
AM\1208075PL.docx PE653.864v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019–2024

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2020/2012(INL)

24.6.2020

POPRAWKI
1–127
Projekt opinii
Lina Gálvez Muñoz
(PE648.298v01-00)

Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych 
z nimi technologii
(2020/2012(INL))



PE653.864v01-00 2/69 AM\1208075PL.docx

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1208075PL.docx 3/69 PE653.864v01-00

PL

Poprawka 1
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. uwzględniając wytyczne ONZ 
dotyczące biznesu i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 2
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest w coraz większym 
stopniu wykorzystywana w życiu 
codziennym i w pracy;

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest w coraz większym 
stopniu wykorzystywana w życiu 
codziennym i w pracy, a kryzys związany z 
COVID-19 udowodnił również, że 
telepraca i cyfrowe platformy pracy są 
niezbędne w przyszłej pracy i że wszystkie 
platformy telepracy muszą być dostępne 
również dla osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 3
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest w coraz większym 

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI), robotyka i powiązane z 
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stopniu wykorzystywana w życiu 
codziennym i w pracy;

nimi technologie są w coraz większym 
stopniu wykorzystywane w życiu 
codziennym i w pracy;

Or. en

Poprawka 4
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest w coraz większym 
stopniu wykorzystywana w życiu 
codziennym i w pracy; 

A. (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. it

Poprawka 5
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że „[t]ermin 
sztuczna inteligencja odnosi się do 
systemów, które wykazują inteligentne 
zachowanie dzięki analizie otoczenia i 
podejmowaniu działań – do pewnego 
stopnia autonomicznie – w celu 
osiągnięcia konkretnych celów”; mając 
na uwadze, że „[s]ystemy SI mogą być 
oparte na oprogramowaniu, działając w 
świecie wirtualnym (np. asystenci głosowi, 
oprogramowanie do analizy obrazu, 
wyszukiwarki, systemy rozpoznawania 
mowy i twarzy), lub mogą być wbudowane 
w urządzenia (np. zaawansowane roboty, 
samochody autonomiczne, drony lub 
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aplikacje internetu rzeczy)”1a.
__________________
1a Komunikat Komisji „Sztuczna 
inteligencja dla Europy”, COM(2018) 237 
final.

Or. en

Poprawka 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest technologią 
przyszłości i oczekuje się, że przez 
poprawę jakości życia, tworzenie nowych 
miejsc pracy i rozwijanie bardziej 
zrównoważonych modeli biznesowych 
przyniesie korzyści obywatelom i 
społeczeństwu;

Or. pl

Poprawka 7
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że SI w 
znacznym stopniu zmieni obecne 
struktury społeczno-gospodarcze i 
powinna podlegać odpowiednim ramom 
regulacyjnym;

Or. en
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Poprawka 8
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że SI jest 
istotnym narzędziem wzmacniania unijnej 
konkurencyjności;

Or. sv

Poprawka 9
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że SI, robotyka i 
powiązane z nimi technologie mogą w 
ogromnym stopniu przyczynić się do 
osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest 
poprawa jakości życia obywateli i 
wspieranie dobrobytu w UE, a także 
zarządzanie dwojaką transformacją – 
ekologiczną i cyfrową, jeśli zostaną 
właściwie wykorzystane;

Or. en

Poprawka 10
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)



AM\1208075PL.docx 7/69 PE653.864v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że według 
Europejskiego badania umiejętności i 
miejsc pracy przeprowadzonego przez 
Cedefop około 43% dorosłych 
pracowników w UE zetknęło się z nowymi 
technologiami w pracy, takimi jak 
wprowadzanie maszyn i systemów ICT; 
mając na uwadze, że około siedmiu na 
dziesięciu pracowników w UE potrzebuje 
co najmniej umiarkowanych umiejętności 
cyfrowych do wykonywania swojej pracy;

Or. en

Poprawka 11
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że średnio około 
jedna czwarta obywateli Unii nie ma 
żadnych umiejętności cyfrowych lub ich 
umiejętności cyfrowe są na niskim 
poziomie; mając na uwadze, że przepaść 
cyfrowa wiąże się również ze szczególnymi 
aspektami związanymi z płcią, 
dostępnością, wiekiem i położeniem 
geograficznym, które należy uwzględnić;

Or. en

Poprawka 12
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści gospodarcze i społeczne, a 
jednocześnie powoduje szereg wyzwań;

B. mając na uwadze, że nowe 
technologie w miejscu pracy, takie jak 
przetwarzanie w chmurze, SI, internet 
rzeczy i sieć 5G mają ogromny potencjał w 
zakresie poprawy funkcjonowania rynku 
pracy, przynoszą korzyści gospodarcze i 
społeczne, promują rynek pracy 
sprzyjający włączeniu społecznemu, a 
jednocześnie niosą ze sobą nowe 
zagrożenia i powodują szereg wyzwań, jak 
pokazała ostatnio pandemia COVID-19 i 
związany z nią wzrost wykorzystywania 
telepracy, co stanowiło istotne wyzwanie 
dla całej infrastruktury IT przedsiębiorstw 
lub instytucji;

Or. en

Poprawka 13
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści gospodarcze i społeczne, a 
jednocześnie powoduje szereg wyzwań;

B. mając na uwadze, że SI powinna 
przynosić korzyści gospodarcze i 
społeczne, takie jak nowe możliwości 
zatrudnienia, a jednocześnie powoduje 
szereg wyzwań;

Or. es

Poprawka 14
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw B



AM\1208075PL.docx 9/69 PE653.864v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści gospodarcze i społeczne, a 
jednocześnie powoduje szereg wyzwań;

B. mając na uwadze, że SI 
potencjalnie przynosi korzyści 
gospodarcze i społeczne, na przykład w 
odniesieniu do zwalczania nierówności i 
poprawy jakości życia, a jednocześnie 
powoduje szereg wyzwań; mając na 
uwadze, że stosowanie SI w miejscu pracy 
może przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
może być wykorzystywane do 
monitorowania, oceny, przewidywania i 
ukierunkowywania wydajności 
pracowników, co ma bezpośrednie i 
dorozumiane konsekwencje dla ich 
kariery zawodowej i dobrostanu 
psychicznego;

Or. en

Poprawka 15
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści gospodarcze i społeczne, a 
jednocześnie powoduje szereg wyzwań;

B. mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści gospodarcze i społeczne, a 
jednocześnie powoduje szereg wyzwań; 
mając na uwadze, że SI przynosi korzyści 
gospodarcze i społeczne, a jednocześnie 
powoduje szereg wyzwań i że nowe 
zastosowania SI nie powinny mieć 
negatywnego wpływu na obecne warunki 
pracy;

Or. en

Poprawka 16
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
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Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści gospodarcze i społeczne, a 
jednocześnie powoduje szereg wyzwań;

B. Mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści i możliwości gospodarcze i 
społeczne, zarówno dla przedsiębiorstw, 
jak i dla pracowników, a jednocześnie 
powoduje szereg wyzwań;

Or. en

Poprawka 17
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści gospodarcze i społeczne, a 
jednocześnie powoduje szereg wyzwań;

B. mając na uwadze, że SI przynosi 
korzyści gospodarcze i społeczne, a 
jednocześnie powoduje szereg wyzwań 
etycznych, gospodarczych, społecznych, 
zawodowych i prawnych;

Or. it

Poprawka 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że europejskie 
podejście do sztucznej inteligencji 
powinno priorytetowo traktować aspekty i 
dylematy etyczne związane z SI, aby mieć 
pewność, że jej wykorzystanie jest 
ukierunkowane na człowieka, podnosi 
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jego dobrostan, poczucie bezpieczeństwa, 
jakość życia społeczeństwa i środowiska, a 
także wykazuje pełne poszanowanie dla 
podstawowych praw i wartości 
europejskich;

Or. pl

Poprawka 19
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przy 
wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, 
automatyzacji, robotyki i powiązanych z 
nimi technologii należy kierować się 
poszanowaniem praw człowieka jako 
podstawową wartością, w tym w dziedzinie 
pracy;

Or. en

Poprawka 20
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wartość 
wydajności pracy nie może prowadzić do 
zdehumanizowanej cyfrowej przyszłości;

Or. en

Poprawka 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że pełne 
wykorzystanie możliwości SI będzie 
możliwe wyłącznie w sytuacji gdy 
użytkownicy będą świadomi potencjalnych 
korzyści i wyzwań jakie ta technologia ze 
sobą niesie; mając na uwadze konieczność 
włączenia tego zagadnienia w proces 
edukacji, także związanej ze zwalczaniem 
wykluczenia cyfrowego, oraz prowadzenia 
kampanii informacyjnych na poziomie 
europejskim, rzetelnie przedstawiających 
wszystkie aspekty rozwoju SI;

Or. pl

Poprawka 22
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1 i 
zwiększą zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowaną siłę roboczą2; 

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1, 
stopniowo zastępując człowieka przy 
wykonywaniu wszystkich powtarzalnych 
czynności, tworząc systemy pracy 
zakładające współpracę człowieka i 
maszyny, a także zwiększając 
zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną siłę 
roboczą2; 

__________________ __________________
1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
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studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

Or. it

Poprawka 23
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1 i 
zwiększą zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowaną siłę roboczą2;

C. mając na uwadze, że rozwiązania 
oparte na SI oraz robotyka wywierają już 
silny wpływ na rynek pracy1 i zwiększają 
zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną siłę 
roboczą, w związku z czym konieczne jest 
podnoszenie kwalifikacji i 
przekwalifikowanie pracowników2;

__________________ __________________
1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

Or. en

Poprawka 24
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1 i 
zwiększą zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowaną siłę roboczą2;

C. Mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą wyraźny wpływ na rynek pracy1 i 
zwiększą zapotrzebowanie na umiejętności 
i wyspecjalizowaną siłę roboczą2;

__________________ __________________
1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

Or. en

Poprawka 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1 i 
zwiększą zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowaną siłę roboczą2 ;

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1 i 
zwiększą zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowaną siłę roboczą2 i określone 
kompetencje, zwłaszcza kompetencje 
cyfrowe;

__________________ __________________
1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 

1 STOA, “The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
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inicjatywy], marzec 2020 r. inicjatywy], marzec 2020 r.
2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

Or. pl

Poprawka 26
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1 i 
zwiększą zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowaną siłę roboczą2;

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1, 
potencjalnie zmniejszając 
zapotrzebowanie na pracowników na 
istniejących stanowiskach, w 
szczególności na stanowiskach 
tradycyjnych i rutynowych, które można 
zautomatyzować, i zwiększą 
zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną siłę 
roboczą2;

__________________ __________________
1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

Or. es
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Poprawka 27
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI oraz robotyka 
wywrą silny wpływ na rynek pracy1 i 
zwiększą zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowaną siłę roboczą2;

C. Mając na uwadze, że oczekuje się, 
iż rozwiązania oparte na SI, automatyka 
oraz robotyka wywrą silny wpływ na rynek 
pracy1 i zwiększą zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowaną siłę roboczą2;

__________________ __________________
1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

1 STOA, „The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives” [Etyka 
sztucznej inteligencji: problemy i 
inicjatywy], marzec 2020 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

2 Parlament Europejski, „Encouraging 
STEM studies for the labour market” 
[Tworzenie zachęt do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy], marzec 
2015 r.

Or. en

Poprawka 28
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 42 % 
pracowników przedsiębiorstw, które 
stosują SI w swoich procesach 
biznesowych, uważa, że takie działania 
prowadzą do problemów etycznych, z 
którymi należy się zmierzyć; mając na 
uwadze, że 28 % pracodawców uważa, że 
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stosowanie SI nie rozwinęło się na pełną 
skalę z powodu braku zasad etycznych w 
tej dziedzinie1a;
_________________________
1a Instytut Badawczy Capgemini, „Why 
addressing ethical questions in AI will 
benefit organizations” [Dlaczego 
mierzenie się z kwestiami etycznymi w SI 
będzie korzystne dla organizacji], lipiec 
2019 r.

Or. en

Poprawka 29
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
wprowadzenie SI sprawiło, że zadania 
pracowników stały się mniej wykonawcze i 
bardziej złożone, badania1a wykazały, że 
SI prowadzi do większego „technostresu”, 
przy czym na „technostres” narażeni są 
bardziej zwłaszcza pracownicy mniej 
wykształceni i starsi;
__________________
1a Meylemans, Lise; Vanderstukken, 
Arne; Vereycken, Yennef; Ramioul, 
Monique; 2019 r. Aanwezigheid en 
impact van nieuwe technologieën in 
sectoren van ACV-CSC METEA. 

Or. en

Poprawka 30
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że krajobraz 
zatrudnienia szybko się zmienia i szacuje 
się, że 65 % dzisiejszych dzieci 
rozpoczynających naukę w szkole 
podstawowej ostatecznie będzie pracować 
w zupełnie nowych typach zawodów, które 
jeszcze nie istnieją1a;
__________________
1a Światowe Forum Ekonomiczne, „The 
future of jobs” [Przyszłość miejsc pracy], 
wrzesień 2018 r.

