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POBUDE 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor: 

– naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poziva Komisijo, naj nujno opravi poglobljeno oceno učinka robotike na število in vrste 

delovnih mest ter na kakovost in profile usposobljenosti za obstoječa delovna mesta; 

zbere naj informacije o novih oblikah zaposlovanja, da bi kar se da učinkovito 

predvideli, prvič, ali širitev uporabe robotov sama po sebi pomeni blaginjo in napredek, 

ali zaradi nje človeško delo v tradicionalni proizvodni in storitveni strukturi postaja 

nepotrebno in, če je tako, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni poleg finančne varnosti, 

da bodo ljudje še naprej zdravi v smislu dobrega duševnega in telesnega počutja, srečni 

in dejavni državljani, ter ali teoretične koristi simbioze med ljudmi in stroji učinkovito 

prispevajo k dobremu počutju in razvoju, in, drugič, ali razvoj trga dela držav članic, 

zakonodaja in praksa lahko zagotovijo socialno pravičen, vključujoč in trajnosten način 

za zmanjšanje neenakosti, revščine in socialne izključenosti ter okolje, v katerem bi 

imeli vsi ljudje enake možnosti za razvoj nadarjenosti, spretnosti ter občutka 

individualnosti; 

2. poudarja, da se razvoj robotike in umetne inteligence pospešuje, zato ga je nujno treba 

usmerjati in predvideti morebitne posledice za zaposlovanje in socialno politiko, ker 

pogostejša in splošna uporaba robotov na področju proizvodnje blaga in storitev vodi do 

tega, da je mogoče z manj delovne sile doseči večjo storilnost, zato bodo v naslednjem 

desetletju nekatera delovna mesta popolnoma izginila, na mnogih drugih pa bo 

avtomatizacija pustila posledice; zato poziva Komisijo, naj opravi analizo izzivov in 

priložnosti v zaposlovanju in razvije metodo, s katero bo lahko spremljala število in 

vrste odpravljenih ter ustvarjenih delovnih mest zaradi robotizacije in avtomatizacije, pa 

tudi vpliv tega pojava na izgube za sisteme socialne varnosti; nadalje poziva Komisijo, 

naj redno in v dialogu s socialnimi partnerji ocenjuje, za koliko bi se lahko skrajšal 

tedenski, letni in življenjski delovni čas brez izgube dohodkov, naj začne raziskovati 

nove možnosti financiranja za prihodnje sisteme socialne zaščite in razmisli o tem, kako 

delavci sprejemajo svoje službe in kako lahko digitalne delovne platforme bolje 

povežejo posameznike, ekipe in projekte;  

3. opozarja, da bomo z robotizacijo na eni strani izgubili veliko delovnih mest, na drugi 

strani pa se bo delovni čas posameznikov skrajšal, s pomočjo večje storilnosti pa bo 

mogoče financirati izenačitev dohodkov; 

4. meni, da bi bilo treba robote načrtovati na podlagi procesov, v katerih bo zagotovljen 

človeški nadzor in reverzibilnost robotovih dejanj, ter da bi morala čedalje večjo 

avtonomnost robotov spremljati prilagoditev predpisov o odgovornosti za posledice, 

povezane z njihovimi dejanji ali nedejavnostjo; je zaskrbljen zaradi pomanjkanja 

splošnega okvira in pravnih določb v zvezi z avtomatizacijo dela v tej novi industrijski 

revoluciji ter meni, da mora Unija določiti zakonodajni okvir, ki bo odražal zapletenost 

področja robotike in številne posledice, ki jih lahko ima za družbo; zato poziva 

Komisijo, naj predlaga enotno opredelitev pametnih avtonomnih robotov in njihovih 

podkategorij na delovnem mestu ter preuči dobre in slabe strani obveznega zavarovanja, 

ki bo pokrivalo morebitno škodo in pomanjkljivosti, ki jih povzročili roboti; 
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5. poudarja, da se morajo sistemi izobraževanja in usposabljanja nujno prilagoditi razvoju 

poklicev in načinov proizvodnje z večjim poudarkom na ustvarjalnem in 

neponavljajočem se delu, da bi ohranili vrednost človeškega dela in vsem generacijam 

dali vsa orodja, potrebna za kar najboljšo pripravo na trg dela v svetu, ki se zaradi 

robotizacije in avtomatizacije stalno spreminja; poudarja, da je pomembna 

prilagodljivost veščin, in opozarja na pomen življenjskih spretnosti in socialnih veščin v 

izobraževanju; je prepričan, da morajo otroci poleg akademskega znanja, ki ga pridobijo 

v šoli, pridobiti tudi veščine kritičnega razmišljanja, da si bodo znali postavljati 

