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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a mindennapi életben és a munkahelyeken egyre terjed a mesterséges intelligencia 
(MI), a robotika és a kapcsolódó technológiák felhasználása, jelentősen átalakítva a 
jelenlegi társadalmi-gazdasági struktúrákat; mivel a mesterséges intelligenciának az 
életminőség javítása, új foglalkoztatási lehetőségek teremtése és az Unió 
versenyképességének javítása révén a polgárok és a társadalom javát kell szolgálnia; 
mivel a mesterséges intelligencia a digitális gazdaság alapvető része, és megfelelő 
kiaknázása esetén képes előmozdítani a jólétet és megkönnyíteni a fenntartható 
gazdaságra való átállást;

B. mivel a mesterséges intelligencia intelligens viselkedésre utaló rendszereket takar, 
amelyek konkrét célok eléréséhez elemzik a környezetüket és – bizonyos mértékű 
autonómiával – intézkedéseket hajtanak végre; mivel a mesterséges intelligencián 
alapuló rendszerek lehetnek kizárólag szoftver-alapú rendszerek, amelyek a virtuális 
világban működnek (pl. hangasszisztensek, képelemző szoftverek, keresőprogramok, 
hang- és arcfelismerő rendszerek formájában), illetve a mesterséges intelligencia 
beépíthető hardvereszközökbe is (pl. fejlett robotok, autonóm járművek, drónok és a 
tárgyak internetéhez kapcsolódó alkalmazások formájában)1;

C. mivel a mesterséges intelligencia rengeteg lehetőséget kínál, amit csak úgy lehet 
kiaknázni, ha a felhasználók és fogyasztók tudatában vannak az e technológiában rejlő 
lehetséges előnyöknek és kihívásoknak; mivel gyakran sem a vállalatok, sem a 
munkavállalók és képviselőik sincsenek tudatában sem az MI alkalmazásoknak, sem 
ezek mögöttes funkcióinak és adatainak; mivel előfordulnak olyan esetek, amikor a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások sértik a hatályos jogszabályokat, például az 
adatvédelmet;

D. mivel a mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi előnyöket, valamint új 
lehetőségeket kínál a vállalkozások és a munkavállalók számára, ugyanakkor számos 
etikai, jogi és foglalkoztatási kihívást támaszt; mivel az MI munkahelyi alkalmazása 
hozzájárulhat a befogadó munkaerőpiachoz, javíthatja a munkahelyi egészségvédelmet 
és biztonságot, ugyanakkor pedig felhasználható olyan munkavállalók teljesítményének 
nyomon követésére, értékelésére, előrejelzésére és irányítására is, akiknek a karrierjére 
és mentális jólétére nézve közvetett és közvetlen következményekkel jár; mivel a 
mesterséges intelligenciának pozitív hatást kell gyakorolnia a munkakörülményekre, és 
azt az emberi jogok, valamint az Unió alapvető jogai és értékei tiszteletben tartásának 
kell vezérelnie; mivel a mesterséges intelligenciának emberközpontúnak kell lennie, 
fokoznia kell az emberek és a társadalom jólétét, és hozzá kell járulnia a méltányos és 
igazságos átmenethez;

E. mivel a mesterséges intelligencia jelentős hatást gyakorol a munkaerőpiacra2; mivel ez 

1A Bizottság „Mesterséges intelligencia Európa számára” című közleménye (COM(2018)237 final)
2STOA: „The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives” (A mesterséges intelligencia etikai kérdései: 
problémák és kezdeményezések), 2020. március
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felválthatja az ismétlődő tevékenységeket végző munkavállalókat, megkönnyítheti az 
ember és gép közötti együttműködésen alapuló munkarendszereket, növelheti a 
versenyképességet és a jólétet, valamint új munkalehetőségeket teremthet a képzett 
munkavállalók számára; mivel a foglalkoztatási helyzet gyorsan változik, és a becslések 
szerint a mai gyermekek 65%-a fog teljesen új típusú munkahelyeken dolgozni, és 
szükség van a munkavállalók átképzésére és továbbképzésére, különös tekintettel a 
digitális készségekre, annak biztosítása érdekében, hogy senki ne maradjon le, és 
elegendő szakképzett munkaerő álljon rendelkezésre3;