Or. en

Poprawka 31
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że celem SI 
powinno być dążenie do uczciwej i 
sprawiedliwej transformacji 
ukierunkowanej na potrzeby pracowników 
we wszystkich rodzajach zatrudnienia i 
sektorach gospodarki oraz zapewniającej 
pracę wysokiej jakości, bez pomijania 
nikogo;

Or. en

Poprawka 32
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że OECD 
opracowała zalecenia w sprawie sztucznej 
inteligencji 1a;
__________________
1a OECD, „Recommendation of the 
Council on Artificial Intelligence” 
[Zalecenie Rady w sprawie sztucznej 
inteligencji], 2019 r., 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449

Or. en

Poprawka 33
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że SI stanowi 
priorytet strategiczny, ponieważ powinna 
przynosić korzyści obywatelom i 
społeczeństwu poprzez zwiększanie 
konkurencyjności, tworzenie możliwości 
zatrudnienia i dobrobytu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że Rada Unii 
Europejskiej zachęca do promowania 
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etycznego i skoncentrowanego na 
człowieku podejścia do SI1a;
__________________
1a Rada Unii Europejskiej, Konkluzje 
Rady w sprawie kształtowania cyfrowej 
przyszłości Europy, czerwiec 2020 r.

Or. en

Poprawka 35
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że SI nie tylko z 
łatwością zastępuje miejsca pracy w 
nieograniczonych dziedzinach, ale także 
stwarza możliwości zatrudnienia na 
stanowiskach wymagających większego 
wyszkolenia i umiejętności;

Or. en

Poprawka 36
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw C d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cd. mając na uwadze, że na poziomie 
Unii nie istnieją wspólne przepisy 
dotyczące stosowania SI w miejscu pracy, 
co może prowadzić do zakłóceń na rynku i 
niekorzystnych skutków dla konkurencji; 
mając na uwadze, że ujednolicone 
przepisy są konieczne, aby zapewnić 
pracownikom i przedsiębiorstwom 
wiarygodne ramy regulacyjne;
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Or. en

Poprawka 37
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw C e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ce. mając na uwadze, że partnerzy 
społeczni na szczeblu Unii zawarli umowę 
ramową w sprawie digitalizacji, która 
zawiera między innymi rozdział pt. 
„Sztuczna inteligencja i gwarancja zasady 
ludzkiej kontroli”1a;
__________________
1a Umowa ramowa partnerów społecznych 
w sprawie digitalizacji, czerwiec 2020 r.

Or. en

Poprawka 38
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw C f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cf. mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie ustanowiły już 
specjalne organy monitorujące i 
oceniające wpływ SI w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 39
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Projekt opinii
Motyw C g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cg. mając na uwadze, że pracownicy i 
ich przedstawiciele często nie są świadomi 
zastosowań SI ani leżących u jej podstaw 
funkcji i danych; mając na uwadze, że 
brak świadomości i presja konkurencyjna 
doprowadziły do tego, że niektóre 
przedsiębiorstwa stosują SI z naruszeniem 
obowiązujących przepisów, takich jak 
ochrona danych osobowych;

Or. en

Poprawka 40
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis

Projekt opinii
Motyw C h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ch. mając na uwadze, że starania na 
rzecz rozwiązania problemu nierównego 
traktowania ze względu na płeć i 
nierówności w sektorze cyfrowym są 
niewystarczające; mając na uwadze, że we 
wszystkich dziedzinach technologii 
cyfrowej, a zwłaszcza w odniesieniu do SI, 
utrzymują się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn, utrwalając tym samym 
w sektorze cyfrowym tendencję 
ukierunkowaną na mężczyzn, którą będzie 
można zauważyć w najbliższej przyszłości;

Or. en

Poprawka 41
Daniela Rondinelli



AM\1208075PL.docx 23/69 PE653.864v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że europejskie podejście 
do SI musi być jednolite, wspólne, etyczne 
i antropocentryczne; stwierdza, że 
człowiek musi być w szczególności siłą 
napędową i beneficjentem każdego 
procesu innowacji;

Or. it

Poprawka 42
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami 
oraz by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

1. podkreśla, że zakres wszelkich ram 
dotyczących etycznych aspektów sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii powinien być odpowiedni, 
proporcjonalny i gruntownie oceniony, 
aby uniknąć utrudniania przyszłych 
innowacji i tworzenia miejsc pracy; 
zwraca w szczególności uwagę, że 
potrzebna jest szczegółowa ocena 
możliwości i wyzwań, które SI, robotyka i 
powiązane z nimi technologie mogą 
stwarzać w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej, w tym w 
odniesieniu do pracowników, miejsc pracy 
i przepływu pracy; uważa za niezbędne, 
aby w ramach tej oceny konsultowano się z 
partnerami społecznymi w sprawie 
wszelkich europejskich lub krajowych 
ram legislacyjnych lub nielegislacyjnych 
dotyczących wykorzystywania sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, które mają wpływ na miejsca 
pracy, oraz zachęca ich do uwzględniania 
etycznych aspektów SI i jej wpływu na 



PE653.864v01-00 24/69 AM\1208075PL.docx

PL

gospodarkę i zatrudnienie, w tym w 
stosownych przypadkach we wspólnych 
programach prac na poziomie 
sektorowym i międzysektorowym;

Or. en

Poprawka 43
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami 
oraz by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w sektorze prywatnym i 
publicznym w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
przedstawicielami konsumentów i 
pracowników oraz by otrzymywali oni 
wystarczające informacje przed 
zastosowaniem SI;

Or. en

Poprawka 44
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
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pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

pracownikami i partnerami społecznymi 
oraz by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI; uważa 
za konieczne, aby przy wprowadzaniu 
nowych technologii SI zapewnić szkolenia 
wszystkim zainteresowanym 
pracownikom;

Or. en

Poprawka 45
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami 
oraz by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny pracownicy i ich przedstawiciele 
otrzymywali wystarczające informacje 
przed zastosowaniem SI oraz aby aktywnie 
uczestniczyli w ich projektowaniu, 
opracowywaniu i wdrażaniu, zapewniając 
poszanowanie praw człowieka i praw 
osobistych;

Or. en

Poprawka 46
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
uprzednia, szczegółowa ocena wszystkich 
potencjalnych skutków i wszystkich 
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administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

implikacji zastosowań SI w 
przedsiębiorstwach i w administracji 
publicznej w odniesieniu do pracowników, 
miejsc pracy, organizacji i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się uprzednio z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

Or. it

Poprawka 47
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami 
oraz by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z partnerami 
społecznymi oraz by otrzymywali oni 
wystarczające informacje przed 
zastosowaniem SI;

Or. es

Poprawka 48
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
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pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

pracowników, w tym wpływu tych 
zastosowań na równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym, miejsc pracy i 
przepływu pracy; uważa za niezbędne, aby 
w ramach tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI, biorąc 
pod uwagę, że pracownicy mają prawo do 
administrowania swoimi danymi;

Or. en

Poprawka 49
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy, a także do finansowania systemów 
społecznych państw członkowskich; uważa 
za niezbędne, aby w ramach tej oceny 
konsultowano się z pracownikami i ich 
przedstawicielami oraz by otrzymywali oni 
wystarczające informacje przed 
zastosowaniem SI;

