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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi, nuolat augant dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų taikymui 
kasdieniame gyvenime ir darbe, reikšmingai keičiasi dabartinė socioekonominė 
sankloda; kadangi dirbtinis intelektas turėtų būti naudingas piliečiams ir visuomenei 
tokiais aspektais, kaip geresnė gyvenimo kokybė, naujų užimtumo galimybių kūrimas ir 
Sąjungos konkurencingumo didinimas; kadangi dirbtinis intelektas yra esminė 
skaitmeninės ekonomikos dalis ir, tinkamai jį naudojant, turi potencialo puoselėti 
gerovę bei palengvinti perėjimą prie tvarios ekonomikos;

B. kadangi dirbtinis intelektas – tai sistemos, kurios elgiasi protingai analizuodamos savo 
aplinką ir imdamosi tam tikro masto savarankiškumu grindžiamų veiksmų konkretiems 
tikslams pasiekti; kadangi dirbtinio intelekto sistemos gali būti grindžiamos vien 
programine įranga ir virtualiajame pasaulyje veikti kaip balso asistentai, vaizdo analizės 
programinė įranga, paieškos sistemos, kalbos ir veido atpažinimo sistemos arba būti 
diegiamos į techninės įrangos prietaisus, pvz., kaip pažangūs robotai, savivaldžiai 
automobiliai, bepiločiai orlaiviai ar daiktų interneto taikomosios programos1;

C. kadangi dirbtiniam intelektui teikiamas strateginis prioritetas, o visą jo potencialą 
galima išnaudoti tik jei naudotojai ir vartotojai suvokia su juo siejamą galimą naudą bei 
iššūkius; kadangi įmonės ir darbuotojai bei jų atstovai dažnai neturi žinių nei apie 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas, nei apie funkcijas ir duomenis, kuriais jos 
grindžiamos; kadangi esama atvejų, kai naudojant dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas buvo pažeisti galiojantys reglamentai, pvz., susiję su duomenų apsauga;

D. kadangi dirbtinis intelektas teikia ekonominę ir visuomeninę naudą bei naujas 
galimybes įmonėms ir darbuotojams, tačiau sykiu kelia nemažai etinių, teisinių ir su 
užimtumu susijusių problemų; kadangi taikant dirbtinį intelektą darbe gali būti prisidėta 
prie darbo rinkų įtraukumo bei daromas poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai, tačiau 
jis taip pat gali būti naudojamas darbuotojų veiklos rezultatams stebėti, vertinti, 
prognozuoti ir orientuoti, įskaitant tiesiogines ir netiesiogines pasekmes jų karjerai; 
kadangi dirbtinis intelektas turėtų teigiamai veikti darbo sąlygas ir būti grindžiamas 
pagarba žmogaus ir pagrindinėms teisėms bei Sąjungos vertybėms; kadangi dirbtinis 
intelektas turėtų būti orientuotas į žmogų, stiprinti žmonių ir visuomenės gerovę bei 
prisidėti prie sąžiningos ir teisingos pertvarkos;

E. kadangi dirbtinis intelektas pastebimai veikia darbo rinką2; kadangi jis turi potencialo 
pakeisti pasikartojančius veiksmus atliekančius darbuotojus, palengvinti žmogaus ir 
mašinos bendradarbiavimu grindžiamų darbo sistemų veikimą, užtikrinti didesnį 
konkurencingumą ir gerovę bei kurti naujas darbo galimybes kvalifikuotiems 
darbuotojams; kadangi užimtumo kraštovaizdis sparčiai kinta: tikėtina, kad apie 
65 proc. šiandienos vaikų dirbs visiškai naujo pobūdžio darbą, taigi darbuotojai turi 

