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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže využívanie umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií v 
každodennom živote a na pracovisku neustále rastie, čím výrazne mení súčasné 
sociálno-ekonomické štruktúry; keďže umelá inteligencia by mala byť prínosom pre 
občanov a spoločnosť tým, že zlepší kvalitu života, vytvorí nové pracovné príležitosti a 
zlepší konkurencieschopnosť Únie; keďže umelá inteligencia je základnou súčasťou 
digitálneho hospodárstva a má potenciál podporovať prosperitu a uľahčovať prechod na 
udržateľné hospodárstvo, ak sa dobre využíva;

B. keďže umelá inteligencia sú systémy, ktoré vykazujú inteligentné správanie tým, že 
analyzujú okolité prostredie a podnikajú kroky – s istou mierou samostatnosti – na 
dosiahnutie konkrétnych cieľov; keďže systémy umelej inteligencie môžu byť založené 
výlučne na softvéri a pôsobiť vo virtuálnom svete, napr. v podobe hlasových asistentov, 
softvéru na analýzu fotografií, vyhľadávačov, systémov rozpoznávania hlasu a tváre, ale 
umelá inteligencia môže byť aj súčasťou hardvérových zariadení, napr. v podobe 
vyspelých robotov, autonómnych vozidiel, bezpilotných vzdušných prostriedkov alebo 
aplikácií internetu vecí;1

C. keďže umelá inteligencia predstavuje strategickú prioritu, ktorej plný potenciál umelej 
inteligencie možno využiť len vtedy, ak si používatelia a spotrebitelia uvedomia 
potenciálne výhody a výzvy, ktoré prináša; keďže podniky, ako aj pracovníci a ich 
zástupcovia často nevedia o aplikáciách umelej inteligencie ani o ich základných 
funkciách a údajoch; keďže existujú prípady aplikácií umelej inteligencie, ktoré sú v 
rozpore s existujúcimi nariadeniami, ako je ochrana údajov;

D. keďže umelá inteligencia môže ponúkať hospodárske a spoločenské prínosy, ako aj 
nové príležitosti pre podniky a pracovníkov a zároveň prináša množstvo etických, 
právnych výziev a výziev súvisiacich so zamestnaním; keďže uplatňovanie umelej 
inteligencie na pracovisku môže prispievať k inkluzívnym trhom práce a mať dosah na 
zdravie a bezpečnosť pri práci, pričom sa môže použiť aj na monitorovanie, hodnotenie, 
predvídanie a riadenie výkonnosti pracovníkov s priamymi a nepriamymi dôsledkami 
pre ich kariéru; keďže umelá inteligencia by mala mať pozitívny vplyv na pracovné 
podmienky a mala by sa riadiť dodržiavaním ľudských práv, ako aj základných práv a 
hodnôt Únie; keďže umelá inteligencia by mala byť zameraná na človeka, zlepšovať 
blahobyt ľudí a spoločnosti a prispievať k spravodlivej a spravodlivej transformácii;

E. keďže umelá inteligencia má výrazný dosah na trh práce2; keďže môže potenciálne 
nahradiť pracovníkov vykonávajúcich opakujúce sa činnosti, umožniť systémy 
spolupráce medzi človekom a strojmi, zvýšiť konkurencieschopnosť a prosperitu a 
vytvoriť nové pracovné príležitosti pre kvalifikovaných pracovníkov; keďže situácia v 
oblasti zamestnania sa rýchlo vyvíja, pričom sa odhaduje, že 65 % dnešných detí bude 
pracovať na úplne nových typoch pracovných miest, a keďže je potrebná rekvalifikácia 

1 Oznámenie Komisie o umelej inteligencii pre Európu COM(2018) 237 final.
2 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky a iniciatívy“, marec 2020
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a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, najmä pokiaľ ide o digitálne zručnosti, aby sa 
zabezpečilo, že na nikoho sa nezabudne a bude existovať dostatočná ponuka 
špecializovanej pracovnej sily3;

