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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže využívanie umelej inteligencie v každodennom živote a na pracovisku rastie;

B. keďže umelá inteligencia ponúka hospodárske a spoločenské prínosy a zároveň prináša 
množstvo výziev;

C. keďže riešenia v oblasti umelej inteligencie a robotika by mali mať výrazný vplyv na trh 
práce1 a zvýšiť potrebu špecializovaných pracovných síl.2

1. zdôrazňuje potrebu dôkladne posúdiť účinky alebo dôsledky aplikácií umelej inteligencie v 
spoločnostiach a vo verejnej správe, pokiaľ ide o pracovníkov, pracovné miesta a pracovné 
postupy; v rámci tohto posúdenia považuje za nevyhnutné, aby sa s pracovníkmi a ich 
zástupcami konzultovalo a aby sa im pred použitím aplikácií umelej inteligencie poskytli 
dostatočné informácie;

2. poukazuje na to, že riešenia v oblasti umelej inteligencie majú potenciál zlepšiť pracovné 
podmienky a kvalitu života, ale môžu viesť aj k neprimeranému a nezákonnému dohľadu 
nad pracovníkmi, diskriminačnému zaobchádzaniu z dôvodu neobjektívnych algoritmov 
vrátane rodovo zaujatých algoritmov3 a môžu narušiť dôstojnosť a autonómiu ľudí;

3. domnieva sa, že používatelia a spotrebitelia by mali byť povinní dostávať všetky relevantné 
informácie o etických aspektoch aplikácií umelej inteligencie, aby mohli prijímať 
informované rozhodnutia;

4. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby prírastky produktivity v dôsledku rozvoja a 
využívania umelej inteligencie a robotiky slúžili nielen vlastníkom a akcionárom 
spoločnosti, ale aj spoločnosti vo všeobecnosti, najmä tam, kde takéto zisky vznikajú na 
úkor pracovných miest;

5. vyzýva na uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o nové technológie 
založené na umelej inteligencii; zdôrazňuje, že ľudia musia mať vždy kontrolu nad umelou 
inteligenciou a že rozhodnutia v oblasti umelej inteligencie musia byť reverzibilné; 

6. vyzýva na vytvorenie legislatívneho rámca týkajúceho sa etických aspektov aplikácií 
umelej inteligencie na pracovisku, najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov a pracovné 
podmienky;

1 STOA, „Etika umelej inteligencie: otázky a iniciatívy“, marec 2020
2 Európsky parlament „Encouraging STEM Studies for the labour market“ (Podpora štúdií v oblasti vedy, 
technológie, inžinierstva a matematiky na trhu práce), marec 2015.
3 Európsky parlament „Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality“ (Vzdelávanie a zamestnanosť žien vo vede, technike a 
digitálnom hospodárstve vrátane umelej inteligencie a jej vplyvu na rodovú rovnosť), apríl 2020.


