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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi ketvirtoji pramonės revoliucija ir skaitmeninimas bei dirbtinio intelekto (DI) 
plėtra lemia ne tik esminius ir struktūrinius darbo rinkos, darbo vietų, darbo modelių ir 
darbuotojų darbo profilių, bet ir vartotojų elgsenos ir apskritai žmonių gyvenimo būdo 
pokyčius; kadangi tikimasi, jog šie pokyčiai bus naudingi piliečiams ir visuomenei, nes 
jie pagerins gyvenimo kokybę ir atsiras naujų užimtumo galimybių bei bus kuriami 
tvaresni verslo modeliai, tačiau sykiu kils tam tikro pobūdžio rizikos ir iššūkių, dėl 
kurių reikės nuolat ir dinamiškai vertinti ir pritaikyti atitinkamas teisines sistemas pagal 
ES taisykles ir principus, pvz., Europos socialinių teisių ramstį, ES pagrindinių teisių 
chartiją ir Europos socialinę chartiją, taip pat Aukšto lygio ekspertų grupės Patikimo 
dirbtinio intelekto etikos gaires1;

B. kadangi naujos skaitmeninės pertvarkos ir bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamos 
galimybės turėtų suteikti galių visiems ES piliečiams ir pagerinti jų galimybes klestėti;

C. kadangi skaitmeninimas ir DI gali iš esmės pakeisti žmonių informacijos gavimo, 
bendravimo ir mąstymo įpročius;

D. kadangi atsižvelgiant į reikšmingus iššūkius, kurių kyla dėl DI sinergijos su darbo rinka, 
švietimo sistema turėtų geriau numatyti būsimus darbo rinkos poreikius ir gebėti 
atitinkamai prie jų prisitaikyti;

E. kadangi DI naudojimas gali padėti kurti saugesnes ir įtraukesnes darbo vietas ir darbo 
rinkas;

F. kadangi DI ir skaitmeninimas labai palengvina žmogaus ir mašinos sąveiką ir teikia 
ekonominę ir visuomeninę naudą bei naujų galimybių įmonėms ir darbuotojams, tačiau 
sykiu kelia nemažai etinių, teisinių ir su užimtumu susijusių problemų; kadangi taikant 
DI darbe galima pagerinti darbo rinkų įtraukumą ir darbuotojų saugą bei sveikatą, tačiau 
jį pasitelkiant taip pat galima stebėti, vertinti, prognozuoti ir orientuoti darbuotojų 
veiklos rezultatus, o tai gali turėti tiesioginių ir netiesioginių pasekmių jų karjerai; 
kadangi DI turėtų teigiamai veikti darbo sąlygas ir būti grindžiamas pagarba žmogaus ir 
pagrindinėms teisėms bei Sąjungos vertybėms; kadangi DI turėtų būti orientuotas į 
žmogų, stiprinti žmonių ir visuomenės gerovę bei prisidėti prie sąžiningos ir teisingos 
pertvarkos; kadangi pasitelkiant DI socialinės grupės, kurios anksčiau buvo atskirtos, 
pvz., neįgalieji, gali turėti daugiau galimybių įsidarbinti, ir kadangi tam tikrų užimtumo 
sektorių išnykimo pavojų turėtų atsverti sukuriamos naujos užimtumo galimybės ir 
daugiau bei geresnių darbo vietų nei tos, kurios buvo prarastos;

G. kadangi vidutiniškai 16 proc. ES darbuotojų baiminasi, jog dėl skaitmeninimo jų 
įgūdžiai taps nebeaktualūs2;

1 Europos Komisija, Patikimo dirbtinio intelekto etikos gairės, 2019 m. balandžio mėn.
2 CEDEFOP, "Dirbtinis arba žmogaus intelektas? Skaitmeninimas ir darbo vietų bei įgūdžių ateitis. galimybės ir 
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H. kadangi DI teikiamas strateginis prioritetas, o visą jo potencialą galima išnaudoti tik jei 
naudotojai ir vartotojai suvokia jo galimą naudą ir keliamus iššūkius; kadangi žinoma 
atvejų, kai DI buvo naudojamas pažeidžiant galiojančius teisės aktus, pvz., su duomenų 
apsauga susijusius teisės aktus;

