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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de artikelen 2 en 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien de artikelen 10, 19, 21 en 167 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien het recht om een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten, zoals 
neergelegd in de artikelen 20 en 227 VWEU, en in artikel 44 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de artikelen 21 en 22 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gezien de preambule bij het VEU,

– gezien het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de 
Raad van Europa, Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, en het Europees Handvest voor regionale talen of 
talen van minderheden,

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming1 
(richtlijn inzake rassengelijkheid),

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep2 (de richtlijn inzake 
gelijke behandeling in arbeid),

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)3, 
en Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad4,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese 
Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 

1  PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
2  PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
3  PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
4  PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89.
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Regio’s van 11 december 2019 over de Europese Green Deal,

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over 
civielrechtelijke regels inzake robotica5,

– gezien de aanbeveling van de OESO-Raad betreffende kunstmatige intelligentie, die op 
22 mei 2019 werd aangenomen,

A. overwegende dat het mensen zijn die zogenaamde “kunstmatige intelligentie”, robotica 
en aanverwante technologieën ontwikkelen en ontwerpen en dat hun keuzes bepalen of 
de mogelijkheden van de technologie ten goede komen aan de samenleving;

B. overwegende dat de verantwoordingsplicht in verband met algoritmen betekent dat er 
technische en operationele maatregelen moeten worden toegepast die transparantie, 
duidelijk toegewezen verantwoordelijkheidsketens en non-discriminatie aan de hand 
van geautomatiseerde besluitvorming of berekeningen van waarschijnlijk individueel 
gedrag garanderen; overwegende dat transparantie moet inhouden dat aan personen 
nuttige informatie wordt verstrekt over de onderliggende logica, het belang en de 
verwachte gevolgen; overwegende dat deze informatie onder meer gegevens moet 
omvatten die worden gebruikt voor opleiding op het gebied van AI, en personen in staat 
moet stellen de besluiten die hen aangaan te begrijpen en te volgen;

C. overwegende dat er ernstige bezorgdheid bestaat dat het huidige rechtskader van de EU, 
met inbegrip van het acquis op het gebied van het consumentenrecht, de wetgeving 
inzake productveiligheid en markttoezicht, en de wetgeving ter bestrijding van 
discriminatie, niet altijd geschikt is om de door kunstmatige intelligentie, robotica en 
aanverwante technologieën gecreëerde risico’s doeltreffend aan te pakken;

D. overwegende dat kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën 
ernstige implicaties kunnen hebben voor de materiële en immateriële goederen van 
personen, groepen en de samenleving als geheel, en dat deze individuele en collectieve 
schadelijke gevolgen in de reacties van de wetgevende macht moeten worden 
weerspiegeld;

E. overwegende dat terdege moet worden nagedacht over bestuurskwesties in verband met 
de inzet van AI in de publieke sector voor wat betreft de implicaties voor de democratie, 
met name de democratische legitimiteit, verantwoordingsplicht, betekenisvolle 
betrokkenheid van het publiek en toezicht;

F. overwegende dat gegevensanalyse en AI een almaar grotere invloed hebben op de 
informatie die aan burgers ter beschikking wordt gesteld; overwegende dat deze 
technieken, wanneer er misbruik van wordt gemaakt, het fundamentele recht op 
informatie, persvrijheid en pluralisme in gevaar kunnen brengen;

G. overwegende dat ethische richtsnoeren, zoals de beginselen die zijn goedgekeurd door 
de deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie, een goed 
uitgangspunt vormen maar niet toereikend zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven eerlijk 

5  PB C 252 van 18.7.2018, blz. 239
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handelen en doeltreffende consumentenbescherming garanderen;

1. onderstreept dat burgers, de particuliere en de openbare sector, academici en de 
academische gemeenschap de mogelijkheden en kansen van kunstmatige intelligentie 
alleen ten volle kunnen benutten als het publieke vertrouwen in deze technologieën 
wordt gewaarborgd door middel van strikte handhaving van de grondrechten, naleving 
van de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en rechtszekerheid voor alle 
betrokken actoren; benadrukt dat persoonsgegevens uitsluitend mogen worden verwerkt 
op grond van een van de rechtsgrondslagen van artikel 6 van 
Verordening (EU) 2016/679; is van mening dat transparantie en een goede 
informatieverstrekking aan de betrokkenen van essentieel belang zijn om het publieke 
vertrouwen te versterken en de individuele rechten te beschermen;

