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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 
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 

1 Europese Commissie, “Ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI”, 8 april 2019.
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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 
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; 

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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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;

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 

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.
7 Kaderovereenkomst van de Europese sociale partners inzake digitalisering, juni 2020.
8 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0371.
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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 
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 

9 Europese Commissie, “Ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI”, 8 april 2019.
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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 
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 
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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 
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 
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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;

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 

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.
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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 
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; 

12 PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1.
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.
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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 
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 

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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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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