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JAVASLATOK

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

A. mivel a negyedik ipari forradalom, a digitalizálás és a mesterséges intelligencia alapvető 
és strukturális változásokhoz vezet a munkaerőpiacon, a munkahelyeken, a 
munkavégzési formákban és a munkakörökben, valamint a fogyasztói magatartásban és 
az emberek általános életvitelében; mivel e változások javítják az életminőséget, új 
foglalkoztatási lehetőségeket teremtenek és fenntarthatóbb üzleti modelleket kínálnak, 
azaz várhatóan a polgárok és a társadalom javára szolgálnak majd, ugyanakkor számos 
kockázatot és kihívást is hordoznak magukban, ezért a vonatkozó jogalkotási kereteket 
folyamatos értékelés alá kell vetni és szükség esetén ki kell igazítani, összhangban 
többek között a szociális jogok európai pillérében, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában és az Európai Szociális Chartában meghatározott uniós jogszabályokkal, 
valamint a megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai iránymutatásokkal 
foglalkozó magas szintű szakértői csoport által megfogalmazott elvekkel1;

B. mivel gondoskodni kell arról, hogy a digitális átalakulás és a digitális egységes piac 
által teremtett új lehetőségek minden uniós polgár javát szolgálják és gyarapítsák 
jólétüket;

C. mivel a digitalizáció és a mesterséges intelligencia a lényegében változtathatja meg azt, 
ahogyan az emberek tájékozódnak, kommunikálnak és gondolkodnak;

D. mivel az oktatási rendszert a munkaerőpiaccal kialakult viszonyai komoly kihívásokkal 
szembesítik, ezért előrelátóbb módon kell felkészülnie a munkaerőpiac jövőbeli 
igényeire, és megfelelő alkalmazkodó képességet kell kialakítania;

E. mivel a mesterséges intelligencia lehetőséget kínál a munkahelyek és a munkaerőpiacok 
biztonságosabbá és befogadóbbá tételére;

F. mivel a mesterséges intelligencia és a digitalizáció vélhetően szinergiákat segít majd elő 
az ember és a gép között, emellett gazdasági-társadalmi előnyöket és új lehetőségeket 
kínál vállalkozások és munkavállalók számára egyaránt, ugyanakkor számos etikai, jogi 
és foglalkoztatási kihívást is támaszt; mivel a mesterséges intelligencia munkahelyi 
használata fokozhatja a munkaerőpiacok befogadó jellegét, javíthatja a munkahelyi 
egészségvédelmet és biztonságot, és emellett a munkavállalók teljesítményének nyomon 
követését, értékelését, előrejelzését és menedzsmentjét is szolgálhatja, így mind a 
szakmai pályájukra, mind pedig mentális jólétükre közvetett és közvetlen hatásokat 
gyakorol; mivel a mesterséges intelligenciának pozitív hatást kell gyakorolnia a 
munkakörülményekre, és tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, valamint az Unió 
alapvető jogait és értékeit; mivel a mesterséges intelligenciának emberközpontúnak kell 
lennie, gyarapítania kell az emberek és a társadalom jólétét, és hozzá kell járulnia a 
méltányos és igazságos átálláshoz; mivel ez lehetővé teheti korábban kirekesztett 

1 Ethics guidelines for trustworthy AI („Etikai iránymutatások a megbízható mesterséges intelligenciához)”, 
Európai Bizottság, 2019. április 8.
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társadalmi csoportok, például fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiacokon 
történő megjelenését, és mivel a szükségtelenné váló foglalkoztatási ágazatok 
eltűnéséből fakadó kockázatokat új foglalkoztatási lehetőségek kínálatával, valamint a 
megszűnő állásoknál több és jobb munkahely teremtésével kell ellensúlyozni;

G. mivel az EU-ban a munkavállalók átlagosan 16%-a fél attól, hogy a digitalizáció 
elavulttá teszi készségeit2;

H. mivel a mesterséges intelligencia stratégiai prioritás, amelynek potenciális lehetőségei 
csak akkor aknázhatók ki teljesen, ha a felhasználók és fogyasztók ismerik az e 
technológia által kínált lehetséges előnyöket és a kapcsolodó kihívásokat; mivel 
előfordultak esetek, amikor a mesterséges intelligencia alkalmazása hatályos – például 
adatvédelmi – jogszabályokat sértő módon történt;

I. mivel a potenciális lehetőségekkel és kockázatokkal az oktatási folyamatban – többek 
között a digitális kirekesztés elleni küzdelem céljából is – foglalkozni kell, valamint 
európai szintű tájékoztató kampányokat kell indítani, pontos képet adva a mesterséges 
intelligencia fejlesztésének valamennyi aspektusáról;