2. onderstreept dat naleving van de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming, 
samen met strenge wetenschappelijke, ethische en juridische normen, en methoden voor 
democratisch toezicht, van essentieel belang zijn om vertrouwen te scheppen in AI-
oplossingen en de betrouwbaarheid ervan; benadrukt voorts dat de informatie die door 
AI wordt gegenereerd, geen onpartijdig overzicht biedt over welk onderwerp dan ook en 
slechts zo betrouwbaar is als de onderliggende gegevens toelaten; benadrukt dat 
voorspellende analyses op basis van AI alleen een statistische waarschijnlijkheid 
kunnen opleveren en bijgevolg niet altijd precies het gedrag van een persoon kunnen 
voorspellen; benadrukt daarom dat solide wetenschappelijke, ethische en juridische 
normen van essentieel belang zijn voor het beheren van de gegevensverzameling en 
voor het beoordelen van de resultaten van een dergelijke AI-analyse;

3. is van mening dat elk kader van ethische beginselen voor de ontwikkeling, de 
toepassing en het gebruik van AI, robotica en aanverwante technologieën volledig in 
overeenstemming moet zijn met het Handvest van de grondrechten van de EU en dus de 
menselijke waardigheid, autonomie en zelfbeschikking van het individu moet 
eerbiedigen, schade moet voorkomen, eerlijkheid, inclusie en transparantie moet 
bevorderen, vooroordelen en discriminatie, ook van minderheidsgroepen, moet 
elimineren en moet voldoen aan de beginselen van beperking van de negatieve externe 
effecten van de gebruikte technologie, van de verklaarbaarheid van technologieën en de 
garantie dat de technologieën er zijn om mensen te dienen en niet om hen te vervangen 
of te beslissen, met als uiteindelijk doel het welzijn van de mens voor iedereen in 
toenemende mate te bevorderen;

4. wijst op de asymmetrie tussen degenen die AI-technologieën gebruiken en degenen die 
er interactie mee hebben en er afhankelijk van zijn; benadrukt in dit verband dat het 
vertrouwen van de burgers in AI alleen kan worden opgebouwd op basis van een kader 
dat standaard wordt toegepast en eveneens ethisch is (“ethics by default and by 
design”), dat garandeert dat alle AI die in werking wordt gesteld volledig voldoet aan en 
in overeenstemming is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
het recht van de Unie en de Verdragen; is van mening dat dit in overeenstemming moet 
zijn met het voorzorgsbeginsel dat ten grondslag ligt aan de EU-wetgeving en dat het de 
kern moet vormen van elk kader voor AI; vraagt in dit verband om een duidelijk en 
samenhangend governancemodel aan de hand waarvan bedrijven en innovatoren 
kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën verder kunnen 
ontwikkelen; 
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5. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten om het publiek bewust te maken van de 
risico’s en mogelijkheden van het gebruik van AI als een ethische vereiste;

6. is van mening dat het huidige rechtskader van de Unie, met name op het gebied van 
bescherming en privacy en persoonsgegevens, volledig van toepassing zal moeten zijn 
op AI, robotica en aanverwante technologieën en regelmatig zal moeten worden herzien 
en gecontroleerd en waar nodig zal moeten worden bijgewerkt om de risico’s van 
kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën doeltreffend aan te 
pakken, en meent dat het in dit verband gebaat zou kunnen zijn bij een aanvulling met 
krachtige ethische grondbeginselen; wijst erop dat er, waar het voorbarig zou zijn 
rechtshandelingen vast te stellen, gebruik moet worden gemaakt van een kader van niet-
bindende voorschriften; 

7. verwacht dat de Commissie in het aanstaande wetgevingsvoorstel als follow-up van het 
Witboek over kunstmatige intelligentie een sterk ethisch kader integreert dat ook 
handelt over veiligheid, aansprakelijkheid en grondrechten en dat de kansen van AI-
technologieën zoveel mogelijk benut en de risico’s ervan zoveel mogelijk beperkt; 
verwacht dat het aanstaande wetgevingsvoorstel beleidsoplossingen zal omvatten voor 
de belangrijkste erkende risico’s van kunstmatig intelligentie, onder meer de ethische 
verzameling en het ethische gebruik van big data, de kwestie van algoritmische 
transparantie, en algoritmische vertekening; verzoekt de Commissie criteria en 
indicatoren te ontwikkelen om AI-technologie een keurmerk te geven, teneinde de 
transparantie, verklaarbaarheid en verantwoordingsplicht te stimuleren en ontwikkelaars 
aan te zetten tot aanvullende voorzorgsmaatregelen; beklemtoont dat er moet worden 
geïnvesteerd in de integratie van niet-technische, op de maatschappelijke context 
afgestemde disciplines in AI-studies en -onderzoek;

