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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât utilizarea inteligenței artificiale, a roboticii și a tehnologiilor conexe (IA) în 
viața de zi cu zi și la locul de muncă se răspândește constant, ceea ce duce la 
modificarea semnificativă a structurilor socio-economice actuale; întrucât IA ar trebui 
să aducă beneficii cetățenilor și societății, îmbunătățind calitatea vieții, creând noi 
posibilități de angajare în muncă și îmbunătățind competitivitatea Uniunii; întrucât IA 
constituie un element esențial al economiei digitale și, dacă este utilizată în mod 
corespunzător, poate favoriza prosperitatea și facilita tranziția către o economie 
sustenabilă;

B. întrucât IA se referă la sistemele care manifestă comportamente inteligente analizând 
mediului lor înconjurător și inițiind acțiuni – cu un anumit grad de autonomie – pentru a 
atinge obiective specifice; întrucât sistemele de IA pot fi constituite exclusiv din 
programe informatice, acționând în lumea virtuală (de exemplu asistenți vocali, 
programe de analiză a imaginilor, motoare de căutare, sisteme de recunoaștere vocală și 
facială), sau pot fi încorporate în dispozitive fizice (de exemplu roboți de nivel avansat, 
vehicule autonome, drone sau aplicații pentru internetul obiectelor);1

C. întrucât IA reprezintă o prioritate strategică a cărei potențial poate fi exploatat pe deplin 
numai dacă utilizatorii și consumatorii sunt conștienți de beneficiile și provocările 
potențiale ale acestei tehnologii; întrucât atât întreprinderile, cât și lucrătorii și 
reprezentanții lor nu cunosc adesea nici aplicațiile IA, nici funcțiile și datele care stau la 
baza acestora; întrucât există cazuri în care aplicarea IA încalcă reglementările 
existente, cum ar fi protecția datelor;

D. întrucât IA poate oferi avantaje pentru economie și societate și noi posibilități pentru 
întreprinderi și lucrători, dar generează totodată o serie de provocări de ordin etic, 
juridic și de ocupare a forței de muncă; întrucât aplicarea IA la locul de muncă poate 
contribui la îmbunătățirea gradului de incluziune al piețelor forței de muncă, precum și 
la îmbunătățirea sănătății și siguranței în muncă, dar poate fi folosită și pentru a 
monitoriza, a evalua, a prevedea și a orienta activitatea lucrătorilor, cu consecințe 
directe și indirecte pentru parcursul lor profesional; întrucât IA trebuie să aibă un efect 
pozitiv asupra condițiilor de muncă și trebuie să respecte drepturile omului, precum și 
drepturile și valorile fundamentale ale Uniunii; întrucât IA ar trebui să aibă în centrul 
atenției omul, ar trebui să îmbunătățească bunăstarea oamenilor și a societății și ar 
trebui să contribuie la o tranziție echitabilă și justă;

E. întrucât IA exercită efecte considerabile asupra pieței forței de muncă2; întrucât aceasta 
ar putea înlocui lucrătorii care desfășoară activități repetitive, ar putea facilita sistemele 
de lucru bazate pe colaborarea dintre oameni și mașini, ar putea îmbunătăți 

1 Comunicarea privind inteligența artificială pentru Europa, COM(2018)0237.
2 STOA, „The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives” (Etica inteligenței artificiale: probleme și 
inițiative), martie 2020.
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competitivitatea și prosperitatea și ar putea crea noi oportunități de muncă pentru 
lucrătorii calificați; întrucât structura forței de muncă evoluează rapid și se estimează că 
65% din copiii de astăzi vor avea activități profesionale complet noi, impunându-se 
recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, mai ales în raport cu competențele digitale, 
pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă și pentru a asigura o rezervă suficientă de 
lucrători specializați3;