F. mivel a CEDEFOP szerint az uniós felnőtt munkavállalók mintegy 43%-a találkozott 
már új technológiákkal a munkahelyén; mivel tíz uniós munkavállaló közül körülbelül 
hétnek legalább közepes mértékű digitális készségekre van szüksége a munkájához4; 
mivel az uniós polgárok átlagosan körülbelül egynegyede nem rendelkezik digitális 
készségekkel vagy ilyen készségei alacsony szintűek; mivel a digitális szakadéknak 
konkrét társadalmi-gazdasági, nemmel, életkorral, földrajzi helyzettel és 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos vonatkozásai vannak, amelyekkel foglalkozni kell; 
mivel az olyan vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 42%-a, amelyek üzleti 
folyamataikban alkalmazzák az MI-t, úgy véli, hogy az ilyen tevékenységek etikai 
kérdéseket vetnek fel, amelyekkel foglalkozni kell; mivel a munkáltatók 28%-a úgy 
véli, hogy az MI alkalmazása nem vált teljes körűvé az erre vonatkozó etikai szabályok 
hiánya miatt5;

G. mivel a COVID-19 világjárvány kiemelte a digitális megoldások, többek között a 
távmunka fontosságát, valamint annak műszaki és társadalmi következményeit; mivel 
uniós szinten nincsenek közös rendelkezések az MI munkahelyi alkalmazásáról, és ez 
piaci torzulásokhoz és versenyhátrányokhoz vezethet; mivel a mesterséges 
intelligenciára megfelelő szabályozói keretnek kell vonatkoznia;

H. mivel az OECD ajánlásokat fogalmazott meg a mesterséges intelligencia 
vonatkozásában6;

I. mivel az Európai Unió Tanácsa ösztönzi egy etikai és emberközpontú megközelítés 
előmozdítását az MI vonatkozásában7;

J. mivel az uniós szintű szociális partnerek keretmegállapodást8 kötöttek a digitalizációról, 
amely többek között tartalmaz egy fejezetet „A mesterséges intelligencia és az emberi 
ellenőrzés garantálásának elve” témájáról;

K. mivel néhány tagállam már létrehozott külön testületeket az MI munkahelyi hatásainak 
nyomon követésére és értékelésére;

3Európai Parlament: „Encouraging STEM studies for the labour market” (A STEM-tanulmányok ösztönzése a 
munkaerőpiac céljára), 2015. március
4A CEDEFOP készségekről és munkahelyekről végzett európai felmérése
5Capgemini Research Institute, „Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations” [Miért kell a 
szervezeteknek az MI etikai vonatkozásaival foglalkozniuk?], 2019. július
6OECD, „Recommendation of the Council on Artificial Intelligence” [A Tanács ajánlásai a mesterséges 
intelligenciáról], 2019, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7Az Európai Unió Tanácsa, „Európa digitális jövőjének alakítása – A Tanács következtetései”, 2020. június
8Az európai szociális partnerek keretmegállapodása a digitalizációról, 2020. június
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L. mivel a nemek közötti eltérések és az egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló 
erőfeszítések a digitális ágazatban nem elegendőek; mivel a nemek közötti különbség 
továbbra is fennáll az összes digitális technológia területén, különös tekintettel az MI-re, 
és ezáltal a belátható jövőben megszilárdul a digitális ágazat férfiak javára elfogultságot 
mutató irányultsága;