vprašanja in bodo sprejemali informirane odločitve, ter ustvarjalne veščine, da bodo 

lahko ideje prelili v dejanja ter razvili samoiniciativnost, potrebno pa je tudi 

vseživljenjsko učenje, ki se udejanji z vseživljenjskimi dejanji; poudarja, da so digitalne 

spretnosti nujne v današnji pospešeni avtomatizaciji in digitalizaciji dela ter storitev, 

zaradi česar je treba razviti digitalno usposobljenost in spretnosti, da bi zagotovili 

visoko stopnjo zaposlenosti, odpravili čedalje večjo digitalno nepismenost ter s tem 

povezano tveganje socialne izključenosti; poudarja, da je treba posebno pozornost 

nameniti digitalizaciji poučevanja ter rabi robotizacije pri poučevanju in učenju, pri 

izobraževanju pa bi moral biti poudarek tudi na humanistiki, ki prinaša koristi v obliki 

ustvarjalnih, inovativnih, umetniških in kulturnih veščin na spreminjajočem se trgu dela, 

da bodo ljudje imeli še naprej primerjalno prednost pred stroji; 

6. priznava, da nudi robotika veliko možnosti za podporo in razbremenitev predvsem 

invalidov in starejših v vsakdanjem življenju in bi lahko veliko prispevala tudi k 

samostojnemu odločanju o njihovem življenju ter k njihovemu vključevanju na trg dela; 

meni, da je treba temeljito obravnavati vprašanje, katere določbe zaposlovanja bo morda 

treba uvesti za urejanje delovne sile, če bodo rezultat umetnega ali genetskega razvoja 

ali dopolnjevanja obstoječih človekovih sposobnosti ljudje z izjemnimi sposobnostmi, s 

čimer se bo spremenil pomen pojma invalidnosti, osebe z dostopom do teh tehnoloških 

inovacij, orodij in posegov pa bodo imele nedosegljivo prednost, zaradi česar se bodo 

seveda pojavila etična in moralna vprašanja, ki bi jih bilo treba temeljito obravnavati;  

7. poudarja, da posameznikova odločitev, na podlagi katere izbere ali zavrne vsadek, 

protezo ali podaljšek človeškega telesa, ne sme nikoli privesti do zapostavljanja ali 

groženj v zvezi z zaposlitvijo, izobraževanjem, zdravstveno nego, socialno varnostjo ali 

drugimi koristmi; poudarja tudi, da morajo imeti vsi državljani enak in neoviran dostop 

do koristi, ki jih prinaša nova tehnologija; v zvezi s tem opozarja, da je spoštovanje 

človekovega dostojanstva v središču evropskega in mednarodnega prava o človekovih 

pravicah, zato je treba preučiti, kako zagotoviti, da se ljudje, ki še niso uvrščeni v 

kategorijo invalidov, ne bodo v primerjavi z ljudmi s povečanimi zmogljivostmi znašli v 

podobnem slabšem položaju kot osebe z motnjo v duševnem razvoju, ter da bodo lahko 

osebe z motnjo v duševnem razvoju v prihodnje s pomočjo robotov sprejemale 

samostojne odločitve v obliki podprtega odločanja, opredeljenega v Konvenciji o 

pravicah invalidov, in kako se bo v tem primeru porazdelila odgovornost; 

8. opozarja, da uporaba robotov s seboj prinaša tveganja, ki jih je treba natančno pretehtati 

v povezavi z morebitnimi koristmi; ugotavlja, da je treba imeti v mislih delovne 

poškodbe, ki jih lahko povzročijo roboti, in s tem povezane zahtevke; ugotavlja, da 

lahko nosljiva robotska tehnologija, kot so zunanji skeleti, katerih namen je zaščita pred 

poškodbami na delovnem mestu, poveča storilnost, vendar lahko privede tudi do večjih 

pričakovanj delodajalca od svojih človeških delavcev, s tem pa do večjega tveganja 
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poškodb; poudarja, da morajo denimo zakonodajalci, delodajalci, sindikati in zaposleni 

vse to upoštevati v notranjih pravilnikih in kolektivnih pogodbah ter da bi lahko bila 

druga tveganja v zvezi z delovanjem robotov povezana z diskriminacijo, do katere lahko 

pride po razgovoru za delo, če bi pridobljene informacije pripeljale do nenamerne 

analize; ugotavlja, da se lahko zaradi uporabe robotike pojavijo novi izzivi na področju 

trgovine in zasebnosti; 

9. poudarja, da se je treba ob čedalje večjih družbenih razlikah in krčenju srednjega sloja 

zavedati, da lahko razvoj robotike privede do visoke zgoščenosti bogastva in vpliva v 

rokah manjšine; 

