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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. roept de Europese instellingen op de ambitie te hebben om van de Unie de wereldleider 
te maken op het gebied van digitale transformatie en kunstmatige intelligentie (AI), 
door het doel te bepalen en de middelen te mobiliseren om in 2030 de meest 
concurrerende en innovatieve regio te zijn op basis van EU-regels en -waarden, en door 
internationale samenwerking op het gebied van AI met gelijkgezinde landen en 
mondiale spelers te bevorderen; wijst op de potentiële meerwaarde van een Europese 
aanpak en de huidige kosten van een niet-gemeenschappelijke aanpak op het gebied van 
AI en digitale regulering; dringt aan op een regelgevingsaanpak die niet gebaseerd is op 
een momentopname van de technologische ontwikkelingen, maar die ervoor wil zorgen 
dat de vastgestelde voorschriften ook bruikbaar zijn voor toekomstige technologische 
doorbraken en verschijnselen; dringt erop aan dat alle AI en digitale regelgeving 
evenwichtig en evenredig zijn en gebaseerd op de beginselen van subsidiariteit en 
technologieneutraliteit en op grondige effectbeoordelingen; benadrukt dat innovatie, 
open markten, op grondrechten gebaseerde Europese waarden en maatschappelijke 
aanvaarding elementen zijn die de Unie in staat zouden stellen het voortouw te nemen in 
de richting van een digitale samenleving die de mensen en de samenleving als geheel 
ten goede komt, groei en concurrentievermogen stimuleert, haar digitale soevereiniteit 
en veerkracht waarborgt en het geopolitieke en strategische belang van de Unie 
versterkt; beklemtoont dat de Europese regelgeving inzake data en kunstmatige 
intelligentie gericht moet zijn op het creëren van een digitale eengemaakte markt zonder 
grenzen en een concurrerende, innovatievriendelijke, mensgerichte, betrouwbare en 
veilige gegevensgestuurde samenleving en -economie die bijdraagt tot de ontwikkeling 
en toepassing van AI, de toegankelijkheid van gegevens, interoperabiliteit en 
gegevensoverdraagbaarheid; benadrukt dat de digitale transformatie moet bijdragen aan 
duurzame ontwikkeling en een evenwicht moet vinden tussen de economische, ethische 
en ecologische dimensie; wijst erop dat van de drie kerndoelstellingen die worden 
genoemd in de mededeling “De digitale toekomst van Europa vormgeven” digitaal 
concurrentievermogen en economische groei onontbeerlijke randvoorwaarden zijn voor 
het opbouwen van een open, democratische en duurzame samenleving, die wordt 
aangedreven door technologie die ten dienste staat van mensen; onderstreept dat een 
gemeenschappelijke Europese aanpak met inachtneming van de fundamentele 
beginselen en waarden van de Unie nodig is om dit doel te bereiken;

2. herinnert eraan dat digitale soevereiniteit noodzakelijk is voor de Unie om zich zonder 
beperkingen en op basis van haar waarden te ontwikkelen; benadrukt dat investeringen 
in wetenschap, onderzoek en ontwikkeling, innovatie op het gebied van digitale 
technologie en AI, alsook betere toegang tot durfkapitaal en onbevooroordeelde 
hoogwaardige gegevens de hoekstenen vormen van de waarborging van de digitale 
soevereiniteit van de Unie; onderstreept dat kmo’s en in Europa gevestigde 
productieprocessen een cruciale rol zullen spelen in dit transformatieproces; wijst erop 
dat de vierde industriële revolutie onder meer zal afhangen van de toegang tot 
grondstoffen zoals lithium en zeldzame aardmetalen, en dat de Unie haar 
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afhankelijkheid van ingevoerde kritieke grondstoffen moet verminderen door het 
absolute verbruik te beperken en door middel van haar eigen ecologisch verantwoorde 
mijnbouw en circulaire economie; is van mening dat een sterker beleid inzake de 
circulaire economie dat wordt toegepast op digitale apparaten en halfgeleiders 
tegelijkertijd kan bijdragen tot de industriële soevereiniteit van de Unie en tot het 
voorkomen van de negatieve gevolgen van mijnbouwactiviteiten in verband met 
grondstoffen; herinnert eraan dat AI en digitale technologieën vaak worden ontwikkeld 
in een internationale context; merkt op dat onduidelijke en versnipperde regelgeving 
innovatieve bedrijven ertoe zal brengen hun producten en diensten buiten Europa te 
ontwikkelen; benadrukt het belang van het vrije verkeer van gegevens over de grenzen 
heen; steunt de Commissie in haar streven naar de bestrijding van ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor internationale gegevensstromen, alsook van de beperkingen 
waarmee Europese bedrijven te kampen hebben in derde landen; onderstreept het belang 
van toegang tot gegevens en van EU-brede interoperabiliteit bij het gebruik van een 
exponentieel toenemende hoeveelheid industriële en openbare gegevens; waarschuwt 
voor het gebruik van AI in systemen die burgers op basis van hun sociaal gedrag 
straffen en belonen; verzoekt de Commissie een strategie uit te werken voor de 
financiering van Europese start-ups om hun groei in Europa te stimuleren, zodat Europa 
gebruik kan maken van de daaruit voortvloeiende banen, ideeën en innovatieve 
bedrijfsactiviteiten, en het verlies van deze ondernemingen ten gunste van niet-Europese 
landen kan worden voorkomen; verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar de 
verschillende manieren waarop de Unie het risico loopt afhankelijk te worden van 
externe spelers; wijst erop dat de lidstaten hun toezegging in het kader van de 
Europa 2020-strategie om 3 % van hun bbp in onderzoek en ontwikkeling te investeren 
gestand moeten doen teneinde de strategische soevereiniteit van de Unie op digitaal 
gebied te waarborgen; wijst erop dat het concept van grotere soevereiniteit niet in 
tegenspraak is met het concept van vrije en eerlijke handel;