F. întrucât, potrivit CEDEFOP, aproximativ 43% din angajații adulți din UE au venit în 
contact cu tehnologiile noi la locul de muncă; întrucât aproximativ șapte din zece 
lucrători din UE au nevoie de competențe digitale cel puțin de nivel mediu pentru a-și 
putea îndeplini sarcinile profesionale;4 întrucât, în medie, aproximativ un sfert din 
cetățenii UE nu au competențe digitale sau au un nivel scăzut de competențe digitale; 
întrucât decalajul digital prezintă aspecte specifice de ordin socio-economic, de gen, de 
vârstă, geografic și de accesibilitate, care trebuie tratate; întrucât 42% din lucrătorii din 
întreprinderile care aplică IA în procesele lor operaționale consideră că aceste activități 
dau naștere unor probleme etice, care trebuie soluționate; întrucât 28% din angajatori 
consideră că IA nu este aplicată la capacitate maximă pentru că nu au fost stabilite 
norme etice în acest sens5;

G. întrucât pandemia de COVID-19 a scos în evidență importanța soluțiilor digitale, 
inclusiv a lucrului de la distanță, precum și implicațiile de ordin tehnic și social ale 
acestuia; întrucât nu există dispoziții comune la nivelul Uniunii în ceea ce privește 
aplicarea IA la locul de muncă, ceea ce ar putea duce la denaturări ale pieței și la 
dezavantaje în materie de concurență; întrucât IA ar trebui să facă obiectul unui cadru 
normativ corespunzător;

H. întrucât OCDE a elaborat recomandări privind inteligența artificială6;

I. întrucât Consiliul Uniunii Europene încurajează promovarea unei abordări etice și 
centrate pe ființa umană în ceea ce privește IA7;

J. întrucât partenerii sociali de la nivelul Uniunii au încheiat un acord-cadru privind 
digitalizarea, care, printre altele, conține un capitol privind „Inteligența artificială și 
garantarea principiului controlului de către oameni”8;

K. întrucât unele state membre au înființat deja organisme speciale pentru a monitoriza și 
evalua influența IA la locul de muncă;

L. întrucât eforturile de combatere a prejudecăților de gen și a inegalităților în sectorul 
digital sunt insuficiente; întrucât decalajul de gen persistă în toate domeniile tehnologiei 
digitale și, în special, în ceea ce privește IA, consolidând astfel o orientare masculină în 

3 Parlamentul European, „Encouraging STEM Studies for the labour market” (Încurajarea studiilor în domeniile 
STIM pentru piața forței de muncă”), martie 2015.
4 CEDEFOP, Ancheta europeană privind competențele și locurile de muncă.
5 Institutul de cercetare Capgemini, „Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations” (De ce 
tratarea aspectelor legate de etică în domeniul IA va fi în beneficiul organizațiilor), iulie 2019.
6 OCDE, “Recommendation of the Council on Artificial Intelligence” (Recomandarea Consiliului referitoare la 
inteligența artificială), 2019, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449.
7 Consiliul Uniunii Europene, Concluziile Consiliului privind conturarea viitorului digital al Europei, iunie 2020.
8 Acordul-cadru al partenerilor sociali europeni privind digitalizarea, iunie 2020.
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sectorul digital pentru viitorul apropiat,

1. subliniază că trebuie evaluate amănunțit oportunitățile și provocările pe care le prezintă 
aplicațiile de IA în întreprinderile private și în cele publice, precum și în administrațiile 
publice, în ceea ce privește locurile de muncă și lucrătorii, inclusiv impactul acestor 
aplicații asupra echilibrului dintre viața profesională și cea privată, a organizării muncii 
și a fluxurilor de lucru; consideră că este absolut necesar să nu fie ignorat dialogul 
social, iar lucrătorii și reprezentanții acestora să fie consultați și să primească informații 
suficiente chiar de la începutul procesului decizional; subliniază că implementarea IA 
trebuie să fie transparentă, iar sistemele de IA de la locul de muncă trebuie să respecte 
viața privată și demnitatea lucrătorilor;

2. subliniază că ar trebui efectuată o analiză cuprinzătoare a riscurilor înainte de a 
dezvolta, implementa și pune în aplicare sisteme de IA, evaluând impactul lor asupra 
drepturilor fundamentale și a condițiilor de muncă, inclusiv în ceea ce privește sănătatea 
și siguranța la locul de muncă, precum și consecințele lor sociale; analizele ar trebui să 
vizeze riscurile legate de deciziile umane și discriminarea socială, precum și evaluarea 
riscurilor ocupaționale care pot surveni;

