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Amendement 1
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Visum 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de richtsnoeren van de 
Verenigde Naties betreffende het 
bedrijfsleven en de mensenrechten,

Or. en

Amendement 2
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de toepassing van 
artificiële intelligentie (AI) in het dagelijks 
leven en op de werkplek toeneemt;

A. overwegende dat de toepassing van 
artificiële intelligentie (AI) in het dagelijks 
leven en op de werkplek toeneemt, dat ook 
uit de COVID-19-crisis is gebleken dat 
telewerken en digitale platforms 
onmisbaar zijn in de toekomstige manier 
van werken en dat alle telewerkplatforms 
ook voor mensen met een handicap 
toegankelijke moeten zijn;

Or. en

Amendement 3
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de toepassing van A. overwegende dat de toepassing van 
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artificiële intelligentie (AI) in het dagelijks 
leven en op de werkplek toeneemt;

artificiële intelligentie (AI), robotica en 
aanverwante technologieën in het 
dagelijks leven en op de werkplek 
toeneemt;

Or. en

Amendement 4
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de toepassing van 
artificiële intelligentie (AI) in het dagelijks 
leven en op de werkplek toeneemt;

A. overwegende dat de toepassing van 
artificiële intelligentie (AI) in het dagelijks 
leven en op het werk voortdurend 
toeneemt;

Or. it

Amendement 5
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie (KI) betrekking heeft op 
systemen die intelligent gedrag vertonen 
door hun omgeving te analyseren en – 
met een zekere mate van zelfstandigheid – 
actie te ondernemen om specifieke 
doelstellingen te verwezenlijken; 
overwegende dat op KI gebaseerde 
systemen uitsluitend uit software kunnen 
bestaan en actief zijn in de virtuele wereld 
(bijvoorbeeld stemgestuurde assistenten, 
software voor beeldanalyse, zoekmachines 
en systemen voor spraak- en 
gezichtsherkenning), maar KI ook in 
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hardwareapparaten kan worden 
geïntegreerd (bijvoorbeeld geavanceerde 
robots, zelfrijdende auto’s, drones of 
toepassingen van het internet der 
dingen)1 bis;
__________________
1 bis Mededeling over kunstmatige 
intelligentie voor Europa (COM(2018) 
237 final).

Or. en

Amendement 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat artificiële 
intelligentie (AI) een technologie van de 
toekomst is en naar verwachting de 
burgers en de samenleving ten goede zal 
komen door de levenskwaliteit te 
verbeteren en nieuwe 
werkgelegenheidskansen en duurzamere 
bedrijfsmodellen te creëren;

Or. pl

Amendement 7
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat AI een grote 
omwenteling zal veroorzaken ten aanzien 
van de huidige sociaaleconomische 
structuren en dan ook onder een passend 
regelgevingskader moet vallen;
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Or. en

Amendement 8
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat AI een belangrijk 
instrument voor het versterken van het 
concurrentievermogen van de EU is;

Or. sv

Amendement 9
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat AI, robotica en 
aanverwante technologieën, indien 
doelmatig ingezet, een enorme bijdrage 
kunnen leveren aan het verwezenlijken 
van de gemeenschappelijke doelstelling 
gericht op het verbeteren van het dagelijks 
leven van de burgers en het bevorderen 
van de welvaart in de EU, alsook het 
uitvoeren van de dubbele transitie naar 
een groene en digitale economie;

Or. en

Amendement 10
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir



AM\1208075NL.docx 7/70 PE653.864v01-00

NL

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat uit de 
Europese vaardigheden- en banenenquête 
van Cedefop is gebleken dat circa 43 % 
van de volwassen werknemers in de EU 
op de werkplek in aanraking is gekomen 
met nieuwe technologieën, onder meer 
door de invoering van nieuwe apparatuur 
en ICT-systemen; overwegende dat circa 
zeven van de tien werknemers in de EU 
voor hun werk in ieder geval over een 
gemiddeld niveau van digitale 
vaardigheden moeten beschikken;

Or. en

Amendement 11
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat gemiddeld 
een kwart van de EU-burgers niet of maar 
zeer beperkt over digitale vaardigheden 
beschikt; overwegende dat de digitale 
kloof ook aspecten betreft die verband 
houden met gender, toegankelijkheid, 
leeftijd en geografische locatie, en dat 
deze aspecten moeten worden aangepakt;

Or. en

Amendement 12
Ádám Kósa
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Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt;

B. overwegende dat nieuwe 
technologieën op de werkplek, zoals 
cloudcomputing, AI, het internet der 
dingen en 5G een groot potentieel hebben 
om de werking van de arbeidsmarkt te 
verbeteren, economische en 
maatschappelijke voordelen bieden, maar 
tegelijkertijd ook nieuwe risico’s en een 
aantal uitdagingen met zich brengen zoals 
onlangs tijdens de COVID-19-pandemie is 
gebleken, onder meer als gevolg van het 
toegenomen gebruik van telewerk dat 
bijzonder veel vergt van de totale IT-
infrastructuur van bedrijven en 
instellingen;

Or. en

Amendement 13
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt;

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen moet 
bieden en werkgelegenheid moet creëren, 
maar tegelijkertijd ook een aantal 
uitdagingen met zich brengt;

Or. es

Amendement 14
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt;

B. overwegende dat AI mogelijk 
economische en maatschappelijke 
voordelen biedt, bijvoorbeeld waar het de 
strijd tegen ongelijkheid en het verbeteren 
van de levenskwaliteit betreft, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt; overwegende dat de 
toepassing van AI op de werkplek de 
gezondheid en veiligheid op het werk kan 
bevorderen, en dat AI ook gebruikt kan 
worden voor het monitoren, evalueren, 
voorspellen en sturen van de 
werknemersprestaties, hetgeen zowel 
directe als impliciete gevolgen heeft voor 
de loopbaanperspectieven en het geestelijk 
welzijn van werknemers;

Or. en

Amendement 15
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt;

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt; overwegende dat nieuwe 
AI-toepassingen geen negatieve gevolgen 
voor de huidige arbeidsomstandigheden 
mogen hebben;

Or. en

Amendement 16
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir



PE653.864v01-00 10/70 AM\1208075NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt;

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, 
alsook kansen voor zowel bedrijven als 
werknemers, maar tegelijkertijd ook een 
aantal uitdagingen met zich brengt;

Or. en

Amendement 17
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt;

B. overwegende dat AI economische 
en maatschappelijke voordelen biedt, maar 
tegelijkertijd ook een aantal uitdagingen 
met zich brengt op ethisch, economisch, 
maatschappelijk, juridisch en 
werkgelegenheidsgebied;

Or. it

Amendement 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat een Europese 
benadering van artificiële intelligentie 
prioritair de ethische aspecten en 
dilemma’s van AI moet aanpakken om 
ervoor te zorgen dat de mens centraal 
staat, een gevoel van veiligheid wordt 
bevorderd, het welzijn van de mens, de 
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samenleving en het milieu toenemen en 
de grondrechten en waarden van de EU 
volledig worden geëerbiedigd;