I. kadangi teikiamas galimybes ir keliamą riziką būtina įtraukti į švietimo procesą, be kita 
ko, siekiant pašalinti skaitmeninę atskirtį, ir rengti Europos lygmens informavimo 
kampanijas, kurių metu būtų tinkamai pristatomi pagrindiniai visų DI plėtros aspektų 
ypatumai;

J. kadangi technologijomis pagrįstas sekimas, stebėsena ir kontrolė darbo vietoje3 gali 
kelti nederamą spaudimą darbuotojams greičiau ir veiksmingiau atlikti darbą ir 
registruoti jų elgesio modelius;

K. kadangi įmonės, darbuotojai ir jų atstovai dažniausiai neturi žinių apie DI taikomąsias 
programas, jų funkcijas ir duomenis, kuriais jos grindžiamos;

L. kadangi darbo rinkoje didėja konkrečių DI srities įgūdžių ir aukšto lygio specialistų 
paklausa, tačiau būtiną supratimą apie DI turi turėti visi ES piliečiai, kad galėtų tvarkyti 
savo kasdienį gyvenimą;

M. kadangi šiuo metu sparčiai vykstant technologiniams pokyčiams dažnai sykiu 
skleidžiama melaginga informacija, pramanai ir klaidingas supratimas, o tai gali 
pakenkti teigiamiems technologinės plėtros aspektams ir galimybėms;

N. kadangi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 71 konstatuojamojoje dalyje 
pripažįstama teisė į tai, kad nebūtų taikoma elektroninio įdarbinimo praktika be 
žmogaus įsikišimo;

O. kadangi skaitmeninei atskirčiai būdingi specifiniai socialiniai ir ekonominiai, lyties, 
amžiaus, geografiniai ir prieinamumo aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti;

P. kadangi kilus COVID-19 pandemijai greta skaitmeninių sprendimų techninio ir 
socialinio poveikio išryškėjo jų svarba, be kita ko, nuotolinio darbo srityje; kadangi 
bendrų ES lygmens nuostatų, susijusių su DI taikymu darbe, nėra, o tai gali lemti rinkos 
iškraipymus ir nepalankią konkurencinę padėtį; kadangi turėtų būti parengta tinkama DI 
reglamentavimo sistema;

Q. kadangi algoritminis darbo procesų, darbo vietų ir darbuotojų valdymas gali sukelti 
galios disbalansą ir neaiškumų dėl sprendimų priėmimo, todėl jis turi būti visiškai 
skaidrus, kad darbuotojai galėtų ginčyti šiuos sprendimus pasitelkdami veiksmingas 
procedūras; kadangi DI (įskaitant didelės rizikos DI4) vis dažniau naudojamas ne tik 
darbo vietoje, bet ir atliekant kitus administracinius procesus; kadangi turi būti paprastai 
ir suprantamai pateikiama informacija apie DI naudojimą darbo procesuose, nes 

rizika", p. 3.
3 Pavyzdžiui, prognozavimo ir žymėjimo priemonės, nuotolinė stebėsena ir laiko sekimas bei algoritminis 
valdymas. Žr. A. Mateescu, A. Nguyen straipsnį „Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance“ Data & 
Society, 2019 m. vasario 6 d.
4 2020 m. vasario 19 d. Komisijos baltoji knyga „Dirbtinis intelektas. Europos požiūris į kompetenciją ir 
pasitikėjimą“ (COM(2020)0065), p. 18.
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algoritmų pagrindinių ypatybių supratimas yra išankstinė etiško naudojimo sąlyga;

R. kadangi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) parengė 
rekomendacijas dėl DI5;

S. kadangi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 22 straipsnio 1 dalį darbuotojai 
turi teisę į tai, kad jiems nebūtų taikomas sprendimas, kuris pagrįstas tik automatizuotu 
duomenų tvarkymu; tai reiškia, kad turi būti atliekama žmogaus priežiūra;

T. kadangi žmogaus vykdoma priežiūra ir skaidrumas yra esminis elementas užtikrinant, 
kad DI sistemos atitiktų susijusius teisės aktus;

