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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:

A. ker se umetna inteligenca, robotika in sorodne tehnologije vse bolj uporabljajo v 
vsakodnevnem življenju in na delovnem mestu, zaradi česar se sodobne družbene in 
gospodarske strukture bistveno spreminjajo; ker bi morala umetna inteligenca koristiti 
državljanom in družbi z izboljšanjem kakovosti življenja, ustvarjanjem novih 
zaposlitvenih možnosti in izboljšanjem konkurenčnosti Unije; ker je umetna inteligenca 
bistven del digitalnega gospodarstva in ima potencial za spodbujanje blaginje in 
olajšanje prehoda na trajnostno gospodarstvo, če nam jo uspe dobro izkoristiti;

B. ker umetna inteligenca pomeni sisteme, ki z analiziranjem svojega okolja in delno 
samostojnim ukrepanjem za doseganje specifičnih ciljev izkazujejo inteligentno 
ravnanje; ker lahko sistemi umetne inteligence v celoti temeljijo na programski opremi 
in delujejo v virtualnem svetu (npr. glasovni pomočniki, programska oprema za analizo 
slik, iskalniki, sistemi za prepoznavanje govora in obraza) ali pa so vdelani v strojno 
opremo (npr. napredni roboti, avtomobili brez voznika, brezpilotni zrakoplovi ali 
aplikacije za internet stvari);1

C. ker je umetna inteligenca strateška prioriteta, katere celoten potencial bo mogoče doseči 
le, če se bodo uporabniki in potrošniki zavedali morebitnih koristi in izzivov, ki jih 
prinaša; ker tako podjetja kot delavci in njihovi predstavniki pogosto ne poznajo 
načinov uporabe umetne inteligence niti njenih osnovnih funkcij in podatkov; ker 
obstajajo primeri uporabe umetne inteligence, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi, 
kot je varstvo podatkov;

D. ker umetna inteligenca ponuja možne gospodarske in družbene koristi ter nove 
priložnosti za podjetja in delavce, hkrati pa prinaša tudi vrsto etičnih in pravnih izzivov 
ter izzivov v zvezi z zaposlovanjem; ker lahko uporaba umetne inteligence na delovnem 
mestu pripomore k vključujočim trgom dela ter izboljšanju varnosti in zdravja pri delu, 
hkrati pa se lahko uporablja tudi za spremljanje, ocenjevanje, napovedovanje in 
usmerjanje uspešnosti delavcev, kar ima neposredne in posredne posledice za njihovo 
poklicno pot; ker bi morala umetna inteligenca pozitivno vplivati na delovne pogoje in 
temeljiti na spoštovanju človekovih pravic ter temeljnih pravic in vrednot Unije; ker bi 
morala biti umetna inteligenca osredotočena na človeka, povečati blaginjo ljudi in 
družbe ter prispevati k poštenemu in pravičnemu prehodu;

E. ker ima umetna inteligenca znaten vpliv na trg dela2; ker lahko nadomesti delavce, ki 
opravljajo repetitivno delo, olajša sodelovalne delovne sisteme človek-stroj, poveča 
konkurenčnost in blaginjo ter ustvari nove zaposlitvene priložnosti za kvalificirane 
delavce; ker se razmere na področju zaposlovanja hitro razvijajo, saj naj bi po ocenah 
65 % današnjih otrok delalo na popolnoma novih vrstah delovnih mest, kaže pa se tudi 
potreba po preusposabljanju in izpopolnjevanju delavcev, zlasti v zvezi z digitalnimi 

1 Sporočilo Komisije z naslovom „Umetna inteligenca za Evropo“ (COM(2018)0237)
2 STOA, The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives (Etika umetne inteligence: vprašanja in 
pobude), marec 2020
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spretnostmi in znanji, da bi zagotovili, da nihče ne bo zapostavljen in da bo na voljo 
dovolj specializirane delovne sile3;