Or. fr

Poprawka 50
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI; 
podkreśla, że wprowadzenie SI musi być 
przejrzyste oraz że korzystanie z systemów 
SI w miejscu pracy nie może naruszać 
prywatności i godności pracowników;

Or. en

Poprawka 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje od chwili wszczęcia procesu 
decyzyjnego oraz przed zastosowaniem SI;

Or. en

Poprawka 52
Romana Tomc
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by otrzymywali oni wystarczające 
informacje przed zastosowaniem SI;

1. zwraca uwagę, że potrzebna jest 
szczegółowa ocena skutków lub implikacji 
zastosowań SI w przedsiębiorstwach i w 
administracji publicznej w odniesieniu do 
pracowników, miejsc pracy i przepływu 
pracy; uważa za niezbędne, aby w ramach 
tej oceny konsultowano się z 
pracownikami i ich przedstawicielami oraz 
by w ramach dialogu społecznego 
otrzymywali oni wystarczające informacje 
przed zastosowaniem SI;

Or. sl

Poprawka 53
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa godność człowieka za 
podstawową wartość, a ludzką kontrolę za 
podstawową zasadę rewolucyjnego 
postępu technologicznego;

Or. en

Poprawka 54
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. dostrzega, że gromadzenie danych, 
zarządzanie nimi oraz ich analiza wiąże 
się ze względami i wyzwaniami etycznymi 
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oraz może wywierać wpływ na prawa 
pracownicze, takie jak prawo do 
prywatności; uważa, że gromadzenie 
danych pracowniczych i zarządzanie nimi 
należy chronić również w drodze układów 
zbiorowych i przepisów, zapewniających 
przejrzystość, identyfikowalność i 
rozliczalność, a także za pośrednictwem 
kontroli własnych danych przez 
pracowników, w tym w przypadku 
rozwiązywania umów, oraz obowiązku 
przedsiębiorstw do poddawania się 
audytowi; ponadto należy regularnie i 
systematycznie monitorować analizę 
danych, aby zapobiec tendencyjności oraz 
bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji, 
oraz zapewnić środki naprawcze;

Or. en

Poprawka 55
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa do powołania organu 
zarządzającego sztuczną inteligencją na 
poziomie przedsiębiorstwa, składającego 
się zarówno z przedstawicieli 
pracowników, jak i pracodawców, 
mającego na celu monitorowanie 
opracowywania, wprowadzania i 
wykorzystywania sztucznej inteligencji, 
robotyki i powiązanych z nimi technologii 
w przedsiębiorstwach; obowiązki i zadania 
takiego organu można ewentualnie dodać 
do istniejących struktur dialogu, takich 
jak rady zakładowe;

Or. en
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Poprawka 56
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zaznacza, że opracowanie, 
wprowadzenie i wdrożenie systemów 
sztucznej inteligencji, robotyki i 
powiązanych z nimi technologii powinna 
poprzedzać kompleksowa ocena ryzyka, w 
ramach której analizuje się ich wpływ na 
prawa podstawowe oraz warunki pracy, w 
tym pod względem bezpieczeństwa i 
higieny pracy, jak również ich skutki 
społeczne; oceny powinny obejmować 
ryzyko związane z podejmowaniem decyzji 
przez człowieka oraz z dyskryminacją 
społeczną, a także analizę powstającego 
ryzyka zawodowego;

Or. en

Poprawka 57
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą 
naruszać godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają szeroki zakres 
oddziaływania, które można wykorzystać, 
by poprawić warunki pracy i jakość życia, 
mogą też jednak mieć negatywny wpływ 
na przedsiębiorstwo i jego pracowników, 
potencjalnie naruszając wolność, godność 
i autonomię ludzi;

__________________
3 Parlament Europejski, „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
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including AI and its influence on gender 
equality” [Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci], 
kwiecień 2020 r.

Or. es

Poprawka 58
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą 
naruszać godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników;

__________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci], 
kwiecień 2020 r.

Or. fr

Poprawka 59
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą 
naruszać godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia wszystkich 
pracowników, w szczególności jeżeli 
chodzi o zatrudnienie i włączenie 
społeczne oraz dostępność dla 
pracowników niepełnosprawnych, jak 
również zwiększyć równowagę między 
życiem zawodowym a prywatnym, ale 
jednocześnie mogą też – w kontekście 
miejsca pracy – wzbudzać obawy co do 
prywatności oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, takie jak prawo do bycia offline 
oraz dyskryminacja lub dyskryminacyjne 
procesy rekrutacji spowodowane 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci , oraz rasowo 
tendencyjnymi algorytmami3; podkreśla 
konieczność zapewnienia, aby ludzie 
pochodzący z różnych środowisk, w tym 
kobiety, osoby młode oraz osoby 
niepełnosprawne, zostali uwzględnieni w 
sprzyjającym włączeniu społecznemu 
opracowywaniu, wprowadzaniu i 
wykorzystywaniu SI;

__________________ __________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

Or. en

Poprawka 60
Ádám Kósa
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą 
naruszać godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, jeżeli 
są wykorzystywane w niewłaściwy sposób, 
prowadząc do dyskryminacji 
spowodowanej tendencyjnością 
algorytmów, a także mogą naruszać 
godność i autonomię ludzi; jednocześnie 
zwraca uwagę, że SI ma potencjał do 
zapobiegania ludzkim uprzedzeniom 
podczas procedur rekrutacyjnych, może 
wspierać zdalne aplikowanie, w tym w 
przypadku osób zmagających się z 
niepełnosprawnościami, dopasowując 
ludzi do zawodów w ramach dopasowania 
opartego na faktach, identyfikować i 
przewidywać interoperacyjność 
umiejętności, cech i kompetencji, 
wspierać zarządzanie zasobami ludzkimi 
oraz prognozować rozwój rynku pracy, a 
w odniesieniu do osób stojących w obliczu 
zmian i wyzwań na rynku pracy 
odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej 
inteligencji w działach zasobów 
kadrowych przyczyni się do aktywizacji i 
przepływu tych osób na rynku pracy, ich 
uczenia się przez całe życie i zdolności do 
zatrudnienia;

__________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

Or. en
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Poprawka 61
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą 
naruszać godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci lub etniczności3 , oraz 
algorytmów, które są niekorzystne dla 
słabszych grup oraz naruszają prywatność 
i godność pracowników; ponadto obawia 
się, że SI może naruszać godność i 
autonomię pracowników oraz przyczyniać 
się do problemów ze zdrowiem 
psychicznym, takich jak wypalenie, stres 
zawodowy, nadmierne obciążenie i 
zmęczenie;

__________________ __________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

Or. en

Poprawka 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą 
naruszać godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci, oraz algorytmów ze 
szkodą dla wrażliwych grup, które to 
algorytmy mogą naruszać prywatność i 
godność pracowników; ponadto obawia 
się, że SI może naruszać godność i 
autonomię pracowników oraz przyczyniać 
się do problemów ze zdrowiem 
psychicznym, takich jak wypalenie, stres 
zawodowy, nadmierne obciążenie i 
zmęczenie;

