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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se umetna inteligenca vse bolj uporablja v vsakodnevnem življenju in na delovnem 
mestu;

B. ker umetna inteligenca ponuja gospodarske in družbene koristi, hkrati pa prinaša tudi 
vrsto izzivov;

C. ker se pričakuje, da bodo rešitve na področju umetne inteligence in robotike močno 
vplivale na trg dela1 in povečale potrebo po specializirani delovni sili2;

1. poudarja, da je treba temeljito oceniti, kakšne učinke ali posledice bo imela uporaba 
umetne inteligence v podjetjih in javni upravi na delavce, delovna mesta in potek dela; 
meni, da se je treba v okviru te ocene nujno posvetovati z delavci in njihovimi 
predstavniki ter jim posredovati dovolj informacij, preden se umetna inteligenca začne 
uporabljati;

2. opozarja, da imajo rešitve na podlagi umetne inteligence potencial za izboljšanje 
delovnih razmer in kakovosti življenja, lahko pa tudi privedejo do nesorazmernega in 
nezakonitega nadzora delavcev, diskriminatorne obravnave zaradi pristranskih 
algoritmov, tudi takšnih, ki so pristranski glede na spol3, ter lahko negativno vplivajo na 
dostojnost in samostojnost ljudi;

3. meni, da bi morali uporabniki in potrošniki obvezno prejeti vse ustrezne informacije o 
etičnih vidikih uporabe umetne inteligence, da se bodo lahko informirano odločali;

4. poudarja, da je treba zagotoviti, da izboljšanje produktivnosti zaradi uvedbe in uporabe 
umetne inteligence in robotike ne bo koristilo samo lastnikom podjetij in delničarjem, 
temveč vsej družbi, zlasti kadar se to izboljšanje doseže na račun delovnih mest;

5. poziva k uporabi načela previdnosti v povezavi z novimi tehnologijami, ki temeljijo na 
umetni inteligenci; poudarja, da morajo ljudje vedno imeti nadzor nad umetno 
inteligenco in da morajo biti odločitve umetne inteligence povratne; 

6. poziva k zakonodajnemu okviru o etičnih vidikih uporabe umetne inteligence na 
delovnem mestu, zlasti v povezavi s pravicami delavcev in delovnimi pogoji.

1 STOA, The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives (Etika umetne inteligence: vprašanja in 
pobude), marec 2020
2 Evropski parlament, Encouraging STEM Studies for the labour market (Spodbujanje študija na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike za trg delovne sile), marec 2015
3 Evropski pariament Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality (Izobraževanje in zaposlovanje žensk v znanosti, tehnologiji in 
digitalnemu gospodarstvu, vključno z umetno inteligenco in njenim vplivom na enakost spolov), april 2020