F. ker je po podatkih centra CEDEFOP približno 43 % odraslih zaposlenih v Uniji na 
delovnem mestu izkusilo nove tehnologije; ker mora imeti približno sedem od desetih 
delavcev v Uniji vsaj osnovne digitalne spretnosti in znanja, da lahko opravljajo svoje 
delo4; ker ima v povprečju približno četrtina državljanov Unije nizko raven digitalnih 
spretnosti in znanj oziroma jih sploh nima; ker so z digitalnim razkorakom povezane 
tudi konkretne družbeno-gospodarske in geografske razlike ter razlike glede spola, 
starosti in dostopnosti, ki jih je treba obravnavati; ker 42 % delavcev v podjetjih, ki v 
svojih poslovnih procesih uporabljajo umetno inteligenco, meni, da se pri takšnih 
dejavnostih postavljajo etična vprašanja, ki jih je treba obravnavati; ker 28 % 
delodajalcev meni, da se uporaba umetne inteligence še ni razvila v celoti, ker ni 
postavljenih etičnih pravil o tem vprašanju5;

G. ker je pandemija covida-19 poudarila pomen digitalnih rešitev, vštevši delo na daljavo, 
ter njegove tehnične in družbene posledice; ker na ravni Unije ni skupnih določb glede 
uporabe umetne inteligence na delovnem mestu, kar bi lahko povzročilo izkrivljanje 
trga in podrejen konkurenčni položaj; ker bi se moral za umetno inteligenco uporabljati 
ustrezen regulativni okvir;

H. ker je OECD pripravil priporočila o umetni inteligenci6;

I. ker Svet Evropske unije spodbuja promoviranje pristopa k politiki o umetni inteligenci, 
ki bo etičen in po meri človeka7;

J. ker so socialni partnerji na ravni Unije sklenili okvirni sporazum o digitalizaciji, ki med 
drugim vključuje poglavje o umetni inteligenci in zagotavljanju, da je nadzor v rokah 
človeka8;

K. ker so nekatere države članice že ustanovile posebne organe za spremljanje in oceno 
vpliva umetne inteligence na delovnem mestu;

L. ker prizadevanja za odpravo pristranskosti na podlagi spola in neenakosti v digitalnem 
sektorju niso zadostna; ker so razlike med spoloma prisotne na vseh področjih digitalne 
tehnologije, zlasti v zvezi z umetno inteligenco, s čimer se bo v bližnji prihodnosti 
krepil razvoj digitalnega sektorja, naklonjenega moškim;

1. poudarja, da je treba temeljito oceniti, kakšne priložnosti in izzive bo imela uporaba 
umetne inteligence v javnih in zasebnih podjetjih ter v javni upravi na delovna mesta in 

3 Evropski parlament, Encouraging STEM Studies for the labour market (Spodbujanje študija na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike za trg delovne sile), marec 2015
4 Raziskava Cedefopa o evropskih znanjih in spretnostih ter delovnih mestih.
5 Capgemini Research Institute, Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations (Zakaj bo 
obravnavanje etičnih vprašanj o umetni inteligenci koristilo organizacijam), julij 2019.
6 Priporočila OECD o umetni inteligenci, 2019, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-
LEGAL-0449.
7 Svet Evropske unije, Sklepi Sveta o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, junij 2020.
8 European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation (Okvirni sporazum evropskih socialnih 
partnerjev o digitalizaciji), junij 2020.
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delavce, tudi na usklajevanje njihovega poklicnega in zasebnega življenja ter 
organizacijo in potek dela; meni, da nikakor ne smemo prezreti socialnega dialoga, z 
delavci in njihovimi predstavniki se je treba posvetovati in jim že na začetku postopka 
odločanja zagotoviti dovolj informacij; poudarja, da mora biti uporaba umetne 
inteligence pregledna ter da morajo sistemi umetne inteligence na delovnem mestu 
spoštovati zasebnost in dostojanstvo delavcev;

2. poudarja, da je treba pred razvojem, uvajanjem in uporabo sistemov umetne inteligence 
izvesti celovito oceno tveganja, da se bodo ovrednotili njihov vpliv na temeljne pravice 
in delovne pogoje, tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, ter njihove socialne 
posledice; ocene bi morale vključevati tveganja, povezana s človekovim odločanjem in 
socialno diskriminacijo, ter oceno nastajajočih poklicnih tveganj;