3. benadrukt dat de huidige ecologische en koolstofvoetafdruk van de ICT-sector nog 
steeds aanzienlijk is; wijst erop dat kostenbesparingen en een beter beheer ook kunnen 
worden bereikt door de verdere duurzame ontwikkeling van digitale technologieën, AI 
en robotica, dat machinaal leren kan bijdragen tot een vermindering van de emissies 
door middel van een beter inzicht in de technologische processen, verbeteringen op het 
gebied van energie-efficiëntie en de integratie van hernieuwbare energiebronnen en 
energieopslag, door het delen van en de toegang tot essentiële en welomschreven 
gegevensreeksen alsook de integratie van de milieudimensie in volledige 
overeenstemming met de Europese Green Deal mogelijk te maken; merkt op dat grotere 
emissiereducties en zelfs volledige klimaatneutraliteit kunnen worden bereikt door het 
vaststellen van efficiëntienormen met betrekking tot datacentra voor hostinglocaties, in 
combinatie met aanvullende eisen voor hard- en software op het gebied van high-
performance computing en voor hergebruik van warmte; onderstreept het belang van de 
ontwikkeling van energiezuiniger high-performance computing, zoals de “Green IT 
Cube”;

4. is ingenomen met het gebruik van EU-financieringsprogramma’s ter ondersteuning van 
de digitalisering van onze samenleving en industrie, voor zover deze gebaseerd zijn op 
de beginselen van efficiëntie, transparantie en inclusiviteit; dringt aan op een 
gecoördineerde uitvoering van de verschillende fondsen om de synergieën tussen de 
programma’s te maximaliseren; stelt voor middelen strategisch te prioriteren teneinde 
de noodzakelijke digitale infrastructuur op te bouwen; benadrukt het succes van de 
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Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing; is 
ingenomen met het onlangs gepubliceerde voorstel van de Commissie om de 
onderneming voort te zetten teneinde de leidende rol van Europa op het gebied van 
supercomputing en kwantumcomputing, die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van 
AI, in stand te houden en te bevorderen; herinnert eraan dat kmo’s de ruggengraat van 
de Europese economie vormen en speciale steun van EU-financieringsprogramma’s 
nodig hebben om de digitale transitie tot stand te brengen; is ingenomen met de plannen 
om de Europese Innovatieraad in het kader van Horizon 2021-2027 uit te bouwen tot 
een brede raad met een “éénloketsysteem” voor start-ups en met betere 
financieringsinstrumenten en bedrijfsacceleratiediensten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer te investeren in onderzoek en extra samenwerking tussen innovatieve 
bedrijven, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen te faciliteren; 
erkent dat het delen en hergebruiken van de componenten van AI-applicaties 
bevorderlijk is voor de gebruikmaking en verspreiding van AI-oplossingen; wijst op het 
belang van fundamenteel onderzoek naar de grondbeginselen van AI; merkt op dat de 
huidige commerciële AI-toepassingen zijn gebaseerd op onderzoek dat tientallen jaren 
geleden is gestart; benadrukt de noodzaak om breed onderzoek naar alle AI-
toepassingen en -technologieën mogelijk te maken; dringt aan op wettelijke 
oplossingen, zoals testomgevingen voor regelgeving die na succesvolle proefprojecten 
kunnen worden opgeschaald, waardoor particuliere en overheidsinstellingen een veilig 
testgebied kunnen creëren om gevallen van AI-toepassingen met een hoog risico en 
AI-toepassingen zonder risico te kunnen onderzoeken en ontwikkelen; dringt aan op 
Europese initiatieven die zich richten op eerstefase-onderzoek; dringt aan op 
grootschalige investeringen in excellentieclusters voor digitale innovatie en AI in de 
lidstaten, op basis van samenwerking tussen innovatieve bedrijven, instellingen voor 
hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen om te zorgen voor capaciteitsopbouw en 
uitwisseling van beste praktijken, en om onderzoek en innovatie in de hele waardeketen 
te mobiliseren en zo de grootste talenten en beste particuliere investeringen aan te 
trekken en te behouden; herinnert eraan dat kmo’s en start-ups een steeds grotere rol 
spelen in digitale innovatie; dringt aan op maatregelen om hun innovaties te faciliteren 
door de administratieve lasten te verminderen, de toegang tot financiering, met inbegrip 
van kredieten en risicokapitaal, te vergemakkelijken, informatie toegankelijker te maken 
en scholing te bieden om de vaardigheidskloof te dichten;