1 Komisijos komunikatas „Dirbtinis intelektas Europai“ (COM(2018) 237 final).
2 Mokslo ir technologijų ateities komisijos (STOA) 2020 m. kovo mėn. tyrimas „Dirbtinio intelekto etika: 
klausimai ir iniciatyvos“ (The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives).
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persikvalifikuoti ir kelti kvalifikaciją, pirmiausia kalbant apie skaitmeninius įgūdžius, 
siekiant užtikrinti, kad nė vienas neliktų nuošaly, o specializuotos darbo jėgos pasiūla 
būtų pakankama3;

F. kadangi, Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) duomenimis, apie 
43 proc. suaugusių Sąjungos darbuotojų yra susidūrę su naujosiomis technologijomis 
darbe; kadangi maždaug septyni ir dešimties Sąjungos darbuotojų turi būti įgiję bent 
vidutinių skaitmeninių įgūdžių savo darbui atlikti4; kadangi vidutiniškai apie 
ketvirtadalis Sąjungos piliečių turi menkus skaitmeninius įgūdžius arba jų neturi; 
kadangi skaitmeninei atskirčiai būdingi specifiniai socioekonominiai, lyties, amžiaus, 
geografiniai ir prieinamumo aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti; kadangi 42 proc. 
darbuotojų įmonėse, kurių veiklos procesuose taikomas dirbtinis intelektas, laikosi 
nuomonės, kad dėl tokios veiklos kyla etinių klausimų, kuriuos būtina spręsti; kadangi 
28 proc. darbuotojų mano, jog dirbtinio intelekto taikymas nėra visapusiškai išvystytas 
dėl to, kad stokojama su šia sritimi susijusių etinių taisyklių5;

G. kadangi kilus COVID-19 pandemijai išryškėjo skaitmeninių sprendimų, įskaitant 
nuotolinį darbą, svarba bei jų techninis ir socialinis poveikis; kadangi bendrų Sąjungos 
lygmens nuostatų, susijusių su dirbtinio intelekto taikymu darbe, nėra, o tai gali lemti 
rinkos iškraipymus ir nepalankią konkurencinę padėtį; kadangi turėtų būti parengta 
tinkama dirbtinio intelekto reglamentavimo sistema;

H. kadangi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) yra parengusi 
rekomendacijas dėl dirbtinio intelekto6;

I. kadangi Europos Sąjungos Taryba ragina propaguoti etišką ir į žmogų orientuotą požiūrį 
dirbtinio intelekto srityje7;

J. kadangi Sąjungos lygmens socialiniai partneriai sudarė pagrindų susitarimą dėl 
skaitmeninimo, į kurį, be kita ko, įtrauktas skyrius dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus 
kontrolės principo užtikrinimo8;

K. kadangi kai kurios valstybės narės jau yra įsteigusios specialias tarnybas dirbtinio 
intelekto poveikiui darbe stebėti ir vertinti;

L. kadangi pastangos siekiant kovoti su šališkumu dėl lyties ir nelygybe skaitmeniniame 
sektoriuje yra nepakankamos; kadangi lyčių nelygybė įsigalėjusi visose skaitmeninių 
technologijų srityse, ypač susijusiose su dirbtiniu intelektu, taigi netolimoje ateityje 
vyrų dominavimo skaitmeniniame sektoriuje tendencija tik stiprės;