8. herinnert eraan dat AI, afhankelijk van de wijze waarop deze wordt ontwikkeld, 
gebruikt en toegepast, vooroordelen kan creëren en versterken, onder meer door 
inherente vooroordelen in de onderliggende datasets, en dus verschillende vormen van 
geautomatiseerde discriminatie, waaronder indirecte discriminatie, kan creëren met 
name ten aanzien van groepen mensen met vergelijkbare kenmerken; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten alle mogelijke maatregelen te nemen om dergelijke 
vooroordelen te voorkomen en de volledige bescherming van de grondrechten te 
waarborgen;

9. merkt op dat het vakgebied van AI, robotica en aanverwante technologieën opvallend 
homogeen is, met een gebrek aan diversiteit; erkent dat ervoor moet worden gezorgd dat 
de teams die deze systemen ontwerpen, ontwikkelen, testen, onderhouden, uitrollen en 
aankopen, de diversiteit van het gebruik ervan en van de samenleving in het algemeen 
weerspiegelen om te garanderen dat vooroordelen niet onbewust in deze technologieën 
worden “ingebouwd”;

10. is van mening dat doeltreffende samenwerking en ethische normen over de grenzen 
heen alleen kunnen worden bereikt als alle belanghebbenden zich ertoe verbinden te 
zorgen voor een menselijke controle en menselijk toezicht, technische robuustheid en 
veiligheid, transparantie en verantwoordingsplicht, diversiteit, non-discriminatie en 
billijkheid, maatschappelijk en ecologisch welzijn en eerbiediging van de gevestigde 
beginselen van privacy, en gegevensbeheer en gegevensbescherming - met name die 
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welke zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 (AVG);

11. dringt aan op een risicogebaseerde en toekomstgerichte aanpak van de regulering van 
kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën, met inbegrip van 
technologieneutrale normen voor alle sectoren, met waar nodig sectorspecifieke 
normen; is er vast van overtuigd dat een EU-breed werkbaar ethisch kader moet gelden 
voor iedereen die van plan is AI-toepassingen te ontwikkelen of te exploiteren in de 
Unie, om versnippering te voorkomen; verzoekt de Unie een sterke en transparante 
samenwerking en kennisuitwisseling tussen de openbare en de particuliere sector te 
bevorderen, met als doel goede praktijken te creëren en toepassingen van AI met hoge 
risico’s op te sporen;

12. is voorstander van een vrijwillige digitale verantwoordingsplicht voor ondernemingen; 
is van mening dat de Unie steun dient te verlenen aan grote ondernemingen die naar 
eigen keuze ethisch gebruikmaken van digitale technologieën en AI in hun bedrijven; 
acht het noodzakelijk dat de Unie grote ondernemingen ertoe aanspoort proactief een 
platform op te richten waarop hun bedrijven ervaringen met ethische digitalisering 
uitwisselen, en de acties en strategieën van deelnemende bedrijven te coördineren;

13. benadrukt dat de bescherming van netwerken van onderling verbonden AI en robotica 
belangrijk is en dat sterke maatregelen moeten worden genomen om inbreuken op de 
beveiliging, gegevenslekken, datavergiftiging, cyberaanvallen en misbruik van 
persoonsgegevens te verhinderen en dat dit vereist dat de relevante agentschappen, 
organen en instellingen op zowel Europees als nationaal niveau samenwerken en ook 
samenwerken met de eindgebruikers van deze technologieën; roept de Commissie en de 
lidstaten op ervoor te zorgen dat de Europese waarden en de eerbiediging van de 
grondrechten te allen tijde in acht worden genomen bij de ontwikkeling en toepassing 
van AI-technologie, teneinde de veiligheid en veerkracht van de digitale infrastructuur 
van de EU te waarborgen;

