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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat artificiële intelligentie tot een technologische, economische, sociale en 
psychologische revolutie zal uitgroeien, die duidelijke ethische gevolgen met zich 
meebrengt, niet alleen in Europa maar overal ter wereld;

B. overwegende dat de toenemende integratie van robotica in menselijke systemen vraagt 
om sterke beleidsrichtsnoeren over de wijze waarop de voordelen optimaal kunnen 
worden benut, de risico's voor de samenleving kunnen worden geminimaliseerd en 
artificiële intelligentie op een veilige en eerlijke manier kan worden ontwikkeld;

C. overwegende dat de marktrijpheid van artificiële intelligentie ethisch en moreel de 
grootste omwenteling is sinds de stoommachine en de computer, en dat hierover een 
intensieve maatschappelijke discussie moet worden gevoerd;

D. overwegende dat, in de industrie en diensten die verband houden met hightech, 
artificiële intelligentie van cruciaal belang is om van Europa een "start‑upcontinent" te 
maken dankzij het gebruik van de nieuwste technologieën om groei te genereren in 
Europa, met name op het gebied van gezondheidstechnologie, gezondheidszorgdiensten 
en ‑programma's, ontdekking van geneesmiddelen, robotica en robotgeassisteerde 
chirurgie, behandeling van chronische aandoeningen en medische beeldvorming en 
dossiers, en tevens om een duurzaam milieu en veilige voedselproductie te waarborgen; 
overwegende dat Europa momenteel een duidelijke achterstand heeft ten opzichte van 
Noord-Amerika en Azië voor wat betreft onderzoek en octrooien op het gebied van 
artificiële intelligentie;

E. overwegende dat de ontwikkeling van artificiële-intelligentietechnologieën kan helpen 
het leven van mensen met een chronische aandoening of een handicap te verbeteren en 
maatschappelijke uitdagingen, zoals de vergrijzing van onze bevolking, het hoofd te 
bieden door de nauwkeurigheid en doeltreffendheid van gezondheidstechnologie bij het 
verlenen van gezondheidszorg te vergroten;

F. overwegende dat artificiële intelligentie en robotica op vele manieren kunnen worden 
toegepast in de gezondheidszorg, zoals bij het beheren van medische dossiers en 
gegevens, het uitvoeren van repetitieve taken (het analyseren van testen, röntgenfoto's, 
CAT-scans, gegevensinvoer), de ontwikkeling van behandelingen, digitale consultaties 
(zoals medische consultaties gebaseerd op iemands persoonlijke medische 
voorgeschiedenis en algemene medische kennis), virtuele verplegers, medicatiebeheer, 
de ontwikkeling van geneesmiddelen, precisiegeneeskunde (waarbij op basis van 
informatie uit het DNA genetisch en genomisch onderzoek wordt gedaan naar mutaties 
en verschijnselen die kunnen wijzen op aandoeningen), het monitoren van de 
gezondheid, systeemanalyses in de gezondheidszorg enz.; 

G. overwegende dat toegankelijkheid niet betekent dat er voor iedereen dezelfde diensten 
en voorzieningen zijn; overwegende dat de toegankelijkheid van artificiële intelligentie 
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en robotica berust op inclusieve planning en inclusief ontwerp; overwegende dat de 
behoeften, wensen en ervaringen van de gebruikers het uitgangspunt moeten vormen 
voor het ontwerp;

H. overwegende dat er grote ethische, psychologische en juridische bezorgdheid bestaat 
over de autonomie van robots, die duidelijk niet over menselijk inlevingsvermogen 
beschikken, en hun invloed op de relatie tussen arts en patiënt die tot op heden niet naar 
behoren is aangekaart op EU-niveau, met name ten aanzien van de bescherming van de 
persoonsgegevens van patiënten, aansprakelijkheid en de nieuwe economische en 
arbeidsbetrekkingen die hieruit voortvloeien; overwegende dat "autonomie" als zodanig 
alleen volledig kan worden toegeschreven aan de mens; overwegende dat er behoefte 
bestaat aan een robuust juridisch en ethisch kader voor artificiële intelligentie;

I. overwegende dat de aanwending van artificiële intelligentie juist op het gebied van de 
gezondheid altijd moet zijn gebaseerd op het verantwoordelijkheidsbeginsel "mens 
bedient machine";

J. overwegende dat er niet voldoende onderzoek is gedaan naar de risico's van artificiële 
intelligentie;

1. onderstreept dat elke revolutionaire technologische vooruitgang, met name op het 
gebied van artificiële intelligentie en robotica, ten dienste moet staan van het menselijk 
welzijn;

2. benadrukt dat artificiële-intelligentiesystemen en robotica innovatieve technologische 
middelen zijn om het leven van mensen te verbeteren, de economie te doen groeien en 
uitdagingen op het gebied van onder meer volksgezondheid, milieu, klimaatverandering 
en voedselveiligheid aan te gaan, waarbij altijd een menselijke actor verantwoordelijk 
blijft voor het gebruik van deze middelen;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten een alomvattend EU-actieplan op te stellen dat 
gericht is op de totstandbrenging van een Europees "ecosysteem voor artificiële 
intelligentie" teneinde de sociaal-economische ontwikkelingskansen ten volle te 
benutten en tegelijkertijd vraagstukken met betrekking tot veiligheid, beveiliging, het 
voorkomen van schade en beperken van risico's, de morele verantwoordelijkheid van de 
mens, het bestuur en de regulering van artificiële intelligentie en robots, 
milieuduurzaamheid en de verwijdering van artificiële intelligentie-apparaten grondig 
aan te pakken1; benadrukt dat dit "ecosysteem" moet openstaan voor de behoeften van 
micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en moet 
worden opgericht in samenwerking met alle relevante belanghebbenden, met name 
patiëntengroepen, maar ook rekening moet houden met de bezorgdheden van andere 
groepen zoals liefdadigheidsinstellingen, kerken en filosofische faculteiten;

