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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat er in hoog tempo nieuwe technologieën op het gebied van artificiële 
intelligentie (AI) worden ontwikkeld en dat deze technologieën in vele sectoren worden 
gebruikt en de lidstaten, hun burgers en de Europese economie enorme kansen bieden;

B. overwegende dat de noodzaak om een betrouwbaar en veilig kader voor de toepassing 
van AI tot stand te brengen des te dringender is in het licht van de coronacrisis en de 
aanzienlijke impact hiervan op ons leven in die zin dat er veel meer gebruik wordt 
gemaakt van digitale instrumenten;

C. overwegende dat het gebruik van AI ook risico’s met zich meebrengt en vragen opwerpt 
over de ethische aspecten, de omvang en de transparantie van het verzamelen, gebruiken 
en verspreiden van persoonsgegevens;

D. overwegende dat het huidige rechtskader van de EU, waaronder het rechtskader inzake 
consumentenbescherming en de wetgeving inzake productveiligheid en 
-aansprakelijkheid, niet altijd geschikt is om risico’s in verband met AI, robotica en 
aanverwante technologieën doeltreffend aan te pakken;

1. wijst op de noodzaak van een betrouwbaar en veilig kader voor de toepassing van AI, 
dat voortbouwt op bestaande wetgeving; is van mening dat de toepassing van AI in de 
Unie en het gebruik van persoonsgegevens van EU-burgers dat daarmee gepaard gaat, 
in overeenstemming moeten zijn met onze waarden en grondrechten zoals die in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, waaronder de 
menselijke waardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van gegevens en 
veiligheid;

2. wijst erop dat het belangrijk is dat er een AI-omgeving wordt gecreëerd waarin optimaal 
gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van AI-technologieën, waarin de 
eraan verbonden risico’s tot een minimum worden beperkt en, het allerbelangrijkst, 
waarin voorkomen wordt dat deze technologieën voor kwaadaardige doeleinden worden 
gebruikt; benadrukt dat, om rechtsonzekerheid te voorkomen, binnen dit kader passende 
regels moeten worden vastgesteld met betrekking tot aansprakelijkheid, 
verantwoordingsplicht, veiligheid en traceerbaarheid;

3. benadrukt dat AI per definitie gegevensverwerking omvat en dat in het kader van AI het 
EU-recht inzake gegevensbescherming, en met name de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), derhalve moet worden geëerbiedigd;

4. herinnert eraan dat AI vooroordelen en daarmee diverse vormen van discriminatie met 
zich mee kan brengen, op basis van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale 
afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid; brengt in dit verband in herinnering dat de rechten van 
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iedereen volledig moeten worden gewaarborgd en dat initiatieven op het gebied van AI 
op geen enkele wijze tot discriminatie mogen leiden;

5. benadrukt dat dergelijke vooroordelen en discriminatie kunnen voortkomen uit reeds 
bevooroordeelde gegevensreeksen, waarin bestaande vormen van discriminatie die in de 
samenleving voorkomen tot uiting komen; benadrukt dat bij AI vooroordelen die leiden 
tot verboden discriminatie vermeden moeten worden, en dat AI discriminerende 
processen niet mag reproduceren; benadrukt dat bij het ontwerpen van technologieën op 
het gebied van AI rekening moet worden gehouden met deze risico’s, en dat het 
belangrijk is om samen te werken met aanbieders van deze technologieën om 
hardnekkige achterdeurtjes waardoor discriminatie erin kan sluipen, aan te pakken; pleit 
voor ontwerp- en ontwikkelingsteams van AI die net zo divers zijn als de samenleving;

6. benadrukt dat het zeer belangrijk is dat de integriteit en de veiligheid van netwerken van 
onderling verbonden AI en robotica gewaarborgd worden en dat er krachtige 
maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke netwerken 
bestand zijn tegen aanvallen en om inbreuken op de beveiliging, datalekken, 
datavergiftiging, cyberaanvallen en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen;

7. herhaalt dat het belangrijk is om onafhankelijke openbare 
gegevensbeschermingsautoriteiten te voorzien van de nodige en middelen om hen in 
staat te stellen toe te zien op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming 
en deze op doeltreffende wijze te handhaven;

8. wijst erop dat de grondrechten uitsluitend ten volle beschermd kunnen worden als 
algoritmen transparant zijn; wijst erop dat wetgevers zich, gezien de belangrijke 
ethische en juridische implicaties, moeten buigen over de complexe kwestie van 
aansprakelijkheid, met name voor schade aan eigendommen en/of personen, en 
benadrukt dat bij alle AI-toepassingen de aansprakelijkheid moet berusten bij een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon;

9. merkt op dat AI vaak wordt gebruikt voor geautomatiseerde besluitvormingsalgoritmen 
om de aan gebruikers getoonde inhoud te verspreiden en te ordenen; benadrukt dat deze 
algoritmen voor gebruikers een zwarte doos zijn; roept de Commissie op om met 
aanbevelingen te komen om gebruikers meer controle te geven over de inhoud die ze te 
zien krijgen, en te verlangen dat toepassingen op het gebied van AI en 
internetplatformen gebruikers de mogelijkheid bieden ervoor te kiezen om de inhoud in 
een neutrale volgorde te zien te krijgen, zodat zij meer controle hebben over de manier 
waarop inhoud voor hen wordt gerangschikt, alsook de mogelijkheid om inhoud te zien 
die niet is afgestemd op hun gewoonten wat inhoudsconsumptie betreft en de 
mogelijkheid om contentcuratie volledig uit te zetten;

10. benadrukt dat bij de ontwikkeling van AI-systemen de beginselen van transparantie en 
verantwoordingsplicht moeten worden geëerbiedigd en dat de acties en besluiten die 
door de AI-technologie worden bepaald door mensen moeten kunnen worden begrepen; 
onderstreept dat het belangrijk is bij de ontwikkeling van het regelgevingskader voor 
AI-technologieën te zorgen voor een mensgerichte aanpak, om de eerbiediging van de 
grondrechten te waarborgen; benadrukt in verband hiermee dat gebruikers zich bewust 
moeten zijn van de manier waarop hun gegevens worden gebruikt en, wanneer zij 



AD\1224810NL.docx 5/7 PE660.406v02-00

NL

communiceren of interageren met een AI-systeem, daarvan op de hoogte moeten zijn, 
om het inzicht en vertrouwen van de consument in nieuwe technologieën te vergroten;

11. herinnert eraan dat de AVG al voorziet in het recht geïnformeerd te worden over de 
logica die aan gegevensverwerking ten grondslag ligt;

12. herinnert eraan dat personen op grond van artikel 22 van de AVG het recht hebben om 
menselijke tussenkomst te vragen wanneer een besluit op basis van een 
geautomatiseerde verwerking hen wezenlijk treft.
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