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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην 
καθημερινή ζωή και στον χώρο εργασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, εγείροντας 
ταυτόχρονα ορισμένες προκλήσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις ΤΝ και η ρομποτική αναμένεται να έχουν ισχυρό 
αντίκτυπο στην αγορά εργασίας1 και να αυξήσουν την ανάγκη για εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό·2

1. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν ενδελεχώς τα αποτελέσματα ή οι επιπτώσεις των 
εφαρμογών ΤΝ στις εταιρείες και στη δημόσια διοίκηση όσον αφορά τους 
εργαζόμενους, τις θέσεις εργασίας και τις ροές εργασίας· θεωρεί απαραίτητο, στο 
πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους και να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες πριν από τη χρήση 
εφαρμογών ΤΝ·

2. επισημαίνει ότι οι λύσεις ΤΝ έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες 
εργασίας και την ποιότητα ζωής, μπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν επίσης σε 
δυσανάλογη και παράνομη παρακολούθηση των εργαζομένων, διακριτική μεταχείριση 
λόγω μεροληπτικών αλγορίθμων, συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων μεροληπτικών ως 
προς το φύλο3 – και να υπονομεύσουν την αξιοπρέπεια και την αυτονομία των 
ανθρώπων·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό οι χρήστες και οι καταναλωτές να 
λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών 
ΤΝ, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις·

4. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση της παραγωγικότητας που οφείλεται 
στην ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ και της ρομποτικής δεν ωφελεί μόνο τους 
ιδιοκτήτες και τους μετόχους εταιρειών, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της, ιδίως 
όταν τα εν λόγω οφέλη αποβαίνουν εις βάρος των θέσεων εργασίας·

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες που 
βασίζονται στην ΤΝ· υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πάντα τον έλεγχο 

1 STOA, «The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives» (Η δεοντολογία της τεχνητής νοημοσύνης: 
ζητήματα και πρωτοβουλίες), Μάρτιος 2020.
2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Encouraging STEM studies for the labour market» (Ενθάρρυνση των σπουδών 
στους τομείς STEM προς όφελος της αγοράς εργασίας), Μάρτιος 2015.
3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Education and employment of women in science, technology and the digital 
economy, including AI and its influence on gender equality» (Εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην 
επιστήμη, την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ και της επιρροής της στην 
ισότητα των φύλων), Απρίλιος 2020.
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της ΤΝ και ότι οι αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι αναστρέψιμες· 

6. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για τις δεοντολογικές πτυχές των εφαρμογών ΤΝ στον 
χώρο εργασίας, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνθήκες 
εργασίας.


