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1. Conclusies en aanbevelingen
1.1.
Uit de huidige pandemie hebben we geleerd dat telewerken, thuiswerken en flexibele werkregelingen — tenminste
tot op zekere hoogte — het “nieuwe normaal” blijven. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat onze arbeidswereld steeds meer
bepaald zal worden door digitale bedrijfsmodellen. Bij het opzetten van deze modellen moeten mensen en waarden centraal
staan. In bredere maatschappelijke zin komt het erop aan te garanderen dat ook specifiek kwetsbare groepen aan de digitale
samenleving kunnen meedoen.
1.2.
Naar verwachting zal een voltooide digitale eengemaakte markt in de EU voor 415 miljard euro per jaar bijdragen
aan de economische output van de EU. De digitale transformatie biedt bedrijven in de hele EU aanzienlijke kansen. Daarbij
komt wel dat tal van bedrijven te maken hebben met zeer grote rechtsonzekerheid bij hun grensoverschrijdende activiteiten
en dat ze bovendien de boot dreigen te missen door een gebrek aan toegang of investeringsmiddelen, alsook door
tekortschietende vaardigheden. Dit geldt in het algemeen voor veel kleine en middelgrote ondernemingen en vooral voor
micro-bedrijven.
1.3.
Een van de sleutels tot het succes van een Europese digitale eengemaakte markt is gelegen in openheid voor
technologie bij de regulering van nieuwe digitale bedrijfsmodellen en toepassingen, zoals artificiële intelligentie (AI), en
toegang tot financiering voor innovatie, zodat het midden- en kleinbedrijf van de voordelen van dergelijke nieuwe digitale
toepassingen kan profiteren. Het EESC heeft over AI in het midden- en kleinbedrijf een studie verricht die waardevolle
inzichten kan opleveren (1).
1.4.
Het EESC is al sinds zijn eerste AI-advies uit 2017 prominent aanwezig in het debat over AI en heeft de voorbije
jaren een aantal adviezen over dit thema uitgebracht. Momenteel werkt het aan zijn advies over het voorstel van de
Europese Commissie voor een wet inzake artificiële intelligentie (het “AIA-voorstel”, waarbij AIA staat voor Artificial
Intelligence Act). In dit advies, dat in september aan de voltallige vergadering van het EESC zal worden voorgelegd, zal
nadrukkelijk worden ingegaan op de definitie van AI, die een belangrijke plaats inneemt in het AIA-voorstel.

2. Achtergrond
2.1.
Het komende Sloveense voorzitterschap van de Raad van de EU heeft in het kader van zijn voorgenomen
prioriteiten een aantal voorstellen geformuleerd. Het EESC is op 18 maart 2021 per brief verzocht om hierover met
verkennende adviezen te komen. Het gaat hierbij om EU-beleidskwesties die voor het voorzitterschap van bijzonder belang
zijn.

(1)
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2.2.
Met onderhavig advies reageert het EESC op het verzoek van het Sloveense voorzitterschap van de Raad van de EU
om een verkennend advies op te stellen over de economische en sociale kansen van de digitalisering.

2.3.
In dit verkennend advies wordt een overzicht gegeven van diverse onderwerpen in verband met digitalisering
waaraan in recente of lopende EESC-adviezen aandacht wordt besteed. Er wordt in gereageerd op vier vragen die het
voorzitterschap heeft gesteld over de datagovernanceverordening, de wet inzake digitale diensten en de wet inzake artificiële
intelligentie. Alle andere relevante informatie over deze onderwerpen is te vinden in de desbetreffende EESC-adviezen (2).

3. Algemene opmerkingen
3.1.
De COVID-19-crisis heeft zowel de digitale achterstand van de EU als het enorme potentieel ervan aan het licht
gebracht. We moeten nu meer dan ooit beseffen dat de EU een krachtige digitale eengemaakte markt nodig heeft. Dit houdt
in dat de EU sterker moet worden op gebieden als cloudcomputing, 5G en veilig datagebruik. Om de wereldspelers VS en
China bij te kunnen houden moet worden geïnvesteerd in een sterk digitaal Europa.