3. evidențiază că soluțiile de IA pot îmbunătăți condițiile de muncă și calitatea vieții, 
inclusiv în ceea ce privește un mai bun echilibru dintre viața profesională și cea privată 
și o mai bună accesibilitate pentru lucrătorii cu dizabilități, pot prevedea evoluțiile de pe 
piața forței de muncă și pot sprijini gestionarea resurselor umane prin evitarea 
subiectivității umane, cu toate că acestea pot prezenta, de asemenea, riscuri în ceea ce 
privește viața privată și sănătatea și siguranța la locul de muncă, cum ar fi dreptul de a 
se deconecta, și pot duce la practici disproporționale și ilegale de supraveghere și 
monitorizare a lucrătorilor, încălcându-le demnitatea și intimitatea, precum și la 
tratamente discriminatorii, inclusiv în procesele de recrutare, din cauza unor algoritmi 
ce conțin prejudecăți, inclusiv a algoritmilor ce conțin prejudecăți de gen, rasiale sau 
etnice9, precum și a algoritmilor care funcționează în detrimentul grupurilor vulnerabile; 
este preocupat, de asemenea, de faptul că IA poate submina libertatea și autonomia 
persoanelor și poate contribui la apariția unor probleme de sănătate mintală în rândul 
lucrătorilor, cum ar fi epuizarea profesională, stresul tehnologic, supraîncărcarea 
psihologică și oboseala; insistă ca soluțiile de IA la locul de muncă să fie transparente și 
juste și să evite urmările negative pentru lucrători;

4. subliniază că autoritățile competente ar trebui să aibă acces la toate informațiile privind 
datele utilizate pentru formare, la modelele statistice și principiile teoretice legate de 
soluțiile IA, precum și la valabilitatea empirică a rezultatelor acestora;

5. consideră că IA poate contribui la o mai bună utilizare a competențelor persoanelor cu 
dizabilități și că utilizarea IA la locul de muncă poate contribui la caracterul incluziv al 
piețelor forței de muncă și la creșterea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu 
dizabilități;

6. subliniază că noile posibilități tehnologice, precum IA, și valorizarea eficienței în 

9 Parlamentul European: „Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality” („Educația și încadrarea în muncă a femeilor în domeniul 
științei, al tehnologiei și al economiei digitale, inclusiv IA și influența sa asupra egalității de gen”), aprilie 2020.
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muncă nu trebuie să aibă ca rezultat inegalitatea capacităților ameliorate tehnologic sau 
un viitor digital lipsit de umanitate; insistă asupra faptului că etica inovării trebuie să se 
bazeze pe o abordare umanistă:

7. consideră că ar trebui să fie obligatorie informarea utilizatorilor, inclusiv a lucrătorilor, 
și a consumatorilor atunci când un sistem recurge la IA, îndeosebi în ceea ce privește 
produsele personalizate, și să le fie transmise informații pertinente într-un format ușor 
de înțeles și accesibil cu privire la toate aspectele etice ale aplicațiilor de IA care îi 
vizează, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză; subliniază că este 
important să fie înțeles modul în care algoritmii prelucrează și valorizează datele și cum 
acest proces poate fi limitat sau oprit; subliniază că trebuie dezvoltate competențele 
lucrătorilor și ale reprezentanților acestora prin formare și educație în ceea ce privește 
IA la locul de muncă, pentru ca aceștia să poată înțelege mai bine implicațiile soluțiilor 
bazate pe IA;

8. subliniază faptul că, în cazul în care se utilizează IA în cursul procedurilor de recrutare 
și al altor procese decizionale privind resursele umane, candidații și lucrătorii trebuie să 
fie informați în mod corespunzător în scris privind acest lucru, precum și privind modul 
în care poate fi solicitată, în acest caz, o contestație în fața unor specialiști umani cu 
scopul de a anula o decizie automatizată;