5. betreurt het dat slechts 17 % van de kmo’s er tot dusver in is geslaagd om digitale 
technologie in hun bedrijfsmodel op te nemen1; herinnert eraan dat de invoering van 
digitalisering door kmo’s een noodzakelijke voorwaarde is om deze tweede 
digitaliseringsgolf te kunnen benutten; benadrukt dat toekomstige wetgeving op digitaal 
gebied onnodige administratieve of regelgevende lasten voor kmo’s moet vermijden en 
vergezeld moet gaan van duidelijke richtsnoeren, zoals een Europees kader voor AI, 
robotica en aanverwante technologieën, waarin ethische beginselen en, in voorkomend 
geval, technische normen aan de orde komen teneinde de prestaties, interoperabiliteit, 
veiligheid en privacy te verbeteren met het oog op een betere governance van het 
gebruik van nieuwe technologieën, zoals AI; wijst erop dat rechtsonzekerheid de 
opkomst van hightech-eenhoorns, start-ups en kmo’s belemmert; dringt aan op het 
creëren van een digitaal ecosysteem dat kmo’s de mogelijkheid biedt deel te nemen aan 
de technologische innovatie rond digitalisering en AI; dringt aan op versterking van en 

1 Verslag 2018 van de werkgroep digitale-innovatiehubs 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf 
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een duidelijker strategie voor de Europese digitale innovatiehubs om de grootschalige 
toepassing van nieuwe technologieën door kmo’s, midcaps en start-ups te stimuleren; 
wijst erop dat het netwerk van Europese digitale innovatiehubs moet zorgen voor een 
brede geografische dekking in heel Europa, met inbegrip van afgelegen, plattelands- en 
eilandgebieden, en een sectoroverschrijdende dialoog in gang moet zetten; verzoekt de 
Commissie een ambitieuze en alomvattende strategie uit te werken ter ondersteuning 
van de oprichting en groei van start-ups met als doel binnen tien jaar een nieuwe 
generatie Europese digitale eenhoorns tot stand te brengen; wijst erop dat in de strategie 
aandacht moet worden besteed aan maatregelen zoals minder bureaucratie en excellente 
infrastructuur, toegang tot financiering, het faciliteren van spin-offs bij universiteiten en 
bedrijven, betere toegang tot overheidsopdrachten, fiscale prikkels voor start-ups en 
nieuw opgerichte kmo’s, ondersteuning van de toegang tot wereldmarkten vanaf het 
begin, de invoering van een EU-start-upvisum, de vermindering van de regeldruk, de 
invoering van testomgevingen voor regelgeving en speciale ecosystemen voor start-ups 
in de EU die mensen helpen om bedrijven op te zetten, financiering aan te trekken of 
hun uitvindingen aan bestaande bedrijven in licentie te geven als model voor 
technologieoverdracht; merkt op dat deze maatregelen moeten worden ontwikkeld in 
voortdurend overleg met de belanghebbenden;