J. mivel a technológiaalapú munkahelyi felügyelet, nyomon követés és ellenőrzés3 
rendeltetése, hogy az alkalmazottakat gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésre 
sarkallja és folyamatosan szemmel tartsa viselkedési szokásaikat, és ezáltal indokolatlan 
nyomást gyakorolhat rájuk;

K. mivel a vállalatok, a munkavállalók és képviselőik gyakran nem ismerik sem a 
mesterséges intelligencia alkalmazásait, sem azok rendeltetését és az általuk használt 
adatokat;

L. mivel a munkaerőpiacon egyre nő a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
szakismeretek iránti kereslet és a magas szintű szakértelem iránti igény, ezért minden 
európai polgárnak rendelkeznie kell a mesterséges intelligencia megfelelő ismeretével 
ahhoz, hogy boldogulni tudjon a mindennapokban;

M. mivel napjainkban a gyors technológiai változás gyakran jár együtt hamis információk 
terjesztésével, félrevezetéssel és félreértelmezéssel, ami alááshatja a technológiai 
fejlődés pozitív aspektusait;

N. mivel az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (a 71. 
preambulumbekezdésében) elismeri a munkavállalók azon jogát, hogy a munkaerő-
felvétel ne történhessen online automatizált gyakorlatokkal, emberi beavatkozás nélkül;

O. mivel a digitális különbségek hátterében sajátos – nemmel, életkorral, földrajzi 
helyzettel és a hozzáféréssel kapcsolatos – társadalmi-gazdasági vonatkozások állnak, 

2 Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities and risks 
(„Mesterséges vagy emberi intelligencia? A digitalizálás és a munkahelyek, készségek jövője: lehetőségek és 
kockázatok”), Cedefop, 3. o.
3 Ennek során többek között előrejelzésekre, kategorizálásra, távellenőrzésre, a munkaidő felhasználásának 
ellenőrzésére és algoritmikus igazgatásra szolgáló eszközöket alkalmaznak. Ld. Mateescu, A., Nguyen, A.: 
Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance („Hogyan működik a munkahelyi nyomon követés és 
felügyelet?”, Data & Society, 2019. február 6.
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amelyekkel foglalkozni kell;

P. mivel a Covid19-világjárvány kiemelte a digitális megoldások, többek között a 
távmunka fontosságát, valamint felhívta a figyelmet ennek műszaki és társadalmi 
velejáróira is; mivel a mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazása tekintetében 
uniós szintű, közös rendelkezések nem léteznek, ami piaci torzulásokhoz és 
versenyhátrányokhoz vezethet; mivel a mesterséges intelligenciát megfelelő 
szabályozási keret alá kell vetni;

Q. mivel a munkafolyamatok, a munkahelyek és a munkavállalók algoritmikus igazgatása 
hatásköri zavarokat okozhat és bizonytalanságot kelthet a döntéshozatalt illetően, ezért 
átláthatóságot kell teremteni és a munkavállalók számára jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a döntéseket hatékony eljárások igénybe vételével megtámadhassák; mivel a 
mesterséges intelligencia – többek között a magas kockázatú mesterséges intelligencia4 
– használata egyre elterjedtebb nemcsak a munkahelyeken, hanem más igazgatási 
eljárásokban is; hangsúlyozza, hogy  a mesterséges intelligencia munkaerő-felvételi és 
munkaügyi folyamatokban való használatáról egyszerű és érthető tájékoztatást kell 
rendelkezésre bocsátani, hiszen az algoritmusok alapszintű megértése az etikus 
használat egyik előfeltétele;

R. mivel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) ajánlásokat 
fogalmazott meg a mesterséges intelligenciára vonatkozóan5;

S. mivel az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerint a 
munkavállalóknak joguk van ahhoz,  hogy a rájuk vonatkozó döntéseket ne kizárólag 
automatizált eljárásban hozzák meg, ami azt jelenti, hogy  emberi felügyeletet kell 
biztosítani;

T. mivel az emberi felügyelet és az átláthatóság elengedhetetlen annak biztosításához, 
hogy a mesterségintelligencia-rendszerek megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak;

U. mivel a Tanács a mesterséges intelligencia tekintetében az etikai és emberközpontú 
megközelítés előmozdítását ösztönzi6;

V. mivel az európai szociális partnerek között a digitalizációról kötött keretmegállapodás 
önálló fejezetet tartalmaz a mesterséges intelligenciáról, és szavatolja az emberi 
ellenőrzés elvét7;