__________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

Or. en

Poprawka 63
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, oraz 
zaznacza, że technologie te nadal 
podlegają prawodawstwu dotyczącemu 
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dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą naruszać 
godność i autonomię ludzi;

wykorzystywania danych i prywatności, 
takiemu jak ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, co służy uniknięciu 
sytuacji prowadzących do 
nieproporcjonalnej i nielegalnej inwigilacji 
pracowników, do dyskryminacji 
spowodowanej tendencyjnością 
algorytmów, w tym w odniesieniu do płci3, 
a także mogą naruszać godność i 
autonomię ludzi;

__________________ __________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

Or. en

Poprawka 64
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3 , a także mogą 
naruszać godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji oraz 
nieproporcjonalnego i nielegalnego 
monitorowania pracowników, co może 
powodować stres psychologiczny i 
niepewność zatrudnienia, jak również do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą naruszać 
godność i autonomię ludzi, prawa i 
wartości człowieka oraz powodować 
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zagrożenie dla różnorodności ludzkiej;
__________________ __________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
kwiecień 2020 r.

Or. en

Poprawka 65
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą naruszać 
godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 
dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą naruszać 
godność i autonomię ludzi; algorytmy SI w 
miejscu pracy powinny być rzetelne, 
przejrzyste i powinny odnosić się do 
konsekwencji społecznych dla 
pracowników, których dotyczą;

__________________ __________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 

3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [„Kształcenie i zatrudnienie 
kobiet w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci”], 
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kwiecień 2020 r. kwiecień 2020 r.

Or. en

Poprawka 66
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do nieproporcjonalnej i 
nielegalnej inwigilacji pracowników, do 

dyskryminacji spowodowanej 
tendencyjnością algorytmów, w tym w 
odniesieniu do płci3, a także mogą 
naruszać godność i autonomię ludzi;

2. zwraca uwagę, że rozwiązania 
oparte na SI mają potencjał, by poprawić 
warunki pracy i jakość życia, mogą też 
jednak prowadzić do tendencyjności 
organizacji, nadzoru i kontroli pracy; 
uważa, że istnieje w szczególności ryzyko 
nieproporcjonalnej i nielegalnej inwigilacji 
pracowników, dyskryminacji 
spowodowanej tendencyjnością 
algorytmów, w tym w odniesieniu do płci3, 
a także naruszenia godności i autonomii 
ludzi;

__________________ __________________
3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [Kształcenie i zatrudnienie kobiet 
w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci], 
kwiecień 2020 r.

3 Parlament Europejski „Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality” [Kształcenie i zatrudnienie kobiet 
w naukach ścisłych, technologii i 
gospodarce cyfrowej, w tym SI oraz jej 
wpływ na równouprawnienie płci], 
kwiecień 2020 r.

Or. it

Poprawka 67
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit 1 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że właściwe organy powinny 
mieć dostęp do wszystkich informacji 
dotyczących danych wykorzystywanych na 
potrzeby szkolenia, modeli statystycznych 
oraz teoretycznych zasad związanych z 
rozwiązaniami opartymi na SI, jak 
również empirycznej trafności wyników 
ich zastosowania;

Or. en

Poprawka 68
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność 
opracowania sprawnego systemu 
certyfikacji, opartego na procedurach 
testowania sformułowanych zgodnie z 
zasadą ostrożności, który umożliwi 
przedsiębiorstwom potwierdzanie 
wiarygodności i bezpieczeństwa swoich 
produktów wykorzystujących sztuczną 
inteligencję, co przyniesie większe 
korzyści całemu społeczeństwu;

Or. it

Poprawka 69
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że aby chronić 
pracowników przed tendencyjnością oraz 
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bezpośrednią i pośrednią dyskryminacją w 
wyniku decyzji SI, należy wprowadzić 
mechanizmy sygnalizowania 
nieprawidłowości oraz procedury 
monitorowania i procedury odwoławcze, 
w szczególności w takich przypadkach jak 
rekrutacja, awans lub zwolnienie, 
chroniące pracowników przed odwetem;

Or. en

Poprawka 70
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że w ramach 
stosowania SI i robotyki należy szanować 
godność i autonomię człowieka, i wzywa 
do wprowadzenia jasnych zasad celem 
uniknięcia potencjalnego 
wykorzystywania w niewłaściwy sposób, 
takiego jak nieproporcjonalna i 
nielegalna inwigilacja pracowników, 
odbiegające od normy zastosowanie tak 
zwanej „genomiki społecznej” lub 
obchodzenie systemów dialogu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 71
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie opracowania 
zbioru przepisów dotyczących SI 
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zabezpieczającego zarówno aspekty 
społeczne, jak i konkurencyjność unijną;

Or. sv

Poprawka 72
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. Uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że użytkowników i 
konsumentów należy obowiązkowo 
informować, jeżeli system wykorzystuje SI 
i powiązane z nią technologie, w 
szczególności systemy SI, które służą do 
personalizacji produktu lub usługi dla 
jego użytkowników, a także czy mogą 
wyłączyć lub ograniczyć taką 
personalizację, oraz w przypadkach, w 
których mają do czynienia z technologią 
automatycznego podejmowania decyzji, 
aby umożliwić im podejmowanie 
świadomych decyzji; podkreśla 
konieczność zapewnienia, aby specjaliści 
stosujący algorytmy rozumieli, w jaki 
sposób wykorzystuje się dane i ocenia ich 
wartość; uważa, że pracownicy powinni 
przejść stosowne szkolenie i otrzymać 
właściwą wiedzę w zakresie 
poszczególnych kwestii związanych z 
wykorzystywaniem i konsekwencjami 
narzędzi SI, z których korzystają;

Or. en

Poprawka 73
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome i 
przemyślane podejmowanie 
decyzji;stwierdza, że w celu wykorzystania 
wszystkich możliwości, jakie stwarza 
rewolucja cyfrowa, należy ponownie 
podkreślić potrzebę zainicjowania szeroko 
zakrojonych procesów w zakresie 
umiejętności obsługi komputera, ze 
szczególnym uwzględnieniem wszystkich 
grup społecznych w niekorzystnej sytuacji, 
którym grozi marginalizacja społeczna ze 
względu na brak narzędzi i umiejętności 
cyfrowych;

Or. it

Poprawka 74
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI oraz procesu ich opracowywania, aby 
umożliwić im podejmowanie świadomych 
decyzji; zaleca promowanie przestrzeni 
dialogu między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
społeczeństwem obywatelskim, celem 
podnoszenia świadomości na temat 
etycznych wyzwań związanych ze sztuczną 
inteligencją, robotyką i powiązanymi z 
nimi technologiami;

