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SUGGESTIES

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

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

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; 

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.

1 STOA, “The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives”, maart 2020.
2 Europees Parlement, “Encouraging STEM Studies for the labour market”, maart 2015.
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.