14. wijst in dit verband op de bepalingen die zijn vastgesteld in Verordening 2019/881 van 
het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa en de cyberbeveiligingswet, met name 
op de rol van Enisa om het publiek bewuster te maken van onder meer 
cyberbeveiligingsrisico’s en criminele onlineactiviteiten en daarover voorlichting te 
geven aan eindgebruikers, en om essentiële maatregelen voor gegevensbescherming te 
bevorderen; erkent de toegevoegde waarde van dit EU-agentschap in dit verband;

15. beklemtoont dat het kwaadwillig gebruik van AI een risico kan vormen voor de 
waarden van onze democratieën en voor de grondrechten van de burgers van de 
Europese Unie; verzoekt de Commissie een kader voor te stellen dat degenen straft die, 
aan de hand van deze technologie, de perceptie van de werkelijkheid vervormen met 
desinformatiecampagnes of die cyberaanvallen uitlokken om de digitale cyberveiligheid 
te schenden;

16. merkt op dat AI, robotica en aanverwante technologieën op het gebied van 
rechtshandhaving en grenscontrole de openbare orde en veiligheid kunnen verbeteren, 
maar ook uitgebreide en strenge publieke toetsing vereisen en een zo groot mogelijke 
transparantie, zowel wat betreft de risicobeoordeling van individuele toepassingen, 
alsook een algemeen overzicht van het gebruik van AI, robotica en aanverwante 
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technologieën op het gebied van wetshandhaving en grenscontrole;  is van mening dat 
deze technologieën aanzienlijke ethische risico’s met zich meebrengen die adequaat 
moeten worden aangepakt, gelet op de mogelijke negatieve gevolgen voor personen, 
met name voor hun recht op privacy, gegevensbescherming en non-discriminatie; 
benadrukt dat het misbruik van deze technologieën een directe bedreiging voor de 
democratie kan worden en dat bij de uitrol en het gebruik ervan de beginselen van 
evenredigheid en noodzakelijkheid moeten worden nageleefd, evenals het Handvest van 
de grondrechten en het relevante secundaire Unierecht zoals de voorschriften van de EU 
inzake gegevensbescherming; benadrukt dat AI nooit in de plaats mag komen van de 
mens bij het uitvaardigen van vonnissen; benadrukt dat voor beslissingen, zoals 
vrijlating op borgtocht of met een proeftijd, gehoord worden voor de rechter, of voor 
uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissingen die rechtsgevolgen 
hebben voor personen of die hen in aanzienlijke mate treffen, altijd een zinvolle toetsing 
en beoordeling door een mens vereist is;

17. waarschuwt dat, gezien het intrusieve karakter van de besluiten en maatregelen die de 
rechtshandhavingsautoriteiten – onder meer aan de hand van gegevensverwerking en AI 
– nemen, de grootste voorzichtigheid moet worden betracht teneinde onwettige 
discriminatie te voorkomen evenals het in het oog houden van bepaalde personen of 
groepen die worden gedefinieerd met verwijzing naar hun ras, kleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische eigenschappen, taal, geloof of overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, geslacht, genderexpressie of -
identiteit, seksuele geaardheid, verblijfsstatuut, gezondheid of het behoren tot een 
nationale minderheid die vaak het mikpunt is van etnische profilering of intensiever 
politiewerk door de rechtshandhavingsinstanties, evenals personen die herkenbaar zijn 
aan bepaalde kenmerken; pleit voor passende opleiding van de eerstelijnsmedewerkers 
die gegevens verzamelen en de gebruikers van inlichtingen die uit AI worden afgeleid;

18. wijst erop dat de mogelijkheden die deze technologieën bieden om persoonsgegevens en 
niet-persoonsgegevens te gebruiken om mensen in categorieën in te delen en op 
microniveau te benaderen, de kwetsbaarheden van personen vast te stellen of 
nauwkeurige voorspellende kennis te benutten, moeten worden gecompenseerd door 
toepassing van de beginselen van gegevensbescherming en privacy, zoals 
gegevensminimalisatie, het recht om bezwaar te maken tegen profilering en het recht 
om de eigen gegevens te controleren, het recht om uitleg te krijgen over een besluit dat 
is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming en privacy door ontwerp, en van de 
beginselen van evenredigheid, noodzaak en strikte doelbinding; wijst erop dat bepaalde 
modellen van voorspellend politiewerk weliswaar meer rekening houden met de privacy 
dan andere, bijvoorbeeld wanneer er op basis van kansberekening voorspellingen 
worden gedaan over plaatsen of gebeurtenissen en niet over personen, maar dat 
systemen van voorspellend politiewerk klaarblijkelijk hebben geleid tot een verergering 
van overdreven rechtshandhaving op grond van bestaande vooringenomenheid, zoals 
etnische profilering, of vooroordelen ten aanzien van mensen met een migratie- of 
arbeidersachtergrond, ook als de feitelijke misdaadcijfers die vooroordelen 
tegenspreken;