Or. pl

Amendement 19
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het gebruik van 
artificiële intelligentie, automatisering, 
robotica en aanverwante technologieën 
gebaseerd moet zijn op de eerbiediging 
van de mensenrechten als fundamentele 
waarde, ook op de werkplek;

Or. en

Amendement 20
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de waarde die 
wordt gehecht aan een efficiënte 
uitvoering van werkzaamheden niet mag 
leiden tot een gedigitaliseerde toekomst 
zonder enige vorm van menselijke 
tussenkomst;

Or. en

Amendement 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat het volledige 
potentieel van AI alleen kan worden 
benut als gebruikers zich bewust zijn van 
de mogelijke voordelen en uitdagingen die 
deze technologie met zich meebrengt; 
overwegende dat dit aspect moet worden 
geïntegreerd in het onderwijsproces, ook 
om digitale uitsluiting tegen te gaan, en 
dat er op Europees niveau 
informatiecampagnes moeten worden 
gevoerd die een nauwkeurig beeld geven 
van alle aspecten van de ontwikkeling van 
AI;

Or. pl

Amendement 22
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt1 en de behoefte 
aan gespecialiseerde arbeidskrachten zullen 
doen toenemen2;

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt1, omdat zij de 
mens bij alle repetitieve handelingen 
geleidelijk zullen vervangen, 
arbeidsvormen zullen doen ontstaan 
waarbij mens en machine samenwerken, 
en de behoefte aan gespecialiseerde 
arbeidskrachten zullen doen toenemen2;

__________________ __________________
1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
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maart 2015. maart 2015.

Or. it

Amendement 23
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt1 en de behoefte 
aan gespecialiseerde arbeidskrachten 
zullen doen toenemen2;

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica nu al een 
grote impact hebben op de arbeidsmarkt1 
en de behoefte aan gespecialiseerde 
arbeidskrachten doen toenemen, waardoor 
de bij- en omscholing van werknemers 
absoluut noodzakelijk zijn2;

__________________ __________________
1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
maart 2015.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
maart 2015.

Or. en

Amendement 24
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt1 en de behoefte 
aan gespecialiseerde arbeidskrachten zullen 

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een belangrijke impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt1 en de behoefte 
aan vaardigheden en gespecialiseerde 
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doen toenemen2; arbeidskrachten zullen doen toenemen2;

__________________ __________________
1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
maart 2015.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
maart 2015.

Or. en

Amendement 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt en de behoefte 
aan gespecialiseerde arbeidskrachten zullen 
doen toenemen2;

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt en de behoefte 
aan gespecialiseerde arbeidskrachten en 
specifieke vaardigheden, met name 
digitale vaardigheden, zullen doen 
toenemen2;

__________________ __________________

STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

Europees Parlement, “Encouraging STEM 
Studies for the labour market”, maart 2015.

Europees Parlement, “Encouraging STEM 
Studies for the labour market”, maart 2015.

Or. pl

Amendement 26
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt1 en de behoefte 
aan gespecialiseerde arbeidskrachten zullen 
doen toenemen2;

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt1, doordat zij de 
behoefte aan personeel in bestaande 
arbeidsplaatsen kunnen verminderen, met 
name voor traditioneel en routinewerk dat 
kan worden geautomatiseerd, en de 
behoefte aan gespecialiseerde 
arbeidskrachten zullen doen toenemen2;

__________________ __________________
1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, 
maart 2020.

1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, 
maart 2020.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
maart 2015.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
maart 2015.

Or. es

Amendement 27
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI en robotica naar 
verwachting een grote impact zullen 
hebben op de arbeidsmarkt1 en de behoefte 
aan gespecialiseerde arbeidskrachten zullen 
doen toenemen2;

C. overwegende dat oplossingen op 
het gebied van AI, automatisering en 
robotica naar verwachting een grote impact 
zullen hebben op de arbeidsmarkt1 en de 
behoefte aan gespecialiseerde 
arbeidskrachten zullen doen toenemen2;

__________________ __________________
1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives”, maart 
2020.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
maart 2015.

2 Europees Parlement, “Encouraging 
STEM Studies for the labour market”, 
maart 2015.
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Or. en

Amendement 28
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat 42 % van de 
werknemers in bedrijven waar AI wordt 
toegepast van mening is dat de 
betreffende werkzaamheden ethische 
kwesties opwerpen en dat deze moeten 
worden aangepakt; overwegende dat 28 % 
van de werkgevers van mening is dat de 
toepassing van AI niet tot volledige 
ontwikkeling is gekomen als gevolg van 
het gebrek aan ethische voorschriften op 
dit gebied1 bis;
_________________________
1 bis Capgemini Research Institute, “Why 
addressing ethical questions in AI will 
benefit organizations”, juli 2019.

Or. en

Amendement 29
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de invoering van 
AI de rol van werknemers minder 
uitvoerend maar wel complexer heeft 
gemaakt, en uit onderzoek1 bis is gebleken 
dat AI tot meer “technostress” leidt, een 
verschijnsel waar vooral lager opgeleide 
en oudere werknemers gevoelig voor zijn;
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__________________
1 bis Meylemans, Lise; Vanderstukken, 
Arne; Vereycken, Yennef; Ramioul, 
Monique; 2019. Aanwezigheid en impact 
van nieuwe technologieën in sectoren van 
ACV-CSC METEA. 

Or. en

Amendement 30
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat het 
werkgelegenheidslandschap zich snel 
ontwikkelt en naar schatting 65 % van de 
kinderen die nu aan het basisonderwijs 
beginnen uiteindelijk in een type baan zal 
belanden dat momenteel nog niet 
bestaat1 bis;
__________________
1 bis Wereld Economisch Forum, “The 
future of jobs”, september2018.

Or. en

Amendement 31
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat bij de toepassing 
van AI gestreefd moet worden naar de 
verwezenlijking van een eerlijke en 
rechtvaardige transitie die gericht is op de 
behoeften van werknemers in alle 
mogelijke vormen van werkgelegenheid 
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en economische sectoren, naar het 
waarborgen van hoogwaardig werk en 
naar een situatie waarbij niemand buiten 
de boot valt;

Or. en

Amendement 32
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de OESO 
aanbevelingen inzake artificiële 
intelligentie heeft uitgebracht1 bis;
__________________
1 bis OESO, “Aanbeveling van de Raad 
betreffende kunstmatige intelligentie”, 
2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449

Or. en

Amendement 33
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat AI een 
strategische prioriteit vormt die de burgers 
en maatschappij ten goede moet komen 
door het concurrentievermogen te 
verhogen, werkgelegenheidskansen te 
creëren en de economische welvaart te 
bevorderen;
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Or. en

Amendement 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat de Raad 
van de Europese Unie voorstander is van 
de bevordering van een ethische en 
mensgerichte benadering van het AI-
beleid1 bis;
__________________
1 bis Raad van de Europese Unie, 
“Conclusies van de Raad over het 
vormgeven van de digitale toekomst van 
Europa”, juni 2020.