W. mivel a digitális ágazatban nem történik kellő erőfeszítés a nemek közötti eltérések és 
egyenlőtlenségek leküzdése érdekében; mivel a digitális technológia összes területén, 
nem utolsósorban a mesterséges intelligencia terén fennáll a nemek közötti szakadék, 
ezért a digitális ágazat férfiak melletti elfogultsága már a belátható jövőben jellemzővé 

4 Artificial Intelligence – a European approach to excellence and trust („A mesterséges intelligencia – a 
kiválóság és a bizalom európai megközelítése”), 2020. február 19-i bizottsági fehér könyv (COM(2020)0065), 
18.o.
5 Recommendation of the Council on Artificial Intelligence („A Tanács ajánlásai a mesterséges 
intelligenciáról”), OECD Legal Instruments, 2019. május 22. 
6 A Tanács 2020. június 16-i következtetései Európa digitális jövőjének alakításáról (HL C 202. I., 2020.6.16., 1. 
o.). 
7 Az európai szociális partnerek keretmegállapodása a digitalizációról, 2020. június
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válhat;

X. mivel az Európai Parlament a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról szóló, 
2020. december 17-i állásfoglalásában8 felszólított a mesterséges intelligencia 
munkaerő-felvételi eljárásokban való alkalmazásának betiltására;

1. hangsúlyozza, hogy  közös európai megközelítést kell kialakítani a mesterséges 
intelligencia etikai vonatkozásai tekintetében; hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia tervezése és alkalmazása során az etika alapértelmezés szerinti 
beépítésének vezérelvnek kell lennie; hangsúlyozza, hogy az uniós szabályozási 
keretnek biztosítania kell a mesterséges intelligencia emberközpontú jellegét, szavatolva 
a munkavállalók emberi méltóságának és alapvető jogainak maradéktalan tiszteletben 
tartását a digitális gazdaságban; hangsúlyozza továbbá, hogy a mesterséges intelligencia 
európai keretének9 tiszteletben kell tartania az uniós szabályokat és elveket, többek 
között a szociális jogok európai pillérét;

2. üdvözli, hogy a mesterséges intelligencia pozitív hatást gyakorolhat az európai 
munkaerőpiacokra, többek között új állásokat teremthet, biztonságosabbá és 
befogadóbbá teheti a munkahelyeket, hozzájárulhat a munkaerő-felvétel és a bérek 
tekintetében megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés felszámolásához, továbbá 
javíthatja a készségkereslet és -kínálat, valamint a munkafolyamatok összehangolását, 
ehhez azonban mérsékelni kell a kockázatokat, a szabályozási kereteket pedig a digitális 
hullám előrehaladásával párhuzamosan, rendszeresen frissíteni kell;

3. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciának emberközpontúnak, átláthatónak, 
biztonságosnak és megbízhatónak kell lennie, és a rendszer teljes életciklusa során 
tiszteletben kell tartania minden alkalmazandó jogszabályt és rendeletet, többek között 
az általános adatvédelmi rendeletet is, különösen a munkahelyen történő alkalmazás 
esetében; kéri tesztelési eljárásokon alapuló,az elővigyázatosság elvének megfelelő, 
megbízható tanúsítási rendszer kidolgozását, lehetővé téve a vállalkozások számára 
annak bizonyítását, hogy mesterségesintelligencia-termékeik tiszteletben tartják az 
alapvető jogokat és megfelelnek az uniós normáknak;

4. rámutat, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek kifejlesztése, telepítése és 
használatba vétele előtt átfogó kockázatértékelést kell végezni annak felmérése 
érdekében, hogy mely következményekkel járnak az alapvető jogokra és a 
munkakörülményekre, többek között a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
tekintetében is; hangsúlyozza, hogy az értékeléseknek ki kell terjedniük az emberi 
döntéshozatallal és a társadalmi megkülönböztetéssel kapcsolatos kockázatokra, 
valamint minden foglalkoztatási veszélyeztetettségre is;

5. hangsúlyozza, hogy az illetékes hatóságoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
mesterséges intelligencia képzéséhez felhasznált adatokhoz, a statisztikai modellekhez, 
a mesterséges intelligencián alapuló megoldásokkal kapcsolatos elméleti alapelvekhez 
és az eredmények tapasztalati úton történő megerősítéséhez;