1. hangsúlyozza, hogy alaposan fel kell mérni a magán és állami vállalatoknál, akárcsak a 
közigazgatásban használatos MI-alkalmazások munkára és munkavállalókra nézve 
jelentett lehetőségeit és kihívásait, többek között a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyra, a munkakörökre és munkafolyamatokra kifejtett hatásait; 
elengedhetetlennek tartja, hogy ne kerüljék meg a szociális párbeszédet, valamint hogy 
a munkavállalókkal és képviselőikkel már a döntéshozatali folyamat kezdetétől 
konzultáljanak és elegendő tájékoztatást kapjanak; hangsúlyozza, hogy az MI 
telepítésének átláthatónak kell lennie, és a munkahelyi MI-rendszereknek muszáj 
tiszteletben tartaniuk a munkavállalók magánéletét és méltóságát;

2. rámutat arra, hogy átfogó kockázatértékelést kell elvégezni a mesterségesintelligencia-
rendszerek fejlesztése, telepítése és megvalósítása előtt, értékelve azok alapvető jogokra 
és munkakörülményekre – ideértve a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, 
valamint társadalmi következményeket is – gyakorolt hatását; az értékeléseknek ki kell 
terjedniük az emberi döntéshozatalhoz és a társadalmi megkülönböztetéshez kapcsolódó 
kockázatokra, valamint a felmerülő munkahelyi kockázatokra;

3. rámutat, hogy az MI-megoldásokban benne rejlik a potenciál, hogy javítsák a 
munkavégzés körülményeit és az élet minőségét a fogyatékkal élő személyek számára, 
ideértve a munka és a magánélet közötti egyensúly javítását és a fokozott 
hozzáférhetőséget, a potenciál, hogy előre jelezzék a munkaerőpiac alakulását és emberi 
részrehajlás esetén támogassák a humánerőforrás-gazdálkodást, ugyanakkor aggályokat 
is felvetnek a magánélet és a munkahelyi egészség és biztonság tekintetében, ideértve 
például a lekapcsolódás jogát, a munkavállalók aránytalan és illegális megfigyeléséhez 
és nyomon követéséhez vezethetnek, megsértve méltóságukat és magánéletüket, 
valamint többek között a felvételi eljárásoknál megkülönböztető bánásmódot is 
előidézhetnek a többek között nemi vagy faji és etnikai szempontból elfogult 
algoritmusok9 vagy a kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportokkal szemben 
elfogult algoritmusok miatt; aggodalmát fejezi ki továbbá amiatt, hogy az MI 
veszélyeztetheti az emberek szabadságát és önállóságát, és hozzájárulhat a 
munkavállalók mentális egészségügyi problémáihoz, például kiégéshez, foglalkozási 
stresszhez, pszichológiai túlterheléshez és fáradtsághoz; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligenciára vonatkozó munkahelyi megoldásoknak átláthatónak és 
méltányosnak kell lenniük, és el kell kerülniük a munkavállalókat érintő negatív 
következményeket;

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes hatóságoknak hozzáféréssel kell rendelkeznie a 
képzéshez felhasznált adatokhoz, a statisztikai modellekhez és az MI-megoldásokkal, 
valamint ezek eredményei empirikus érvényességével kapcsolatos elméleti 
alapelvekhez;

9Európai Parlament, „A nők oktatási és foglalkoztatási helyzete a tudományban, a technológiában és a digitális 
gazdaságban, beleértve az MI-t és hatását a nemek közötti egyenlőségre”, 2020. április
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5. úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia segíthet a fogyatékossággal élő személyek 
készségeinek és kompetenciáinak jobb kihasználásában, és hogy a mesterséges 
intelligencia munkahelyi alkalmazása hozzájárulhat a befogadó munkaerőpiacokhoz és 
a fogyatékossággal élő személyek magasabb foglalkoztatási arányához;