Or. en

Amendement 35
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat AI niet 
alleen met gemak arbeidskrachten in 
onbegrensde werkterreinen kan 
vervangen, maar ook kansen creëert voor 
functies die een hoger niveau aan 
opleiding en vaardigheden vergen;

Or. en
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Amendement 36
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quinquies. overwegende dat er op het 
niveau van de Unie geen 
gemeenschappelijke voorschriften bestaan 
met betrekking tot de toepassing van AI 
op de werkplek, een situatie die mogelijk 
verstoringen van de markt en 
concurrentienadelen tot gevolg heeft; 
overwegende dat uniforme voorschriften 
nodig zijn om te waarborgen dat 
werknemers en bedrijven verzekerd zijn 
van een betrouwbaar regelgevingskader;

Or. en

Amendement 37
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C sexies. overwegende dat de sociale 
partners op het niveau van de Unie een 
kaderovereenkomst inzake digitalisering 
hebben gesloten die onder meer een 
hoofdstuk bevat getiteld “Artificial 
intelligence and guaranteeing the human 
in control principle”, ofwel het beginsel 
dat de mens te allen tijde de controle over 
de machine behoudt1 bis;
__________________
1 bis Kaderovereenkomst Europese sociale 
partners inzake digitalisering, juni 2020.

Or. en
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Amendement 38
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C septies. overwegende dat sommige 
lidstaten reeds specifieke instanties in het 
leven hebben geroepen om de invloed van 
AI op de werkplek te monitoren en te 
evalueren;

Or. en

Amendement 39
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C octies. overwegende dat 
werknemers en hun vertegenwoordigers 
vaak niet bekend zijn met AI-
toepassingen, noch met de daaraan ten 
grondslag liggende functies en gegevens; 
overwegende dat een gebrek aan kennis 
en de concurrentiedruk er toe hebben 
geleid dat sommige bedrijven bij de 
toepassing van AI in strijd handelen met 
de bestaande regelgeving, onder meer 
waar het de gegevensbescherming betreft;

Or. en

Amendement 40
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis
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Ontwerpadvies
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C nonies. 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, met 
name waar het AI betreft, als gevolg 
waarvan de digitale sector in de nabije 
toekomst naar verwachting door mannen 
gedomineerd zal blijven;

Or. en

Amendement 41
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat de Europese aanpak 
van AI uniform, eensgezind en ethisch 
moet zijn en de mens centraal moet 
stellen; is van mening dat de mens, in het 
bijzonder, de aanstichter en begunstigde 
van elk innovatieproces moet zijn;

Or. it

Amendement 42
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat de reikwijdte van 
een eventueel kader inzake de ethische 
aspecten van artificiële intelligentie, 
robotica en aanverwante technologieën, 
adequaat en evenredig moet zijn en 
grondig moet worden beoordeeld teneinde 
te voorkomen dat er belemmeringen 
ontstaan met betrekking tot toekomstige 
innovatie en het scheppen van banen; 
benadrukt dat het met name noodzakelijk 
is de mogelijke kansen en uitdagingen die 
voortvloeien uit het gebruik van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën voor het bedrijfsleven en de 
overheid, onder meer met betrekking tot 
werknemers, banen en workflows, grondig 
te beoordelen; acht het als onderdeel van 
deze beoordeling onontbeerlijk dat de 
sociale partners worden geraadpleegd over 
Europese of nationale regelgevende of 
niet-regelgevende kaders inzake het 
gebruik van artificiële intelligentie, 
robotica en aanverwante technologieën 
dat van invloed is op de werkplek, en 
nodigt hen uit de ethische aspecten van AI 
en de gevolgen van het gebruik van AI op 
de economie en werkgelegenheid op te 
nemen in hun gezamenlijke 
werkprogramma’s, waar nodig op zowel 
sectoraal als sectoroverschrijdend niveau;

Or. en

Amendement 43
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en de particuliere en 
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met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

publieke sector met betrekking tot 
werknemers, banen en workflows grondig 
te beoordelen; acht het als onderdeel van 
deze beoordeling onontbeerlijk dat 
consumenten en 
werknemersvertegenwoordigers worden 
geraadpleegd en voldoende informatie 
krijgen vooraleer AI-toepassingen worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 44
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en de sociale 
partners worden geraadpleegd en 
voldoende informatie krijgen vooraleer AI-
toepassingen worden gebruikt; is van 
mening dat alle betrokken werknemers 
een opleiding moeten krijgen wanneer er 
nieuwe AI-technologieën op de werkplek 
worden ingevoerd;

Or. en

Amendement 45
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers voldoende informatie 
krijgen vooraleer AI-toepassingen worden 
gebruikt, en dat zij actief worden 
betrokken bij het ontwerp, de 
ontwikkeling en de uitrol ervan, met 
inachtneming van het beginsel van 
menselijke controle en persoonlijke 
rechten;

Or. en

Amendement 46
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is 
vooraf alle mogelijke negatieve effecten en 
alle gevolgen van AI-toepassingen voor het 
bedrijfsleven en bij de overheid met 
betrekking tot werknemers, banen, 
arbeidsorganisatie en workflows grondig 
te beoordelen; acht het als onderdeel van 
deze beoordeling onontbeerlijk dat 
werknemers en hun vertegenwoordigers 
vooraf worden geraadpleegd en voldoende 
informatie krijgen vooraleer AI-
toepassingen worden gebruikt;

Or. it
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Amendement 47
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat de sociale partners 
worden geraadpleegd en voldoende 
informatie krijgen vooraleer AI-
toepassingen worden gebruikt;

Or. es

Amendement 48
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen, onder 
meer met betrekking tot het evenwicht 
tussen werk en privéleven; acht het als 
onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt, 
rekening houdend met het recht van 
werknemers zeggenschap te behouden 
over hun eigen gegevens;

Or. en
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Amendement 49
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows, alsook met betrekking tot de 
financiering van de sociale stelsels van de 
lidstaten grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

Or. fr

Amendement 50
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt; 
onderstreept dat de inzet van AI op 
transparante wijze moet plaatsvinden en 
dat AI-systemen op de werkplek de 
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privacy en waardigheid van werknemers 
niet mogen ondermijnen;

Or. en

Amendement 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 
AI-toepassingen worden gebruikt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en vanaf het begin van het 
besluitvormingsproces voldoende 
informatie krijgen vooraleer AI-
toepassingen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 52
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en voldoende informatie krijgen vooraleer 

1. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
effecten en gevolgen van AI-toepassingen 
voor het bedrijfsleven en bij de overheid 
met betrekking tot werknemers, banen en 
workflows grondig te beoordelen; acht het 
als onderdeel van deze beoordeling 
onontbeerlijk dat werknemers en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd 
en, in het kader van de sociale dialoog, 
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AI-toepassingen worden gebruikt; voldoende informatie krijgen vooraleer AI-
toepassingen worden gebruikt;

Or. sl

Amendement 53
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de menselijke 
waardigheid een fundamentele waarde 
betreft en dat menselijke controle een van 
de grondbeginselen is van de 
revolutionaire technologische 
vooruitgang;

Or. en

Amendement 54
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat het verzamelen, het 
beheer en het analyseren van gegevens 
ethische overwegingen en uitdagingen 
met zich meebrengen die mogelijk van 
invloed zijn op de rechten van 
werknemers, zoals het recht op privacy; is 
van mening dat het verzamelen en beheer 
van werknemersgegevens ook moet 
worden beschermd door middel van 
collectieve overeenkomsten en 
voorschriften ter waarborging van de 
transparantie, traceerbaarheid en 
toerekenbaarheid, dat de werknemers het 
recht op zeggenschap over hun eigen 
gegevens moeten hebben, onder meer bij 



PE653.864v01-00 30/70 AM\1208075NL.docx

NL

beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
en dat sprake moet zijn van een verplichte 
accountantscontrole van bedrijven; is 
tevens van mening dat de 
gegevensanalyses periodiek en 
stelselmatig moeten worden gemonitord 
teneinde bevooroordeeldheid en directe en 
indirecte discriminatie te voorkomen, en 
dat corrigerende maatregelen altijd 
mogelijk moeten zijn;

Or. en

Amendement 55
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept op tot de oprichting van een 
controleorgaan inzake artificiële 
intelligentie op bedrijfsniveau dat bestaat 
uit werknemers- en 
werkgeversvertegenwoordigers en tot doel 
heeft de ontwikkeling, de uitrol en het 
gebruik van artificiële intelligentie, 
robotica en aanverwante technologieën in 
bedrijven te monitoren; is van mening dat 
de taken en verantwoordelijkheden van 
een dergelijk orgaan bij wijze van 
alternatief deel kunnen uitmaken van 
reeds bestaande dialoogstructuren, zoals 
ondernemingsraden;

Or. en

Amendement 56
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst op het feit dat 
voorafgaand aan de ontwikkeling, uitrol 
en toepassing van artificiële intelligentie, 
robotica en aanverwante technologieën 
eerst een uitgebreide risicobeoordeling 
moet plaatsvinden om de effecten ervan 
op de fundamentele rechten en 
arbeidsomstandigheden te beoordelen, 
onder meer op het gebied van gezondheid 
en veiligheid op het werk, alsook de 
sociale gevolgen ervan; is van mening dat 
deze beoordeling ook de risico’s met 
betrekking tot menselijke besluitvorming 
en sociale discriminatie moet beslaan, 
evenals een evaluatie van de zich 
voordoende arbeidsrisico’s;

Or. en

Amendement 57
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid 
en autonomie van mensen kunnen 
aantasten;

2. wijst erop dat AI-oplossingen een 
grote invloed hebben, die kan worden 
gebruikt om de arbeidsomstandigheden en 
de levenskwaliteit te verbeteren, maar dat 
zij ook negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor ondernemingen en hun werknemers, 
en de vrijheid, de waardigheid en 
autonomie van mensen kunnen aantasten;

__________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
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including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. es

Amendement 58
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid 
en autonomie van mensen kunnen 
aantasten;

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers;

__________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. fr

Amendement 59
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid 
en autonomie van mensen kunnen 
aantasten;

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit van alle werknemers te 
verbeteren, met name waar het 
werkgelegenheid, sociale inclusie en 
toegankelijkheid voor werknemers met 
een handicap betreft, en het evenwicht 
tussen werk en privéleven kunnen 
bevorderen, maar op de werkplek ook 
reden tot bezorgdheid kunnen geven waar 
het privacy en gezondheid en veiligheid op 
het werk betreft, onder meer met 
betrekking tot het recht onbereikbaar te 
zijn, en kunnen leiden tot discriminerende 
behandeling en discriminerende 
aanwervingsprocedures vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde vooroordelen 
op basis van gender en ras3; benadrukt 
dat het van belang is dat de inclusieve 
ontwikkeling, uitrol en het gebruik van AI 
ruimte bieden aan mensen met 
verschillende achtergronden, met inbegrip 
van vrouwen, jongeren en mensen met 
een handicap;

__________________ __________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. en

Amendement 60
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid 
en autonomie van mensen kunnen 
aantasten;

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
bij misbruik ook kunnen leiden tot 
onevenredig en illegaal toezicht op 
werknemers, met discriminerende 
behandeling vanwege vertekende 
algoritmen tot gevolg, en de waardigheid 
en autonomie van mensen kunnen 
aantasten; wijst er voorts op dat AI het 
potentieel heeft om bevooroordeeldheid 
bij aanwervingsprocedures te voorkomen, 
externe toepassingen te ondersteunen, 
onder meer voor mensen met een 
handicap, kandidaten aan vacatures te 
koppelen aan de hand van beschikbare 
informatie, de interoperabiliteit van 
vaardigheden, eigenschappen en 
competenties te identificeren en 
voorspellen, humanresourcesafdelingen te 
ondersteunen en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt te voorspellen, en dat voor 
mensen die te maken krijgen met 
veranderingen en uitdagingen op de 
arbeidsmarkt, AI in het kader van een 
verantwoord personeelsbeleid een 
bijdrage kan leveren aan hun actieve 
deelname aan of transitie naar de 
arbeidsmarkt, een leven lang leren en hun 
inzetbaarheid;

__________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. en

Amendement 61
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid 
en autonomie van mensen kunnen 
aantasten;

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde vooroordelen 
op basis van gender of etniciteit3, en 
algoritmen die in het nadeel werken van 
kwetsbare groepen en de privacy en 
waardigheid van werknemers aantasten; 
maakt zich voorts zorgen dat AI de 
waardigheid en autonomie van 
werknemers kan aantasten en kan 
bijdragen tot geestelijke 
gezondheidsproblemen, zoals burn-outs, 
werkgerelateerde stress, overspannenheid 
en vermoeidheid;

__________________ __________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. en

Amendement 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
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levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid en 
autonomie van mensen kunnen aantasten;

levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen, en algoritmen die in 
het nadeel werken van kwetsbare groepen 
en de privacy en waardigheid van 
werknemers kunnen aantasten; maakt 
zich voorts zorgen dat AI de waardigheid 
en autonomie van werknemers kan 
aantasten en kan bijdragen tot geestelijke 
gezondheidsproblemen, zoals burn-outs, 
werkgerelateerde stress, overspannenheid 
en vermoeidheid;