U. kadangi Taryba ragina propaguoti etišką ir į žmogų orientuotą požiūrį DI srityje6;

V. kadangi Europos socialiniai partneriai sudarė pagrindų susitarimą dėl skaitmeninimo, į 
kurį įtrauktas skyrius dėl DI ir žmogaus kontrolės principo užtikrinimo7;

W. kadangi pastangos kovojant su šališkumu dėl lyties ir nelygybe skaitmeniniame 
sektoriuje yra nepakankamos; kadangi lyčių nelygybė įsigalėjusi visose skaitmeninių 
technologijų srityse, ypač tai susiję su DI, todėl netolimoje ateityje vyrų dominavimo 
skaitmeniniame sektoriuje tendencija tik stiprės;

X. kadangi Europos Parlamentas savo 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje dėl tvirtos 
socialinės Europos teisingai pertvarkai užtikrinti8 paragino uždrausti naudoti DI 
įdarbinimo procesuose;

1. pabrėžia, koks svarbus bendras Europos požiūris į etinius DI aspektus; pabrėžia, kad 
būtina skubiai pradėti taikyti standartizuotosios etikos sistemos principą kaip pagrindinį 
DI projektavimo ir naudojimo principą; pabrėžia, jog ES reglamentavimo sistema turi 
užtikrinti, kad DI būtų orientuotas į žmogų ir kad skaitmeninėje ekonomikoje būtų 
visapusiškai gerbiamas vartotojų orumas bei darbuotojų teisės; be to, pabrėžia, kad 
Europos DI sistemoje9 turi būti laikomasi ES vertybių ir principų, pavyzdžiui, Europos 
socialinių teisių ramsčio principų;

2. palankiai vertina teigiamą poveikį, kurį DI galėtų daryti Europos darbo rinkoms, 
įskaitant darbo vietų kūrimą, saugesnių ir įtraukesnių darbo vietų užtikrinimą, kovą su 
diskriminacija įdarbinant ir darbo užmokesčio srityje, geresnės įgūdžių pasiūlos ir 
paklausos atitikties ir darbo srautų skatinimą, jei vykstant skaitmeninei pažangai 
užtikrinamas rizikos mažinimas ir reguliariai atnaujinamos reglamentavimo sistemos;

3. pabrėžia, kad per visą sistemos gyvavimo ciklą, ypač kai ji taikoma darbe, DI turi būti 
orientuotas į žmogų, skaidrus, saugus ir patikimas bei suderinamas su pagrindinėmis 
teisėmis ir galiojančiais teisės aktais bei reglamentais, visų pirma su Bendruoju 
duomenų apsaugos reglamentu; ragina sukurti griežtą sertifikavimo sistemą, grindžiamą 

5 2019 m. gegužės 22 d. EBPO teisinių priemonių rinkinys „Tarybos rekomendacija dėl dirbtinio intelekto“.
6 2020 m. birželio 16 d. Tarybos išvados dėl Europos skaitmeninės ateities formavimo, OL C 202 I, 2020 6 16, 
p. 1.
7 2020 m. birželio mėn. Europos socialinių partnerių pagrindų susitarimas dėl skaitmeninimo.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0371.
9 Europos Komisija, Patikimo dirbtinio intelekto etikos gairės, 2019 m. balandžio mėn.



PE660.416v02-00 6/13 AD\1226570LT.docx

LT

testų procedūromis ir atsargumo principu, kurią taikant įmonės galėtų parodyti, kad jų 
DI produktai nepažeidžia pagrindinių teisių ir ES standartų;

4. pažymi, kad prieš kuriant, diegiant ir įgyvendinant DI sistemas turėtų būti atliekamas 
išsamus rizikos vertinimas, kad būtų įvertintas poveikis pagrindinėms teisėms ir darbo 
sąlygoms (taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu) ir socialiniai padariniai; 
pabrėžia, kad toks vertinimas turėtų apimti riziką, susijusią su žmonių priimamais 
sprendimais ir socialine diskriminacija, taip pat galinčios kilti bet kokio pobūdžio 
profesinės rizikos analizę;

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

6. pabrėžia, kad skaitmeninė pertvarka turi geriau atsispindėti švietimo ir mokymo 
sistemose ir turi būti vykdoma atsižvelgiant į demokratijos darbe, gero valdymo ir 
stiprių viešųjų paslaugų tobulinimo raidą;