3.2.
Naar verwachting zal een voltooide digitale eengemaakte markt in de EU voor 415 miljard euro per jaar bijdragen
aan de economische output van de EU. Preventief onderhoud via voorspellende systemen, digitale platforms en
kwantumcomputing zijn slechts drie voorbeelden van hoe digitale technologieën een belangrijke impact zullen hebben op
de digitalisering van de Europese economie. De digitale transformatie biedt bedrijven in de hele EU aanzienlijke kansen.
Daarbij komt wel dat tal van bedrijven te maken hebben met zeer grote rechtsonzekerheid bij hun grensoverschrijdende
activiteiten en dat ze bovendien de boot dreigen te missen door een gebrek aan toegang of investeringsmiddelen, alsook
door tekortschietende vaardigheden. Dit geldt in het algemeen voor veel kleine en middelgrote ondernemingen en vooral
voor micro-bedrijven.

3.3.
Uit de huidige pandemie hebben we geleerd dat telewerken, thuiswerken en flexibele werkregelingen — tenminste
tot op zekere hoogte — het “nieuwe normaal” blijven. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat onze arbeidswereld steeds meer
bepaald zal worden door digitale bedrijfsmodellen. Bij het opzetten van deze modellen moeten mensen en waarden centraal
staan.

3.4.
In een postpandemische economie moeten we zien te voorkomen dat kleine en middelgrote ondernemingen in
bepaalde, zwaar getroffen sectoren (dienstensectoren, zoals de detailhandel en het toerisme) achteropraken omdat de
investeringsbehoeften te groot zijn (en het spaargeld na ruim een jaar pandemie op is). Deze bedrijven hebben voor de
digitale transformatie en de verdere ontwikkeling van bedrijfsmodellen specifieke steun nodig, wat tot uiting moet komen in
de nationale herstelprogramma’s die aan het EU-herstelfonds zijn gekoppeld. De Europese Commissie moet een
coördinerende rol spelen om versnippering tussen verschillende Europese fondsen te voorkomen en ervoor te zorgen dat
activiteiten en projecten op dit specifieke gebied (digitale transformatie voor kleine en middelgrote ondernemingen) worden
gestroomlijnd.

3.5.
Er moet een adequaat politiek kader zijn om te waarborgen dat kleine en middelgrote ondernemingen kunnen
profiteren van de kansen die de digitalisering biedt. Regelgeving moet alleen worden overwogen indien een ongewenste
ontwikkeling duidelijk kan worden verwacht. Innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen hebben een zekere ruimte nodig om
zich te ontwikkelen. Overhaaste of strenge Europese regelgeving benadeelt Europese ondernemingen, met name het
midden- en kleinbedrijf, ten opzichte van internationale ondernemingen die in de rest van de wereld actief zijn.

3.6.
In bepaalde sectoren, met name de dienstensector (detailhandel, toerisme, horeca), is er echter dringend behoefte
aan een regelgevingskader dat desinformatie in de digitale ruimte helpt bestrijden en het mogelijk maakt om op te treden
tegen bijvoorbeeld nepbeoordelingen, die voor bedrijven zeer schadelijk kunnen zijn. Het EESC is in zijn zeer recente
advies over de wet inzake digitale diensten (3) nader ingegaan op deze kwesties, die vooral op digitale platforms spelen.

3.7.
De voortschrijdende technische ontwikkeling en de digitale transformatie van de economie brengen ook bepaalde
risico’s met zich mee die in het oog moeten worden gehouden om het potentieel ervan ten volle te benutten. In dit verband
moet gegarandeerd worden dat de technologische vooruitgang en de digitalisering ook gepaard gaan met mechanismen om
de digitale uitsluiting van specifiek kwetsbare groepen tegen te gaan.

(2)
(3)