10. ugotavlja, da se je z učinkom tehnološkega napredka in trajne robotizacije na 

zaposlovanje in socialno politiko korenito spremenil način, kako ljudje dostopamo do 

informacij in jih zagotavljamo, kako komuniciramo, se družimo in delamo, s tem pa se 

ustvarjajo nove priložnosti in izzivi, ter da se odpirajo nove možnosti z morebitnim 

povečanjem učinkovitosti dejavnosti ter prihrankom energije in materialov; opozarja, da 

čeprav se z robotiko in umetno inteligenco obetajo dejanske kratkoročne in srednjeročne 

prednosti v zvezi z učinkovitostjo in prihranki, ne le pri produktivnosti in trgovini, 

temveč tudi na področjih, kjer je bila doslej potrebna človeška interakcija, inteligenca in 

ustvarjalnost, ker je avtomatizacija težko izvedljiva, zato so lahko delo opravljali le 

ljudje (na primer v sektorjih, ki zaposlujejo veliko število pogosto nizkokvalificiranih 

oseb), hkrati obstaja nevarnost, da število delovnih mest na področju robotike ne bo 

naraslo sorazmerno s številom delovnih mest, ki bodo predvidoma izgubljena, denimo v 

prometu, logistiki in pisarniškem delu; zato poziva Komisijo in države članice, naj v 

sodelovanju s socialnimi partnerji, po potrebi pa tudi regionalnimi in lokalnimi organi, 

razvijejo nove mehanizme za varstvo, prilagojene delovnim in poklicnim vzorcem, ki so 

se oblikovali z digitalizacijo in večjo uporabo robotike, ter naj poskrbijo za ustrezno 

izobrazbo in usposabljanje za vse; 

11. opozarja, da bi lahko imela zaradi razvoja in rabe pametnih in sodelujočih robotov ter 

umetne inteligence razlika med ustvarjanjem in izgubo delovnih mest posledice za 

finančno trajnost sistemov socialne varnosti, pokojninskih sistemov in sistemov 

zavarovanja za primer brezposelnosti v državah članicah, ter poudarja, da bi lahko bilo 

srednje- in dolgoročno zmanjšanje zaposlenosti zavoljo robotizacije povezano tudi s 

tveganjem, da se zmanjša zmogljivost potrošnje; poudarja, da bi morala večina koristi 

zaradi avtomatizacije in robotizacije pri zaposlovanju nastati ne samo zaradi zmanjšanja 

stroškov dela, temveč tudi zaradi večje storilnosti, ki bi bila posledica manjšega števila 

napak, večjega obsega proizvodnje ter večje kakovosti, varnosti in hitrosti; poziva 

Komisijo in države članice, naj se redno posvetujejo s socialnimi partnerji in jih 

vključijo v proces prilagajanja regulativnega okvira robotiki in digitalnemu 

gospodarstvu, naj opredelijo morebitna tveganja tehnoloških inovacij za varnost in 

zdravje pri delu ter naj ustrezno ukrepajo proti njim, in naj preučijo možnost uvedbe 

sistema obveščanja pred uvedbo robotov in njihovim sorazmernim prispevkom k 

prihodkom podjetja za namene obdavčitve in socialnih prispevkov; 

12. poziva Komisijo, naj predloži smernice za etična in socialna načela, ki bodo spremljale 

bodoče zakonodajne akte s področja robotike, zlasti za opredelitev naprednih 

standardov, prilagojenih za bodoče tehnološke spremembe; 
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13. opozarja na t.i. crowdworking (delegiranje dela internetni množici); poziva Komisijo, 

naj razišče to novo obliko zaposlitve in preuči, v kolikšni meri je treba prilagoditi 

sisteme socialnega varstva in veljavno delovno zakonodajo, da bi ustrezno zaščitili 

delavce internetne množice („crowdworker“); 

14.  poudarja, da sicer ni mogoče ustaviti tehnološkega napredka, da pa ima naša 

generacija priložnost in dolžnost, da usmerja njegov tok tako, da bo koristil ljudem in 

planetu; meni, da bi morala Unija prispevati k celoviti strategiji na področjih socialne 

politike, gospodarske rasti in tehnologije, da bi se v okviru svetovnega razvoja uvrstila v 

ospredje; poziva države članice in Komisijo, naj izjemno podrobno preučijo posledice 

večje uporabe sistemov robotike v bližnji prihodnosti na delo in zagotovijo okvir za ta 

razvoj z zakonodajo, namenjeno čim enostavnejšemu tehnološkemu prehodu za 

zaposlene, ter trdno verjame, da je treba nujno poiskati odgovor na vprašanje, ali bodo z 