F. keďže podľa strediska CEDEFOP približne 43 % dospelých zamestnancov Únie 
vyskúšalo pri práci nové technológie; keďže približne sedem z desiatich pracovníkov 
Únie potrebuje na vykonávanie svojej práce aspoň mierne pokročilé digitálne 
zručnosti4; keďže približne jedna štvrtina občanov EÚ nemá v priemere žiadne digitálne 
zručnosti alebo ich má na nízkej úrovni; keďže digitálna priepasť má tiež špecifické 
sociálno-ekonomické, rodové, vekové a geografické aspekty a aspekty týkajúce sa 
dostupnosti, ktoré treba riešiť; keďže 42 % pracovníkov v spoločnostiach, ktoré vo 
svojich obchodných procesoch uplatňujú umelú inteligenciu, sa domnieva, že takéto 
činnosti vedú k etickým otázkam, ktoré je potrebné riešiť; keďže 28 % zamestnávateľov 
sa domnieva, že aplikácie umelej inteligencie sa nerozvíjali v plnom rozsahu z dôvodu 
nedostatku etických pravidiel týkajúcich sa tejto otázky;5

G. keďže pandémia COVID-19 zdôraznila význam digitálnych riešení vrátane práce na 
diaľku, ako aj jej technické a sociálne dôsledky; keďže neexistujú spoločné ustanovenia 
na úrovni Únie, pokiaľ ide o uplatňovanie umelej inteligencie na pracovisku, čo by 
mohlo viesť k narušeniu trhu a znevýhodneniam v hospodárskej súťaži; keďže umelá 
inteligencia by mala podliehať primeranému regulačnému rámcu;

H. keďže OECD vypracovala odporúčania o umelej inteligencii6;

I. keďže Rada Európskej únie podporuje v súvislosti s umelou inteligenciou 
presadzovanie etického prístupu zameraného na človeka7;

J. keďže sociálni partneri na úrovni Únie uzavreli rámcovú dohodu o digitalizácii, ktorá 
okrem iného obsahuje kapitolu o umelej inteligencii a zaručení zásady kontroly 
človeka8;

K. keďže niektoré členské štáty už zriadili osobitné orgány na monitorovanie a 
posudzovanie vplyvu umelej inteligencie na pracovisku;

L. keďže úsilie o riešenie rodových predsudkov v digitálnom odvetví je nedostatočné; 
keďže rodové rozdiely pretrvávajú vo všetkých oblastiach digitálnych technológií, 
najmä pokiaľ ide o umelú inteligenciu, čím sa pre blízku budúcnosť upevňuje selektívne 
mužské smerovanie pre digitálny sektor;

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne posúdiť príležitosti a výzvy aplikácií umelej inteligencie v 

3 Európsky parlament „Encouraging STEM Studies for the labour market“ (Podpora štúdií v oblasti vedy, 
technológie, inžinierstva a matematiky na trhu práce), marec 2015.
4 Európsky prieskum zručností a pracovných miest CEDEFOP.
5 Capgemini Research Institute, „Why addressing ethical questions in AI will benefit 
organizations“ (Prečo riešenie etických otázok v umelej inteligencii bude prínosom pre 
organizácie), júl 2019.
6 OECD, „Odporúčanie Rady o umelej inteligencii“, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449.
7 Rada Európskej únie, „Závery Rady o formovaní digitálnej budúcnosti Európy“, jún 2020.
8 Rámcová dohoda európskych sociálnych partnerov o digitalizácii, jún 2020.
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súkromných a verejných spoločnostiach, ako aj vo verejnej správe, pokiaľ ide o 
pracovné miesta a pracovníkov vrátane ich vplyvu na rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom, organizáciu práce a pracovné postupy; považuje za nevyhnutné, 
aby sa nezabúdalo na sociálny dialóg a aby pracovníci a ich zástupcovia boli 
konzultovaní a aby dostávali dostatočné informácie hneď od začiatku rozhodovacieho 
procesu; zdôrazňuje, že zavádzanie umelej inteligencie musí byť transparentné a že 
systémy umelej inteligencie na pracovisku musia rešpektovať súkromie a dôstojnosť 
pracovníkov;

2. poukazuje na to, že komplexné posúdenie rizík by malo prebiehať pred vývojom, 
nasadením a realizáciou umelej inteligencie, pričom by sa mal posúdiť jej vplyv na 
základné práva a pracovné podmienky, a to aj pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri 
práci, ako aj jej sociálne dôsledky; posúdenia by mali zahŕňať riziká súvisiace s 
rozhodovaním ľudí a so sociálnou diskrimináciou, ako aj hodnotenie vznikajúcich 
pracovných rizík;

