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JAVASLATOK

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

A. mivel a mindennapi életben és a munkahelyeken egyre terjed a mesterséges intelligencia 
(MI) felhasználása;

B. mivel az MI gazdasági és társadalmi előnyökkel jár, ugyanakkor növeli a kihívások számát 
is;

C. mivel az MI-megoldások és a robotika várhatóan nagy hatással lesznek a munkaerőpiacra1 
és növelni fogják a speciálisan képzett munkaerő iránti szükségletet2;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a vállalatoknál és a közigazgatásban használatos MI-
alkalmazások munkavállalókra, munkakörökre és munkafolyamatokra gyakorolt 
hatásainak, illetve következményeiknek alapos értékelésére; véleménye szerint ennek az 
értékelésnek elengedhetetlen része kell legyen a munkavállalókkal és képviselőikkel való 
konzultáció, illetve elegendő információ begyűjtése még az MI-alkalmazások használatba 
vétele előtt;

2. rámutat, hogy az MI-megoldásokban benne rejlik a potenciál, hogy javítsák a munkavégzés 
körülményeit és az élet minőségét, noha a munkavállalók aránytalan és jogellenes 
megfigyeléséhez, (többek között nemi szempontból) elfogultságot tartalmazó 
algoritmusok3 révén diszkriminatív bánásmódhoz is vezethetnek – vagyis aláaknázhatják 
az emberi méltóságot és önállóságot;

3. véleménye szerint kötelezővé kell tenni, hogy tájékozott döntéshozataluk érdekében a 
felhasználók és a fogyasztók megkapjanak minden releváns információt az MI-
alkalmazások etikai szempontjaival kapcsolatban;

4. hangsúlyozza, hogy szükséges arról gondoskodni, hogy az MI és a robotika fejlődéséből és 
felhasználásából eredő termelékenységnövekedés ne csupán a vállalatok tulajdonosai és 
részvényesei számára járjon haszonnal, hanem szélesebb körben a társadalom számára is, 
különösen ott, ahol ez a növekedés a foglalkoztatottság kárára valósul meg;

5. felhív az elővigyázatosság elvének alkalmazására az MI-n alapuló új technológiákkal 
kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy az MI felügyelete soha nem adható ki emberi kézből, és 
hogy az MI által hozott döntéseknek visszavonhatónak kell lenniük; 

6. felhív a munkahelyi MI-alkalmazások etikai vetületeire vonatkozó jogi keret 
megalkotására, különös tekintettel a munkavállalói jogokra és a munkakörülményekre;

1 STOA, „The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives” (A mesterséges intelligencia etikája: 
kérdések és kezdeményezések), 2020. március.
2 Európai Parlament, „Encouraging STEM studies for the labour market” (A STEM-tanulmányok ösztönzése a 
munkaerőpiac céljára), 2015. március.
3 Európai Parlament, „A nők oktatási és foglalkoztatási helyzete a tudományban, a technológiában és a digitális 
gazdaságban, beleértve az MI-t és hatását a nemek közötti egyenlőségre”, 2020. április.
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