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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. aicina Komisiju steidzami veikt visaptverošu novērtējumu par robotikas ietekmi uz 

darbvietu skaitu un veidu un par pastāvošo darbvietu kvalitātes un kompetences 

profiliem, apkopot datus par jaunajiem nodarbinātības veidiem, lai pēc iespējas labāk 

saprastu, pirmkārt, vai robotikas izplatīšanās per se rada labklājību un progresu, vai tā 

padara cilvēku darbu nevajadzīgu tradicionālajā ražošanas un pakalpojumu struktūrā un, 

ja tā, kādi nosacījumi ir vajadzīgi papildus finansiālajai drošībai, lai panāktu, ka 

iedzīvotāji saglabā fizisko un garīgo veselību, ir laimīgi un aktīvi pilsoņi, un vai 

simbiozes starp cilvēkiem un robotiem teorētiskie ieguvumi patiešām sekmē labjutību 

un attīstību; un, otrkārt, vai mainīgajā darba tirgū dalībvalstu tiesību akti un prakse var 

nodrošināt sociāli taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu veidu, kā mazināt nevienlīdzību, 

nabadzību un sociālo atstumtību, un vidi, kurā visiem cilvēkiem ir vienlīdzīgas iespējas 

attīstīt savus talantus, prasmes un savas personības apzināšanos; 

2. uzsver — lai gan robotikas un mākslīgā intelekta attīstība paātrinās, ir būtiski ietekmēt 

tās gaitu un paredzēt iespējamās sekas attiecībā uz nodarbinātību un sociālo politiku, jo 

pasaulē pieaugošais robotikas izmantojums preču ražošanā un pakalpojumos palielina 

ražīgumu, ko var panākt ar nelielu cilvēka darbaspēku, un tādēļ nākamajā desmitgadē 

daži nodarbinātības veidi pilnībā izzudīs un daudzi citi mainīsies; tādēļ aicina Komisiju 

analizēt problēmas un darba iespējas un izstrādāt metodi, kas ļautu uzraudzīt 

robotizācijas un automatizācijas rezultātā zaudēto un izveidoto darbvietu skaitu un 

veidu un šo parādību radītos zaudējumus sociālā nodrošinājuma sistēmām; turklāt aicina 

Komisiju regulāri un dialogā ar sociālajiem partneriem izvērtēt, cik lielā mērā var 

saīsināt darba laiku nedēļā, gadā un darba dzīvē, nezaudējot ienākumus, un meklēt 

jaunas finansēšanas iespējas turpmākām sociālā nodrošinājuma sistēmām, un pārdomāt, 

kā darba ņēmēji iesaistās darbā un kā digitālās darba platformas var labāk savienot 

personas, komandas un projektus;  

3. norāda, ka robotizācijas rezultātā tiks zaudētas daudzas darbvietas, bet, lai gan daudzos 

ekonomikas sektoros individuālais darba laiks tiks saīsināts, ražīguma pieaugums varētu 

ļaut finansēt darba ņēmēju atalgojuma saglabāšanu; 

4. uzskata, ka roboti būtu jāizstrādā, izmantojot procesus, kas nodrošina cilvēku kontroli 

pār robotiem un robotu darbību atgriezeniskumu un ka, ņemot vērā robotu pieaugošo 

autonomiju, tas būtu jāpapildina ar grozītiem noteikumiem par atbildību attiecībā uz 

sekām, kas saistītas ar robotu darbību vai bezdarbību; pauž bažas par to, ka trūkst 

vispārējs regulējums un tiesību normas attiecībā uz darba automatizāciju šajā jaunajā 

notiekošajā industriālajā revolūcijā, un uzskata, ka ir ļoti svarīgi Savienībai izstrādāt 

tiesisko regulējumu, kas atspoguļo robotikas sarežģītību un tās radītās daudzējādās 

sociālās sekas; tādēļ aicina Komisiju ierosināt kopēju definīciju viediem autonomiem 

robotiem un to apakškategorijām darba vietā un apsvērt plusus un mīnusus, ko sniegtu 

obligāta apdrošināšanas sistēma, kura attiektos uz šādu robotu iespējamo kaitējumu un 

kļūdām; 