Or. en
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Poprawka 75
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji; zwraca uwagę na 
naruszenia prywatności generowane przez 
SI do celów dyskryminacji;

Or. sl

Poprawka 76
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom znaczące i wszelkie istotne 
informacje na temat wykorzystywania 
zastosowań SI, które mogą mieć na nich 
wpływ, i dotyczące etycznych aspektów 
zastosowań SI, aby umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji;

Or. en

Poprawka 77
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom w przystępnej formie 
wszelkie istotne informacje dotyczące 
etycznych aspektów zastosowań SI, aby 
umożliwić im podejmowanie świadomych 
decyzji;

Or. en

Poprawka 78
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom w łatwo zrozumiałej, 
przystępnej formie wszelkie istotne 
informacje dotyczące etycznych aspektów 
zastosowań SI, aby umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji;

Or. en

Poprawka 79
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje, 
dotyczące przede wszystkim etycznych 
aspektów zastosowań SI, aby umożliwić 
im świadome podejmowanie decyzji;
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Or. es

Poprawka 80
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. Uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby umożliwić im świadome 
podejmowanie decyzji;

3. uważa, że należy obowiązkowo 
przekazywać użytkownikom i 
konsumentom wszelkie istotne informacje 
dotyczące etycznych aspektów zastosowań 
SI, aby podjęli świadome decyzje;

Or. en

Poprawka 81
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że godna zaufania SI musi być 
rzetelna, przejrzysta, bezpieczna i 
chroniona oraz zgodna z wszelkimi 
obowiązującymi przepisami i regulacjami, 
w tym z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych (RODO), w całym cyklu 
życia systemu, zwłaszcza jeżeli została 
wprowadzona w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 82
Ádám Kósa
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę zajęcia się 
zagadnieniem niezbędnych standardów 
konkurencyjności pracy w dziedzinie 
zatrudnienia, gdy istniejące umiejętności 
ludzkie są sztucznie – lub nawet 
genetycznie – rozwijane lub bezpośrednio 
uzupełniane, zapewniając niemożliwą do 
pokonania przewagę tym, którzy mają 
dostęp do takich narzędzi i interwencji, 
biorąc pod uwagę, że godność ludzka jest i 
musi pozostać w centrum podejścia 
europejskiego i opartego na prawach 
człowieka;

Or. en

Poprawka 83
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie 
zagwarantowania, aby podmioty 
zaangażowane w projektowanie, rozwój i 
wprowadzanie na rynek SI działały 
zgodnie z normami etycznymi i kryteriami 
odpowiedzialności społecznej; uważa, że 
programy szkoleniowe powinny 
obejmować zrozumienie etyki i rozwój 
umiejętności do celów etycznych, w tym 
rozpoznawanie stronniczości;

Or. en

Poprawka 84
Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir 
Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że możliwości rozwiązań 
opartych na SI zależą od dużych zbiorów 
danych, co wiąże się z potrzebą uzyskania 
masy krytycznej danych w celu 
wytrenowania algorytmów i 
udoskonalenia wyników; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą utworzenia wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych w celu 
wzmocnienia wymiany danych i 
wspierania badań z pełnym 
poszanowaniem ochrony danych 
pracowników i pracodawców;

Or. en

Poprawka 85
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w europejskim 
programie telepracy należy uwzględnić 
wpływ SI i związanych z nią technologii 
na telepracę;

Or. en

Poprawka 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że rozwój i 
upowszechnienie SI nie może ograniczać 
dostępu do usług i świadczeń;

Or. pl

Poprawka 87
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie kształcenia i 
ustawicznego uczenia się w celu 
rozwijania umiejętności potrzebnych w 
przyszłości, zapewnienia 
komplementarności między człowiekiem a 
maszyną w pracy oraz zapewnienia 
przekwalifikowania pracowników w 
sektorach w znacznym stopniu narażonym 
na ryzyko automatyzacji; wzywa zatem do 
stworzenia programu dla europejskich 
stanowisk nauczania SI, 
ogólnoeuropejskiego programu wymiany 
akademickiej SI dla sieci uniwersytetów;

Or. en

Poprawka 88
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
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wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy;

wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny dla ogółu społeczeństwa, w tym 
przedsiębiorstw i pracowników, poprzez 
stymulowanie rozwoju i konkurencyjności 
UE oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc 
pracy; zauważa, że sektory i zawody 
wymagające średnich lub niższych 
kwalifikacji są bardziej podatne na 
automatyzację; uważa za niezbędne, aby 
państwa członkowskie, przy wsparciu 
Komisji i we współpracy z odpowiednimi 
podmiotami, takimi jak przedsiębiorstwa i 
środowiska akademickie, inwestowały w 
wysokiej jakości, elastyczne i sprzyjające 
włączeniu społecznemu systemy 
kształcenia, szkolenia zawodowego i 
uczenia się przez całe życie oraz w polityki 
podnoszenia umiejętności i 
przekwalifikowywania, aby wyposażyć 
uczniów i pracowników w podstawowe 
umiejętności czytania i pisania, liczenia 
oraz umiejętności cyfrowe, a także w 
kompetencje z zakresu nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) oraz przekrojowe 
umiejętności miękkie, takie jak 
przedsiębiorczość, kreatywność i krytyczne 
myślenie, w celu uniknięcia 
dezaktualizacji umiejętności i zapewnienia 
zdolności do zatrudnienia w sektorach 
przekształconych i zorientowanych na 
przyszłość; wzywa do tego, aby w tym 
kontekście istotną rolę odegrał 
zaktualizowany europejski program na 
rzecz umiejętności i wzmocnione WRF na 
lata 2021–2027;

Or. en

Poprawka 89
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy;

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki służył 
rozwojowi i wzrostowi przedsiębiorstw, nie 
skutkując przy tym zmniejszeniem liczby 
miejsc pracy, i był korzystny dla ogółu 
społeczeństwa;

Or. es

Poprawka 90
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy;

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy; w szczególności 
zwraca uwagę, że pracownicy powinni 
mieć możliwość uczestniczenia w 
redystrybucji zysków przedsiębiorstwa 
dzięki lepszym płacom i możliwościom 
kariery zawodowej, inwestowaniu w 
umiejętności, ograniczaniu czasu pracy 
lub lepszej równowadze między życiem 
zawodowym a prywatnym, a także, że 
rokowania zbiorowe i układy zbiorowe 
pracy są kluczem do zintegrowania 
postępu społecznego i wysokiej jakości 
miejsc pracy z etycznym podejściem do SI;

Or. en
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Poprawka 91
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy;

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy, i w tym kontekście 
wskazuje na potrzebę podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowywania 
pracowników, by pomóc im w korzystaniu 
z narzędzi cyfrowych, utrzymaniu pracy 
lub nauce pracy z robotami 
współpracującymi lub technikami 
opartymi na SI;

Or. en

Poprawka 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy;