3. poudarja, da lahko rešitve umetne inteligence izboljšajo delovne pogoje in kakovost 
življenja, izboljšajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter zagotovijo boljšo 
dostopnost za invalide, napovedo razvoj trga dela in podpirajo upravljanje človeških 
virov s preprečevanjem pristranskosti, vendar lahko vzbujajo tudi pomisleke glede 
zasebnosti ter zdravja in varnosti pri delu, kot je pravica do odklopa, ter vodijo do 
nesorazmernega in nezakonitega nadzora in spremljanja delavcev, s čimer se kršita 
njihovo dostojanstvo in zasebnost, pa tudi do diskriminatornega ravnanja, npr. pri 
zaposlovanju, zaradi pristranskih algoritmov, tudi spolno, rasno in etnično pristranskih 
algoritmov9 ter algoritmov, ki škodujejo ranljivim skupinam; poleg tega je zaskrbljen, 
da lahko umetna inteligenca negativno vpliva na svobodo in samostojnost delavcev ter 
prispeva k njihovim težavam z duševnim zdravjem, kot so izgorelost, tehnološki stres, 
psihološka preobremenjenost in utrujenost; poudarja, da morajo biti rešitve umetne 
inteligence na delovnem mestu pregledne in poštene ter da ne smejo imeti negativnih 
posledic za delavce;

4. poudarja, da bi morali imeti pristojni organi dostop do vseh informacij v zvezi s 
podatki, ki se uporabljajo za usposabljanje, statističnimi modeli in teoretičnimi načeli, 
povezanimi z rešitvami na podlagi umetne inteligence, ter v zvezi z empirično 
veljavnostjo njihovih rezultatov;

5. meni, da lahko umetna inteligenca pripomore k boljši uporabi spretnosti in znanj 
invalidov ter da lahko uporaba umetne inteligence na delovnem mestu prispeva k 
vključujočim trgom dela in višji stopnji zaposlenosti invalidov;

6. poudarja, da nove tehnološke možnosti, kot je umetna inteligenca, in upoštevanje 
delovne učinkovitosti ne smejo povzročiti neenakih tehnološko okrepljenih zmogljivosti 
in dehumanizirane digitalne prihodnosti; poudarja, da mora etika inovacij slediti 
humanističnemu pristopu;

7. meni, da bi morali biti uporabniki, tudi delavci, in potrošniki vedno obveščeni, da 
sistem uporablja umetno inteligenco, zlasti v zvezi s personaliziranimi proizvodi ali 
storitvami, in bi morali prejeti smiselne informacije o vseh etičnih vidikih aplikacij 
umetne inteligence, ki so zanje relevantni, v lahko razumljivi in dostopni obliki, da bi 

9 Evropski parlament: Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality (Izobraževanje in zaposlovanje žensk v znanosti, tehnologiji in 
digitalnemu gospodarstvu, vključno z umetno inteligenco in njenim vplivom na enakost spolov), april 2020
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sprejemali informirane odločitve; poudarja, kako pomembno je razumeti, kako algoritmi 
obdelujejo in vrednotijo podatke ter kako jih je mogoče omejiti ali ustaviti; poudarja 
potrebo po razvoju kompetenc z usposabljanjem in izobraževanjem delavcev in njihovih 
predstavnikov v zvezi z umetno inteligenco na delovnem mestu, da bi bolje razumeli 
posledice rešitev umetne inteligence;

8. poudarja, da morajo biti kandidati in delavci v primeru uporabe umetne inteligence med 
postopkom zaposlovanja in v drugih odločitvah na kadrovskem področju o tem ustrezno 
pisno obveščeni in seznanjeni, kako lahko zahtevajo pregled človeka, da bi dosegli 
razveljavitev avtomatizirane odločitve;

9. poudarja, da je treba zagotoviti, da izboljšanje produktivnosti zaradi uvedbe in uporabe 
umetne inteligence in robotike ne bo koristilo samo lastnikom podjetij in delničarjem, 
temveč tudi podjetjem in delovni sili, in sicer prek boljših delovnih in zaposlitvenih 
pogojev, vštevši plače, povečalo gospodarsko rast in razvoj ter koristilo vsej družbi, 
zlasti kadar se to izboljšanje doseže na račun delovnih mest; poziva države članice, naj 
skrbno preučijo morebiten vpliv umetne inteligence na trg dela in sisteme socialne 
varnosti ter razvijejo strategije za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti z reformo davkov 
in prispevkov ter drugimi ukrepi v primeru manjših javnih prihodkov;