Datagovernanceverordening; Wet inzake digitale diensten; Wet inzake artificiële intelligentie.
Wet inzake digitale diensten.
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3.8.
Het EESC is al sinds zijn eerste AI-advies uit 2017 (4) prominent aanwezig in het debat over AI en heeft de voorbije
jaren een aantal adviezen over dit thema uitgebracht (5). Het EESC pleit steevast voor een “human-in-command”-benadering
van AI, waarbij de mens in technisch opzicht toezicht op AI houdt en in staat blijft om te beslissen of, wanneer en hoe AI in
onze bredere samenleving wordt gebruikt. Het EESC heeft de in 2018 gepubliceerde Europese AI-strategie verwelkomd, net
als de mededeling van de Commissie over de ethische richtsnoeren voor betrouwbare AI. Ook is het ermee ingenomen dat
de Commissie de zeven vereisten voor betrouwbare AI heeft onderschreven. Verder heeft het EESC gewezen op onder meer
het effect van AI op de werkgelegenheid, het belang van het vinden van het juiste evenwicht tussen regelgeving,
zelfregulering en ethische richtsnoeren, en de impact van AI op consumenten.
3.9.
Het EESC werkt momenteel aan zijn advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een wet inzake
artificiële intelligentie (“AIA-voorstel”) (6); dit advies zal in september aan de voltallige vergadering van het EESC worden
voorgelegd. Het EESC heeft zijn officiële standpunt over het AIA-voorstel nog niet vastgesteld, maar kan wel een aantal
overwegingen naar voren brengen ten aanzien van de specifieke vraag van het Sloveense voorzitterschap over de definitie
van AI in het AIA-voorstel.
3.10.
Wat de werkvloer betreft, is het zaak om als basisbeginsel in het tijdperk van digitalisering fatsoenlijk werk voor
alle werknemers te waarborgen. In bedrijven moeten werknemers en hun vertegenwoordigers in een vroeg stadium worden
betrokken bij de uitrol van AI die rechtstreeks van invloed is op werknemers, en moeten zij meebepalen hoe de AI in
kwestie moet worden gebruikt. Werknemers moeten tijdig en met oog voor de toekomst worden opgeleid voor de nieuwe
banen in de digitale arbeidswereld.

4. Specifieke opmerkingen
4.1.
Het voorzitterschap beschouwt artificiële intelligentie als het belangrijkste aspect van de digitalisering. Ook de
integratie van geavanceerde technologieën in de samenleving en de overgang naar een gigabitmaatschappij zijn zeer
belangrijke punten. Met opkomende technologieën zoals AI en de data-economie kan de EU de crisis snel te boven komen
en tot “s werelds toonaangevende digitale samenleving uitgroeien.
4.2.

Het voorzitterschap heeft het EESC verzocht om vier specifieke vragen te beantwoorden:

— Met de datagovernanceverordening worden nieuwe bedrijfsmodellen geïntroduceerd, zoals aanbieders van gegevens
uitwisselingsdiensten, die het gebruik van gegevens zullen stimuleren. Hoe denkt het EESC over de economische
gevolgen van dergelijke diensten?
— De datagovernanceverordening introduceert gegevensaltruïsme-organisaties, die het gemakkelijker maken om door
natuurlijke en rechtspersonen beschikbaar gestelde gegevens te hergebruiken. Dit zal ook de levering van nieuwe
diensten mogelijk maken, waaronder het verzamelen van door natuurlijke personen geproduceerde gegevens voor
doelstellingen van algemeen belang. Hoe denkt het EESC hierover?
— Hoe denkt het EESC over het voorstel voor een passende definitie van artificiële intelligentie (opgenomen in de
voorgestelde wet inzake artificiële intelligentie van april 2021)?
— Hoe denkt het EESC over de wet inzake digitale diensten?
4.3.
Met de datagovernanceverordening worden nieuwe bedrijfsmodellen geïntroduceerd, zoals aanbieders van
gegevensuitwisselingsdiensten, die het gebruik van gegevens zullen stimuleren. Hoe denkt het EESC over de economische
gevolgen van dergelijke diensten? (7)
4.3.1.
Het EESC acht de datagovernanceverordening nuttig en nodig, omdat de verwerking, opslag en uitwisseling van
digitale gegevens steeds belangrijker worden, niet alleen in economisch maar ook in sociaal en maatschappelijk opzicht, en
burgers, overheden en bedrijven daar binnen een complexe en uitvoerige wettelijke context mee te maken hebben.