8 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0371.
9 Ethics guidelines for trustworthy AI („Etikai iránymutatások a megbízható mesterséges intelligenciához)”, 
Európai Bizottság, 2019. április 8.
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6. hangsúlyozza, hogy a digitális átállásnak markánsabban meg kell jelennie az oktatási és 
képzési rendszerekben, valamint kéz a kézben kell járnia a munkahelyi demokrácia, az 
igazgatás és a közszolgáltatások javítására irányuló törekvésekkel;

7. ismételten hangsúlyozza az oktatás és a folyamatos tanulás fontosságát a digitális 
korban szükséges képesítések fejlesztése és a digitális kirekesztés felszámolása 
szempontjából; kéri a tagállamokat, hogy fektessenek be a magas színvonalú, 
reagálóképes és befogadó oktatásba, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulási 
rendszerekbe, valamint a mesterséges intelligencia által súlyosan érintett ágazatokban 
dolgozó munkavállalókat segítő átképzési és továbbképzési szakpolitikákba; 
hangsúlyozza, hogy az emberek számára biztosítani kell a szükséges írás-olvasási, 
számolási és digitális készségek, a természettudományok, a technológia, a műszaki 
tudományok és a matematika (STEM) terén szerzett kompetenciák, valamint az olyan 
átfogó humán készségek, mint a kritikus gondolkodás, a kreativitás és a vállalkozói 
készség megszerzésének lehetőségét; hangsúlyozza, hogy e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű csoportok bevonására;

8. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciát használó rendszereknek és 
algoritmusoknak mindig emberközpontúnak kell lenniük, és mindenekelőtt a humán 
fejlődés előmozdítását kell szolgálniuk; hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciát 
nem szabad sem manipulatív célzattal, sem racionális választást vagy magatartást 
háttérbe szorító módon, sem pedig indokolatlan megfigyelés céljából felhasználni;

9. tudatában van annak, hogy a digitális kor nemcsak lehetőségeket kínál, hanem 
kihívásokat is támaszt, és hogy a digitalizáció az EU-ban széles körű hatást gyakorol a 
társadalomra, a gazdaságra és a foglalkoztatásra; hangsúlyozza, hogy a munkavállalókra 
és a társadalomra gyakorolt hatásokat kezelő elvek, keretek és eszközök kidolgozása 
érdekében a digitális átállásról széles körű és demokratikus politikai párbeszédet kell 
folytatni a polgárokkal, szociális partnerekkel és más érdekelt felekkel; hangsúlyozza, 
hogy az új technológiáknak, köztük a mesterséges intelligenciának meg kell erősíteniük 
a fenntartható és befogadó munkaerőpiacot, valamint hozzá kell járulniuk a 
készségkereslet és -kínálat összehangolásához és az üres álláshelyek betöltéséhez;

10. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia és az arra vonatkozó jogszabályok 
semmiképpen sem befolyásolhatják a tagállami és uniós szinten elismert alapvető 
jogoknak – többek között a sztrájkjognak vagy a tagállamokban fennálló munkaügyi 
kapcsolatrendszerek keretében más lépések megtételéhez való jognak – a nemzeti jog 
és/vagy gyakorlatok szerinti gyakorlását, továbbá nem érintheti a nemzeti joggal 
és/vagy gyakorlatokkal összhangban lévő, kollektív szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és érvényesítéséhez való jogot, sem pedig a 
kollektív fellépéshez való jogot;

11. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia elősegítheti az aktív és egészséges 
időskort,  lehetővé téve, hogy az idős emberek –  ha úgy kívánják – tovább maradjanak 
társadalmunk és a munkaerőpiac tagjai;

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a félretájékoztatás és a megtévesztések 
terjedésének megelőzése érdekében fogadjanak el a mesterséges intelligenciára 
vonatkozó ismeretterjesztő stratégiákat; hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia 
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vállalati szinten történő alkalmazása tekintetében társadalmi párbeszédet kell folytatni; 
véleménye szerint alapvető fontosságú, hogy a mesterséges intelligencia telepítése előtt 
konzultáljanak a munkavállalókkal és képviselőikkel, akik számára megfelelő 
tájékoztatást kell adni; hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia használatának  
átláthatónak kell lennie, és hogy a mesterséges intelligenciára épülő munkahelyi 
tiszteletben kell tartaniuk a munkavállalók magánéletét és méltóságát; nyomatékosan 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a szakszervezetek munkahelyi 
jelenlétét és érintkezésüket a munkavállalókkal, többek között a digitális munkavégzés 
esetében is; hangsúlyozza, hogy minden munkavállaló, közöttük a digitális gazdaságban 
dolgozók számára is garantálni kell a jogot a kollektív tárgyaláshoz és a kollektív 
fellépéshez; ajánlja a kollektív tárgyalások előmozdítására szolgáló digitális 
megoldások alkalmazását;

