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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dirbtinis intelektas vis dažniau taikomas kasdieniame gyvenime ir darbo vietoje;

B. kadangi dirbtinis intelektas teikia ekonominę ir visuomeninę naudą ir kartu kelia nemažai 
iššūkių;

C. kadangi tikimasi, kad dirbtinio intelekto sprendimai ir robotika darys didelį poveikį darbo 
rinkai1 ir padidins specializuotos darbo jėgos poreikį2;

1. pabrėžia, kad reikia nuodugniai įvertinti su darbuotojais, darbo vietomis ir darbo srautais 
susijusį dirbtinio intelekto taikomųjų programų poveikį arba pasekmes įmonėse ir viešojo 
administravimo įstaigose; mano, kad atliekant šį vertinimą būtina konsultuotis su 
darbuotojais ir jų atstovais ir gauti pakankamai informacijos prieš pradedant naudoti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas;

2. pažymi, kad dirbtinio intelekto sprendimai gali pagerinti darbo sąlygas ir gyvenimo 
kokybę, tačiau jie taip pat gali lemti neproporcingą ir neteisėtą darbuotojų stebėjimą, 
diskriminacinį elgesį dėl šališkų algoritmų, įskaitant lyčių pagrindu šališkus algoritmus3, ir 
gali pakenkti žmonių orumui ir savarankiškumui;

3. mano, kad naudotojams ir vartotojams turėtų būti privaloma gauti visą svarbią informaciją 
apie dirbtinio intelekto taikomųjų programų etinius aspektus, kad jie galėtų priimti 
informacija pagrįstus sprendimus;

4. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad našumo padidėjimas dėl dirbtinio intelekto ir robotikos 
plėtros ir naudojimo būtų naudingas ne tik įmonių savininkams ir akcininkams, bet ir 
plačiajai visuomenei, ypač tais atvejais, kai toks padidėjimas gaunamas darbo vietų 
sąskaita;

5. ragina naujoms dirbtiniu intelektu grindžiamoms technologijoms taikyti atsargumo 
principą; pabrėžia, kad žmonės visada turi kontroliuoti dirbtinį intelektą ir kad sprendimai 
dėl dirbtinio intelekto turi būti atšaukiami; 

6. ragina parengti teisės aktus dėl dirbtinio intelekto taikomųjų programų darbo vietoje etinių 
aspektų, ypač susijusius su darbuotojų teisėmis ir darbo sąlygomis.

1 STOA „The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives“ (angl. “Dirbtinio intelekto etika.
klausimai ir iniciatyvos“), 2020 m. kovo mėn.
2 Europos Parlamento leidinys „Encouraging STEM Studies for the labour market“ („Su darbo rinka susijusių 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų skatinimas“), 2015 m. kovo mėn.
3 Europos Parlamento leidinys „Education and employment of women in science, technology and the digital 
economy, including AI and its influence on gender equality“ („Moterų švietimas ir užimtumas mokslo, 
technologijų ir skaitmeninės ekonomikos srityse, įskaitant dirbtinį intelektą ir jo įtaką lyčių lygybei“), 2020 m. 
balandžio mėn.