6. hangsúlyozza, hogy az olyan új technológiai lehetőségek, mint a mesterséges 
intelligencia és a munkahatékonyság értékelése nem vezethet egyenlőtlen 
technológiailag megerősített kapacitásokhoz és egy embertelen digitális jövőhöz; 
hangsúlyozza, hogy az innováció etikájának humanista megközelítést kell követnie;

7. úgy véli, hogy kötelezővé kellene tenni a felhasználók, köztük a munkavállalók és a 
fogyasztók tájékoztatását arról, valahányszor egy adott rendszer mesterséges 
intelligenciát használ, különös tekintettel a személyre szabott termékekre vagy 
szolgáltatásokra, és ennek érdemi tájékoztatásnak kell lennie, könnyen érthető és 
hozzáférhető formában, lefedve az adott MI-alkalmazások rájuk vonatkozó valamennyi 
etikai vonatkozását, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak; hangsúlyozza, hogy 
mennyire fontos megérteni, hogy az algoritmusok hogyan dolgozzák fel és hogyan 
értékelik az adatokat, valamint azt, hogy hogyan lehet ezt korlátozni vagy leállítani; 
kiemeli a munkavállalók és képviselőik munkahelyi mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos képzésén és oktatásán keresztüli kompetenciafejlesztés szükségességét a 
mesterséges intelligenciára vonatkozó megoldások következményeinek jobb megértése 
érdekében;

8. hangsúlyozza, hogy a jelentkezőket és munkavállalókat írásban kell megfelelő módon 
tájékoztatni arról, ha a felvételi eljárás vagy a humánerőforrásokkal kapcsolatos más 
döntéshozatal során MI-t alkalmaznak, és arról, hogy ebben az esetben hogyan lehet 
emberi felülvizsgálatot kérni az automatikus döntés felülvizsgálata céljából;

9. hangsúlyozza, hogy szükséges arról gondoskodni, hogy az MI és a robotika fejlődéséből 
és felhasználásából eredő termelékenységnövekedés ne csupán a vállalatok tulajdonosai 
és részvényesei számára járjon haszonnal, hanem a profitorientált vállalatoknak és a 
munkaerőnek is a jobb munka- és foglalkoztatási feltételek – többek között a bérek, a 
gazdasági növekedés és a fejlődés – révén, és szélesebb körben a társadalom javára 
szolgáljon, különösen ott, ahol ez a növekedés a foglalkoztatottság kárára valósul meg; 
felhívja a tagállamokat, hogy gondosan tanulmányozzák a mesterséges intelligencia 
által a munkaerőpiacra és a szociális biztonsági rendszerekre gyakorolt lehetséges 
hatásokat, és dolgozzanak ki stratégiákat arra vonatkozóan, hogy miként biztosítható a 
hosszú távú stabilitás az adók és járulékok reformja, valamint egyéb intézkedéseket is 
kisebb állami bevételek esetén;

10. hangsúlyozza a formális és informális képzésbe és az egész életen át tartó tanulásba 
történő vállalati beruházások fontosságát a digitális gazdaságra való igazságos átállás 
támogatása érdekében; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciát alkalmazó vállalatok felelőssége, hogy valamennyi érintett munkavállaló 
számára megfelelő átképzést és továbbképzést biztosítsanak annak érdekében, hogy ez 
utóbbiak megtanulják, miként kell használni a digitális eszközöket, és miként 
dolgozzanak a társbotokkal és más új technológiákkal, ezáltal alkalmazkodva a változó 
munkaerő-piaci igényekhez és megőrizve a foglalkoztatást;
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11. felhív az elővigyázatosság elvének alkalmazására az MI-n alapuló új technológiákkal 
kapcsolatban; kiemeli azt az alapelvet, hogy a gépek és az MI felügyelete soha nem 
adható ki emberi kézből, és hogy az MI általi döntéshozatalnak megkérdőjelezhetőnek 
és adott esetben visszavonhatónak kell lennie; hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell 
tartani az MI-re vonatkozó biztonsági és védelmi normákat, és kiemeli a rendszeres 
ellenőrzések fontosságát e tekintetben a hibás MI-döntések megelőzése érdekében; 
emlékeztet, hogy az MI alkalmazásával kapcsolatos felelősségre vonatkozó szabályokat 
egyértelműen meg kell határozni mind munkahelyi balesetek, mind harmadik 
személyeknek okozott károk esetére;