3. zdôrazňuje, že riešenia v oblasti umelej inteligencie majú potenciál zlepšiť pracovné 
podmienky a kvalitu života vrátane lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom a lepšej dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, predvídať vývoj na 
trhu práce a podporovať riadenie ľudských zdrojov pri predchádzaní ľudským 
predsudkom, ale môžu tiež vzbudzovať obavy, pokiaľ ide o súkromie a zdravie a 
bezpečnosť pri práci, ako je právo na odpojenie, a viesť k neprimeranému a 
nezákonnému dohľadu a monitorovaniu pracovníkov, čím sa porušuje ich dôstojnosť a 
súkromie, ako aj diskriminačné zaobchádzanie, a to aj v procesoch prijímania do 
zamestnania, z dôvodu neobjektívnych algoritmov vrátane rodovo či rasovo a etnicky 
zaujatých algoritmov9 a algoritmov poškodzujúcich zraniteľné skupiny; okrem toho je 
znepokojený tým, že umelá inteligencia môže narušiť slobodu a autonómiu ľudí a 
prispieť k problémom pracovníkov s duševným zdravím, ako je vyhorenie, tzv. techno 
stres, psychické preťaženie a únava; zdôrazňuje, že riešenia v oblasti umelej inteligencie 
na pracovisku musia byť transparentné, spravodlivé a musia sa vyhýbať akýmkoľvek 
negatívnym dôsledkom pre pracovníkov;

4. zdôrazňuje, že príslušné orgány by mali mať prístup ku všetkým informáciám týkajúcim 
sa údajov používaných na odbornú prípravu, štatistických modelov a teoretických zásad 
týkajúcich sa riešení umelej inteligencie, ako aj empirickej platnosti ich výsledkov;

5. domnieva sa, že umelá inteligencia môže pomôcť lepšie využívať zručnosti a schopnosti 
ľudí so zdravotným postihnutím a že uplatňovanie umelej inteligencie na pracovisku 
môže prispieť k inkluzívnym trhom práce a vyšším mieram zamestnanosti osôb so 
zdravotným postihnutím;

6. zdôrazňuje, že nové technologické možnosti, ako je umelá inteligencia, a ocenenie 
efektívnosti práce nesmú viesť k nerovnakým technologicky podporovaným kapacitám 
a dehumanizovanej digitálnej budúcnosti; zdôrazňuje, že etika inovácie sa musí riadiť 
humanistickým prístupom;

9 Európsky parlament: „Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť žien vo vede, technike a 
digitálnom hospodárstve vrátane umelej inteligencie a jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.
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7. domnieva sa, že by malo byť povinné, aby boli používatelia vrátane pracovníkov a 
spotrebiteľov informovaní v prípade, že systém používa umelú inteligenciu, najmä 
pokiaľ ide o personalizované produkty alebo služby, a aby prijímali zrozumiteľným a 
dostupným spôsobom informácie o všetkých etických aspektoch aplikácií umelej 
inteligencie, ktoré sú pre nich relevantné, čo im umožní prijímať informované 
rozhodnutia; zdôrazňuje, že je dôležité pochopiť, ako algoritmické procesy spracúvajú a 
vyhodnocujú údaje a ako ich možno obmedziť alebo zastaviť; zdôrazňuje potrebu 
rozvoja kompetencií prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania pracovníkov a 
ich zástupcov, pokiaľ ide o umelú inteligenciu na pracovisku s cieľom lepšie pochopiť 
dôsledky riešení v oblasti umelej inteligencie;

8. zdôrazňuje, že uchádzači a pracovníci musia byť riadne písomne informovaní v prípade, 
že sa v priebehu postupov náboru do zamestnania používa umelá inteligencia a ako je v 
tomto prípade možné požiadať o preskúmanie človekom s cieľom zmeniť 
automatizované rozhodnutie;

9. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby prírastky produktivity v dôsledku rozvoja a 
využívania umelej inteligencie a robotiky slúžili nielen vlastníkom a akcionárom 
spoločnosti, ale aj prinášali výhody spoločnostiam a pracovnej sile prostredníctvom 
lepších pracovných podmienok a podmienok zamestnania vrátane miezd, 
hospodárskeho rastu a rozvoja, a slúžili aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, kde 
takéto zisky vznikajú na úkor pracovných miest; vyzýva členské štáty, aby dôkladne 
preskúmali potenciálny vplyv umelej inteligencie na trh práce a systémy sociálneho 
zabezpečenia a aby vypracovali stratégie na zabezpečenie dlhodobej stability reformou 
daní a príspevkov, ako aj iných opatrení v prípade nižších verejných príjmov;

10. zdôrazňuje význam podnikových investícií do formálnej a neformálnej odbornej 
prípravy a celoživotného vzdelávania s cieľom podporiť spravodlivý prechod na 
digitálne hospodárstvo; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré zavádzajú 
umelú inteligenciu, sú zodpovedné za poskytovanie primeranej rekvalifikácie a 
zvyšovania kvalifikácie všetkým dotknutým zamestnancom, aby sa naučili používať 
digitálne nástroje a vedeli spolupracovať s kolaboratívnymi robotmi a inými novými 
technológiami, a tak sa prispôsobili meniacim sa potrebám trhu práce a udržali si 
zamestnanie;

11. vyzýva na uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové technológie 
založené na umelej inteligencii; zdôrazňuje základnú zásadu, že ľudia musia mať vždy 
kontrolu nad strojmi a umelou inteligenciou a že prijímanie rozhodnutí v oblasti umelej 
inteligencie musí byť zodpovedné a napadnuteľné a prípadne reverzibilné; zdôrazňuje, 
že je nutné dodržiavať normy bezpečnosti a ochrany týkajúce sa umelej inteligencie a 
poukazuje na význam pravidelných kontrol a kontrol s cieľom zabrániť chybným 
výstupom umelej inteligencie; pripomína, že zodpovednosť týkajúcu sa používania 
umelej inteligencie musí byť jasne vymedzená v prípade pracovných úrazov, ako aj v 
prípade škôd spôsobených tretím stranám;

12. zdôrazňuje, že umelá inteligencia musí byť zameraná na človeka, spravodlivá, 
transparentná, bezpečná a musí byť v súlade so základnými právami a všetkými 
platnými právnymi predpismi a nariadeniami vrátane všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov počas celého životného cyklu systému, najmä keď sa využíva na pracovisku; 
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vyzýva na vytvorenie spoľahlivého certifikačného systému založeného na skúšobných 
postupoch a založeného na zásade predbežnej opatrnosti, ktorý by podnikom umožnil 
preukázať, že ich produkty umelej inteligencie sú v súlade so základnými právami a 
normami Únie;

13. pripomína, že acquis Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti sa v plnej miere 
vzťahuje na umelú inteligenciu, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
riadne presadzovanie a riešili všetky potenciálne medzery v právnych predpisoch; 
konštatuje, že Únia sa môže stať svetovým lídrom pri podpore sociálne zodpovedného 
využívania umelej inteligencie;

14. zdôrazňuje význam spoločného európskeho prístupu, pokiaľ ide o etické aspekty umelej 
inteligencie; zdôrazňuje, že akýkoľvek regulačný rámec v tejto súvislosti musí byť 
primeraný a založený na komplexnom posúdení vplyvu, aby sa zabránilo brzdeniu 
budúcich inovácií a tvorby pracovných miest; v tejto súvislosti požaduje európsky 
regulačný rámec týkajúci sa etických aspektov umelej inteligencie, ktorý by bol 
primeraný a osobitne zameraný na svet práce vrátane práv pracovníkov a pracovných 
podmienok; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať novým formám 
práce, ako sú príležitostné služby a práca pre platformy, ktoré sú výsledkom 
uplatňovania nových technológií v tejto súvislosti; domnieva sa, že aj legislatívny 
rámec, ktorého cieľom je regulovať podmienky práce na diaľku v celej Únii a 
zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania v digitálnom 
hospodárstve, musí zohľadňovať vplyv umelej inteligencie; vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti konzultovala so sociálnymi partnermi, vývojármi umelej inteligencie, 
výskumníkmi a inými zainteresovanými stranami;