__________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. en

Amendement 63
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid en 
autonomie van mensen kunnen aantasten;

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, en dat deze 
technologieën onderworpen moeten 
blijven aan de wetgeving inzake het 
gebruik van gegevens en het recht op 
privacy, zoals de algemene verordening 
gegevensbescherming, met het oog op het 
voorkomen van onevenredig en illegaal 
toezicht op werknemers, discriminerende 
behandeling vanwege vertekende 
algoritmen, waaronder algoritmen met 
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ingebouwde gendervooroordelen3, en de 
waardigheid en autonomie van mensen 
kunnen aantasten;

__________________ __________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. en

Amendement 64
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid en 
autonomie van mensen kunnen aantasten;

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op en controle van 
werknemers, met mogelijke psychische 
problemen en baanonzekerheid tot gevolg, 
evenals discriminerende behandeling 
vanwege vertekende algoritmen, 
waaronder algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, de waardigheid en 
autonomie van mensen kunnen aantasten, 
kunnen leiden tot schendingen van de 
mensenrechten, en de menselijke 
diversiteit in gevaar kunnen brengen;

__________________ __________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. en
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Amendement 65
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid en 
autonomie van mensen kunnen aantasten;

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid en 
autonomie van mensen kunnen aantasten; 
merkt op dat AI-algoritmen op de 
werkplek eerlijk en transparant moeten 
zijn en zijn afgestemd op de sociale 
gevolgen voor de betrokken werknemers;

__________________ __________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. en

Amendement 66
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 

2. wijst erop dat AI-oplossingen het 
potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
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levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot onevenredig en 
illegaal toezicht op werknemers, 
discriminerende behandeling vanwege 
vertekende algoritmen, waaronder 
algoritmen met ingebouwde 
gendervooroordelen3, en de waardigheid en 
autonomie van mensen kunnen aantasten;

levenskwaliteit te verbeteren, maar dat zij 
ook kunnen leiden tot verstoringen van de 
arbeidsorganisatie en van het toezicht en 
de controle op arbeid; wijst met name op 
het risico van onevenredig en illegaal 
toezicht op werknemers, discriminerende 
behandeling vanwege vertekende 
algoritmen, waaronder algoritmen met 
ingebouwde gendervooroordelen3, en de 
waardigheid en autonomie van mensen 
kunnen aantasten;

__________________ __________________
3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

3 Europees Parlement, “Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality”, april 2020.

Or. it

Amendement 67
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat de bevoegde autoriteiten 
toegang moeten hebben tot alle informatie 
die verband houdt met de gegevens die 
worden gebruikt ten behoeve van 
opleidingen, statistische modellen en 
theoretische principes met betrekking tot 
AI-oplossingen, evenals de empirische 
geldigheid van de uitkomst ervan;

Or. en

Amendement 68
Daniela Rondinelli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de noodzaak om een 
gedegen certificeringsregeling uit te 
werken, gebaseerd op testprocedures die 
in overeenstemming zijn met het 
voorzorgsbeginsel, aan de hand waarvan 
ondernemingen kunnen aantonen dat 
hun AI-producten betrouwbaar en veilig 
zijn en grote voordelen opleveren voor de 
hele gemeenschap.

Or. it

Amendement 69
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het van belang is 
klokkenluidersmechanismen, controle- en 
beroepsprocedures in het leven te roepen 
teneinde bevooroordeeldheid en directe en 
indirecte discriminatie als gevolg van AI-
besluiten te voorkomen, met name waar 
het werving, promotie of ontslag betreft 
zodat werknemers beschermd zijn tegen 
represailles;

Or. en

Amendement 70
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. brengt in herinnering dat bij het 
gebruik van AI en robotica de 
waardigheid en autonomie van mensen in 
acht moeten worden genomen en dringt 
aan op het opstellen van duidelijke 
voorschriften teneinde misbruik te 
voorkomen, zoals onevenredig en illegaal 
toezicht op werknemers, een afwijkend 
gebruik van “sociaal-genomische” 
gegevens of het omzeilen van systemen 
voor sociale dialoog;

Or. en

Amendement 71
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
regelgeving voor AI op te stellen die zowel 
de sociale aspecten als het 
concurrentievermogen van de EU 
waarborgt;

Or. sv

Amendement 72
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie 
over de ethische aspecten van AI-

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten op de hoogte moeten worden 
gesteld wanneer een systeem 
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toepassingen moeten krijgen, zodat zij met 
kennis van zaken beslissingen kunnen 
nemen;

gebruikmaakt van AI en aanverwante 
technologieën, met name in het geval van 
AI-systemen die een product of dienst op 
de gebruiker afstemmen, zodat zij ervoor 
kunnen kiezen deze personalisatie geheel 
of deels uit te schakelen, alsook bij het 
gebruik van geautomatiseerde 
besluitvormingssystemen, zodat zij met 
kennis van zaken beslissingen kunnen 
nemen; benadrukt dat het van belang is 
dat deskundigen die gebruikmaken van 
algoritmen, het gebruik en de waarde van 
de gegevens begrijpen; is van mening dat 
werknemers een passend niveau van 
opleiding en onderwijs moeten krijgen 
over de verschillende vraagstukken en 
gevolgen die samengaan met de AI-
instrumenten die zij gebruiken;

Or. en

Amendement 73
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken weloverwogen beslissingen kunnen 
nemen; beklemtoont dat, om de 
mogelijkheden van de digitale revolutie 
ten volle te kunnen benutten, er op grote 
schaal initiatieven moeten worden 
ontwikkeld om computervaardigheden te 
bevorderen, met bijzondere aandacht voor 
alle sociaal achtergestelde groepen die 
sociaal gemarginaliseerd dreigen te raken 
omdat zij over te weinig digitale 
vaardigheden en instrumenten 
beschikken;
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Or. it

Amendement 74
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten en het ontwerpproces 
van AI-toepassingen moeten krijgen, zodat 
zij met kennis van zaken beslissingen 
kunnen nemen; beveelt aan een ruimte 
voor dialoog tot stand te brengen tussen 
alle betrokken partijen, met inbegrip van 
het maatschappelijk middenveld, om het 
bewustzijn te vergroten over de ethische 
uitdagingen die voortvloeien uit het 
gebruik van artificiële intelligentie, 
robotica en aanverwante technologieën;

Or. en

Amendement 75
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen; vestigt 
de aandacht op door AI veroorzaakte 
inbreuken op de privacy die worden 
gebruikt om te discrimineren;

Or. sl



PE653.864v01-00 44/70 AM\1208075NL.docx

NL

Amendement 76
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle zinvolle en relevante 
informatie moeten krijgen over het 
gebruik van AI-toepassingen die op hen 
van invloed zijn, alsook over de ethische 
aspecten van AI-toepassingen, zodat zij 
met kennis van zaken beslissingen kunnen 
nemen;