13. emlékeztet az egyetemek, az ipar, a szociális partnerek és a kormányok közötti 
együttműködés fontosságára a digitális átállás tekintetében (többek között a digitális 
technológiákkal kapcsolatos kutatás és innováció terén is), figyelembe véve minden 
szociális és emberi szempontot6, valamint javasolja, hogy a mesterséges intelligencia 
telepítésekor megfelelő és szigorú tesztelési és képzési keretek álljanak rendelkezésre; 
ismételten felhívja a figyelmet ezen együttműködés fontosságára az adatok hatékonyabb 
és megfelelő időben elemzése érdekében, amelynek célja az új típusú munkahelyekkel, 
az azokhoz szükséges készségekkel, valamint általánosabb értelemben a mesterséges 
intelligencia által a munkaerőpiacra gyakorolt rövid és hosszú távú hatásokkal 
kapcsolatos előrejelzés biztosítása; hangsúlyozza, hogy stabil és megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatos európai 
kutatási programok számára;

14. hangsúlyozza, hogy a felhasználókat és a munkavállalókat tájékoztatni kell – többek 
között az algoritmusok által alkalmazott paraméterek és a mesterséges intelligencia 
használatának módja tekintetében – minden olyan esetben, amikor a munkahelyen, 
illetve személyre szabott termékek vagy szolgáltatások céljából MI-rendszerek 
alkalmazására kerül sor; rendkívül fontosnak tartja annak jobb megértését, hogy az 
algoritmusok miként kezelik és értékelik az adatokat; hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos készségeket a munkavállalók és képviselőik munkahelyi 
képzése és oktatása révén fejleszteni kell annak érdekében, hogy jobban megérthessék a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos megoldások következményeit;

15. kéri a vállalati szintű szociális partnereket, hogy erőiket egyesítve kövessék nyomon a 
mesterséges intelligencia alkalmazását; hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell 
fordítani a mesterséges intelligencia segítségével a munkahelyen gyűjtött adatokra, 
főként akkor, ha azokat emberi erőforrásokkal kapcsolatos döntésekhez is felhasználják; 
hangsúlyozza, hogy a munkavállalók még a munkaviszonyuk megszűnése után is 
maguk maradnak a rájuk vonatkozó adatok tulajdonosai; kéri a Bizottságot, a 
tagállamokat és a szociális partnereket annak megvizsgálására, hogy a mesterséges 
intelligenciával összefüggésben szükség van-e a munkahelyi adatvédelemre vonatkozó 
egyedi rendelkezések bevezetésére;

16. emlékeztet arra, hogy az Unió foglalkoztatási és szociális vívmányai teljes mértékben 
alkalmazandók a mesterséges intelligenciára is, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák e jogszabályok megfelelő végrehajtását a digitális 
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szolgáltatásokkal kapcsolatban, megelőzve többek között a munkavállalók 
kizsákmányolását és a be nem jelentett munkavégzést; megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia társadalmilag felelős használatának előmozdítása terén az Unió a globális 
vezető szerepére tehet szert ;

17. emlékeztet arra, hogy a mesterségesintelligencia-alkalmazások -algoritmusok és -
folyamatfejlesztések használata és menedzsmentje a munka és a munkavállalói jogok 
valamennyi szempontját érinti, többek között a munkaerőfelvételi eljárásokat és a 
munkaterhelés igazgatását is, és nem különböztethet meg hátrányosan munkavállalókat 
vagy kiszolgáltatott csoportokat, valamint nem erősíthet egyenlőtlenségeket például  
nem, életkor, egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, nemzetiség, faj vagy 
anyaság alapján; hangsúlyozza, hogy egyszerű és érthető tájékoztatást kell nyújtani a 
mesterséges intelligencia munkaügyi eljárásokban történő felhasználásáról; felhívja a 
Bizottságot, hogy a mesterséges intelligenciára vonatkozó jövőbeli szabályozási keretbe 
foglaljon bele megfelelő biztosítékokat a megkülönböztetés – többek között a 
mesterséges intelligencia által erősített nemi egyenlőtlenségek és sztereotípiák – elleni 
küzdelem érdekében, biztosítva, hogy a munkahelyen használt mesterséges intelligencia 
használatához vagy képzéséhez használt információk és adatkészletek minőségi adatok 
alapján tükrözzék a sokféleséget és mentesek legyenek az elfogultságtól, e cél 
megvalósítása érdekében többek között a fogyasztók visszajelzésén alapuló minősítési 
rendszereket is felhasználva; hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciának nem 
szabad egyenlőtlenségeket és sztereotípiákat erősítenie azáltal, hogy analóg 
elfogultságokat és előítéleteket algoritmusok révén digitálissá alakít át;

18. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy elemezzék az algoritmikus rendszereket és 
végezzenek rendszeres hatásvizsgálatokat az algoritmustípusoknak és az alkalmazási 
területeknek a munkavállalókra gyakorolt hatása alapján történő értékelése és 
kategorizálása céljából; ösztönzi a Bizottságot, a tagállamokat és a vállalatokat, hogy 
vizsgálják meg és mérjék fel az emberek és munkavállalók algoritmikus 
menedzsmentjének lehetséges kockázatait, és fordítsanak különös figyelmet az 
átláthatóság hiányával, a magány és az elszigeteltség potenciális érzésével, valamint a 
munkavállalók magánélethez való jogával kapcsolatos lehetséges kihívásokra10, 
ugyanakkor ezzel párhuzamosan mérlegeljék az előnyöket is, amelyek többek között a 
stressz, az egészségügyi problémák és fáradtság korai felismeréséből, a zaklatásnak és 
erőszaknak való kitettség csökkenéséből, a tényeken alapuló megelőzés általános 
támogatásából, a kockázatértékelésből, a munkahelyi biztonság és egészség célzott 
felügyeletéből és az ellenőrzésekből fakadnak11; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy a munkavállalók jogai és méltósága ne szenvedjen csorbát, és 
megfelelő védelemben részesüljenek az algoritmikus irányítási eszközök – többek 
között a munkavállalók viselkedésének előrejelzésére szolgáló eszközök, a teljesítmény 
és az elért eredmények távellenőrzésére, valamint az előrehaladás nyomon követésére 
szolgáló szoftverek – potenciálisan káros használatával szembeni;

19. felhív az elővigyázatosság elvének alkalmazására a mesterséges intelligencián alapuló 

10 van Rijmenam, M., Algorithmic management: what is it (and what’s next)? („Mi az az algoritmikus 
menedzsment (és milyen jövő áll előtte)?”,  2020. november12.
11 Impact of Artificial Intelligence on Occupational Safety and Health („A mesterséges intelligencia hatása a 
munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre”),  Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA), 2021.
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új technológiák tekintetében; kiemeli azt az alapelvet, amely szerint a gépeknek és a 
mesterséges intelligenciának mindig emberi ellenőrzés alatt kell állniuk és 
elszámoltathatónak kell lenniük, és hogy a mesterséges intelligencia által hozott 
döntéseknek, közöttük a menedzsment-ügyekben a MI által javasolt minden 
határozatnak megkérdőjelezhetőnek és adott esetben visszavonhatónak kell lennie; 
hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani a mesterséges intelligenciára vonatkozó 
biztonsági és védelmi normákat, és kiemeli a rendszeres ellenőrzések fontos szerepét a 
mesterséges intelligencia által hozott hibás döntések megelőzésében; emlékeztet, hogy a 
mesterséges intelligencia felelősségteljes alkalmazására vonatkozó szabályokat 
egyértelműen meg kell határozni mind a munkahelyi balesetek, mind a harmadik 
személyeknek okozott károk vonatkozásában; megismétli, hogy a mesterséges 
intelligencia munkahelyi használata során tiszteletben kell tartani és megfelelően védeni 
kell az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében foglalt jogot, 
amely szerint a munkavállalónak joga van ahhoz,  hogy a rá vonatkozó döntéseket ne 
kizárólag automatizált eljárásban hozzák meg;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a rendelkezésre álló uniós alapok 
felhasználásával fektessenek be a munkavállalók és a polgárok digitális átalakuláshoz 
való alkalmazkodását támogató, strukturálisan célzott szakpolitikákba és programokba; 
hangsúlyozza, hogy az infrastruktúra és a készségfejlesztés a digitális átállás 
előfeltétele; 

21. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megfelelő készségek és 
ismeretek megszerzésének lehetősége megszüntetheti a társadalomban tapasztalható 
digitális szakadékot, és hogy a mesterségesintelligencia-megoldásoknak támogatniuk 
kell a kiszolgáltatott csoportok, például a fogyatékossággal élők, illetve a távoli vagy 
vidéki területeken élők munkaerőpiaci integrációját;