7. pakartoja, kad svarbų vaidmenį ugdant skaitmeniniam amžiui reikiamą kvalifikaciją ir 
kovojant su skaitmenine atskirtimi atlieka švietimas ir nuolatinis mokymasis; ragina 
valstybes nares investuoti į kokybiškas, poreikiais grindžiamas ir įtraukias švietimo, 
profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemas bei sektorių, kuriems DI gali 
padaryti reikšmingą neigiamą poveikį, darbuotojų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos 
kėlimo politiką; pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad žmonės įgytų reikiamų raštingumo, 
skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių bei kompetencijos gamtos mokslų, technologijos, 
inžinerijos ir matematikos srityse, taip pat tokių universalių socialinių emocinių įgūdžių, 
kaip kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir verslumas; pabrėžia, kad šiuo požiūriu 
ypatingas dėmesys turi būti teikiamas nepalankioje padėtyje esančių grupių įtraukčiai;

8. pabrėžia, kad DI sistemos ir algoritmai visada turi būti orientuoti į žmogų ir visų pirma 
būti naudojami kaip pagalbinė priemonė žmogaus vystymuisi; pabrėžia, kad DI neturi 
būti naudojamas siekiant manipuliuoti racionaliu pasirinkimu ar elgesiu ar jiems 
pakenkti arba nederamam stebėjimui vykdyti;

9. pripažįsta skaitmeninio amžiaus teikiamas galimybes ir jame kylančius iššūkius, taip pat 
įvairialypį skaitmeninimo proceso poveikį ES visuomenei, ekonomikai ir užimtumui; 
pabrėžia, kad reikia plataus masto ir demokratinio dialogo su piliečiais, socialiniais 
partneriais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais siekiant parengti 
principus, sistemas ir priemones, kuriais būtų sprendžiamas poveikio darbuotojams ir 
visuomenei klausimas; pabrėžia, kad naujos technologijos, įskaitant DI, turėtų padėti 
užtikrinti tvarią ir įtraukią darbo rinką ir geriau suderinti darbuotojų įgūdžius su įmonių 
poreikiais bei užpildyti laisvas darbo vietas;

10. pabrėžia, kad DI ir visi susiję teisės aktai jokiu būdu neturi daryti poveikio valstybių 
narių ir ES lygmeniu pripažįstamų pagrindinių teisių įgyvendinimui, įskaitant teisę arba 
laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų valstybių narių darbo santykių 
sistemose, laikantis nacionalinių įstatymų ir (arba) metodų; jie taip pat negali daryti 
poveikio teisei derėtis, sudaryti ir vykdyti kolektyvines sutartis arba imtis kolektyvinių 
veiksmų laikantis nacionalinių įstatymų ir (arba) praktikos;
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11. pabrėžia, jog DI gali padėti sudaryti palankesnes sąlygas vyresnių žmonių aktyvumui ir 
sveikatai, kad pagyvenę žmonės galėtų ilgiau išlikti aktyvūs visuomenėje ir, jei 
pageidauja, darbo rinkoje;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti informacijos apie DI strategijas, kad būtų 
užkirstas kelias dezinformacijai ir pramanams; pabrėžia, kad diegiant DI įmonių 
lygmeniu būtinas socialinis dialogas; yra įsitikinęs, kad prieš diegiant DI būtina 
konsultuotis su darbuotojais ir jų atstovais ir suteikti pakankamai informacijos; 
pabrėžia, kad naudojant DI būtina užtikrinti skaidrumą, o taikant DI sistemas darbe turi 
būti paisoma darbuotojų privatumo ir orumo; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares užtikrinti, kad profesinės sąjungos turėtų galimybę patekti į darbo vietą ir 
bendrauti su darbuotojais, įskaitant atvejus, kai darbas atliekamas skaitmeniniu būdu; 
pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad visi darbuotojai, įskaitant skaitmeninės ekonomikos 
darbuotojus, turėtų teisę vesti kolektyvines derybas ir imtis kolektyvinių veiksmų; 
rekomenduoja naudoti skaitmeninius sprendimus, siekiant paskatinti kolektyvines 
derybas;