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy; podkreśla kluczowe 
znaczenie umiejętności cyfrowych i 
kształcenia przez całe życie dla wsparcia 
pracowników w dostosowywaniu się do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;
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Or. pl

Poprawka 93
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy;

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy; podkreśla, że 
przedsiębiorstwa wdrażające SI 
odpowiadają za zagwarantowanie 
niezbędnego przekwalifikowania i 
podniesienia kwalifikacji 
zainteresowanych pracowników;

Or. en

Poprawka 94
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, zwłaszcza gdy 
taki wzrost wydajności skutkuje spadkiem 
liczby miejsc pracy;

4. zaznacza, że należy zadbać o to, by 
wzrost wydajności wynikający z rozwoju i 
wykorzystywania SI i robotyki był 
korzystny nie tylko dla właścicieli i 
udziałowców przedsiębiorstw, lecz także 
dla ogółu społeczeństwa, w szczególności 
osób starszych, zwłaszcza gdy taki wzrost 
wydajności skutkuje spadkiem liczby 
miejsc pracy;
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Or. sl

Poprawka 95
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
poświęcenia uwagi wpływowi technologii 
SI, automatyki i robotyki pod względem 
możliwej utraty miejsc pracy i zwiększonej 
niepewności zatrudnienia oraz do 
przyjęcia środków mających na celu 
zapewnienie długoterminowej 
zrównoważoności krajowych systemów 
ochrony socjalnej poprzez reformę 
podatków i składek na ubezpieczenie 
społeczne w celu zrekompensowania 
mniejszych dochodów publicznych;

Or. en

Poprawka 96
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że niezależnie od 
wprowadzenia SI dorobek prawny UE w 
dziedzinie zatrudnienia i dziedzinie 
społecznej nadal w pełni obowiązuje i 
uważa, że Komisja i państwa członkowskie 
powinny zapewnić jego odpowiednie 
egzekwowanie w przypadku 
wykorzystywania SI oraz powinny zająć 
się wszelkimi potencjalnymi lukami 
prawnymi;
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Poprawka 97
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do przyjęcia 
zaktualizowanego europejskiego 
programu na rzecz umiejętności oraz 
Planu działania w dziedzinie edukacji 
cyfrowej w celu zapewnienia umiejętności 
cyfrowych pracownikom we wszystkich 
sektorach;

Or. en

Poprawka 98
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę na potrzebę 
stawienia czoła zmianie i dezaktualizacji 
umiejętności, promując podnoszenie 
umiejętności i przekwalifikowywanie 
pracowników poprzez programy 
kształcenia i szkolenia; podkreśla 
znaczenie inwestycji przedsiębiorstw w 
szkolenia formalne i nieformalne oraz w 
uczenie się przez całe życie w celu 
zapewnienia sprawiedliwych szkoleń i 
przeniesień pracowników na nowe 
stanowiska; wzywa Komisję do oceny 
ustanowienia unijnego systemu gwarancji 
zatrudnienia w celu wsparcia państw 
członkowskich działających jako 
pracodawcy w ramach ostatniego zasobu 
na rzecz rozwiązania problemu bezrobocia 
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technologicznego;

Or. en

Poprawka 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne;

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
powinien istnieć odpowiedni i rozsądny 
nadzór ludzki i kontrola w odniesieniu do 
przypadku użycia SI, gwarantujące 
odpowiedzialność za podejmowanie 
decyzji dotyczących SI;

Or. en

Poprawka 100
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne;

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad 
maszynami i SI oraz że decyzje SI muszą 
być podważalne i odwracalne; podkreśla, 
że należy przestrzegać norm 
bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu 
do SI oraz zwraca uwagę na znaczenie 
regularnych kontroli w tym zakresie w 
celu zapobiegania powstawaniu błędnych 
wyników SI;
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Or. en

Poprawka 101
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne;

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne, 
a pracodawcy muszą zawsze przygotować 
pracowników do pracy z robotami 
współpracującymi lub do bezpiecznego 
korzystania z nowych technologii 
opartych na SI i w przypadku 
niedociągnięć muszą wziąć na siebie 
ostateczną odpowiedzialność; podkreśla w 
związku z tym, że należy jasno określić 
zasady odpowiedzialności zarówno w 
przypadku wypadków przy pracy, jak i w 
przypadku szkód wyrządzonych osobom 
trzecim;

Or. en

Poprawka 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne;

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne; 
podkreśla, że kandydaci muszą zostać 
należycie poinformowani na piśmie w 
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przypadku wykorzystania SI w trakcie 
procedur rekrutacyjnych oraz w jaki 
sposób można zwrócić się o rewizję z 
udziałem człowieka w celu uchylenia 
zautomatyzowanej decyzji w takim 
przypadku;

Or. en

Poprawka 103
France Jamet

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne;

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być zaskarżalne i 
odwracalne przez właściwe organy i 
wymiar sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawka 104
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do nowych 
technologii opartych na SI; podkreśla, że 
człowiek musi zawsze panować nad SI 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne;

5. wzywa do stosowania rozwagi i 
zasady ostrożności w odniesieniu do 
nowych technologii opartych na SI; 
podkreśla, że człowiek musi zawsze 
panować nad SI, zarządzać nią i kierować 
oraz że decyzje SI muszą być odwracalne;

Or. es
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Poprawka 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi w 
zakresie projektowania, wdrażania i 
egzekwowania europejskich norm 
etycznych i bezpieczeństwa dla SI; 
zauważa, że UE ma potencjał, aby stać się 
globalnym liderem w promowaniu 
społecznie odpowiedzialnego podejścia do 
tej technologii i jej wykorzystania;

Or. pl

Poprawka 106
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że kandydaci muszą 
zostać należycie poinformowani na piśmie 
w przypadku wykorzystania SI w trakcie 
procedur rekrutacyjnych oraz w jaki 
sposób można zwrócić się o rewizję z 
udziałem człowieka w celu uchylenia 
zautomatyzowanej decyzji w takim 
przypadku;

Or. en

Poprawka 107
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę starannego 
utrzymywania bezpośrednich stosunków 
między pracodawcami, specjalistami, 
użytkownikami i klientami w sektorach 
wrażliwych;

Or. en

Poprawka 108
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy;

6. apeluje o prawną regulację, która 
będzie aktualna i dostosowana do nowych 
wyzwań, jakie pojawiają się w kontekście 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy; 
uważa, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na wszystkie nowe formy 
zatrudnienia wynikające z wdrażania 
nowych technologii cyfrowych, jak w 
przypadku osób zatrudnionych w 
„gospodarce fuch” i osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, 
dla których należy niezwłocznie ustanowić 
ramy prawne; stwierdza, że w tym 
kontekście priorytetem musi być 
określenie nowych praw, takich jak prawo 
do odłączenia od internetu, które są 
niezbędne w przypadku wszystkich 
nowych form pracy, która może być 
wykonywana w dowolnym miejscu;

Or. it
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Poprawka 109
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy.