6. wijst op het gebrek aan risicokapitaalfinanciering in Europa, het gebrek aan toegang tot 
financiering en het gebrek aan beschikbare gegevens, de onevenredig grote rol van 
overheidsinstellingen in de financiering waarvan momenteel sprake is en de aanzienlijke 
verschillen tussen lidstaten met betrekking tot de ecosystemen voor start-ups en de 
beschikbare financiering; erkent voorts de externe en interne belemmeringen, met name 
voor nog niet volledig ontwikkelde sectoren, en voor een breder scala aan sectoren, 
alsook voor kmo’s, die het moeilijker vinden om AI-toepassingen in te voeren dan grote 
bedrijven; dringt aan op een alomvattende aanpak in de Unie op basis van verbeterde en 
gemoderniseerde belastingheffing, die ondernemerschap bevordert door middel van 
eerlijke en op groei gerichte belastingstelsels en beleggersvriendelijke regelgeving, om 
te zorgen voor toegang tot financiering voor veelbelovende Europese start-ups in alle 
groeistadia; roept op tot gezamenlijke inspanningen om de uittocht te voorkomen en te 
ontmoedigen van veelbelovende jonge Europese bedrijven, die vaak onmiddellijk nadat 
zij de markt hebben betreden met een gebrek aan financiering kampen;

7. benadrukt dat het groeipotentieel van Europa zal worden bepaald door de digitale 
vaardigheden van de Europese bevolking en bedrijven; constateert dat er momenteel 
sprake is van een tekort aan vaardigheden op de Europese arbeidsmarkt en dat dit tekort 
moet worden verholpen door middel van bij- en omscholing; vraagt om extra aandacht 
voor om- en bijscholing op het gebied van digitale vaardigheden en competenties in de 
nationale onderwijsstelsels; dringt aan op maatregelen om de kennisvlucht aan te 
pakken en de slimste mensen aan te trekken, zonder aantasting van de nationale 
arbeidsmarktstelsels en de bevoegdheden van de sociale partners, zodat de Unie een 
ruimte wordt die vanuit financieel, intellectueel en ondernemersoogpunt aantrekkelijk 
is; benadrukt dat dergelijke maatregelen naar behoren moeten worden gefinancierd om 
de voorwaarden te verbeteren voor het aantrekken van toonaangevende onderzoeken, 
het ondersteunen van de digitale ecosystemen van universiteiten, onderzoekscentra, 
starterscentra en ondernemingen die openstaan voor creativiteit, innovatie en de 
bevordering van geavanceerde digitale infrastructuur; is van mening dat in de nieuwe 
vaardighedenagenda voor Europa aandacht moet worden besteed aan de uitdagingen 
met betrekking tot het creëren van nieuwe kwalificaties ter ondersteuning van de 
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digitale en groene transitie; benadrukt verder dat tekorten aan vakmensen en 
mismatches tussen vaardigheden kunnen worden voorkomen door de samenwerking 
tussen onderwijs-, opleidings- en omscholingsinstellingen en de innovatienoodzaak 
voor bedrijven te versterken en te faciliteren; is van mening dat de vormgeving van een 
eerlijke digitale sector hand in hand moet gaan met educatieve aspecten, socialisatie, 
billijke arbeidsvoorwaarden, een balans tussen werk en privéleven, democratie en goed 
bestuur; onderstreept dat de Unie, om de digitalisering ten volle te kunnen benutten, 
werk moet maken van digitale geletterdheid en vaardigheden voor iedereen; dringt aan 
op maatregelen die gericht zijn op het vergroten en ondersteunen van 
opleidingsprojecten en -acties voor meer diversificatie in de digitale sector, en herinnert 
aan de noodzaak om de genderkloof aan te pakken op het gebied van wetenschap, 
technologie, techniek en wiskunde (STEM), waarin vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn;

8. stelt tot zijn spijt vast dat tot 30 % van de EU-burgers niet over digitale 
basisvaardigheden beschikt2, terwijl voor 90 % van de banen dergelijke 
basiscompetenties nodig zijn; verzoekt de Commissie strategieën te ontwikkelen om de 
digitale transitie in goede banen te leiden door steun te verlenen voor 
omscholingsprogramma’s, het beroepsonderwijs te verbeteren, een betere toegang tot 
talent te waarborgen en permanente educatie te bieden aan huidige en toekomstige 
werknemers, met speciale aandacht voor kmo’s;

9. erkent de kansen en risico’s voor het scheppen van nieuwe hooggekwalificeerde banen 
en het verlies van banen als gevolg van de digitale transitie; verzoekt de Commissie om 
in samenwerking met de sociale partners de nodige strategieën te ontwikkelen om 
mogelijke negatieve effecten tot een minimum te beperken en het potentieel van 
digitalisering, gegevens en AI te onderzoeken om de duurzame productiviteit te 
verhogen, het welzijn van werknemers te verbeteren, te investeren in regelingen voor 
bewustmaking en digitale geletterdheid en de voortdurende bescherming van hun 
rechten en vrijheden te waarborgen; verzoekt de Commissie om een analyse te 
verrichten van zowel de mogelijkheid om minimumnormen in te voeren en personen te 
beschermen die voor digitale platforms werken, als van het toenemende toezicht op de 
werkplek, dat door de digitalisering wordt vergemakkelijkt;