Or. en

Amendement 77
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten in toegankelijke vorm alle 
relevante informatie over de ethische 
aspecten van AI-toepassingen moeten 
krijgen, zodat zij met kennis van zaken 
beslissingen kunnen nemen;

Or. en

Amendement 78
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten in eenvoudig te begrijpen en 
toegankelijke vorm alle relevante 
informatie over de ethische aspecten van 
AI-toepassingen moeten krijgen, zodat zij 
met kennis van zaken beslissingen kunnen 
nemen;

Or. en

Amendement 79
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
alle ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

Or. es

Amendement 80
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, zodat zij met kennis van 
zaken beslissingen kunnen nemen;

3. is van mening dat gebruikers en 
consumenten alle relevante informatie over 
de ethische aspecten van AI-toepassingen 
moeten krijgen, teneinde met kennis van 
zaken beslissingen te kunnen nemen;

Or. en
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Amendement 81
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat betrouwbare AI eerlijk, 
transparant en veilig moet zijn en moet 
voldoen aan alle toepasselijke wet- en 
regelgeving, met inbegrip van de 
algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), gedurende 
de gehele levenscyclus van het systeem, 
met name tijdens het gebruik ervan op de 
werkplek;

Or. en

Amendement 82
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat gezien het feit dat 
het van essentieel belang is dat de 
menselijke waardigheid centraal staat in 
de Europese op mensenrechten gerichte 
aanpak, moet worden nagegaan welke 
normen ten aanzien van 
arbeidsconcurrentie mogelijk vereist zijn 
in het kader van de werkgelegenheid 
wanneer bestaande menselijke 
vaardigheden op kunstmatige – of wellicht 
zelfs genetische – wijze worden 
ontwikkeld of aangevuld, met als gevolg 
een niet te overklassen voordeel voor 
diegenen die de beschikking hebben over 
dergelijke instrumenten en interventies;
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Or. en

Amendement 83
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het van belang is 
dat iedereen die betrokken is bij het 
ontwerp, de ontwikkeling en het in de 
handel brengen van AI-toepassingen, 
overeenkomstig de ethische normen en de 
criteria voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te werk gaat; is van 
mening dat in de opleidingsprogramma’s 
ook aandacht moet worden besteed aan 
ethische aspecten en het ontwikkelen van 
vaardigheden voor ethische doeleinden, 
met inbegrip van het herkennen van 
bevooroordeeldheid;

Or. en

Amendement 84
Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir 
Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de mogelijkheden die 
AI-oplossingen bieden afhankelijk zijn 
van big data en dat een kritische massa 
aan gegevens vereist is om algoritmen te 
ontwikkelen en resultaten te verfijnen; is 
in dit opzicht verheugd over de door de 
Commissie voorgestelde totstandbrenging 
van een gemeenschappelijke 
gegevensruimte in de EU voor het 
verbeteren van de gegevensuitwisseling en 
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het ondersteunen van onderzoek, met 
volledige inachtneming van het recht op 
gegevensbescherming voor werknemers 
en werkgevers;

Or. en

Amendement 85
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de Europese 
agenda voor telewerk mede gebaseerd 
moet zijn op de gevolgen die AI en 
aanverwante technologieën hebben voor 
het werken op afstand;

Or. en

Amendement 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de ontwikkeling en 
verspreiding van AI de toegang tot 
diensten en uitkeringen niet mogen 
beperken;

Or. pl

Amendement 87
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt het belang van 
onderwijs en levenslang leren voor het 
ontwikkelen van vaardigheden voor het 
werk van morgen teneinde de 
complementariteit tussen de mens en de 
machine op de werkplek te realiseren, en 
dat de omscholing moet worden 
gewaarborgd van alle werknemers die 
werkzaam zijn in sectoren die het risico 
lopen in hoge mate te worden 
geautomatiseerd; roept derhalve op tot de 
totstandbrenging van een programma 
voor Europese onderwijsfuncties op het 
gebied van AI, een Europa-breed 
academisch AI-uitwisselingsprogramma 
voor universiteitsnetwerken;

Or. en

Amendement 88
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de 
eigenaren en aandeelhouders van 
bedrijven, maar ook de samenleving in het 
algemeen ten goede komen, met name 
wanneer dergelijke winsten ten koste gaan 
van de werkgelegenheid;

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica de samenleving in het 
algemeen ten goede komen, met inbegrip 
van bedrijven en werknemers, door het 
stimuleren van groei en 
concurrentievermogen op EU-niveau en 
het tot stand brengen van hoogwaardige 
werkgelegenheid; stelt vast dat sectoren en 
beroepen waarvoor vaardigheden van 
middelhoog of laag niveau vereist zijn, 
gevoeliger zijn voor automatisering; 
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meent dat het van essentieel belang is dat 
de lidstaten, met steun van de Commissie 
en in samenwerking met de relevante 
actoren, waaronder bedrijven en de 
academische wereld, investeren in 
hoogwaardig, op de behoeften afgestemd 
inclusief onderwijs, beroepsopleidingen 
en systemen voor levenslang leren, alsook 
in beleid gericht op bij- en omscholing 
teneinde te waarborgen dat studenten en 
werknemers over de basisvaardigheden 
beschikken, te weten geletterdheid, 
rekenvaardigheid en digitale 
competenties, alsook over STEM-
vaardigheden (wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde) en transversale 
zachte vaardigheden, zoals 
ondernemerschap en kritisch en creatief 
denken, om te voorkomen dat 
vaardigheden verouderen en om de 
inzetbaarheid in veranderde en 
toekomstgerichte sectoren te waarborgen; 
dringt erop aan dat de nieuwe 
vaardighedenagenda voor Europa en het 
versterkte MFK 2021-2027 in dit opzicht 
een belangrijke rol toebedeeld krijgen;

Or. en

Amendement 89
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de 
eigenaren en aandeelhouders van 
bedrijven, maar ook de samenleving in het 
algemeen ten goede komen, met name 
wanneer dergelijke winsten ten koste gaan 
van de werkgelegenheid;

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica worden aangewend 
voor de ontwikkeling en groei van 
ondernemingen, zonder dat dit ten koste 
gaat van de werkgelegenheid, en de 
samenleving in het algemeen ten goede 
komen;
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Or. es

Amendement 90
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid;

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid; wijst er in het bijzonder 
op dat werknemers moeten kunnen 
profiteren van de herverdeling van 
bedrijfswinsten in de vorm van hogere 
salarissen en betere 
loopbaanmogelijkheden, investeringen in 
vaardigheden, arbeidstijdvermindering of 
een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven, en dat collectieve 
arbeidsonderhandelingen en collectieve 
arbeidsovereenkomsten van essentieel 
belang zijn voor het combineren van 
sociale vooruitgang, hoogwaardige 
werkgelegenheid en een ethische 
benadering van AI;