10. poudarja pomen naložb podjetij v formalno in neformalno usposabljanje ter 
vseživljenjsko učenje, da bi podprli pravičen prehod na digitalno gospodarstvo; v zvezi 
s tem poudarja, da so podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, odgovorna za 
zagotavljanje ustreznega preusposabljanja in izpopolnjevanja za vse zaposlene, da bi se 
lahko naučili uporabljati digitalna orodja in delati s sodelovalnimi roboti in drugimi 
novimi tehnologijami, s čimer bi se prilagodili spreminjajočim se potrebam trga dela in 
ostali zaposleni;

11. poziva k uporabi načela previdnosti v povezavi z novimi tehnologijami, ki temeljijo na 
umetni inteligenci; poudarja temeljno načelo, da morajo imeti ljudje vedno nadzor nad 
stroji in umetno inteligenco in da morajo biti odločitve umetne inteligence odgovorne, 
da jih mora biti mogoče izpodbijati, kjer je to pomembno, pa jih mora biti mogoče tudi 
izpodbijati; poudarja, da je treba v zvezi s tem spoštovati varnostne standarde za umetno 
inteligenco ter da so v tem smislu pomembni redni pregledi in nadzor, da se prepreči 
napačen rezultat z uporabo umetne inteligence; v zvezi s tem poudarja, da mora biti 
odgovornost v zvezi z uporabo umetne inteligence jasno opredeljena tako v primeru 
nesreč pri delu kot škode, povzročene tretjim osebam;

12. poudarja, da mora biti umetna inteligenca osredotočena na človeka, pregledna in varna 
ter v skladu s temeljnimi pravicami ter veljavnimi zakoni in predpisi, vključno s splošno 
uredbo o varstvu podatkov, v celotnem življenjskem ciklu sistema, zlasti če se uporablja 
na delovnem mestu; poziva k razvoju zanesljivega sistema certificiranja, ki bo temeljil 
na testnih postopkih in na previdnostnem načelu, kar bo podjetjem omogočilo, da 
pokažejo, da so njihovi izdelki, ki uporabljajo umetno inteligenco, skladni s temeljnimi 
pravicami in standardi Unije;

13. poudarja, da umetno inteligenco v celoti uporablja pravni red Unije na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev, ter poziva Komisijo in države članice, da zagotovijo 
ustrezno izvrševanje in odpravijo morebitne zakonodajne vrzeli; ugotavlja, da lahko 
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Unija postane vodilna v svetu pri spodbujanju družbeno odgovorne uporabe umetne 
inteligence;

14. poudarja, kako pomemben je skupni evropski pristop k etičnim vidikom umetne 
inteligence; poudarja, da mora biti vsak regulativni okvir v zvezi s tem ustrezen in 
temeljiti na celoviti oceni učinka, da ne bi ovirali prihodnjih inovacij in ustvarjanja 
delovnih mest; v zvezi s tem poziva k evropskemu regulativnemu okviru v zvezi z 
etičnimi vidiki umetne inteligence, ki bo sorazmeren in posebej osredotočen na svet 
dela, tudi pravice delavcev in delovne pogoje; meni, da bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti novim oblikam dela, kot je priložnostno in platformno delo, ki izhajajo iz 
uporabe novih tehnologij v tem okviru; meni, da mora zakonodajni okvir, katerega cilj 
je zakonsko urediti pogoje dela na daljavo po vsej Uniji ter zagotoviti dostojne delovne 
in zaposlitvene pogoje v digitalnem gospodarstvu, pri tem upoštevati tudi učinek 
umetne inteligence; poziva Komisijo, naj se v zvezi s tem posvetuje s socialnimi 
partnerji, razvijalci umetne inteligence, raziskovalci in drugimi deležniki;