22. 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, különösen vidéki, gyéren lakott, periferikus és határmenti térségekben, 
valamint szigeteken;

23. felhívja a figyelmet a digitális gazdaságban működő kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
kínálta potenciális lehetőségekre; hangsúlyozza, hogy megfelelő pénzügyi és szervezeti 
támogatásra van szükség a vállalati innováció javításához, valamint a munkaadók és a 
munkavállalók digitális készségeinek javításához minden ágazatban és minden 
szolgáltatás tekintetében;

24. ismételten hangsúlyozza, hogy jogi védelmet kell biztosítani a platform-munkavállalók 
számára, ezáltal is biztosítva munkavállalói jogaik tiszteletben tartását és a megfelelő 
szociális védelemhez való hozzáférésüket, összhangban a munkavállalók és az önálló 
vállalkozók szociális védelemhez való hozzáféréséről szóló, 2019. november 8-i tanácsi 
ajánlással12; felhívja a tagállamokat, hogy javítsák a platform-munkavállalók munka- és 
foglalkoztatási feltételeit, valamint biztosítsanak tisztességes munkakörülményeket és 
egész életen át tartó képzési lehetőségeket; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 

12 HL C 387., 2019.11.15., 1. o.
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annak biztosítására, hogy a platform-munkavállalók hatékonyan gyakorolhassák az 
adataik hordozhatóságához való jogukat, a fogyasztói minősítéseket is ideértve;

25. kéri a Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási keretet a távmunka feltételeinek az EU-
ban mindenütt érvényesülő szabályozása, valamint a tisztességes munka- és 
foglalkoztatási feltételek digitális gazdaságban való biztosítása céljából;

26. felhívja a Bizottságot, hogy hamarosan előterjesztendő jogalkotási javaslatában javítsa a 
platform-munkavállalók munkakörülményeit az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezet, a minőségi foglalkoztatás és tisztességes bérek, valamint a 
kijelentkezési jog biztosítása érdekében, kötelezővé téve a munkáltatók számára a 
folyamatos digitális átképzés rendelkezésre bocsátását és a munkavállalók online 
személyazonosságát teljes körű és átlátható ellenőrzés alá vonva;

27. emlékeztet arra, hogy a munkavállalók rugalmasságának és önszervezésének biztosítása 
nem adhat ürügyet aránytalan megfigyelésre vagy digitális technológiákkal való, 
megkülönböztetést vagy kizsákmányolást okozó vagy tápláló visszaélésre;

28. felhívja a figyelmet az európai munkaerőpiacon  a készségek iránti kereslet és kínálat 
között tapasztalható szakadékra; üdvözli a Bizottság aktualizált európai 
készségfejlesztési programját és az új digitális oktatási cselekvési tervet (2021--2027), 
amely segíti majd a munkavállalókat digitális készségeik gyarapításában, a munka 
jövőbeli  világában szükséges képesítések megszerzésében, az alkalmazkodásban, 
valamint a digitális és a zöld átálláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításában; 
üdvözli továbbá a szakképzésről szóló, nemrégiben elfogadott tanácsi ajánlást13, és 
felszólítja a tagállamokat, hogy a digitális jártasság javítása és a digitális befogadás 
előmozdítása érdekében mielőbb hajtsák végre nemzeti szakképzési, átképzési, 
továbbképzési és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó programjaikat; 
hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia etikai szempontjait és az etikai célú 
képességfejlesztést be kell építeni a fejlesztőknek és a mesterséges intelligenciával 
dolgozóknak nyújtott oktatás és képzés tanterveibe; emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligenciával foglalkozó fejlesztőknek, programozóknak, döntéshozóknak és 
vállalatoknak tisztában kell lenniük etikai felelősségükkel; éppoly fontosnak tartja 
annak biztosítását, hogy a végfelhasználók és a fogyasztók átfogó tájékoztatást 
kapjanak, és hogy e tekintetben valamennyi érdekelt fél rendszeres információcserét 
folytasson;

29. emlékeztet arra, hogy az európai digitális ágazatban a nők minden szinten 
alulreprezentáltak, a hallgatóktól (32% az alap-, mesterképzés vagy annak megfelelő 
szintű oktatásban) a legfelsőbb tudományos pozíciókig (15%), és hogy a szakadék az 
ikt-ágazatban a legszélesebb; hangsúlyozza, hogy a munkahelyek 90%-a digitális 
alapkészségeket igényel14, és hogy az EU-ban az ikt-tanulmányokat folytató és ikt-
pályán működő személyek mindössze 17%-a15, a STEM területen végzetteknek pedig 