12. hangsúlyozza, hogy az MI-nek emberközpontúnak, átláthatónak, biztonságosnak és 
megbízhatónak kell lennie, és a rendszer teljes életciklusa során be kell tartania az 
összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, beleértve az általános adatvédelmi 
rendeletet (GDPR), különösen akkor, ha azt a munkahelyen alkalmazzák; felszólít egy 
tesztelési eljárásokon alapuló és az elővigyázatosság elvét követő, megbízható tanúsítási 
rendszer kidolgozására, amely lehetővé tenné a vállalkozások számára annak 
bizonyítását, hogy mesterségesintelligencia-termékeik tiszteletben tartják az alapvető 
jogokat és megfelelnek az uniós normáknak;

13. emlékeztet arra, hogy az Unió foglalkoztatási és szociális vívmányai teljes mértékben 
alkalmazandók a mesterséges intelligenciára, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a megfelelő végrehajtást és kezeljék az esetleges joghézagokat; 
megjegyzi, hogy az Unióban megvan a lehetőség arra, hogy globális vezető szerepre 
tegyen szert az MI-technológia társadalmilag felelős használatának előmozdítása terén;

14. hangsúlyozza a közös európai megközelítés fontosságát a mesterséges intelligencia 
etikai vonatkozásai tekintetében; hangsúlyozza, hogy e tekintetben minden szabályozási 
keretnek megfelelőnek kell lennie, és átfogó hatásvizsgálaton kell alapulnia a jövőbeli 
innováció és munkahelyteremtés akadályozásának elkerülése érdekében; ezzel 
összefüggésben felszólít egy olyan európai szabályozási keret kialakítására a 
mesterséges intelligencia etikai vonatkozásai tekintetében, amely arányos, és különös 
figyelmet fordít a munka világára, beleértve a munkavállalók jogait és a 
munkakörülményeket is; úgy véli, hogy ebben az összefüggésben különös figyelmet 
kell fordítani az új technológiák alkalmazásából eredő új munkavégzési formákra, 
például a behívásos és a platformalapú munkavégzésre; úgy véli, hogy egy olyan jogi 
keretnek, amelynek célja a távmunka feltételeinek szabályozása Unió-szerte, valamint 
tisztességes munka- és foglalkoztatási feltételek biztosítása a digitális gazdaságban, 
szintén figyelembe kell vennie a mesterséges intelligencia hatását; felhívja a 
Bizottságot, hogy e tekintetben konzultáljon a szociális partnerekkel, a 
mesterségesintelligencia-fejlesztőkkel, a kutatókkal és más érdekelt felekkel;

15. hangsúlyozza, hogy sem az MI, sem egyetlen rá vonatkozó jogszabály sem 
befolyásolhatja semmilyen módon a tagállamokban és uniós szinten elismert alapvető 
jogoknak – beleértve a sztrájkjognak vagy a sztrájk szabadságának vagy a 
tagállamokban fennálló konkrét munkaügyi kapcsolatrendszerek keretébe tartozó egyéb 
lépések megtétele jogának vagy szabadságának – a nemzeti jog és/vagy gyakorlat 
szerinti gyakorlását, és nem érintheti továbbá a nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal 
összhangban lévő, kollektív szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 
megkötéséhez és érvényesítéséhez való jogot, vagy a kollektív fellépéshez való jogot;
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16. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani az MI segítségével a munkahelyen 
gyűjtött adatokra, különösen amennyiben azokat emberi erőforrásokkal kapcsolatos 
döntésekhez használják; felhívja a vállalati szintű szociális partnereket, hogy közösen 
elemezzék és kövessék nyomon a mesterséges intelligencia alkalmazását; felhívja a 
Bizottságot és a szociális partnereket, hogy elemezzék a munkahelyi adatvédelemre 
vonatkozó különös rendelkezések szükségességét az MI kapcsán; hangsúlyozza, hogy a 
munkavállalók maradnak a saját adataik tulajdonosai, még a munkaviszony megszűnése 
után is;

