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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

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

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

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;

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;

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;

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

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;

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; 

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

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.
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.