13. primena akademikų, pramonės atstovų, socialinių partnerių ir vyriausybių 
bendradarbiavimo skaitmeninės pertvarkos srityje, įskaitant skaitmeninių technologijų 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, svarbą, kad būtų atsižvelgiama į visus socialinius ir 
žmogiškuosius aspektus6, o diegiant DI būtų taikomos tinkamos ir griežtos DI sistemų 
testavimo schemos ir darbuotojų mokymo programos; pakartoja, kad toks 
bendradarbiavimas yra svarbus siekiant geresnio ir laiku vykdomo duomenų vertinimo, 
siekiant numatyti naujo tipo darbo vietas ir reikalingus įgūdžius bei apskritai 
trumpalaikį ir ilgalaikį DI poveikį darbo rinkai; pabrėžia, kad būtina užtikrinti stabilų ir 
tinkamą Europos mokslinių tyrimų programų DI srityje finansavimą;

14. pabrėžia, kad naudotojai ir darbuotojai turi būti informuojami kiekvieną kartą, kai darbo 
vietoje arba asmeniniams poreikiams pritaikytų produktų ar paslaugų tikslais 
naudojamos DI sistemos, įskaitant algoritmų taikomus parametrus ir tai, kaip DI 
naudojamas; pabrėžia, jog svarbu geriau suprasti, kaip algoritmai apdoroja ir vertina 
duomenis; akcentuoja būtinybę ugdyti su darbe naudojamu DI susijusius įgūdžius 
užtikrinant darbuotojų ir jų atstovų mokymą bei švietimą, kad jie galėtų geriau suprasti 
DI sprendimų poveikį;

15. ragina įmonių lygmens socialinius partnerius kartu stebėti, kaip diegiamas DI; pabrėžia, 
kad ypatingas dėmesys turi būti teikiamas duomenims, kurie pasitelkus DI renkami 
darbe, ypač jeigu jais naudojamasi priimant sprendimus dėl žmogiškųjų išteklių; 
pabrėžia, kad darbuotojai išlieka savo duomenų savininkais net ir nutraukus darbo 
santykius; ragina Komisiją, valstybes nares ir socialinius partnerius analizuoti, ar 
būtinos specialios nuostatos dėl duomenų apsaugos darbe, susijusios su DI;

16. primena, kad Sąjungos užimtumo ir socialiniai acquis visapusiškai galioja ir DI, ir 
ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti tinkamą su skaitmeninėmis paslaugomis 
susijusį vykdymo užtikrinimą, be kita ko, siekiant užkirsti kelią darbuotojų 
išnaudojimui ir nedeklaruojamam darbui; pažymi, kad Sąjunga gali tapti pasaulio lydere 
socialiai atsakingo DI naudojimo propagavimo srityje;

17. primena, kad naudojant ir valdant taikomąsias DI programas, algoritmus ir procesų 
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plėtojimą, daromas poveikis visiems darbo ir darbuotojų teisių aspektams, pvz., 
įdarbinimo procesams, žmonių ir darbo procesų valdymui, ir jais neturi būti 
diskriminuojami darbuotojai ar pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenys ar 
didinama nelygybė dėl lyties, amžiaus, sveikatos būklės, negalios, tautybės, etninės 
kilmės, rasės ar motinystės; pabrėžia, kad reikia paprastai ir suprantamai pateikti 
informaciją apie DI naudojimą su darbu susijusiuose procesuose; ragina Komisiją 
būsimoje DI reguliavimo sistemoje nustatyti tinkamas apsaugos priemones, kad būtų 
kovojama su DI keliama diskriminacija, lyčių nelygybe ir stereotipais užtikrinant, kad 
informacija arba duomenų rinkiniai, naudojami darbo vietoje taikomo DI valdymui ar 
mokymui, atspindėtų įvairovę ir būtų paremti kokybiškais netendencingais duomenimis, 
be kita ko, pasitelkiant tokias priemones, kaip vartotojų vertinimo sistemos; pabrėžia, 
kad dėl DI neturi stiprėti nelygybė ir stereotipai, kai naudojantis algoritmais analoginis 
tendencingumas ir prietarai paverčiami skaitmeniniais;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares išanalizuoti algoritmines sistemas ir atlikti įprastą 
rizikos vertinimą, kad būtų galima įvertinti ir suklasifikuoti algoritmų tipus ir taikymo 
sritis pagal poveikį darbuotojams; ragina Komisiją, valstybes nares ir įmones įvertinti 
galimą žmonių ir darbuotojų algoritminio valdymo riziką, visų pirma skaidrumo 
trūkumą, galimą vienišumo ir izoliuotumo jausmą ir galimus sunkumus užtikrinant 
darbuotojų teisę į privatumą10, ir palyginti ją su potencialia nauda, pvz., galimybe anksti 
nustatyti streso, sveikatos sutrikimų ir nuovargio atsiradimą, mažesne priekabiavimo ir 
smurto rizika ir bendru indėliu į įrodymais pagrįstą prevenciją, rizikos vertinimą ir 
tikslinę darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) bei patikrinimus11; ragina Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti tinkamą darbuotojų teisių ir orumo apsaugą, apsaugą nuo 
potencialiai žalingo algoritminių valdymo priemonių naudojimo, pavyzdžiui, 
priemonių, padedančių numatyti darbuotojų elgesį, veiklos rodiklių nuotolinio 
stebėjimo tikruoju laiku ir pažangos ir laiko stebėsenos programinės įrangos naudojimo;