3 Europos Parlamento 2015 m. kovo mėn. tyrimas „Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
studijų skatinimas darbo rinkos reikmėms“ (Encouraging STEM Studies for the labour market).
4 CEDEFOP „Įgūdžių ir darbo Europoje tyrimas“ (European Skills and Jobs survey).
5 Capgemini mokslinių tyrimų instituto 2019 m. liepos mėn. ataskaita „Kodėl etinių klausimų 
dirbtinio intelekto srityje sprendimas bus naudingas organizacijoms“ (Why addressing ethical 
questions in AI will benefit organisations).
6 2019 m. EBPO Tarybos rekomendacija dėl dirbtinio intelekto 
(https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449).
7 2020 m. birželio mėn. Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europos skaitmeninės ateities kūrimo.
8 2020 m. birželio mėn. Europos socialinių partnerių pagrindų susitarimas dėl skaitmeninimo.
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1. pabrėžia, kad būtina nuodugniai įvertinti galimybes, kurias privačiojo ir viešojo sektorių 
įmonėms bei viešojo administravimo sektoriui teikia dirbtinio intelekto taikomosios 
programos, ir dėl jų kylančius iššūkius, susijusius su darbo vietomis ir darbuotojais, 
įskaitant jų poveikį profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, darbo 
organizavimui ir darbo srautams; mano, jog nepaprastai svarbu, kad nebūtų apeitas 
socialinis dialogas ir kad su darbuotojais bei jų atstovais būtų konsultuojamasi, taip pat 
kad jie būtų pakankamai išsamiai informuojami nuo pat sprendimų priėmimo proceso 
pradžios; pabrėžia, kad diegiant dirbtinį intelektą būtina užtikrinti skaidrumą, o dirbtinio 
intelekto sistemas taikant darbe turi būti gerbiamas darbuotojų privatumas ir orumas;

2. pažymi, kad prieš kuriant, diegiant ir įgyvendinant dirbtinio intelekto sistemas turėtų 
būti atliekamas išsamus rizikos vertinimas, kuris apimtų poveikio pagrindinėms teisėms 
ir darbo sąlygoms – taip pat ir darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu – bei jų socialinių 
padarinių analizę; vertinimas turėtų apimti rizikas, susijusias su žmonių priimamais 
sprendimais ir socialine diskriminacija, bei kylančių profesinių rizikų analizę;

3. pažymi, kad dirbtinio intelekto sprendimai turi potencialo gerinti darbo sąlygas ir 
gyvenimo kokybę, įskaitant geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei 
geresnį prieinamumą neįgaliesiems, prognozuoti pokyčius darbo rinkoje ir padėti 
valdyti žmogiškuosius išteklius išvengiant žmogui būdingo šališkumo, kita vertus, dėl 
jų gali kilti ir privatumo bei darbuotojų saugos ir sveikatos problemų, pvz., susijusių su 
teise atsijungti, be to, jie gali lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų sekimą ir 
stebėjimą, pažeidžiant jų orumą ir privatumą, bei diskriminacinį požiūrį – taip pat ir 
įdarbinant – dėl algoritmų šališkumo, įskaitant pastarųjų šališkumą dėl lyties ar rasės ir 
etninės kilmės9, bei pažeidžiamų grupių atstovams nepalankių algoritmų; taip pat reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad dirbtinis intelektas gali pakenkti asmenų laisvei ir 
savarankiškumui bei paskatinti tokias darbuotojų psichikos sveikatos problemas, kaip 
pervargimas, su technologijų naudojimu susijęs stresas, psichologinė perkrova ir 
nuovargis; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto sprendimai darbe turi būti skaidrūs ir 
sąžiningi, o juos taikant turi būti vengiama bet kokio neigiamo poveikio darbuotojams;

4. pabrėžia, kad kompetentingos valdžios institucijos turėtų turėti prieigą prie visos 
informacijos apie mokymo reikmėms naudojamus duomenis, statistinius modelius ir 
teorinius principus, susijusius su dirbtinio intelekto sprendimais, bei empirinį jų 
rezultatų pagrįstumą;

5. mano, kad dirbtinis intelektas gali būti naudingas siekiant geriau panaudoti neįgaliųjų 
įgūdžius ir kompetencijas, taip pat kad jo taikymas darbe gali padėti užtikrinti darbo 
rinkų įtraukumą ir didesnį neįgaliųjų užimtumo lygį;

6. pabrėžia, kad tokios naujos technologinės galimybės, kaip dirbtinis intelektas, ir noras 
užtikrinti darbo efektyvumą neturėtų tapti pajėgumų nelygybės, susijusios su 
technologijų naudojimu, ir nužmogintos skaitmeninės ateities priežastimi; pabrėžia, kad 
etika inovacijų srityje turi būti grindžiama humanišku požiūriu;