15. poudarja, da umetna inteligenca in z njo povezana zakonodaja nikakor ne smeta vplivati 
na izvajanje temeljnih pravic, kot so priznane v državah članicah in na ravni Unije, tudi 
pravice do stavke ali sprejemanja drugih ukrepov, zajetih v specifičnih sistemih 
odnosov med delodajalci in delojemalci v državah članicah, v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali prakso, niti vplivati na pravico do pogajanja o kolektivnih pogodbah, 
njihovega sklepanja in izvrševanja ali na pravico do sprejemanja kolektivnih ukrepov v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali prakso;

16. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti podatkom, zbranim na delovnem 
mestu z uporabo umetne inteligence, še posebej, če se ti uporabljajo za sprejemanje 
odločitev o človeških virih; poziva socialne partnerje na ravni podjetij, naj skupaj 
analizirajo in spremljajo uporabo umetne inteligence; poziva Komisijo in socialne 
partnerje, naj analizirajo, ali bi bilo treba zaradi umetne inteligence sprejeti posebne 
določbe o varstvu podatkov na delovnem mestu; poudarja, da so delavci lastniki svojih 
podatkov, tudi po prenehanju delovnega razmerja;

17. poudarja, da mora novi program znanj in spretnosti za Evropo obravnavati izzive 
prilagajanja ter pridobivanja spretnosti in znanj zaradi ekološkega in digitalnega 
prehoda, vključno z etičnimi vidiki umetne inteligence; poudarja, da morajo biti etični 
vidiki umetne inteligence in razvoj znanj in spretnosti za etične namene sestavni del 
vseh programov izobraževanja in usposabljanja za razvijalce in ljudi, ki pri delu 
uporabljajo umetno inteligenco; opozarja, da se morajo razvijalci, programerji, nosilci 
odločanja in podjetja, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, zavedati svoje etične 
odgovornosti; meni, da je prav tako pomembno, da se končnim uporabnikom in 
potrošnikom zagotovijo celovite informacije in da si v zvezi s tem vsi zadevni deležniki 
redno izmenjujejo informacije;

18. ponovno poudarja pomen izobraževanja in stalnega učenja za razvoj kvalifikacij, 
potrebnih v digitalni dobi, in za preprečevanje digitalne izključenosti; poziva države 
članice, naj vlagajo v kakovostne, odzivne in vključujoče sisteme izobraževanja, 
poklicnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter v politike preusposabljanja in 
izpopolnjevanja delavcev v panogah, na katere bi lahko umetna inteligenca močno 
vplivala; poudarja, da je treba sedanji in prihodnji delovni sili zagotoviti potrebne 
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bralne, matematične in digitalne spretnosti in znanja na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter medsektorske mehke veščine, kot so kritično 
razmišljanje, ustvarjalnost in podjetništvo; poudarja, da je treba v zvezi s tem posebno 
pozornost nameniti vključevanju prikrajšanih skupin;

19. poudarja, da umetna inteligenca ne sme povečevati razlik med spoloma in spolnih 
stereotipov s preoblikovanjem analognih pristranskosti in predsodkov v digitalne z 
uporabo algoritmov;

20. poudarja, da je treba zagotoviti, da so v razvoj, uvajanje in uporabo umetne inteligence 
vključeni ljudje iz različnih okolij, med drugim ženske, mladi, nebelci in invalidi; 
opozarja, da morajo biti tehnologije na delovnem mestu, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, dostopne vsem na podlagi načel oblikovanja za vse;

21. poudarja, da je dostop do rešitev umetne inteligence tesno povezan z dostopom do 
hitrega interneta, zato bi morala biti pokritost s širokopasovnimi povezavami prednostna 
naloga, da bi preprečili diskriminacijo in neenak dostop do teh tehnologij;

22. ugotavlja, da priložnosti, ki temeljijo na rešitvah umetne inteligence, izhajajo iz 
velepodatkov, pri čemer je treba zagotoviti kritično maso podatkov za usposabljanje 
algoritmov in izboljšanje rezultatov; v zvezi s tem pozdravlja predlog Komisije o 
oblikovanju skupnega podatkovnega prostora v Uniji za spodbujanje izmenjave 
podatkov in podpiranje raziskav ob polnem spoštovanju evropskih pravil za varstvo 
podatkov.
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