10. wijst erop dat het gebruik van vertekende gegevensverzamelingen onbedoeld kan leiden 
tot vertekende AI-applicaties, en waarschuwt met name voor het risico dat vooroordelen 
op grond van gender, culturele en sociale kenmerken, etnische afkomst, handicaps of 
seksuele geaardheid zo worden gereproduceerd; onderstreept de noodzaak om 
vooroordelen in op gegevens gebaseerde systemen te onderkennen en aan te pakken, 
zowel bij de ontwikkeling als het gebruik ervan; onderstreept dat rekening moet worden 
gehouden met de genderdimensie gezien de ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
STEM-beroepen en digitale bedrijven; staat volledig achter de doelstelling van de 
Commissie om het aantal vrouwen in de technologiesector te verhogen, onder meer 
door opleidingsprojecten en -acties uit te breiden en te ondersteunen; herinnert eraan dat 
vrouwen in de digitale sector in Europa op alle niveaus ondervertegenwoordigd zijn, 
van studenten (32 % op bachelor-, master- en gelijkwaardig niveau) tot 
wetenschappelijke topfuncties (15 %), en dat de kloof het grootst is op het gebied van 
gespecialiseerde ICT-vaardigheden en -functies in de EU, waar slechts 18 % van de 

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1196 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1196
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functies door vrouwen wordt bekleed; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
maatregelen voor de invulling van de digitale transitie van de EU in overeenstemming 
te brengen met de doelstellingen van de Unie inzake gendergelijkheid;

11. benadrukt dat de totstandbrenging van een veilige en inclusieve Europese 
gigabitmaatschappij een voorwaarde is voor het succes van de digitale transitie van de 
Unie; wijst erop dat het welslagen van de gegevenseconomie van de Unie, evenals de 
ontwikkeling en toepassing van AI hoofdzakelijk afhangt van het ICT-ecosysteem in 
ruime zin, de overbrugging van de sociale digitale kloof, het bij- en omscholen van de 
beroepsbevolking en de ontwikkeling van het internet der dingen, het glasvezelnetwerk, 
kwantumcomputing en blockchaintechnologieën; erkent de rol die 5G kan spelen bij de 
verwezenlijking van dit doel; merkt op dat netwerken met een zeer hoge capaciteit 
Europa in staat zullen stellen een kwantitatieve sprong te maken die ten goede komt aan 
een volledig ecosysteem van technologieën; wijst op de rol van connectiviteit, die met 
name wordt aangedreven door 5G en glasvezelinfrastructuur, bij de transformatie van 
werk- en onderwijsvormen, bedrijfsmodellen en hele sectoren zoals productie, vervoer 
en gezondheidszorg, met name in combinatie met andere technologieën zoals 
virtualisatie, cloudcomputing, edgecomputing, AI, netwerkslicing en -automatisering, 
en die kan leiden tot meer productiviteit en meer innovatie en gebruikerservaringen; 
herinnert eraan dat de Unie moet werken aan het dichten van de digitale kloof op het 
platteland, waarmee met name rekening moet worden gehouden wanneer middelen van 
de Unie worden gebruikt voor de uitrol van 5G-netwerken, ter vermindering van witte 
vlekken en ten behoeve van de connectiviteitsinfrastructuur in het algemeen; verzoekt 
de Commissie Europese bedrijven te stimuleren om te beginnen met de ontwikkeling en 
opbouw van technologische capaciteiten voor mobiele netwerken van de volgende 
generatie; verzoekt de Commissie de gevolgen van ongelijke toegang tot digitale 
technologieën en verschillen in connectiviteit tussen de lidstaten te analyseren; stelt vast 
dat investeren in high-performance computing cruciaal is om de mogelijkheden van AI 
en andere nieuwe technologieën optimaal te kunnen benutten; dringt aan op 
overbrugging van de investeringskloof met betrekking tot connectiviteit met behulp van 
Next Generation EU, alsook met nationale en particuliere financiering, om de 
bezuinigingen op EU-investeringen in toekomstige technologieën in het meerjarig 
financieel kader (MFK) 2021-2027 te compenseren; dringt aan op een Europese 
communicatiestrategie waarmee EU-burgers betrouwbare informatie wordt geboden, 
alsook op bewustmakingscampagnes over 5G en elektromagnetische velden, met 
inbegrip van het bestrijden van de verspreiding van disinformatie;