9. subliniază că creșterea productivității datorată dezvoltării și utilizării IA și a roboticii 
trebuie să aducă beneficii nu doar proprietarilor de întreprinderi și acționarilor acestora, 
ci și întreprinderilor și forței de muncă prin asigurarea unor condiții de muncă și de 
angajare mai bune, inclusiv în ceea ce privește salariile, creșterea economică și 
dezvoltarea, și trebuie să aducă beneficii societății în ansamblu, mai ales dacă această 
creștere a productivității are loc în detrimentul locurilor de muncă; invită statele 
membre să analizeze cu atenție posibilul impact al IA asupra pieței forței de muncă și a 
sistemelor de securitate socială și să elaboreze strategii pentru a asigura stabilitatea pe 
termen lung prin reformarea impozitelor și a contribuțiilor, precum și prin alte măsuri în 
cazul în care scad veniturile publice;

10. subliniază importanța investițiilor de către întreprinderi în formarea profesională de tip 
formal și informal, precum și în învățarea pe tot parcursul vieții, pentru a sprijini 
tranziția justă către economia digitală; subliniază în acest context că întreprinderile care 
implementează IA au responsabilitatea de a asigura recalificarea și perfecționarea 
profesională a tuturor angajaților vizați, pentru ca aceștia să poată utiliza instrumentele 
digitale și să poată lucra cu colegi-roboți și cu alte tehnologii noi, adaptându-se astfel la 
nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă și asigurându-și o activitate 
profesională;

11. solicită ca pentru noile tehnologii bazate pe IA să se aplice principiul precauției; 
evidențiază principiul fundamental potrivit căruia omul trebuie să controleze 
întotdeauna mașinile și IA, iar deciziile luate cu aplicarea IA trebuie să fie bazate pe 
răspundere și trebuie să poată fi contestate și, dacă este cazul, inversate; subliniază 
importanța respectării normelor în materie de siguranță și securitate în raport cu IA, 
precum și importanța unor verificări și a unor controale regulate în acest sens, pentru a 
evita rezultate eronate din partea IA; reamintește că trebuie definită clar răspunderea în 
cazul utilizării IA, atât în cazul accidentelor profesionale, cât și în cazul prejudiciilor 
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cauzate unor terți;

12. subliniază că IA trebuie să fie axată pe ființa umană, trebuie să fie transparentă, sigură și 
securizată și trebuie totodată să respecte drepturile fundamentale și actele legislative și 
reglementările aplicabile – inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor 
(RGPD) – de-a lungul întregului ciclu de viață al sistemului, în special atunci când 
acesta este utilizat la locul de muncă; solicită să fie elaborat un sistem de certificare 
eficace, bazat pe proceduri de testare și pe principiul precauției, care să le permită 
întreprinderilor să demonstreze că produsele lor de IA respectă drepturile fundamentale 
și normele Uniunii;

13. reamintește că acquis-ul Uniunii în materie de ocupare a forței de muncă și cel din 
domeniul social se aplică și în cazul IA și invită Comisia și statele membre să asigure 
aplicarea corespunzătoare a acestuia și să elimine eventualele lacune legislative; observă 
că Uniunea poate să devină un lider mondial în ceea ce privește promovarea unei 
utilizări responsabile din punct de vedere social a IA;

14. subliniază importanța unei abordări europene comune față de aspectele etice ale IA; 
subliniază că orice cadru normativ în acest sens trebuie să fie adecvat și să se bazeze pe 
o evaluare cuprinzătoare a impactului, pentru a se evita crearea unor obstacole în calea 
inovării și a locurilor de muncă în viitor; solicită în acest context un cadru normativ 
european privind aspectele etice ale IA, care să fie proporțional și să se axeze în mod 
special pe aspectele muncii, inclusiv pe drepturile lucrătorilor și condițiile de muncă; 
consideră că trebuie acordată o atenție deosebită noilor forme ale muncii, cum ar fi 
prestațiile ocazionale și lucrul pe platforme, care reprezintă rezultatul utilizării noilor 
tehnologii în acest context; consideră că un cadru legislativ pentru reglementarea la 
nivelul UE a condițiilor de lucru de la distanță, care să asigure condiții de muncă și de 
angajare decente în economia digitală, trebuie să țină seama și de impactul IA; invită 
Comisia să consulte în acest sens partenerii sociali, creatorii de IA, cercetătorii și alte 
părți interesate;