5. uzsver, ka izglītības un apmācības sistēmas jāpielāgo profesiju un ražošanas veidu 
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izmaiņām, liekot lielāku uzsvaru uz darba vietām, kurās vajadzīgs radošums un kuru 

saturs nav tāds, kas visu laiku atkārtojas, lai saglabātu cilvēka darba vērtību un visām 

paaudzēm nodrošinātu visus līdzekļus, kuri nepieciešami, lai tām piedāvātu vislabāko 

iespējamo sagatavošanos darba tirgum automatizācijas un robotizācijas rezultātā 

pastāvīgi mainīgā pasaulē; uzsver, cik svarīgs ir prasmju elastīgums un cik nozīmīgas 

izglītībā ir dzīves iemaņas un sociālās prasmes; ir pārliecināts, ka papildus gūtajām 

akadēmiskajām zināšanām skolās, bērniem jāapgūst kritiskas domāšanas iemaņas, lai 

spētu apšaubīt un pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus, kā arī jāapgūst radošas 

prasmes, lai spētu idejas arī īstenot un attīstīt pašiniciatīvu, un ka mūžizglītības 

vajadzības jāapmierina visa mūža garumā; uzsver, ka digitālās prasmes ir būtiskas 

mūsdienu straujajai automatizācijai un darba un pakalpojumu digitalizācija pieprasa 

attīstīt digitālās prasmes un kompetences, lai nodrošinātu augstu nodarbinātības līmeni, 

novērstu pieaugošo digitālo analfabētismu un ar to saistīto sociālās atstumtības risku; 

uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš mācīšanas digitalizācijai un robotizācijas 

pielietošanai mācīšanas un mācīšanās procesā, bet izglītībā būtu jāuzsver arī 

humanitārās zinātnes, kas veicina radošas, inovatīvas, mākslinieciskas un kultūras 

kvalitātes mainīgajā darba tirgū, lai cilvēkiem joprojām būtu zināmas priekšrocības 

salīdzinājumā ar mašīnām; 

6. atzīst, ka robotikai ir plašs potenciāls atbalsta un palīdzības jomā, jo īpaši palīdzībā 

ikdienas dzīvē cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem, un tā varētu 

sniegt būtisku ieguldījumu šādu cilvēku neatkarīgākai dzīvei un iekļaušanai darba tirgū, 

uzskata, ka ir pamatīgi jāapdomā jautājums, kādi nodarbinātības noteikumi varētu būt 

nepieciešami attiecībā uz darbaspēku, ja mākslīgā vai ģenētiskā uzlabošana vai esošo 

cilvēka spēju papildināšana novestu pie tā, ka eksistētu cilvēki ar īpašām spējām, 

tādējādi pamatos mainot jēdziena „invaliditāte” nozīmi un radot neapstrīdamas 

priekšrocības cilvēkiem ar piekļuvi šādām tehnoloģiskām inovācijām, instrumentiem un 

intervences procedūrām, kas, protams, radītu ētiska un morāla rakstura jautājumus, kuri 

būtu padziļināti jāizskata;  

7. uzsver, ka atsevišķs lēmums izvēlēties vai noraidīt implantu, protēzi vai cilvēka 

ķermeņa ekstensiju nekādā gadījumā nedrīkst izraisīt nelabvēlīgu attieksmi vai 

apdraudējumu attiecībā uz nodarbinātību, izglītību, veselības aprūpi, sociālo 

nodrošinājumu un citiem labumiem, un uzsver, ka visiem iedzīvotājiem ir jānodrošina 

vienlīdzīga un neierobežota piekļuve ieguvumiem no jaunas tehnoloģijas; šajā sakarībā 

norāda, ka, tā kā cilvēka cieņa ir pamatā Savienības un starptautiskajiem cilvēktiesību 

aktiem, ir svarīgi izpētīt, kā iespējams nodrošināt, ka personas, kuras vēl nav 

klasificētas kā invalīdi, neuzskatīs par zemāka līmeņa cilvēkiem salīdzinājumā ar 