nadaljnjim razvojem v robotiki in s cenejšimi rešitvami obstajala delovna mesta, pri 

katerih bodo človeške sposobnosti zakonsko omejene zaradi škodljivosti ali nevarnosti 

za človekovo zdravje (kot v primeru predpisov, ki veljajo za nosečnice) ali iz drugih 

razlogov, ter na vprašanje, na katerih področjih bi morda bilo treba omejiti ali 

prepovedati delno ali popolno avtomatizacijo, da bi ohranili varnost in spoštovanje 

temeljnih pravic, ki ju ogroža čedalje večja avtomatizacija celotnih panog, ob 

upoštevanju demografskih sprememb ter trajnosti in za preprečitev morebitnih 

neželenih družbenih posledic; 

15. meni, da bi si morali glede na hitrost tehnološkega napredka prizadevati za sprejetje 

zakonodaje o robotiki v bližnji prihodnosti; meni tudi, da bi morala zakonodaja ustrezati 

svojemu namenu, da bi se odzivala na znanstvene in tehnološke spremembe; je 

prepričan, da je treba predvideti pojav novih poslovnih področij, ki bi se lahko razvila 

zaradi dodatnega napredka na področju robotike in umetne inteligence; vendar poudarja, 

da roboti niso le delovni stroji, temveč na področju proizvodnje blaga in storitev 

delujejo čedalje bolj samostojno, zato poziva k celovitim sistemom zaščite, ki bodo 

zagotovili, da sta zdravje in varnost delavcev enako zaščitena pri delu z roboti ali ob 

njih ali z drugimi oblikami umetne inteligence, in predpisom o odgovornosti, s katerimi 

bo zagotovljeno, da se vprašanja škode, ki jo povzročijo avtonomni roboti, vselej 

enoznačno razrešijo v korist zaposlenih; zato poziva Unijo in države članice, naj 

spodbudijo čimprejšnjo vzpostavitev strukturiranega javnega dialoga o posledicah 

razvoja teh tehnologij, deležnike na področju raziskav pa, naj oblikujejo kritični pristop 

ter zagotovijo konstruktivne prispevke k javnemu dialogu; 

16. poudarja, da mora biti vsakršna dejavnost obdelave, ki jo izvajajo robotski sistemi in 

sistemi z umetno inteligenco, v celoti skladna s pravom Unije o varstvu podatkov in 

mora vključevati načeli vgrajene zasebnosti in privzete zasebnosti; 

17. poudarja, da lahko robotizacija bistveno prispeva k vrnitvi proizvodne industrije v Unijo 

in s tem ustvarja nove zaposlitvene možnosti, zlasti za nizkokvalificirane delavce; 

18. meni, da uvedba robotov v proizvodnjo prinaša velike izzive na področju zdravja in 

varnosti na delovnem mestu; poudarja, da lahko robotizacija po eni strani fizično 

razbremeni delavce, obenem pa lahko privede do večje psihične obremenitve zaradi 

večje odgovornosti posameznika v zapletenejših proizvodnih procesih; poziva Komisijo 

in njene agencije, zlasti EU-OSHA, naj raziščejo posledice, ki jih imajo procesi 
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digitalizacije, robotike in umetne inteligence na psihične napore, ter pripravi predloge 

za protiukrepe; zahteva, da se delavcem omogoči dejavna udeležba pri oblikovanju 

delovnega okolja in da so socialni partnerji in sindikati udeleženi na vseh ravneh; 

19. opozarja na znanstvene študije, ki so opredelile štiri glavne težave, ki se pojavljajo pri 

poskusih sprejemanja zakonodaje o uporabi robotov: diskrecija v zvezi s platformami in 

proizvajalci, ki sodelujejo pri razvoju in raziskavah umetne inteligence in morda niso 

vedno vidni regulativnim organom; razpršenost, ki nastane, ko sisteme umetne 

inteligence razvijajo ekipe raziskovalcev, ki so organizacijsko, geografsko in pravno 

ločene; diskrecija se nanaša na dejstvo, da bi lahko sistemi umetne inteligence vsebovali 

mnoge ločene in različne že obstoječe sestavne dele strojne in programske opreme; 

poudarja, da bomo učinke združenja vseh teh sestavnih delov morda v celoti razumeli 

šele po združitvi ter da nepreglednost pomeni, da je lahko način delovanja sistemov 

umetne inteligence manj razumljiv v primerjavi s predhodnimi tehnologijami; ugotavlja, 

da bi to znala biti težava za regulativne organe, saj ni jasno, kakšne težave bi lahko 

predstavljali takšni sistemi in kako bi bilo takšne težave mogoče reševati. 
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