12. roept op tot gecoördineerde acties om de door de pandemie en andere actoren van de 
sociale economie en de academische wereld blootgelegde digitale kloven tussen 
verschillende lidstaten, hun regio’s, samenlevingen, burgers, start-ups en andere 
bedrijven te verkleinen en weg te werken; dringt aan op een inclusieve digitalisering 
van onze samenlevingen die de belangen van de burgers dient door rekening te houden 
met toegankelijkheid en betaalbaarheid en door een eerlijke en coöperatieve digitale 
modernisering van de overheidssector mogelijk te maken die gericht is op een op 
waarden gebaseerde digitale transformatie door het bevorderen van grondrechten en 
democratische waarden, zodat geen enkele burger achterblijft bij de overgang naar een 
gedigitaliseerde samenleving;

13. dringt aan op een maatschappijbrede aanpak van cyberbeveiliging; wijst erop dat 
nieuwe benaderingen van cyberbeveiliging ontwikkeld moeten zijn op basis van 
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veerkracht en het vermogen tot aanpassing aan diverse vormen van stress en aanvallen; 
dringt aan op een holistische benadering van cyberveiligheid, waarbij rekening wordt 
gehouden met het hele systeem, van systeemontwerp en bruikbaarheid tot onderwijs en 
opleiding van burgers; benadrukt dat de digitale transformatie, met de snelle 
digitalisering van diensten en de grootschalige invoering van onderling verbonden 
apparaten, onze samenleving en economie noodzakelijkerwijs meer blootstelt aan 
cyberaanvallen; benadrukt dat vooruitgang op het gebied van kwantumcomputing 
bestaande versleutelingstechnieken zal verstoren, die een hoeksteen zijn voor de privacy 
van burgers, industriële intellectuele eigendom en nationale veiligheid; verzoekt de 
Commissie onderzoek te ondersteunen dat Europa in staat zou stellen deze uitdaging 
aan te gaan en tegelijkertijd de privacyrechten van de burgers te beschermen, en wijst 
op de noodzaak van sterke, veilige eind-tot-eindversleuteling; verzoekt de Commissie 
om onderzoek te doen naar het gebruik van cyberbeveiligingsprotocollen en -applicaties 
op basis van blockchain om de veerkracht, betrouwbaarheid en degelijkheid van AI-
infrastructuur te verbeteren; benadrukt de noodzaak om cyberbeveiligingscomponenten 
te integreren in het beleid van alle sectoren; onderstreept dat voor een doeltreffende 
bescherming samenwerking tussen de EU-instellingen en nationale instellingen vereist 
is, daarbij ondersteund door het Agentschap van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging (Enisa), om de veiligheid, integriteit, veerkracht en duurzaamheid van 
kritieke infrastructuur en elektronische-communicatie te waarborgen; is ingenomen met 
het voorstel van de Commissie voor een herziening van de NIS-richtlijn3 en met haar 
voornemen om het toepassingsgebied ervan uit te breiden en de verschillen in de 
toepassing door de lidstaten te verkleinen; wijst op het cruciale belang van het 
waarborgen van de veiligheid, integriteit en veerkracht van kritieke infrastructuur en 
elektronische communicatienetwerken; wijst op het verband tussen sterke 
cyberbeveiliging voor kritieke infrastructuur en elektronische communicatienetwerken 
en de digitale soevereiniteit van de Unie; dringt aan op een voorzichtige benadering van 
de potentiële afhankelijkheid van leveranciers met een hoog risico, met name voor de 
uitrol van 5G-netwerken; herinnert eraan dat de huidige wetgeving van de Unie niet 
voorziet in verplichte cyberbeveiligingsvereisten voor producten en diensten in het 
algemeen; dringt erop aan dat essentiële eisen worden opgenomen in de ontwerpfase 
(beveiliging door ontwerp) en dat passende cyberbeveiligingsnormen en -processen 
worden gebruikt, zowel tijdens de levenscyclus van producten en diensten als in de hele 
toeleveringsketen; dringt aan op versterking van activiteiten die wat betreft kritieke 
infrastructuur van strategisch belang zijn voor de Unie, met inbegrip van technologie en 
onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging, en risicopreventie met betrekking tot de 
uitrol van 5G-netwerken;

14. onderkent dat de ontwikkeling van AI cruciaal is voor het Europese 
concurrentievermogen in het digitale tijdperk; onderstreept dat om de acceptatie van AI 
in Europa te vergroten een gemeenschappelijke Europese benadering nodig is die 
gebaseerd is op een mensgericht gebruik van betrouwbare AI, transparantie en 
duidelijke aansprakelijkheidsregels, teneinde versnippering van de interne markt te 
voorkomen; benadrukt dat menselijke controle altijd mogelijk moet zijn wanneer 
burgers te maken krijgen met geautomatiseerde systemen met een hoog risico om ervoor 
te zorgen dat een geautomatiseerd besluit kan worden geverifieerd en gecorrigeerd; is 