Or. en

Amendement 91
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat ervoor moet worden 4. benadrukt dat ervoor moet worden 
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gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid;

gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid, en benadrukt in dit 
kader het belang van het om- en 
bijscholen van werknemers zodat zij beter 
overweg kunnen met digitale tools, meer 
kans hebben hun baan te behouden, of 
leren te werken met op samenwerking 
gerichte robots of technologieën op basis 
van AI;

Or. en

Amendement 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid;

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid; benadrukt dat digitale 
vaardigheden en een leven lang leren van 
cruciaal belang zijn om werknemers te 
helpen bij hun aanpassing aan de 
veranderende behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. pl

Amendement 93
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
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Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid;

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid; onderstreept dat 
bedrijven die AI inzetten de betreffende 
werknemers de mogelijkheid tot om- en 
bijscholing moeten bieden;

Or. en

Amendement 94
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen ten goede 
komen, met name wanneer dergelijke 
winsten ten koste gaan van de 
werkgelegenheid;

4. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat productiviteitswinsten als 
gevolg van de ontwikkeling en het gebruik 
van AI en robotica niet alleen de eigenaren 
en aandeelhouders van bedrijven, maar ook 
de samenleving in het algemeen, en 
specifiek ouderen, ten goede komen, met 
name wanneer dergelijke winsten ten koste 
gaan van de werkgelegenheid;

Or. sl

Amendement 95
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten de effecten 
van AI-technologieën, automatisering en 
robotica te onderzoeken met betrekking 
tot mogelijke banenverliezen en 
verhoogde baanonzekerheid, en 
maatregelen vast te stellen ter 
waarborging van de duurzaamheid van de 
nationale socialebeschermingsstelsels 
voor de lange termijn door belastingen en 
sociale premies aan te passen ter 
compensatie van lagere 
overheidsinkomsten;

Or. en

Amendement 96
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat het EU-acquis 
op het gebied van sociaal beleid en 
werkgelegenheid volledig van toepassing 
blijft, ongeacht het gebruik van AI, en is 
van mening dat de Commissie en de 
lidstaten erop toe moeten zien dat ook bij 
gebruik van AI het acquis op passende 
wijze wordt nageleefd en dat eventuele 
lacunes in de wetgeving worden gedicht;

Or. en

Amendement 97
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op de vaststelling van 
een nieuwe agenda voor vaardigheden 
voor Europa en een actieplan voor 
digitaal onderwijs teneinde digitale 
geletterdheid onder werknemers in alle 
sectoren te waarborgen;

Or. en

Amendement 98
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat aandacht moet 
worden besteed aan de verschuiving en 
veroudering van vaardigheden en dat de 
om- en bijscholing van werknemers moet 
worden bevorderd door middel van 
onderwijs- en opleidingsprogramma’s; 
onderstreept het belang van 
bedrijfsinvesteringen in formele en 
informele opleidingen en in een leven 
lang leren, teneinde werknemers goede 
opleidingsmogelijkheden te kunnen 
bieden alsook de kans op een eerlijke 
transitie; verzoekt de Commissie de 
totstandbrenging van een EU-
baangarantieprogramma te evalueren, en 
de lidstaten die als werkgever in laatste 
instantie fungeren te ondersteunen bij de 
aanpak van technologische werkloosheid;

Or. en

Amendement 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
omkeerbaar moeten zijn;

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat er altijd sprake moet zijn 
van toereikende en doelmatige menselijke 
toezichts- en controleactiviteiten in geval 
van AI-gebruik, teneinde te waarborgen 
dat besluitvorming op basis van AI hand 
in hand gaat met verantwoordingsplicht;

Or. en

Amendement 100
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
omkeerbaar moeten zijn;

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over machines en AI moet hebben en dat 
AI-besluiten aanvechtbaar en 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;

Or. en

Amendement 101
Ádám Kósa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
omkeerbaar moeten zijn;

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
omkeerbaar moeten zijn, en dat 
werkgevers hun werknemers altijd moeten 
voorbereiden op het veilig werken met op 
samenwerking gerichte robots of op het 
gebruik van nieuwe technologieën op 
basis van AI, en dat de 
eindverantwoordelijkheid bij de 
werkgevers ligt indien niet aan deze 
voorwaarde wordt voldaan; benadrukt in 
dit opzicht dat de aansprakelijkheidsregels 
duidelijk gedefinieerd moeten zijn voor 
zowel ongevallen op het werk als voor 
schade aan derden;

Or. en

Amendement 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
omkeerbaar moeten zijn;

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
omkeerbaar moeten zijn; benadrukt dat 
sollicitanten naar behoren schriftelijk in 
kennis moeten worden gesteld in het geval 
AI wordt gebruikt in het kader van 
aanwervingsprocedures, en dat wanneer 
dit het geval is een menselijke beoordeling 
kan worden aangevraagd met het oog op 
het terugdraaien van een geautomatiseerd 
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besluit;

Or. en

Amendement 103
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
omkeerbaar moeten zijn;

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
door de bevoegde instanties en het gerecht 
betwist en teniet gedaan moeten kunnen 
worden;

Or. fr

Amendement 104
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op toepassing van het 
voorzorgsbeginsel met betrekking tot 
nieuwe technologieën op basis van AI; 
benadrukt dat de mens altijd de controle 
over AI moet hebben en dat AI-besluiten 
omkeerbaar moeten zijn;

5. dringt erop aan de nodige 
voorzichtigheid in acht te nemen en het 
voorzorgsbeginsel toe te passen met 
betrekking tot nieuwe technologieën op 
basis van AI; benadrukt dat AI altijd door 
de mens moet worden beheerd, 
gecontroleerd en gestuurd, en dat AI-
besluiten omkeerbaar moeten zijn;

Or. es



AM\1208075NL.docx 59/70 PE653.864v01-00

NL

Amendement 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten bij het 
opstellen, invoeren en handhaven van 
Europese ethische en veiligheidsnormen 
voor AI; merkt op dat de EU de potentie 
heeft om een wereldleider te worden op 
het gebied van het bevorderen van een 
maatschappelijk verantwoorde 
benadering van deze technologie en het 
gebruik ervan;

Or. pl

Amendement 106
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat sollicitanten naar 
behoren schriftelijk in kennis moeten 
worden gesteld in het geval AI wordt 
gebruikt in het kader van 
aanwervingsprocedures, en dat wanneer 
dit het geval is een menselijke beoordeling 
kan worden aangevraagd met het oog op 
het terugdraaien van een geautomatiseerd 
besluit;

Or. en

Amendement 107
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het van belang is de 
rechtstreekse betrekkingen tussen 
werkgevers, deskundigen, gebruikers en 
cliënten in gevoelige sectoren zorgvuldig 
te bewaken;

Or. en

Amendement 108
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

6. dringt aan op een geactualiseerd 
regelgevingskader dat is aangepast aan de 
nieuwe uitdagingen betreffende de 
ethische aspecten van AI-toepassingen op 
de werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft; wijst erop dat bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan alle nieuwe 
arbeidsvormen die voortvloeien uit de 
toepassing van de nieuwe digitale 
technologieën, zoals GIG Economy en 
platformwerkers, waarvoor zo snel 
mogelijk een Europese 
referentieregelgeving moet worden 
vastgesteld; is van mening dat er in dit 
verband voorrang moet worden gegeven 
aan het vaststellen van nieuwe rechten, 
zoals het recht om uit te loggen, die 
noodzakelijk zijn voor alle nieuwe 
arbeidsvormen waarbij de arbeid overal 
kan worden verricht;

Or. it
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Amendement 109
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft; beklemtoont ook dat dit 
regelgevingskader gebaseerd moet zijn op 
het EU-acquis inzake 
gegevensbescherming en in het bijzonder 
op de algemene verordening 
gegevensbescherming (Verordening (EU) 
2016/679).