(4)
(5)
(6)
(7)

PB C 288 van 31.8.2017, blz. 1.
PB C 440 van 6.12.2018, blz. 1; PB C 440 van 6.12.2018, blz. 51; PB C 240 van 16.7.2019, blz. 51; PB C 47 van 11.2.2020,
blz. 64; PB C 364 van 28.10.2020, blz. 87.
Wet inzake artificiële intelligentie.
Datagovernanceverordening.
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4.3.2.
Het EESC erkent het nut van een coöperatief model voor het beheer en de uitwisseling van gegevens; dit kan nl.
zeer nuttig zijn voor een neutraal en gedeeld gegevensbeheer. In dit verband spoort het EESC de Commissie en de lidstaten
aan om kleine en middelgrote ondernemingen te steunen bij het ontwikkelen van initiatieven om coöperatieve organisaties
voor het beheer en de uitwisseling van gegevens op te zetten.

4.3.3.
Coöperaties en andere op samenwerking gebaseerde structuren lijken heel geschikt voor het beheer van
activiteiten op het gebied van gegevensbemiddeling, -uitwisseling en -deling tussen burgers (werknemers, consumenten,
ondernemers) en bedrijven, Met name in het geval van coöperaties kunnen de belangen van de betrokkenen (“data subjects”)
samenvallen met de belangen van de gegevenshouder (“data holder”), die in dit geval eigendom is van de betrokkenen,
waardoor deze structuren dus kunnen leiden tot een gezamenlijke participatieve governance van burgers, bedrijven en
ondernemers, die de dubbele rol kunnen spelen van zowel verstrekkers als gebruikers van gegevens. Dit kan bevorderlijk
zijn voor een klimaat van vertrouwen en openheid, dat een noodzakelijke voorwaarde is voor goede datagovernance op de
Europese digitale eengemaakte markt.

4.4.
De datagovernanceverordening introduceert gegevensaltruïsme-organisaties, die het gemakkelijker maken om door
natuurlijke en rechtspersonen beschikbaar gestelde gegevens te hergebruiken. Dit zal ook de levering van nieuwe diensten
mogelijk maken, waaronder het verzamelen van door natuurlijke personen geproduceerde gegevens voor doelstellingen van
algemeen belang. Hoe denkt het EESC hierover? (8)

4.4.1.
Het EESC is ingenomen met het voorstel om te voorzien in regels voor organisaties die zich bezighouden met
“gegevensaltruïsme”. Het is het eens met de in het voorstel opgenomen bepaling dat deze organisaties rechtspersoonlijkheid
moeten hebben als entiteiten die op non-profitbasis en in het algemeen belang te werk gaan, en bovenal dat ze autonoom
en onafhankelijk moeten zijn, met name van organisaties die met het beheer van gegevens commerciële doelen nastreven c.
q. winst proberen te maken.

4.4.2.
Met deze vereisten, in combinatie met de instelling van een speciaal openbaar register van dit soort organisaties,
wordt adequaat tegemoetgekomen aan de noodzaak van transparantie en bescherming van de rechten en belangen van de
burgers en bedrijven die betrokken zijn bij gegevensaltruïsme. Aldus wordt het vertrouwen van alle belanghebbenden
vergroot.

4.5.
Hoe denkt het EESC over het voorstel voor een passende definitie van artificiële intelligentie (opgenomen in de
voorgestelde wet inzake artificiële intelligentie van april 2021)?

4.5.1.
Het EESC vindt het een goede zaak dat de Europese Commissie in haar recente AI-wetgevingsvoorstel duidelijk
heeft aangegeven dat grondrechten en Europese waarden centraal staan in de Europese aanpak van AI. Veel van de
aanbevelingen die het EESC de afgelopen jaren heeft gedaan, zijn in dit voorstel terug te vinden.

4.5.2.
Om te reageren op het voorstel werkt het EESC momenteel aan een apart advies, waarin het nadrukkelijk zal
ingaan op de definitie van AI zoals die in het AIA-voorstel wordt gegeven, want die neemt hierin een belangrijke plaats in.

4.5.3.
Om te beginnen wil het EESC erop wijzen dat het begrip “AI” nog steeds omstreden is, aangezien er geen algemeen
aanvaarde definitie bestaat. Een complicerende factor is dat juridische definities verschillen van zuiver wetenschappelijke
definities, in die zin dat zij moeten voldoen aan een aantal vereisten (waaronder inclusiviteit, nauwkeurigheid, volledigheid,
uitvoerbaarheid en duurzaamheid), waarvan sommige wettelijk bindend zijn en andere als goede regelgevingspraktijk
worden beschouwd.

