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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že využívání umělé inteligence v každodenním životě a na pracovišti 
roste;

B. vzhledem k tomu, že umělá inteligence má ekonomické a společenské přínosy, je však 
spojena i s řadou problémů;

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že řešení v oblasti umělé inteligence a robotika budou mít 
výrazný dopad na trh práce1 a zvýší potřebu specializované pracovní síly2;

1. zdůrazňuje, že je třeba důkladně posoudit dopady a důsledky využívání umělé inteligence v 
podnicích a ve veřejné správě, pokud jde o pracovníky, pracovní místa a pracovní toky; 
považuje za nezbytné, aby byli v rámci tohoto posouzení ještě před využitím umělé 
inteligence konzultováni pracovníci a jejich zástupci, kterým budou poskytnuty dostatečné 
informace;

2. upozorňuje na skutečnost, že řešení v oblasti umělé inteligence mají potenciál zlepšovat 
pracovní podmínky a kvalitu života, mohou však rovněž vést k nepřiměřenému a 
nezákonnému sledování pracovníků a k diskriminačnímu zacházení kvůli předpojatým 
algoritmům, včetně genderově předpojatých algoritmů3, poškozovat důstojnost osob a 
narušovat jejich autonomii;

3. domnívá se, že by mělo být povinné poskytovat uživatelům a spotřebitelům všechny 
relevantní informace o etických aspektech využití umělé inteligence, aby mohli přijímat 
informovaná rozhodnutí;

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby zvyšování produktivity spojené s vývojem v oblasti 
umělé inteligence a robotiky a jejich využíváním nepřinášelo užitek pouze vlastníkům a 
akcionářům společností, ale rovněž společnosti jako celku, a to zejména v případech, kdy k 
němu dochází na úkor pracovních míst;

5. požaduje, aby byla v souvislosti s novými technologiemi založenými na umělé inteligenci 
uplatňována zásada předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že umělou inteligenci musí vždy 
ovládat lidé a že rozhodnutí přijatá umělou inteligenci musí být vratná; 

6. vyzývá k přijetí legislativního rámce pro etické aspekty využívání umělé inteligence na 
pracovišti, zejména pokud jde o práva a pracovní podmínky pracovníků.

1 STOA, „Etika umělé inteligence: problémy a iniciativy“ (“The ethics of artificial intelligence: issues and 
initiatives”), březen 2020.
2 Evropský parlament, „Podpora studia v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) 
pro účely trhu práce“ („Encouraging STEM Studies for the labour market“), březen 2015.
3 Evropský parlament, „Vzdělávání a zaměstnanost žen v oblasti věd, technologií a digitální ekonomiky, včetně 
umělé inteligence a jejích dopadů na rovnost žen a mužů“ („Education and employment of women in science, 
technology and the digital economy, including AI and its influence on gender equality“), duben 2020.