15. subliniază că IA și orice act legislativ conex nu trebuie să afecteze în niciun fel 
exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt recunoscute în statele membre și 
la nivelul Uniunii, acestea incluzând dreptul sau libertatea de a intra în grevă sau de a 
întreprinde alte acțiuni prevăzute de sistemele specifice de relații de muncă din statele 
membre, în conformitate cu legislația și/sau practicile naționale, și nu trebuie să aducă 
atingere nici dreptului de a negocia, de a încheia și de a pune în aplicare acorduri 
colective sau de a desfășura acțiuni colective în conformitate cu legislația și/sau 
practicile naționale;

16. subliniază că trebuie să se acorde o atenție deosebită datelor colectate la locul de muncă 
cu ajutorul IA, mai ales dacă acestea sunt utilizate pentru luarea deciziilor care vizează 
resursele umane; solicită partenerilor sociali de la nivelul întreprinderilor să analizeze și 
să monitorizeze împreună implementarea IA; invită Comisia și partenerii sociali să 
analizeze necesitatea adoptării unor dispoziții speciale privind protecția datelor la locul 
de muncă în contextul IA; atrage atenția asupra faptului că lucrătorii sunt proprietarii 
datelor care îi vizează, inclusiv după încheierea raporturilor de muncă;

17. consideră că noua Agendă pentru competențe în Europa trebuie să abordeze provocările 
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legate de adaptarea și dobândirea competențelor și cunoștințelor, în vederea tranziției 
ecologice și digitale, inclusiv aspectele etice ale utilizării IA; subliniază necesitatea de a 
integra aspectele etice ale IA și dezvoltarea competențelor în scopuri de ordin etic în 
toate programele de învățământ și de formare destinate creatorilor de IA și persoanelor 
care lucrează cu IA; reamintește că creatorii, programatorii, factorii de decizie și 
întreprinderile care lucrează cu IA trebuie să-și cunoască responsabilitățile de ordin etic; 
consideră că este la fel de important să se pună la dispoziția utilizatorilor finali și a 
consumatorilor informații cuprinzătoare și să existe schimburi periodice în acest sens 
între toate părțile vizate;

18. reiterează importanța educației și a învățământului continuu pentru dobândirea 
calificărilor necesare în era digitală și pentru eliminarea excluziunii digitale; invită 
statele membre să investească în sisteme de învățământ, de formare profesională și de 
învățare pe tot parcursul vieții de înaltă calitate, receptive și favorabile incluziunii, 
precum și în politici de recalificare și perfecționare profesională a lucrătorilor din 
sectoare care pot fi afectate puternic de IA; evidențiază necesitatea de a asigura forța de 
muncă actuală și viitoare cu competențele necesare în ceea ce privește alfabetizarea, 
cunoștințele numerice și cele digitale, precum și cu competențe în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și cu competențe non-tehnice transversale, 
cum ar fi gândirea critică, creativitatea și spiritul antreprenorial; subliniază că trebuie 
acordată o atenție deosebită includerii grupurilor dezavantajate în acest proces;

19. subliniază că IA nu trebuie să amplifice inegalitățile și stereotipurile de gen prin 
transformarea subiectivității și a prejudecăților prezente pe plan analogic în echivalente 
digitale ale acestora prin algoritmi;

20. subliniază necesitatea de a se garanta că persoanele care provin din medii diferite, 
printre care femeile, tinerii, persoanele de culoare și persoanele cu dizabilități, sunt 
incluse în dezvoltarea, implementarea și utilizarea IA; reamintește că tehnologiile 
bazate pe IA utilizate la locul de muncă trebuie să fie accesibile pentru toți, conform 
principiului designului universal;

21. evidențiază faptul că accesul la soluții de IA este strâns legat de accesul la internetul de 
mare viteză și, prin urmare, acoperirea cu internet în bandă largă trebuie să fie o 
prioritate, pentru a se evita discriminarea și accesul inegal la aceste tehnologii;

22. observă că oportunitățile oferite de soluțiile IA se bazează pe volume mari de date, fiind 
necesară o masă critică de date ce sunt utilizate în scop de antrenament al algoritmilor și 
pentru exactitatea rezultatelor; salută, în acest sens, propunerea Comisiei privind crearea 
unui spațiu de date comun în UE, pentru a îmbunătăți schimburile de date și a sprijini 
cercetarea, cu respectarea deplină a normelor europene privind protecția datelor.
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