Or. fr

Amendement 110
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft; wijst erop dat dit 
regelgevingskader in overeenstemming 
moet zijn met de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
inachtneming van het recht op privacy 
van de werknemers.

Or. en
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Amendement 111
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft, overeenkomstig een evenredige en 
risicogebaseerde aanpak zoals uiteengezet 
in het witboek over artificiële intelligentie 
van de Commissie.

Or. en

Amendement 112
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

6. dringt aan op een Europees 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van artificiële intelligentie en 
toepassingen, robotica en aanverwante 
technologieën in het kader van de 
arbeidswereld, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

Or. en

Amendement 113
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van het gebruik, de ontwikkeling 
en de toepassing van AI op de werkplek, 
met name wat de rechten, de waardigheid 
en arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

Or. es

Amendement 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft; merkt op dat hierbij de autonomie 
van de sociale partners en de collectieve 
overeenkomsten in acht moeten worden 
genomen.

Or. en

Amendement 115
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 

6. benadrukt dat gegevens zich niet 
aan nationale grenzen houden, en dringt 
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aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

daarom aan op een Europees 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

Or. sl

Amendement 116
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft.

6. dringt aan op een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek, met name wat de rechten en 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
betreft, met speciale aandacht voor de 
rechten van platformwerkers;

Or. en

Amendement 117
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat in de agenda voor 
vaardigheden voor Europa aandacht moet 
worden besteed aan de uitdagingen met 
betrekking tot het aanpassen en 
verwerven van vaardigheden en kennis op 
het gebied van de ecologische en digitale 
transitie, met inbegrip van de ethische 
aspecten van AI, robotica en aanverwante 
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technologieën; benadrukt dat de ethische 
aspecten van AI integraal onderdeel 
moeten worden van onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s voor 
ontwikkelaars en mensen die met AI 
werken; vindt het in dit kader tevens van 
belang dat eindgebruikers en 
consumenten uitgebreide informatie 
krijgen;

Or. en

Amendement 118
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat, voor een 
optimaal beheer van de overgang naar 
een steeds systematischer gebruik van AI 
in de productieprocessen, er zo snel 
mogelijk onderwijs- en opleidingstrajecten 
moeten worden opgezet die rekening 
houden met de mogelijke evoluties op de 
arbeidsmarkt, waarmee werknemers 
kunnen worden omgeschoold naar 
sectoren met gering gebruik van AI en 
robotica (“reskilling” en “upskilling”), 
zodat de gevolgen voor de 
werkgelegenheid beperkt blijven en 
fatsoenlijke lonen gewaarborgd zijn.

Or. it

Amendement 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt het cruciale belang van 
competentieontwikkeling voor 
werknemers en hun vertegenwoordigers 
waar het de inzet van AI op de werkplek 
betreft, onder meer voor het verbeteren 
van de besluitvorming alsook voor het 
realiseren van een inclusieve 
werkomgeving.

Or. en

Amendement 120
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat ontwikkelaars, 
programmeurs, besluitvormers en 
bedrijven die AI- en roboticaoplossingen 
aanbieden zich bewust moeten zijn van 
hun ethische verantwoordelijkheid bij het 
aanbieden van deze oplossingen;

Or. en

Amendement 121
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt erop aan dat nieuwe 
technologieën worden geïntegreerd met 
een antropologische humanistische 
dimensie zodat de ethiek niet uit het oog 
wordt verloren bij innovaties, teneinde 
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onszelf te beschermen tegen de 
ontmenselijking van de samenleving;

Or. es

Amendement 122
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat met behulp van op 
AI gebaseerde technologieën de 
vaardigheden en competenties van 
mensen met een handicap beter benut 
kunnen worden, als gevolg waarvan zij 
beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 123
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat AI op geen enkele 
wijze afbreuk mag 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 
bijzondere stelsels van 
arbeidsverhoudingen andere acties te 
voeren overeenkomstig het nationaal 
recht en/of de nationale praktijk, noch 
aan het recht om over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze te 
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sluiten en naleving ervan af te dwingen, 
of om collectieve actie te voeren 
overeenkomstig het nationaal recht en/of 
de nationale praktijk;

Or. en

Amendement 124
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat op AI gebaseerde 
technologieën op de werkplek, met 
inbegrip van toepassingen die worden 
gebruikt voor telewerken, voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn volgens het 
principe “ontwerpen voor iedereen”.

Or. en

Amendement 125
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. dringt aan op de 
totstandbrenging van een 
regelgevingskader voor de ethische 
aspecten van AI-toepassingen op de 
werkplek teneinde een gelijk speelveld en 
eerlijke concurrentie in de eengemaakte 
markt te waarborgen, met name waar het 
de rechten van werknemers betreft, 
evenals de arbeidsomstandigheden en de 
bescherming tegen onevenredig en 
illegaal toezicht; verzoekt de Commissie in 
dit kader in overleg te treden met de 
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sociale partners en andere 
belanghebbenden, zoals onderzoekers en 
ontwikkelaars, en het potentieel van 
digitale technologieën en AI te verkennen 
teneinde het welzijn van het personeel te 
verhogen, onder meer door een betere 
verdeling van taken, 
competentieontwikkeling en een verhoogd 
arbeidsvermogen, en het risico op 
blootstelling aan schadelijke 
arbeidsomstandigheden te verminderen;

Or. en

Amendement 126
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. onderstreept dat speciale 
aandacht moet uitgaan naar met behulp 
van AI op de werkplek verzamelde 
gegevens voor zover deze worden gebruikt 
voor het nemen van beslissingen met 
betrekking tot personeelsbeleid; verzoekt 
de Commissie te onderzoeken of er 
bijzondere bepalingen moeten worden 
vastgesteld inzake de 
gegevensbescherming op de werkplek bij 
het gebruik van AI; benadrukt dat de 
werknemers de zeggenschap over hun 
gegevens moeten behouden;

Or. en

Amendement 127
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. benadrukt dat AI 
genderongelijkheden 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.

Or. en