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy; 
podkreśla również potrzebę oparcia tych 
ram legislacyjnych na dorobku prawnym 
UE w zakresie ochrony danych 
osobowych, w szczególności na ogólnym 
rozporządzeniu o ochronie danych 
(rozporządzenie (UE) 2016/679).

Or. fr

Poprawka 110
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy;

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy; 
zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia zgodności niniejszych ram 
legislacyjnych z zasadami ochrony danych 
osobowych i poszanowania prywatności 
pracowników;

Or. en

Poprawka 111
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy;

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy, 
zgodnie z proporcjonalnym podejściem 
opartym na analizie ryzyka, jakie 
określono w białej księdze Komisji w 
sprawie sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 112
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy;

6. apeluje o dowolną europejską 
prawną regulację etycznych aspektów 
sztucznej inteligencji i aplikacji, robotyki 
oraz powiązanych technologii w 
odniesieniu do świata pracy, zwłaszcza w 
odniesieniu do praw pracowników i 
warunków pracy;

Or. en

Poprawka 113
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 6. apeluje o prawną regulację 
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etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy.

etycznych aspektów używania, rozwoju i 
zastosowania SI w miejscu pracy, 
zwłaszcza w odniesieniu do praw 
pracowniczych, godności pracowników i 
warunków pracy.

Or. es

Poprawka 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy;

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy; 
przy jednoczesnym poszanowaniu 
autonomii partnerów społecznych i 
układów zbiorowych;

Or. en

Poprawka 115
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy;

6. zaznacza, że dane nie są 
zatrzymywane na granicach krajowych i w 
związku z tym apeluje o prawną regulację 
w Europie etycznych aspektów 
zastosowań SI w miejscu pracy, zwłaszcza 
w odniesieniu do praw pracowniczych i 
warunków pracy;

Or. sl
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Poprawka 116
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy;

6. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy, zwłaszcza w odniesieniu do 
praw pracowniczych i warunków pracy, ze 
szczególnym naciskiem na prawa osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych;

Or. en

Poprawka 117
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że w europejskim programie na 
rzecz umiejętności należy uwzględnić 
wyzwania związane z dostosowywaniem i 
zdobywaniem umiejętności i wiedzy w 
kontekście transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, w tym etycznych aspektów SI, 
robotyki i powiązanych technologii; 
podkreśla potrzebę uczynienia z etycznych 
aspektów SI integralnej części wszelkich 
programów kształcenia i szkolenia dla 
twórców oprogramowania i osób 
pracujących z SI; uważa, że równie ważne 
jest zapewnienie w tym zakresie 
kompleksowych informacji dla 
użytkowników końcowych i 
konsumentów;

Or. en
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Poprawka 118
Daniela Rondinelli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że w celu zapewnienia 
lepszego zarządzania procesem 
przechodzenia na coraz bardziej 
systematyczne wykorzystywanie SI w 
procesach produkcyjnych konieczne jest 
jak najszybsze wprowadzenie ścieżek 
edukacji i szkoleń, które uwzględniają 
możliwą ewolucję świata pracy, są w 
stanie przekierować umiejętności 
pracowników do sektorów o niskiej 
intensywności SI i robotyzacji (zmiana i 
podnoszenie kwalifikacji), ograniczając 
wpływ na poziom zatrudnienia i 
zapewniając wysokiej jakości miejsca 
pracy i wynagrodzenia;

Or. it

Poprawka 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę rozwijania 
kompetencji pracowników i ich 
przedstawicieli w dziedzinie SI w miejscu 
pracy, co ma zasadnicze znaczenie dla 
poprawy procesu decyzyjnego i dla 
sprzyjającego włączeniu środowiska 
pracy;

Or. en
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Poprawka 120
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że twórcy 
oprogramowania, programiści, decydenci 
i firmy dostarczające rozwiązania z 
zakresu SI i robotyki muszą mieć 
świadomość swojej odpowiedzialności 
etycznej, jeżeli chodzi o dostarczanie 
rozwiązań z zakresu SI i robotyki;

Or. en

Poprawka 121
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje o połączenie nowych 
technologii z humanistyczną wiedzą 
antropologiczną, która pozwoli dostrzec 
etykę innowacji, aby chronić nas przed 
dehumanizacją społeczeństwa;

Or. es

Poprawka 122
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że z pomocą technologii 
opartych na SI można lepiej wykorzystać 
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umiejętności i kompetencje osób 
niepełnosprawnych w celu zwiększenia 
poziomu ich zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 123
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że SI nie może w żaden 
sposób wpływać na wykonywanie praw 
podstawowych uznawanych w państwach 
członkowskich i na poziomie Unii, w tym 
prawa lub swobody do podejmowania 
strajku lub innych działań objętych 
szczególnymi systemami stosunków pracy 
w państwach członkowskich, zgodnie z 
prawem krajowym lub praktyką krajową, 
ani wpływać na prawo do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych lub podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z prawem krajowym 
lub praktyką krajową;

Or. en

Poprawka 124
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że technologie oparte 
na SI w miejscu pracy, w tym aplikacje 
stosowane w telepracy, muszą być 
dostępne dla wszystkich, zgodnie z 
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zasadami „projektowania dla wszystkich”;

Or. en

Poprawka 125
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. apeluje o prawną regulację 
etycznych aspektów zastosowań SI w 
miejscu pracy w celu zapewnienia 
równych szans i uczciwej konkurencji na 
jednolitym rynku, zwłaszcza w odniesieniu 
do praw pracowniczych i warunków pracy 
oraz ochrony przed nieproporcjonalnym i 
nielegalnym nadzorem; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia w tym zakresie 
konsultacji z partnerami społecznymi i 
innymi zainteresowanymi stronami, 
takimi jak naukowcy i twórcy 
oprogramowania, a także do zbadania 
potencjału technologii cyfrowej i SI pod 
względem zwiększania dobrobytu siły 
roboczej, w tym lepszego podziału zadań, 
zwiększenia rozwoju kompetencji i 
zdolności do pracy, a także zmniejszenia 
narażenia na szkodliwe warunki pracy;

Or. en

Poprawka 126
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na dane gromadzone w 
miejscu pracy z pomocą SI w zakresie, w 
jakim są one wykorzystywane do 
podejmowania decyzji dotyczących 
zasobów ludzkich; wzywa Komisję do 
przeanalizowania potrzeby wprowadzenia 
przepisów szczególnych dotyczących 
ochrony danych osobowych w miejscu 
pracy w kontekście SI; podkreśla, że 
pracownicy muszą być właścicielami 
swoich danych;

Or. en

Poprawka 127
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla, że SI nie może 
promować różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn i stereotypów poprzez 
przekształcanie analogowej stronniczości i 
uprzedzeń w cyfrowe za pomocą 
algorytmów;

Or. en