13 A Tanács ajánlása (2020. november 24.) a fenntartható versenyképességet, a társadalmi méltányosságot és a 
rezilienciát célzó szakképzésről, HL C 417., 2020.12.2., 1. o.
14 ICT for Work: Digital Skills in the Workplace („Ikt a munkához: Digitális készségek a munkahelyen”), az 
Európai Bizottság számára összeállított tanulmány, 2017. május 10.
15 Girls and women underrepresented in ICT („A lányok és nők alulreprezentáltsága az ikt-területeken”), 
Eurostat, 2018. április 25.
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csupán 36%-a nő16, annak ellenére, hogy a lányok digitális műveltsége nagyobb a 
fiúkénál17; kiemeli, hogy az oktatás, a készségfejlesztés, valamint  és a nők 
foglalkoztatási és karrierlehetőségeinek támogatása fontos szerepet játszik a nemi alapú 
elfogultság felszámolásában és a nemek közötti egyenlőség előmozdításában; felszólít a 
nemek közötti egyensúly helyreállítására irányuló erőfeszítések fokozására nemzeti és 
uniós szinten egyaránt, különös tekintettel a STEM-re, az ikt-ágazatra és a digitális 
oktatásra, konkrét szakpolitikai intézkedések révén aktívan előmozdítva a lányok és nők 
részvételét; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek hathatós 
intézkedéseket a nemek közötti digitális szakadék áthidalása érdekében; felszólít a fenti 
fellépések és intézkedések végrehajtására, megelőzve a meglévő egyenlőtlenségek 
súlyosbodását és megismétlődését;

30. hangsúlyozza, hogy oktatási és képzési modulokat kell kialakítani a szakmai 
pályafutásuk közepén álló szakemberek számára, lehetővé téve, hogy átképezhessék 
magukat és felkészülhessenek a pályamódosításra;

31. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az emberek és a gépek közötti szinergiák 
összefüggésében javítsák a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó 
szabályozást; felhívja a Bizottságot a munkával kapcsolatos stressz kezelését és a 
pszichoszociális kockázatok megelőzését célzó uniós jogi keret létrehozására a 
munkavállalók pszichés és mentális egészségének védelme érdekében; hangsúlyozza, 
hogy a digitális ágazatban dolgozó, különösen a tartalommoderálásban részt vevő 
munkavállalók számára pszichológiai támogatást kell biztosítani; kéri az EU-OSHA-t, 
hogy a munkával kapcsolatos pszichológiai vonatkozásokat foglalja bele a digitalizáció, 
illetve a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kapcsolatával foglalkozó, 
„Egészséges munkahelyek” néven 2023-ban útjára induló uniós szintű kampányba;

32. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell különféle háttérrel rendelkező emberek, köztük nők, 
fiatalok, színes bőrűek és fogyatékossággal élők bevonását a mesterséges intelligencia 
fejlesztésébe, telepítésébe és használatába; emlékeztet arra, hogy a mindenki számára 
történő tervezés elve alapján a MI-alapú munkahelyi technológiáknak mindenki 
számára hozzáférhetőnek kell lenniük; rámutat, hogy digitális megoldások, többek 
között a távmunka és a mesterségesintelligencia-alkalmazások lehetőséget kínálnak a 
fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci integrációjának és munkahelyi 
előremenetelének támogatására; felhívja a tagállamokat, hogy a fogyatékossággal élő 
személyek társadalmi befogadásának elősegítése és tisztességes életszínvonalának 
biztosítása érdekében fektessenek be a számukra kialakított támogató és összeköttető 
eszközökbe, segítve őket többek között a munkavégzésben és a mobilitásban, illetve 
intelligens érzékelőrendszereket bocsátva a rendelkezésükre;

33. kéri az Európai Munkaügyi Hatóságot, hogy vállaljon vezető szerepet a szociálisan 
érzékeny digitális gazdaságra történő átállás folyamatának elősegítésében;

34. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia elterjedésének ösztönzése, valamint a 
digitális átállás által érintett valamennyi ágazatban és régióban bekövetkező strukturális 

16  She Figures 2018 („Számadatok a nők részvételéről”), Európai Bizottság, Kutatási és Innovációs 
Főigazgatóság, 2019. február.
17 A számítógépes és informatikai műveltségről szóló nemzetközi tanulmány, International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2018



AD\1226570HU.docx 13/15 PE660.416v02-00

HU

változások kezelése érdekében uniós forrásokat kell mozgósítani a kis- és 
középvállalkozások számára.
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