17. úgy véli, hogy az európai készségfejlesztési menetrendnek foglalkoznia kell a készségek 
és ismeretek adaptálásának és megszerzésének kihívásaival, tekintettel az ökológiai és a 
digitális átmenetre, ideértve az MI etikai aspektusait is; hangsúlyozza, hogy az MI etikai 
szempontjait ls az etikai célú képességfejlesztést a fejlesztőknek és az MI-vel 
dolgozóknak szánt valamennyi oktatási és képzési tanterv szerves részévé kell tenni; 
emlékeztet arra, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó fejlesztőknek, 
programozóknak, döntéshozóknak és vállalatoknak tisztában kell lenniük etikai 
felelősségükkel; hasonlóképpen fontosnak tartja annak biztosítását, hogy a 
végfelhasználók és a fogyasztók átfogó tájékoztatást kapjanak, és hogy e tekintetben 
valamennyi érdekelt fél rendszeres információcserét folytasson;

18. ismételten hangsúlyozza az oktatás és a folyamatos tanulás fontosságát a digitális 
korban szükséges képesítések fejlesztése és a digitális kirekesztés kezelése 
szempontjából; felhívja a tagállamokat, hogy fektessenek be a magas színvonalú, 
reagálóképes és befogadó oktatásba, szakképzésbe és egész életen át tartó tanulási 
rendszerekbe, valamint a mesterséges intelligencia által potenciálisan súlyosan érintett 
ágazatokban dolgozó munkavállalókra vonatkozó átképzési és továbbképzési 
szakpolitikákba; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi és jövőbeli munkaerő számára 
biztosítani kell a szükséges írás-olvasási, számolási és digitális készségeket, valamint a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) 
terén szerzett kompetenciákat, továbbá az olyan átfogó humán készségeket, mint a 
kritikus gondolkodás, a kreativitás és a vállalkozói készség; hangsúlyozza, hogy e 
tekintetben külön figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű csoportok bevonására;

19. hangsúlyozza, hogy az MI nem erősítheti a nemek közötti egyenlőtlenségeket és 
sztereotípiákat az analóg elfogultságok és előítéletek algoritmusok útján történő 
digitálissá alakításával;

20. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a különféle háttérrel rendelkező személyek, köztük 
a nők, a fiatalok, a színesbőrűek és a fogyatékosok bevonását az MI fejlesztésébe, 
telepítésébe és használatába; emlékeztet, hogy az MI-alapú munkahelyi 
technológiáknak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük, az egyetemes tervezés 
elve alapján;

21. hangsúlyozza, hogy a mesterségesintelligencia-megoldásokhoz való hozzáférés 
szorosan kapcsolódik a nagy sebességű internethez való hozzáféréshez, ezért a 
hátrányos megkülönböztetés és az e technológiákhoz való hozzáférés 
egyenlőtlenségének elkerülése érdekében prioritásként kell kezelni a szélessávú 
lefedettséget;
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22. megjegyzi, hogy az MI-megoldások lehetőségei a nagy adathalmazokra támaszkodnak, 
és az algoritmusok tanításához és az eredmények finomításához szükség van az adatok 
kritikus tömegére; e tekintetben üdvözli a Bizottság javaslatát egy közös uniós adattér 
létrehozására az adatcsere megerősítése és a kutatás támogatása érdekében, az európai 
adatvédelmi szabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett.
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