19. ragina naujas DI grindžiamas technologijas vertinti vadovaujantis atsargumo principu; 
akcentuoja pagrindinį principą, kad už mašinų kontrolę ir atskaitomybę visuomet 
atsakingas žmogus, ir kad sprendimus, priimamus naudojant DI, įskaitant DI teikiamus 
valdymo sprendimus, turi būti galima užginčyti ir, esant reikalui, atšaukti; pabrėžia, kad 
turi būti laikomasi DI saugos ir saugumo standartų, ir atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo 
požiūriu svarbi reguliari patikra ir kontrolė, siekiant išvengti klaidingo DI naudojimo 
pasekmių; primena, kad atsakomybė, susijusi su DI naudojimu, turi būti aiškiai 
apibrėžta tiek nelaimingų atsitikimų darbe, tiek trečiosioms šalims padarytos žalos 
atvejais; pakartoja, kad naudojant DI darbe turi būti gerbiama ir tinkamai apsaugota 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė į tai, kad 
nebūtų taikomas sprendimas, pagrįstas tik automatizuotu duomenų tvarkymu;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares investuoti į struktūriniu požiūriu tikslinę politiką ir 
programas, kuriomis naudojantis turimomis ES lėšomis būtų remiama darbuotojams ir 
piliečiams skirta skaitmeninė pertvarka; pabrėžia, kad infrastruktūra ir įgūdžių ugdymas 
yra būtinos skaitmeninės pertvarkos sąlygos;

10 van Rijmenam, M., Algorithmic management: what is it (and what’s next)?, 2020 m. lapkričio 12 d.
11 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) politikos apžvalga „Dirbtinio intelekto 
poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai“ (angl. „Impact of Artificial Intelligence on Occupational Safety and 
Health“), 2021 m.
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21. pabrėžia, kad užtikrinus galimybę įgyti reikiamų įgūdžių ir žinių DI srityje galima 
pašalinti skaitmeninę atskirtį visuomenėje, ir kad DI sprendimais turėtų būti remiama 
pažeidžiamų grupių (pavyzdžiui, neįgaliųjų ar atokiose arba kaimo vietovėse 
gyvenančių asmenų) integracija į darbo rinką;

22. pažymi, kad prieiga prie DI sprendimų yra glaudžiai susijusi su prieiga prie sparčiojo 
interneto ir kad dėl šios priežasties plačiajuosčio ryšio diegimui turėtų būti teikiama 
pirmenybė, kad būtų galima užkirsti kelią diskriminacijai ir nelygiavertei prieigai prie 
šių technologijų, visų pirma kaimo, retai apgyvendintose, periferinėse, pasienio 
vietovėse ir salose;

23. atkreipia dėmesį į galimybes, atsiveriančias skaitmeninėje ekonomikoje veikiančioms 
Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); pabrėžia, kad įmonėms reikia 
pakankamos finansinės ir organizacinės paramos inovacijoms ir visų sektorių ir 
paslaugų darbuotojų ir darbdavių skaitmeninių įgūdžių gerinimui;