19. benadrukt dat de burgers het recht hebben om te vertrouwen op de technologie die zij 
gebruiken, en op de technologie die door anderen wordt gebruikt; onderstreept dat AI en 
robotica niet immuun zijn voor het maken van fouten, en benadrukt daarom het belang 
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van het recht op uitleg wanneer personen worden onderworpen aan algoritmische 
besluitvorming, alsook de noodzaak van transparante algoritmen, aangezien 
transparantie inzake de onderliggende logica van een algoritme zeer relevant is voor de 
betrokkenen, met het oog op volledige bescherming van hun grondrechten; is van 
mening dat de wetgevers zich moeten beraden over de complexe kwestie van 
aansprakelijkheid en dat de aansprakelijkheid in alle AI-toepassingen altijd moet 
berusten bij een natuurlijke of rechtspersoon; 

20. onderstreept dat kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën 
mondiale technologieën zijn en dat deze normen overal ter wereld moeten worden 
goedgekeurd om ervoor te zorgen dat de toekomstige ontwikkeling ervan afgestemd is 
op de Europese waarden en ethische normen; verzoekt de Commissie op internationale 
fora aan AI-diplomatie te doen met gelijkgestemde partners zoals de Verenigde Staten, 
de G7, de G20 en de OESO, om gemeenschappelijke ethische normen en richtsnoeren 
voor de ontwikkeling van AI, robotica en aanverwante technologieën vast te stellen;

21 benadrukt dat er een duidelijk kader moet worden ingevoerd voor het gebruik van AI 
door socialemediaplatforms, evenals transparantievoorschriften voor de gebruikte 
algoritmen en de kalibratie van die algoritmen, om buitensporige verwijderingen van 
inhoud en alle vormen van filtering of censuur op het internet te voorkomen;

22 merkt op dat AI kan worden ingezet om gezichts- en audiovisuele kenmerken te 
manipuleren, wat vaak “deepfakes” wordt genoemd; wijst erop dat deze techniek kan 
worden gebruikt om verkiezingen te manipuleren, desinformatie te verspreiden alsook 
voor andere ongewenste acties; vraagt de Commissie daarom haar ethisch kader te 
gebruiken om een verplichting op te leggen waarbij in alle deepfake-materialen of 
andere realistisch gemaakte synthetische video’s moet worden vermeld dat zij geen 
originelen zijn en een strikte beperking in te voeren wanneer zij worden gebruikt voor 
verkiezingsdoeleinden;

23. stelt voor om, als integraal onderdeel van dat agentschap of ermee geassocieerd, een 
kenniscentrum op te richten, waarin de academische wereld, onderzoeksinstellingen, het 
bedrijfsleven en individuele deskundigen op Unieniveau worden bijeengebracht, om de 
uitwisseling van kennis en technische expertise te bevorderen en samenwerking binnen 
de EU en erbuiten te faciliteren;

24. wijst op het belang van taalkundige en culturele diversiteit; verzoekt de Commissie 
daarom haar ethisch kader te gebruiken om ervoor te zorgen dat AI deze diversiteit niet 
beperkt, maar toegang blijft bieden tot een brede waaier van inhoud die niet één taal 
en/of cultureel model zou oververtegenwoordigen, en vraagt haar tevens alle pogingen 
van algoritmen te veroordelen die deze diversiteit zouden doen inkrimpen en zouden 
leiden tot een aanbod van inhoud die overeenkomt met enkele reeds bestaande patronen 
of tot het ontstaan van “echokamers” die de toegang tot meer diversiteit zouden 
verhinderen;

25. beveelt de Commissie aan om aan te tonen dat zij haar gecoördineerde plan inzake AI 
duidelijk heeft herzien, beoordeeld en aangepast om de ernstige implicaties van AI voor 
de grondrechten aan te pakken en om te beschrijven hoe dergelijke risico’s zullen 
worden beperkt in de wetgevingsaanpak van de EU en in de uitvoering van nationale 
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