeten uitgaan van de beginselen van 

ingebouwde en automatische privacy; 

17. wijst erop dat robotisering belangrijke kansen biedt om de maakindustrie terug naar de 

Unie te halen en zo nieuwe arbeidskansen kan bieden, met name voor laaggeschoolden; 

18. is van mening dat het gebruik van robots in de productie grote uitdagingen met zich 

meebrengt voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek; wijst erop dat robotisering 

enerzijds werknemers fysiek kan ontlasten, maar tegelijkertijd tot een grotere 

psychische belasting kan leiden als gevolg van de toenemende verantwoordelijkheid 

van het individu in complexe productieprocessen; verzoekt de Commissie en haar 

agentschappen, in het bijzonder de EU-OSHA, de met de processen van digitalisering, 

robotica en kunstmatige intelligentie gepaard gaande effecten op de psychische 

belasting te onderzoeken en voorstellen voor tegenmaatregelen te doen; dringt erop aan 

dat werknemers te allen tijde actief kunnen meewerken aan het gestalte geven van hun 

werkomgeving en dat de sociale partners en vakbonden hier op alle niveaus bij worden 

betrokken; 

19. wijst op wetenschappelijke studies waarin vier grote problemen naar voren kwamen die 

de kop opsteken wanneer men wetgeving wil vaststellen voor het gebruik van robots: de 

beoordelingsvrijheid van de platforms en fabrikanten die bij de ontwikkeling van en het 

onderzoek naar kunstmatige intelligentie betrokken zijn en die mogelijk niet altijd 

zichtbaar is voor de wetgever, omslachtigheid die ontstaat wanneer systemen voor 

kunstmatige intelligentie worden ontworpen door teams van onderzoekers die 

organisatorisch en geografisch gescheiden zijn en in andere rechtsgebieden opereren, de 

beoordelingsvrijheid die verband houdt met het feit dat kunstmatige-
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intelligentiesystemen tal van gescheiden en uiteenlopende, reeds bestaande hardware- 

en softwarecomponenten kunnen omvatten; wijst erop dat de effecten van het 

samenvoegen van al die componenten misschien pas achteraf op waarde kunnen worden 

geschat, en dat ondoorzichtigheid inhoudt dat de manier waarop kunstmatige-

intelligentiesystemen opereren misschien ondoorzichtiger is dan bij eerdere 

technologieën het geval was; stelt vast dat dit een probleem kan zijn voor wetgevers, 

omdat onduidelijk is welke problemen door deze systemen worden veroorzaakt en hoe 

die problemen kunnen worden aangepakt. 
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