24. primena savo raginimą užtikrinti teisinę platformų darbuotojų apsaugą, kad būtų 
užtikrintos jų darbo teisės ir prieiga prie tinkamos socialinės apsaugos vadovaujantis 
2019 m. lapkričio 8 d. Tarybos rekomendacija dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų socialinės apsaugos galimybių12; ragina valstybes nares pagerinti platformų 
darbuotojų darbo sąlygas ir galimybes įsidarbinti ir užtikrinti tinkamas darbo sąlygas bei 
mokymosi visą gyvenimą galimybes; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 
platformų darbuotojai galėtų veiksmingai naudotis teise į duomenų perkeliamumą, 
įskaitant vartotojų pateiktą jų reitingavimą;

25. ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktų sistemą, pagal kurią būtų reglamentuojamos 
nuotolinio darbo sąlygos visoje ES ir užtikrinamos tinkamos darbo ir įdarbinimo 
sąlygos skaitmeninėje ekonomikoje;

26. ragina Komisiją būsimame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pagerinti 
platformų darbuotojų darbo sąlygas, kad būtų užtikrinta sveika ir saugi darbo aplinka, 
kokybiškas užimtumas ir darbo užmokestis, teisė atsijungti, darbdavių pareiga nuolat 
siūlyti skaitmeninį perkvalifikavimą ir visapusiškas bei skaidrus darbuotojų internetinės 
tapatybės tikrinimas;

27. primena, kad darbuotojų lankstumas ir savarankiškas veiklos organizavimas neturi būti 
tapatinami su pernelyg griežta priežiūra ir netinkamu skaitmeninių technologijų 
naudojimu, kurie gali paskatinti diskriminaciją ar išnaudojimą ir prie jų prisidėti;

28. atkreipia dėmesį į įgūdžių Europos darbo rinkose trūkumą; palankiai vertina Komisijos 
atnaujintą Europos įgūdžių darbotvarkę ir naują Skaitmeninio švietimo veiksmų planą 
(2021–2027 m.), kuriuos įgyvendinant darbuotojams bus lengviau gerinti skaitmeninius 
įgūdžius, įgyti ateities darbo rinkai reikalingą kvalifikaciją, spręsti su kvalifikacijos ir 
žinių pritaikymu ir įgijimu susijusius klausimus vykstant skaitmeninei ir žaliajai 
pertvarkai; palankiai vertina neseniai priimtas Tarybos rekomendacijas dėl profesinio 
rengimo ir mokymo13 ir ragina valstybes nares skubiai jas įgyvendinti atnaujinant savo 

12 OL C 387, 2019 11 15, p. 1.
13 2020 m. lapkričio 24 d. Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus 
konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo. OL C 417, 2020 12 2, p. 1.
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profesinio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi visą 
gyvenimą programas siekiant pagerinti skaitmeninį raštingumą ir skatinti skaitmeninę 
įtrauktį; pabrėžia, kad etiniai DI aspektai ir įgūdžių tobulinimas su etika susijusiais 
tikslais turi tapti neatskiriama visų švietimo ir mokymo programų, skirtų DI 
vystytojams ir su juo dirbantiems asmenims, dalimi; primena, kad su DI dirbantys 
kūrėjai, programuotojai, sprendimų priėmėjai ir įmonės turi suvokti savo etinę 
atsakomybę; mano, jog ne mažiau svarbu užtikrinti, kad galutiniams naudotojams ir 
vartotojams būtų teikiama išsami informacija ir kad visos susijusios suinteresuotosios 
šalys reguliariai keistųsi informacija šiuo klausimu;