9 Europos Parlamento 2020 m. balandžio mėn. tyrimas „Moterų švietimas ir įdarbinimas mokslo, technologijų ir 
skaitmeninės ekonomikos, įskaitant dirbtinį intelektą, srityse bei jų įtaka lyčių lygybei“(Education and 
employment of women in science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender 
equality).
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7. mano, jog naudotojai, įskaitant darbuotojus, ir vartotojai turėtų būti privaloma tvarka 
informuojami tais atvejais, kai sistema naudoja dirbtinį intelektą, pirmiausia kalbant 
apie asmeninėms reikmėms pritaikytus produktus ar paslaugas, bei gauti prasmingą 
nesunkiai suprantamą ir lengvai prieinamą informaciją apie visus jiems aktualius 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų etinius aspektus, kad galėtų priimti informacija 
pagrįstus sprendimus; pabrėžia, kad svarbu suprasti, kaip algoritmai apdoroja ir vertina 
duomenis bei kaip ši veikla galėtų būti apribota ir sustabdyta; akcentuoja būtinybę 
ugdyti kompetenciją užtikrinant darbuotojų ir jų atstovų mokymą bei švietimą dirbtinio 
intelekto darbe klausimais, kad būtų geriau suprantamas dirbtinio intelekto sprendimų 
poveikis;

8. pabrėžia, kad, jeigu dirbtinis intelektas naudojamas vykdant įdarbinimo procedūras ir 
priimant kitus su žmogiškaisiais ištekliais susijusius sprendimus, kandidatai ir 
darbuotojai turi būti deramai raštu apie tai informuojami, taip pat kad jiems turi būti 
paaiškinama, kaip tokiu atveju kreiptis dėl persvarstymo dalyvaujant žmogui, siekiant 
automatizuotomis priemonėmis priimto sprendimo anuliavimo;

9. akcentuoja būtinybę užtikrinti, kad dėl dirbtinio intelekto ir robotikos vystymo bei 
naudojimo padidėjęs našumas būtų naudingas ne tik įmonių savininkams ir 
akcininkams, bet ir – sudarant geresnes darbo ir įdarbinimo sąlygas, įskaitant darbo 
užmokestį, ekonominį augimą ir vystymąsi – įmonėms ir darbuotojams bei tarnautų 
visuomenei apskritai, ypač kai šis padidėjimas pasiekiamas darbo vietų sąskaita; ragina 
valstybes nares atidžiai išstudijuoti galimą dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai ir 
socialinės apsaugos sistemoms bei parengti strategijas, kaip užtikrinti ilgalaikį 
stabilumą reformuojant mokesčių ir įmokų tvarką bei – mažesnių viešųjų pajamų atveju 
– kitas priemones;

10. akcentuoja įmonių investicijų į formalųjį mokymą ir savaiminį mokymąsi bei mokymąsi 
visą gyvenimą svarbą, siekiant remti teisingą perėjimą prie skaitmeninės ekonomikos; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog dirbtinį intelektą diegiančios įmonės yra atsakingos už 
deramą visų susijusių darbuotojų perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, kad jie 
išmoktų naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir galėtų dirbti su robotais, kurių 
veikimas grindžiamas bendradarbiavimu (angl. co-bot), ir kitomis naujomis 
technologijomis bei taip prisitaikę prie kintančių darbo rinkos poreikių išsaugotų darbo 
vietą;

11. ragina vadovautis atsargumo principu naujų dirbtiniu intelektu grindžiamų technologijų 
atžvilgiu; akcentuoja pamatinį principą, kad kontroliuoti mašinas ir dirbtinį intelektą 
visuomet turi žmogus ir kad už sprendimus, priimamus naudojant dirbtinį intelektą, turi 
būti prisiimama atsakomybė, juos turi būti galima užginčyti ir, esant reikalui, anuliuoti; 
pabrėžia, kad turi būti laikomasi dirbtinio intelekto saugos ir saugumo standartų, ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo požiūriu svarbi reguliari patikra ir kontrolė, siekiant 
išvengti klaidingo dirbtinio intelekto naudojimo pasekmių; primena, kad atsakomybė, 
susijusi su dirbtinio intelekto naudojimu, turi būti aiškiai apibrėžta tiek nelaimingų 
atsitikimų darbe, tiek trečiosioms šalims padarytos žalos atvejais;