“uzlabotajiem cilvēkiem”, līdzīgi kā personas ar garīgas vai intelektuālas attīstības 

traucējumiem, un vai personas ar garīgas vai intelektuālas attīstības traucējumiem 

nākotnē spēs pieņemt neatkarīgus lēmumus, to pieņemšanas procesā izmantojot robotu 

palīdzību, kā izklāstīts Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, un kā starp tiem 

tiks sadalīta atbildība; 

8. tomēr norāda, ka robotu izmantošana ir saistīta ar riskiem, kas būtu rūpīgi jāapsver 

salīdzinājumā ar to sniegtajiem ieguvumiem; norāda, ka nedrīkstētu aizmirst robotu 

izraisītas darba traumas un ar tām saistītus prasījumus; norāda — lai gan valkājamas 

robotu tehnoloģijas kā, piemēram, ektoskelets, kurš aizsargā pret traumām darba vietā, 

varētu palielināt darba ražīgumu, tās varētu palielināt darba devēju prasības attiecībā uz 
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darbiniekiem un savukārt tā rezultātā palielināt traumu risku; norāda, ka tas jāņem vērā, 

inter alia, likumdevējiem, darba devējiem, arodbiedrībām un darbiniekiem, izstrādājot 

iekšējos noteikumus un koplīgumus, un ka citi ar robotiem saistīti riski varētu būt, 

piemēram, diskriminācija darba intervijas rezultātā, ja savāktie dati ļauj veikt neplānotu 

analīzi; norāda, ka robotu izmantošanas rezultātā var rasties arī jaunas problēmas 

saistībā ar tirdzniecību un privātumu; 

9. uzsver, ka, ņemot vērā pieaugošo šķelšanos sabiedrībā, ko pavada vidusšķiras 

samazināšanās, ir svarīgi paturēt prātā, ka robotikas attīstīšana var novest pie augsta 

labklājības un ietekmes koncentrācijas līmeņa mazākuma rokās; 

10. norāda, ka tehnoloģiju attīstības un robotizācijas radītā ietekme uz nodarbinātību un 

sociālo politiku ir pilnībā mainījusi to, kā cilvēki piekļūst informācijai un to sniedz, 

sazinās, socializējas un strādā, tādējādi radot jaunas iespējas, kā arī problēmas un 

paverot jaunas izredzes, ko radītu iespējami palielināta darbības efektivitāte, ietaupot 

enerģiju un materiālus; tomēr norāda — lai gan robotika un mākslīgais intelekts sola 

reālas priekšrocības īstermiņā un vidējā termiņā attiecībā uz efektivitāti un ekonomiju 

ne tikai ražošanā un tirdzniecībā, bet arī jomās, kur cilvēku mijiedarbības, intelekta un 

radošuma dēļ automatizācija bija grūti ieviešama un līdz šim nozīmēja, ka tur varēja būt 

tikai cilvēki, piemēram, sektoros, kur strādā liels skaits dažreiz mazkvalificētu cilvēku, 

pastāv risks, ka darbvietu skaits robotikas jomā nepieaugs tādā mērā, lai atsvērtu 

darbvietu zudumu tādās nozarēs kā transports, loģistika un biroja darbs; tādēļ aicina 

Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar sociālajiem partneriem un reģionālajām un 

vietējām iestādēm vajadzības gadījumā izstrādāt jaunus aizsardzības mehānismus, kas 

būtu pielāgoti darbam un karjeras veidošanai digitalizācijas laikmetā un robotu plašākai 

izmantošanai, un nodrošināt pienācīgu izglītību un apmācību visiem iedzīvotājiem; 