4.5.4.
Enerzijds wordt in het AIA-voorstel niet alleen gekeken naar de technologie zelf, maar ook naar waarvoor en hoe
zij wordt gebruikt. Anderzijds bevat het een specifieke definitie van AI, met inbegrip van een lijst van AI-technieken die
binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen. Als zodanig lijkt het AIA-voorstel op twee gedachten te hinken. Of
deze enigszins ambivalente benadering zal volstaan om de specifieke uitdagingen van AI adequaat aan te pakken en de
mogelijkheden ervan te bevorderen, zal in het komende EESC-advies over het AIA-voorstel uitvoeriger worden besproken.

(8)
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Hoe denkt het EESC over de wet inzake digitale diensten? (9)

4.6.1.
Het EESC is ingenomen met het voorstel voor een eengemaakte markt voor digitale diensten nu er in de
informatiemaatschappij nieuwe en innovatieve digitale diensten zijn ontstaan die het dagelijks leven van de EU-burgers
veranderen en die de manier waarop zij communiceren, verbinding maken, consumeren en zakendoen vormgeven en
transformeren.
4.6.2.
Het EESC steunt de inspanningen van de Commissie om te voorkomen dat de interne markt door een wildgroei
aan nationale regels en voorschriften versnipperd raakt, en dringt erop aan dat het uitputtende karakter van de wet inzake
digitale diensten duidelijk wordt benadrukt. Dit is een kans om mondiale normen voor digitale markten vast te stellen die
Europa kunnen binnenloodsen in dit nieuwe tijdperk, en zo een hoog niveau van consumentenveiligheid en -bescherming
te waarborgen.
4.6.3.
Het EESC roept de Commissie en de lidstaten op om een redelijk tijdschema vast te stellen voor de organisatie van
de discussie en een inclusieve openbare raadpleging en de uitvoering van de verordening en de strategie. Het is van
fundamenteel belang dat sociale partners en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij dit proces om voor alle
actoren een gelijk speelveld tot stand te brengen.
4.6.4.
Het EESC is verheugd over de grotere transparantie van aanbevelingssystemen en reclame, die ervoor zorgen dat
consumenten alleen de advertenties te zien krijgen die zij willen.
4.6.5.
Het EESC stelt vast dat er veel tekortkomingen zijn met betrekking tot het beginsel van het land van oorsprong en
dringt erop aan dat zorgvuldig wordt gekeken naar alternatieve methoden, zoals het beginsel van het land van bestemming,
met name voor belasting-, arbeids- en consumentenkwesties, tenzij er op EU-niveau een strengere regelgeving komt om
eerlijke concurrentie en een zo hoog mogelijk niveau van consumentenbescherming te waarborgen.
4.6.6.
Het EESC zou graag zien dat er een adequaat kader wordt ontwikkeld om bedrijven in staat te stellen de billijkheid,
betrouwbaarheid en veiligheid van hun AI-systemen te garanderen, met het hoogst mogelijke niveau van bescherming van
consumenten en werknemers.
4.6.7.
De vrijstelling van aansprakelijkheid voor hostingdiensten mag alleen komen te vervallen voor inhoud die
duidelijk illegaal is of die bij rechterlijke beslissing als illegaal is aangemerkt. Het EESC beveelt aan om een positieve
aansprakelijkheidsregeling in te voeren en deze in bepaalde omstandigheden op onlinemarktplaatsen toe te passen.
4.6.8.
Het EESC vestigt de aandacht op de enorme taak om te zorgen voor een goede coördinatie tussen alle relevante
instrumenten en initiatieven in de context van een bredere regelgevingsaanpak van de platformeconomie. Er is een goed
overzicht nodig van de wijze waarop deze verschillende perspectieven die van invloed zijn op de DSA, met elkaar in
evenwicht kunnen worden gebracht.
4.6.9.
Het EESC beschouwt belastingen (10), gegevensbeheer, arbeidsstatus, arbeidsvoorwaarden en consumentenbescher
ming als factoren die belangrijk zijn voor de soms oneerlijke concurrentie in de digitale economie, en die speciale aandacht
verdienen.
Brussel, 7 juli 2021.
Voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
Christa SCHWENG

(9)
(10)

Wet inzake digitale diensten.
PB C 367 van10.10.2018, blz. 73.