12. pabrėžia, kad per visą sistemos gyvavimo ciklą, ypač kai ji taikoma darbe, dirbtinis 
intelektas turi būti orientuotas į žmogų, skaidrus, saugus ir patikimas bei suderinamas su 
pagrindinėmis teisėmis ir taikomais teisės aktais bei reglamentais, įskaitant Bendrąjį 
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duomenų apsaugos reglamentą; ragina sukurti griežtą sertifikavimo sistemą, grindžiamą 
testų procedūromis ir atsargumo principu, kurią taikant įmonės galėtų parodyti, kad jų 
dirbtinio intelekto produktai atitinka pagrindines teises ir Sąjungos standartus;

13. primena, kad dirbtiniam intelektui visapusiškai taikomas Sąjungos užimtumo ir 
socialinis acquis, bei ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti deramą vykdymą bei 
užpildyti visas galimas teisės aktų spragas; pažymi, kad Sąjunga gali tapti pasaulio 
lydere skatinimo užtikrinti socialiai atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą srityje;

14. akcentuoja bendro Europos požiūrio į etinius dirbtinio intelekto aspektus svarbą; 
pabrėžia, jog šia prasme bet kokia reglamentavimo sistema turi būti tinkama ir pagrįsta 
visapusišku poveikio vertinimu, kad būtų išvengta kliūčių ateities inovacijoms ir darbo 
vietų kūrimui; atsižvelgdamas į tai ragina sukurti Europos dirbtinio intelekto etinių 
aspektų reglamentavimo sistemą, kuri būtų proporcinga ir kurią taikant ypatingas 
dėmesys būtų teikiamas darbo sferai, įskaitant darbuotojų teises ir darbo sąlygas; mano, 
kad ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas naujoms darbo formoms, pvz., 
nenuolatiniam darbui, kuris grindžiamas dalyvavimu įgyvendinant konkrečius atskirus 
projektus, ir platformų darbui, kurios yra naujų technologijų taikymo šiame kontekste 
rezultatas; mano, kad rengiant teisės aktų sistemą, kuria būtų siekiama reglamentuoti 
nuotolinio darbo sąlygas visoje Sąjungoje bei užtikrinti deramas darbo ir įsidarbinimo 
sąlygas skaitmeninėje ekonomikoje, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į dirbtinio 
intelekto poveikį; ragina Komisiją šiuo klausimu konsultuotis su socialiniais partneriais, 
dirbtinio intelekto vystytojais, mokslo darbuotojais ir kitomis suinteresuotosiomis 
šalimis;

15. pabrėžia, jog dėl dirbtinio intelekto ir susijusių teisės aktų jokiu būdu negali nukentėti 
naudojimasis pagrindinėmis teisėmis, pripažįstamomis valstybių narių ir Sąjungos 
lygmenimis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, kuriuos apima 
konkrečios valstybių narių darbo santykių sistemos, apibrėžtos pagal nacionalinę teisę 
ir (arba) praktiką, arba teisę derėtis, sudaryti kolektyvines sutartis ir užsitikrinti, kad jos 
būtų vykdomos, ar imtis kolektyvinių veiksmų, nustatytų pagal nacionalinę teisę 
ir (arba) praktiką;

16. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi būti teikiamas duomenims, kurie taikant dirbtinį 
intelektą renkami darbe, jeigu jais naudojamasi priimant sprendimus dėl žmogiškųjų 
išteklių; ragina įmonių lygmens socialinius partnerius kartu analizuoti ir stebėti, kaip 
diegiamas dirbtinis intelektas; ragina Komisiją ir socialinius partnerius analizuoti, ar 
būtinos specialios nuostatos dėl duomenų apsaugos darbe, susijusios su dirbtiniu 
intelektu; pabrėžia, kad darbuotojų duomenys jiems priklauso net ir nutraukus darbo 
santykius;

17. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į ekologinę ir skaitmeninę pertvarką, įskaitant etinius 
dirbtinio intelekto aspektus, Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje turi būti 
sprendžiami kvalifikacijų ir žinių pritaikymo bei įgijimo uždaviniai; pabrėžia, kad 
etiniai dirbtinio intelekto aspektai ir įgūdžių tobulinimas su etika susijusiais tikslais turi 
tapti neatskiriama visų švietimo ir mokymo programų, skirtų dirbtinio intelekto 
vystytojams ir su dirbtiniu intelektu dirbantiems asmenims, dalimi; primena, kad 
vystytojai, programuotojai, sprendimų priėmėjai ir įmonės, dirbančios su dirbtiniu 
intelektu, turi suvokti savo etinę atsakomybę; mano, jog ne mažiau svarbu užtikrinti, 
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kad galutiniams naudotojams ir vartotojams būtų teikiama išsami informacija ir kad tarp 
visų susijusių suinteresuotųjų šalių vyktų reguliarūs mainai šiuo klausimu;

18. pakartoja, kad svarbų vaidmenį ugdant skaitmeniniam amžiui reikiamas kvalifikacijas ir 
kovojant su skaitmenine atskirtimi atlieka švietimas ir nuolatinis mokymasis; ragina 
valstybes nares investuoti į aukštos kokybės, poreikiais grindžiamas ir įtraukias 
švietimo, profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemas bei sektorių, kurie 
potencialiai patiria itin neigiamą dirbtinio intelekto poveikį, darbuotojų 
perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo politiką; akcentuoja būtinybę užtikrinti, kad 
esami ir būsimi darbuotojai įgytų reikiamų raštingumo, gebėjimo skaičiuoti ir 
skaitmeninių įgūdžių bei kompetencijų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos srityse, taip pat tokių universalių socialinių emocinių įgūdžių, kaip kritinis 
mąstymas, kūrybiškumas ir verslumas; pabrėžia, kad šiuo požiūriu ypatingas dėmesys 
turi būti teikiamas nepalankioje padėtyje esančių grupių atstovų įtraukčiai;

19. pabrėžia, kad dėl dirbtinio intelekto neturi stiprėti lyčių nelygybė ir stereotipai, 
analoginį šališkumą ir prietarus su algoritmų pagalba paverčiant skaitmeniniais;

20. akcentuoja būtinybę užtikrinti, kad į dirbtinio intelekto kūrimą, diegimą ir naudojimą 
būtų įtraukiami įvairių visuomenės sluoksnių atstovai, įskaitant moteris, jaunimą, kitos 
odos spalvos asmenis bei neįgaliuosius; primena, kad, vadovaujantis universalumo 
principu, dirbtiniu intelektu grindžiamos technologijos darbe turi būti prieinamos 
visiems;

21. pažymi, kad prieiga prie dirbtinio intelekto sprendimų glaudžiai susijusi su prieiga prie 
sparčiojo interneto, todėl, siekiant vengti diskriminacijos ir nelygiavertės prieigos prie 
šių technologijų, prioritetas turėtų būti teikiamas plačiajuosčio ryšio aprėpčiai;

22. pažymi, kad dirbtinio intelekto sprendimų galimybės priklauso nuo didžiųjų duomenų ir 
kad norint lavinti algoritmus bei tobulinti rezultatus būtina kritinė duomenų masė; šiuo 
požiūriu teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti bendrą Sąjungos duomenų 
erdvę, siekiant stiprinti duomenų mainus ir remti mokslinius tyrimus visapusiškai 
laikantis Europos duomenų apsaugos taisyklių.
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