3 Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor 
een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie, PB L 194 
van 19.7.2016, blz. 1.
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ervan overtuigd dat door het creëren van een duidelijk Europees regelgevingskader en 
rechtszekerheid op lange termijn het vertrouwen van consumenten, de overheidssector, 
bedrijven, industrieën en onderzoekssectoren zal toenemen;

15. erkent dat AI een gegevensgestuurde technologie is; is van oordeel dat toegang tot “big 
data” essentieel is voor de ontwikkeling van AI in Europa; erkent dat het toegenomen 
gebruik van met het internet verbonden producten en industriële apparaten niet alleen 
het concurrentievermogen zal vergroten, de ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten mogelijk zal maken en innovatie zal bevorderen, maar ook nieuwe risico’s met 
zich mee zal brengen op het gebied van privacy, informatie en cyberveiligheid; verzoekt 
de Commissie de toegang tot gegevens te herzien en verder te ontwikkelen om ervoor te 
zorgen dat openbare gegevens in open gegevensformaten worden geproduceerd en 
gemakkelijk toegankelijk zijn, met name voor start-ups en kmo’s; dringt aan op een 
nieuwe benadering van gegevensregulering die onderzoek, innovatie en 
concurrentievermogen bevordert door meer rechten op toegang tot en gebruik van 
gegevens toe te kennen wanneer deze worden beschouwd als geanonimiseerd en niet-
gevoelig, samen met duidelijke en evenwichtige regels inzake in de eerste plaats de 
bescherming van grondrechten, intellectuele-eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen; 
wijst erop dat het huidige gebrek aan marktevenwicht tussen kmo’s en platforms die als 
poortwachter fungeren, alsook de beperkte toegang tot gegevens Europese kmo’s nog 
steeds voor uitdagingen stellen; benadrukt de noodzaak om de toegang van kmo’s tot 
gegevens te verbeteren; dringt aan op een faciliterende benadering voor het delen van 
gegevens op vrijwillige basis als overkoepelend beginsel, onder meer door stimulansen 
te bieden om het mogelijk te maken gegevens te delen; onderstreept het belang van 
heldere processen voor markttoelating van producten en een EU-breed beleid voor 
markttoegang van bedrijven; is ingenomen met de nieuwe cloudstrategie van de 
Commissie en het Europees cloudinitiatief; neemt kennis van het arrest Schrems II van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin werd vastgesteld dat het EU-VS-
privacyschild geen passend beschermingsniveau waarborgt in vergelijking met het 
beschermingsniveau dat wordt geboden door de algemene verordening 
gegevensbescherming en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; is 
van mening dat vrij verkeer van gegevens in de hele interne markt nodig is om het 
potentieel van de data-economie ten volle te benutten, en benadrukt dat het in stand 
houden van de gegevensstroom een hoeksteen van de Europese doelstellingen moet 
blijven; herinnert de Commissie eraan dat de trans-Atlantische doorgifte van gegevens 
en gegevensstromen tussen de EU en de VS vergemakkelijkt moeten worden, met 
volledige inachtneming van de wetten en normen van de EU en de lidstaten, dat de 
cloudstrategie en het cloudinitiatief niet in de plaats mogen komen van de benodigde 
rechtszekerheid bij de internationale doorgifte van gegevens en dat altijd moet worden 
voldaan aan de voorwaarden inzake gegevensbescherming, privacy, veiligheid en 
gerechtvaardigde en niet-discriminerende openbare beleidsbelangen; wijst op de 
rechtsonzekerheid waarmee kmo’s, die voornamelijk afhankelijk zijn van 
modelcontractbepalingen, momenteel worden geconfronteerd; wijst op de beperkte 
capaciteit van kmo’s om te voldoen aan de huidige vereisten, zoals beoordelingen door 
derde landen van de gepastheid van het eigen beschermingsniveau, en de negatieve 
gevolgen hiervan voor internationale gegevensstromen, innovatie en groei; dringt er 
daarom op aan dat de Commissie een juridisch zeker kader creëert voor trans-
Atlantische en internationale doorgifte van gegevens, dat de fundamentele rechten van 
de Europese burgers op het gebied van persoonsgegevens en privacy garandeert; 
herinnert de Commissie eraan dat zij heeft toegezegd het beginsel “one in, one out” te 
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zullen toepassen en de administratieve lasten te verlichten;