11. norāda, ka gudru un kolaboratīvu robotu un mākslīgā intelekta izstrādes un 

izmantošanas rezultātā starpība starp radītajām un zaudētajām darbvietām varētu 

ietekmēt dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu, pensiju sistēmu un bezdarba 

apdrošināšanas sistēmu finansiālo ilgtspēju, un uzsver, ka vidējā termiņā un ilgtermiņā 

robotizācijas rezultātā samazinājusies nodarbinātība varētu būt saistīta arī ar patēriņa 

spējas samazināšanās risku; uzsver, ka lielākai daļai ieguvumu no automatizācijas un 

robotizācijas nodarbinātībā būtu jānāk ne tikai no darbaspēka izmaksu samazinājuma, 

bet arī no ražīguma pieauguma, jo samazināsies kļūdu skaits, pieaugs produkcijas 

izlaide, uzlabosies kvalitāte un drošība un palielināsies ātrums; aicina Komisiju un 

dalībvalstis, pielāgojot robotikai un digitālajai ekonomikai paredzēto tiesisko 

regulējumu, regulāri apspriesties ar sociālajiem partneriem un iesaistīt tos, lai apzinātu 

potenciālos darba drošības un arodveselības riskus, kas izriet no tehnoloģiskām 

inovācijām, un veikt atbilstīgus pasākumus šo risku novēršanai, un apsvērt iespēju 

nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu nolūkos ieviest paziņošanas sistēmu pirms 

robotu ieviešanas un to daļējas dalības uzņēmumu apgrozījumā; 

12. aicina Komisiju iesniegt vadlīnijas par ētiskajiem un sociālajiem principiem, kas tiks 

pievienoti turpmākajiem regulējumiem robotikas jomā, jo īpaši attiecībā uz mērķi 

noteikt progresīvus standartus atbilstoši tehnoloģijas attīstībai nākotnē; 

13. norāda uz tā saukto pūļdarbu (crowdworking); aicina Komisiju izvērtēt šo jauno 

nodarbinātības veidu un izpētīt, cik lielā mērā būs jāpielāgo sociālā nodrošinājuma 
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sistēmas un piemērojamie darba tiesību akti, lai nodrošinātu pienācīgu pūļdarba veicēju 

aizsardzību; 

14. uzsver — lai gan ir neiespējami apturēt tehnoloģisko progresu, mums šobrīd ir iespēja, 

kā arī atbildība ietekmēt tā gaitu, lai nestu labumu cilvēkiem un planētai; uzskata, ka 

Savienībai jādod ieguldījums integrētas stratēģijas izstrādē tādās politikas jomās kā 

labklājība, ekonomikas izaugsme un tehnoloģijas, lai tā nostātos globālās attīstības 

vadībā; aicina dalībvalstis un Komisiju detalizēti pētīt aizvien vairāk izmantoto 

robotizēto sistēmu tuvākās nākotnes ietekmi uz darbu un nodrošināt šo pārmaiņu 

tiesisko regulējumu, pieņemot tiesību aktus, kas garantētu tehnoloģiskās pārejas 

iespējami netraucētu norisi darba ņēmējiem, un ir stingri pārliecināts, ka steidzami 

jāatbild uz jautājumu, vai turpmāko norišu robotikā un lētāku risinājumu rezultātā vairs 

pastāvēs darba vietas, kurās cilvēku iespējas strādāt tiks ierobežotas ar likumu, jo tās 

uzskatīs par kaitīgām vai bīstamām cilvēku veselībai (līdzīgi noteikumiem, kurus šobrīd 

piemēro attiecībā uz grūtniecēm) vai citu iemeslu dēļ, un ir jārod atbilde uz jautājumu, 

kurās jomās varētu apsvērt iespēju ieviest daļējas vai pilnīgas automatizācijas 

ierobežojumus vai aizliegumus, lai garantētu drošumu un pamattiesību ievērošanu, ko 

apdraud veselu nozaru aizvien pieaugošā automatizācija, ņemot vērā demogrāfiskās 

pārmaiņas, ilgtspēju un iespēju piedzīvot nevēlamas sociālās sekas; 