29. primena, kad Europos skaitmeniniame sektoriuje moterims nepakankamai atstovaujama 
visais lygmenimis – nuo studentų (32 proc. bakalauro, magistro ar lygiaverčiu 
lygmeniu) iki aukščiausiųjų akademinių pareigų (15 proc.), o didžiausias atotrūkis 
fiksuojamas IRT sektoriuje; pabrėžia, kad 90 proc. darbo vietų reikia pagrindinių 
skaitmeninių įgūdžių14, o moterys sudaro tik 17 proc. IRT srityje studijuojančių ir 
karjeros siekiančių asmenų ES15, taip pat vos 36 proc. visų gamtos mokslų, 
technologijos, inžinerijos ir matematikos srities absolventų16, nors skaitmeninio 
raštingumo srityje mergaičių rezultatai yra geresni nei berniukų17; pabrėžia švietimo, 
įgūdžių ir paramos moterų užimtumo ir karjeros galimybėms svarbą siekiant spręsti 
šališkumo dėl lyties problemą ir remti lyčių lygybę; ragina dėti daugiau pastangų tiek 
nacionaliniu, tiek ES lygmenimis siekiant panaikinti šią lyčių nelygybę, ypatingą 
dėmesį skiriant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos bei IRT 
sektoriui ir skaitmeniniam švietimui, konkrečiais politikos veiksmais aktyviai skatinant 
mergaičių ir moterų dalyvavimą; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis ryžtingų 
veiksmų šiai skaitmeninės lyčių atskirties problemai spręsti; ragina įgyvendinti pirmiau 
minėtus veiksmus ir priemones siekiant užtikrinti, kad esama nelygybė dar labiau 
nepadidėtų ir nebūtų atkartojama;

30. pabrėžia, kad reikia sukurti švietimo ir mokymo modulius karjeros vidurio 
specialistams, kad jie galėtų persikvalifikuoti ir pasiruošti karjeros pokyčiams;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti darbuotojų sveikatos ir saugos taisykles 
atsižvelgiant į žmogaus ir mašinos sąveiką; ragina Komisiją apsaugoti darbuotojų 
psichologinę bei psichinę sveikatą priimant ES teisinę sistemą dėl streso darbe ir 
psichologinės bei socialinės rizikos prevencijos; pabrėžia, kad reikia užtikrinti 
skaitmeninio sektoriaus darbuotojų, visų pirma su turinio moderavimu dirbančių 
darbuotojų, galimybes gauti psichologinę pagalbą; ragina EU-OSHA įtraukti su 
psichologiniu darbu susijusius aspektus į ES mastu 2023 m. rengiamą sveikų darbo 
vietų kampaniją, skirtą skaitmeninimui ir darbuotojų saugai ir sveikatai;

32. akcentuoja būtinybę užtikrinti, kad į DI kūrimą, diegimą ir naudojimą būtų įtraukiami 

14 Europos Komisijos užsakymu atliktas tyrimas „Darbui skirtos informacinės ir ryšių technologijos. 
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo vietoje“ (angl. „ICT for Work: Digital Skills in the Workplace“), 2017 m. gegužės 
10 d.
15 Eurostatas, „Mažai merginų ir moterų renkasi IRT sektorių“ (angl. „Girls and women underrepresented in 
ICT“), 2018 m. balandžio 25 d.
16 Europos Komisija, Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas, „She figures 2018“, 2019 m. 
vasario mėn.
17 Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija, „2018 m. Tarptautinis kompiuterinio ir informacinio 
raštingumo tyrimas“.
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įvairių visuomenės sluoksnių atstovai, įskaitant moteris, jaunimą, kitos odos spalvos 
asmenis bei neįgaliuosius; primena, kad, vadovaujantis universalumo principu, DI 
grindžiamos technologijos darbe turi būti prieinamos visiems; atkreipia dėmesį į 
skaitmeninių sprendimų, tokių kaip nuotolinis darbas ir DI taikomosios programos, 
galimybes remti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką ir karjeros raidą; ragina valstybes 
nares investuoti ir sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliesiems naudotis pagalbiniais 
prietaisais ir junglumu, pavyzdžiui, pagalbinėmis darbo priemonėmis, judumo 
sprendimais ar pažangiosiomis jutiklių sistemomis, siekiant skatinti jų socialinę įtrauktį 
ir užtikrinti deramą gyvenimo lygį;

33. ragina Europos darbo instituciją imtis lyderės vaidmens sudarant palankesnes sąlygas 
perėjimo prie socialinės ir skaitmeninės ekonomikos procesui;

34. pabrėžia, kaip svarbu sutelkti ir skirti turimas ES lėšas MVĮ, kad jos būtų skatinamos 
diegti DI ir spręsti struktūrines problemas visuose sektoriuose ir regionuose, kuriuos 
paveikė skaitmeninė pertvarka.
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