16. waarschuwt voor overregulering van AI en ontmoedigt de invoering van “one-size-fits-
all”- of “ad-hoc”-benaderingen van regelgeving, die kunnen leiden tot een vertekend 
totaalbeeld of potentiële mazen in de regelgeving; herinnert eraan dat regelgeving 
evenredig en flexibel moet zijn, voortbouwend op de bestaande wetgevingsinstrumenten 
en beste praktijken, behalve voor gebieden met een hoog risico, waarvoor de behoefte 
aan een nieuwe regelgevingsaanpak zorgvuldig moet worden onderzocht en waarbij 
tegelijkertijd de mogelijkheid moet worden opengelaten voor zelfregulering en 
vrijwillige praktijken, en met volledige inachtneming van de beginselen van 
technologische neutraliteit en evenredigheid;

17. is ingenomen met de ondertekening door alle EU-lidstaten van de Verklaring van 
Berlijn over de digitale samenleving en een op waarden gebaseerde digitale overheid; 
onderschrijft de erkenning van de rol van overheidsdiensten bij het aansturen van een op 
waarden gebaseerde digitale transformatie van onze Europese samenlevingen en de 
zeven beginselen van de verklaring; verzoekt de Commissie de verwezenlijking van 
deze zeven beginselen en de uitvoering van de acties en maatregelen met Europese 
middelen te ondersteunen; dringt erop aan dat de overheidssector gebruikmaakt van 
geavanceerde digitale en aanverwante technologieën met als doel overheidsdiensten te 
verbeteren, door ze toegankelijker te maken en de administratieve lasten te 
verminderen, de efficiëntie, transparantie en verantwoordingsplicht te verbeteren en 
betere en innovatieve diensten aan te bieden; onderstreept dat interoperabiliteit 
grensoverschrijdende samenwerking vergemakkelijkt, het ontstaan van nieuwe of de 
consolidatie van zich ontwikkelende gemeenschappelijke overheidsdiensten op 
Unieniveau waarborgt en de ontwikkeling van het Europees digitaal burgerschap 
bevordert; benadrukt dat de invoering en het gebruik van AI en gegevens door de 
overheidssector de weg kan effenen voor innovatie op basis van Europese waarden; 
benadrukt dat AI kan helpen om verkokering tegen te gaan door het koppelen en 
stroomlijnen van overheidsdiensten, teneinde het openbaar bestuur voor burgers en 
bedrijven te verbeteren, en realtime-gegevensstromen voor diensten en besluitvorming 
te bieden; dringt erop aan dat de EU alleen AI goedkeurt die betrouwbaar en 
mensgericht is; dat zij burgers altijd informeert wanneer zij te maken krijgen met een 
geautomatiseerd systeem of wanneer een geautomatiseerd systeem beslissingen neemt 
die van invloed kunnen zijn op hun leven; en dat zij ervoor zorgt dat menselijke 
controle, waarmee elke beslissing kan worden geverifieerd en gecorrigeerd, altijd 
mogelijk is; benadrukt het belang van het verzamelen en beschikbaar stellen van 
openbare gegevens door overheden als een manier om innovatie te bevorderen, de 
evaluatie van toegepast beleid te vergemakkelijken en op gegevens gebaseerde 
besluitvorming te ondersteunen; benadrukt dat gemeenschappelijke normen, modulaire 
architectuur en het gebruik van opensourcesoftware in de overheidssector faciliterend 
werken bij de uitrol en ontwikkeling van strategische digitale instrumenten en 
capaciteiten, en tegelijkertijd het vertrouwen verhogen en de transparantie waarborgen; 
benadrukt dat software, data en instrumenten die door de overheidssector worden 
ontwikkeld of volledig met overheidsmiddelen worden gefinancierd, herbruikbaar en 
vrij toegankelijk moeten zijn zolang dit in overeenstemming is met de grondrechten en 
met de voorschriften inzake de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, 
persoonsgegevens en privacy; ondersteunt de totstandbrenging van een “ecosysteem van 
vertrouwen”, zoals beschreven in het witboek over AI van de Commissie, dat burgers 
voldoende vertrouwen moet geven om AI-toepassingen te gaan gebruiken, alsook 
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voldoende rechtszekerheid aan bedrijven en overheidsinstellingen om AI innovatief toe 
te passen; neemt nota van de toezichthoudende organen en mechanismen die al 
voorhanden zijn in sectoren als de gezondheidszorg, de productiesector, de financiële 
sector en het vervoer; is van mening dat in dit geval versterking van sectorspecifieke 
toezichthouders en een aanvullende horizontale aanpak vereist zijn; wijst op het belang 
van sectorspecifieke strategieën en benaderingen.
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