15. zdôrazňuje, že umelá inteligencia a akékoľvek súvisiace právne predpisy nesmú 
žiadnym spôsobom ovplyvniť výkon základných práv uznaných v členských štátoch a 
na úrovni Únie vrátane práva alebo slobody štrajkovať alebo prijímať iné opatrenia, na 
ktoré sa vzťahujú osobitné systémy pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou, ani ovplyvňovať právo 
vyjednávať, uzatvárať a presadzovať kolektívne zmluvy alebo podniknúť kolektívne 
opatrenie v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo praxou;

16. zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba venovať údajom získaným na pracovisku s 
pomocou umelej inteligencie, najmä ak sa používajú na rozhodovanie o ľudských 
zdrojoch; vyzýva sociálnych partnerov na úrovni podnikov, aby spoločne analyzovali a 
monitorovali zavádzanie umelej inteligencie; vyzýva Komisiu a sociálnych partnerov, 
aby analyzovali potrebu osobitných ustanovení o ochrane údajov na pracovisku v 
súvislosti s umelou inteligenciou; zdôrazňuje, že pracovníci sú vlastníkmi svojich 
údajov, a to aj po skončení pracovného pomeru;

17. nazdáva sa, že nový program v oblasti zručností pre Európu sa musí zaoberať výzvami 
pri prispôsobovaní a získavaní kvalifikácií a znalostí vzhľadom na ekologickú a 
digitálnu transformáciu vrátane etických aspektov umelej inteligencie; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa etické aspekty umelej inteligencie a rozvoj zručností na etické účely 
stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých učebných osnov vzdelávania a odbornej 
prípravy pre vývojárov a ľudí pracujúcich s umelou inteligenciou; pripomína, že 
vývojári, programátori, subjekty s rozhodovacou právomocou a spoločnosti zaoberajúce 
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sa umelou inteligenciou si musia byť vedomí svojej etickej zodpovednosti; takisto 
považuje za dôležité zabezpečiť, aby sa koncovým používateľom a spotrebiteľom 
poskytovali ucelené informácie a aby sa v tejto súvislosti uskutočňovali pravidelné 
výmeny medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami;

18. zdôrazňuje význam vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania z hľadiska rozvoja 
kvalifikácií potrebných v digitálnom veku a boja proti digitálnemu vylúčeniu; vyzýva 
členské štáty, aby investovali do vysokokvalitného, citlivého a inkluzívneho 
vzdelávania, odbornej prípravy a systémov celoživotného vzdelávania, ako aj do politík 
v oblasti rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov v odvetviach, ktoré sú 
potenciálne vážne postihnuté umelou inteligenciou; zdôrazňuje potrebu poskytnúť 
súčasnej a budúcej pracovnej sile potrebné zručnosti v oblasti čítania, počítania a 
digitálnych zručností, ako aj kompetencie v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a 
matematiky (STEM) a prierezové mäkké zručnosti, ako sú kritické myslenie, tvorivosť 
a podnikavosť; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti treba venovať osobitnú pozornosť 
začleneniu znevýhodnených skupín;

19. zdôrazňuje, že umelá inteligencia nesmie posilňovať rodové nerovnosti a stereotypy 
transformovaním analógových predsudkov a predpojatosti na digitálne predsudky 
prostredníctvom algoritmov;

20. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby ľudia z rôznych prostredí vrátane žien, 
mladých ľudí, ľudí rôznej pleti a ľudí so zdravotným postihnutím boli zapojení do 
rozvoja, nasadzovania a využívania umelej inteligencie; pripomína, že technológie 
založené na umelej inteligencii na pracovisku musia byť prístupné pre všetkých na 
základe zásady dizajnu pre všetkých;

21. poukazuje na to, že prístup k riešeniam umelej inteligencie je úzko spojený s prístupom 
k vysokorýchlostnému internetu, a preto by malo byť pokrytie širokopásmovým 
pripojením prioritou, aby sa zabránilo diskriminácii a nerovnému prístupu k týmto 
technológiám;

22. konštatuje, že príležitosti riešení umelej inteligencie sa opierajú o veľké dáta s potrebou 
kritického množstva údajov na účely tréningu algoritmov a spresnenia výsledkov; v 
tejto súvislosti víta návrh Komisie vytvoriť v EÚ spoločný dátový priestor s cieľom 
posilniť výmenu údajov a podporiť výskum pri plnom rešpektovaní európskych 
pravidiel ochrany údajov.
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