15. uzskata, ka, ņemot vērā straujo tehnoloģisko progresu, mums pārskatāmā nākotnē būtu 

jācenšas pieņemt tiesību aktus par robotiku; uzskata arī, ka tiesību aktiem vajadzētu 

atbilst paredzētajam mērķim, lai atbilstu zinātnes un tehnoloģijas izmaiņām; uzskata, ka 

ir nepieciešams paredzēt jaunas uzņēmējdarbības jomas, kas varētu veidoties, 

pamatojoties uz robotikas un mākslīgā intelekta turpmāko attīstību; tomēr norāda, ka 

roboti nav tikai darba instrumenti, bet arvien biežāk darbojas autonomi preču ražošanā 

un pakalpojumu sniegšanā, tāpēc aicina izveidot visaptverošas aizsardzības sistēmas, 

kas nodrošinātu darba ņēmēju pienācīgu veselības un drošības aizsardzību, kad tie 

strādās ar vai līdztekus robotiem un citiem mākslīgā intelekta nesējiem, un atbildības 

noteikumus, kas nodrošinātu, ka autonomu robotu radītu kaitējumu vienmēr var novērst 

darbinieku labā; tādēļ aicina Savienību un dalībvalstis pēc iespējas drīz sekmēt 

strukturēta publiska dialoga sākšanu par šo tehnoloģiju attīstības sekām, kā arī aicina 

pētniecībā iesaistītās ieinteresētās personas izstrādāt kritisku pieeju un sniegt 

konstruktīvu ieguldījumu publiskajā dialogā; 

16. uzsver, ka visām datu apstrādes darbībām, ko veic roboti un mākslīgā intelekta sistēmas, 

jābūt pilnīgā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem datu aizsardzības jomā un tajās 

jāievēro integrētas privātuma aizsardzības un privātuma aizsardzības pēc noklusējuma 

principi; 

17. norāda, ka robotizācija paver plašas iespējas Savienībai atgūt ražošanas nozari un 

tādējādi radīt jaunas nodarbinātības iespējas, jo īpaši mazkvalificētiem darba ņēmējiem; 

18. uzskata, ka robotu izmantošana ražošanā rada būtiskas veselības un drošības darba vietā 

problēmas; norāda, ka robotizācija, no vienas puses, var samazināt darba ņēmēju fizisko 

slodzi, bet var arī palielināt garīgo spriedzi, ņemot vērā arvien lielāku cilvēka atbildību 

par sarežģītākiem ražošanas procesiem; aicina Komisiju un tās aģentūras, jo īpaši 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, pārbaudīt digitalizācijas, 

robotikas un mākslīgā intelekta ietekmi uz garīgo spriedzi un iesniegt pretpasākumu 
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priekšlikumus; aicina dot iespēju darba ņēmējiem vienmēr aktīvi piedalīties savas darba 

vides veidošanā un sociālajiem partneriem un arodbiedrībām iesaistīties visos lemšanas 

līmeņos; 

19. norāda uz zinātniskiem pētījumiem, kuros ir apzinātas šādas četras galvenās problēmas, 

kas rodas, cenšoties pieņemt tiesību aktus par robotu izmantošanu: tāda rīcības brīvība 

attiecībā uz mākslīgā intelekta izstrādē un izpētē iesaistītajām platformām un 

ražotājiem, kas ne vienmēr ir redzama regulatoriem; neskaidrība, kas rodas, kad 

mākslīgā intelekta sistēmas tiek izstrādātas, izmantojot pētnieku grupas, kuras ir 

organizatoriski, ģeogrāfiski un attiecībā uz jurisdikciju nodalītas; rīcības brīvība attiecas 

uz faktu, ka mākslīgā intelekta sistēmas varētu sastāvēt no daudziem atsevišķiem, 

noteiktiem un jau pirms tam esošiem aparatūras un programmatūras komponentiem; 

norāda, ka visu šo elementu apvienošanas ietekmi nevar iepriekš pilnībā novērtēt un ka 

nepārredzamība nozīmē mākslīgo intelekta sistēmu darbības iespējamu nepārredzamību 

salīdzinājumā ar agrākajām tehnoloģijām; norāda, ka tas varētu apgrūtināt regulatorus, 

jo trūkst skaidrības par šādu sistēmu radītajām problēmām un par to, kā šīs problēmas 

var risināt. 
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