4. wijst erop dat het gebruik van "big data" in de gezondheidszorg speciale aandacht 
verdient zodat de mogelijkheden ervan, zoals verbetering van de gezondheid van 
individuele patiënten en van de werking van de volksgezondheidsstelsels van de 

                                               
1 Zie met name het "Statement on Artificial Intelligence, Robotics and 'Autonomous' Systems" (verklaring 
inzake artificiële intelligentie, robotica en "autonome" systemen) van de Europese Groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe technologieën van maart 2018.
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lidstaten, optimaal worden benut, terwijl tegelijkertijd de ethische normen en de privacy 
en veiligheid van burgers onverlet blijven;

5. waarschuwt met klem voor elke poging aan machines met artificiële intelligentie een 
soort "persoonlijkheid" te geven en aldus de producenten en bedieners van elke 
verantwoordelijkheid te ontheffen;

6. benadrukt echter dat het bestaande systeem voor de goedkeuring van medische 
hulpmiddelen mogelijk niet geschikt is voor artificiële-intelligentietechnologieën; 
verzoekt de Commissie de vooruitgang op het gebied van deze technologieën op de voet 
te volgen en zo nodig wijzigingen in het regelgevingskader voor te stellen, om zo een 
duidelijke verdeling vast te stellen van de wettelijke aansprakelijkheid tussen 
respectievelijk de gebruiker (arts/gezondheidsmedewerker), de fabrikant van het 
technologische hulpmiddel en de zorginstelling die de behandeling aanbiedt; benadrukt 
dat het vraagstuk van wettelijke aansprakelijkheid voor schade van groot belang is met 
betrekking tot het gebruik van artificiële intelligentie in de gezondheidszorg; benadrukt 
dat daarom vermeden moet worden dat gebruikers zich verplicht zien altijd in te 
stemmen met de diagnostische oplossing of behandeling die door een technologisch 
hulpmiddel wordt voorgesteld, uit angst wettelijk aansprakelijk te worden gesteld als 
hun professionele en deskundige oordeel leidt tot conclusies die ook maar ten dele 
afwijken; 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer middelen toe te wijzen aan onderzoek op 
het gebied van artificiële intelligentie en robotica en deskundigen op het gebied van 
artificiële intelligentie en Europese en niet-Europese bedrijven aan te moedigen 
innovatieve banen te creëren ter bevordering van het onderzoek op het gebied van de 
volksgezondheid; benadrukt tegelijkertijd dat een globale werkgelegenheidsstrategie 
gelijk op moet gaan met de voortgang van artificiële intelligentie in de professionele 
gezondheidszorg;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten talent op de gebieden van artificiële intelligentie 
en robotica aan te moedigen middels concrete maatregelen (bijvoorbeeld het opzetten 
van incubators en het steunen van start-ups) om het aantal opgeleide personen te 
vergroten, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de vertegenwoordiging van 
vrouwen en het aantrekken van studenten uit andere disciplines; 

9. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan alle wettelijke stappen te nemen om 
methoden voor euthanasie en selectie door de toenemende aanwending van 
optimaliserende interfaces tussen mens en machine in het menselijk lichaam te 
verbieden;

10. verzoekt de Commissie toegang te verlenen tot subsidies in het kader van EU-
kaderprogramma's en andere vormen van financiering voor onderzoek naar artificiële 
intelligentie;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten verreikende plannen uit te werken om 
belangrijke belanghebbenden en grote actoren op het gebied van IT, wiskunde, fysica, 
medische informatiekunde, klinische psychologie, biotechnologie en farmacie aan te 
trekken om in heel Europa biomedische en bionische onderzoekscentra voor artificiële 
intelligentie te openen; verzoekt de Commissie en de lidstaten evenwel de risico's van 
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artificiële intelligentie (zoals de impact op de arts-patiëntrelatie en de ontmenselijking 
van de zorg) ernstig op te vatten en onderzoek naar de risico's en ethische vraagstukken 
in verband met artificiële intelligentie te ondersteunen, hetgeen kan helpen bepalen of 
en onder welke omstandigheden het gebruik van een bepaald technologisch hulpmiddel 
kan worden beschouwd als wenselijk en in lijn met de grondbeginselen van menselijke 
waardigheid en gelijkheid en dus mag worden toegestaan;

12. verzoekt de lidstaten en de Commissie meer middelen uit te trekken voor 
gezondheidsgerelateerde artificiële-intelligentietechnologieën in de particuliere en 
overheidssector; is in dit verband ingenomen met de verklaring van samenwerking die 
24 EU-lidstaten en Noorwegen hebben ondertekend om de impact van investeringen in 
artificiële intelligentie op Europees niveau te vergroten; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie te overwegen of de opleidingsprogramma's voor medisch en zorgpersoneel 
moeten worden bijgewerkt en op Europees niveau moeten worden gestandaardiseerd 
om te zorgen voor een hoge mate van expertise en gelijke omstandigheden in de 
verschillende lidstaten met betrekking tot kennis over en gebruik van de meest 
geavanceerde technologische hulpmiddelen op het gebied van robotgestuurde chirurgie, 
biogeneeskunde en medische beeldvorming met behulp van artificiële intelligentie.
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