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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že čtvrtá průmyslová revoluce, digitalizace a umělá inteligence vedou 
k zásadním a strukturálním změnám na pracovním trhu, pracovišti a v pracovním 
profilu každého pracovníka;

B. vzhledem k tomu, že tento vývoj skutečně napomáhá synergiím mezi lidmi a stroji, 
takže jeho kombinovaný účinek je větší než součet obou výstupů jednotlivě, ale přináší 
také závažné problémy z hlediska reorganizace pracovní síly a možného zániku více 
odvětví a pracovních míst, než mohou nové formy práce vytvořit;

1. zdůrazňuje, že budoucí regulační rámec pro umělou inteligenci v Evropské unii by měl 
zajistit, aby byla plně dodržována práva pracovníků a aby byla adaptována na nové 
formy pracovních vztahů a organizace práce takovým způsobem, který zaručí pracovní 
místa, zlepší odměny a pracovní podmínky a udrží kvalitu zaměstnání; dále zdůrazňuje, 
že evropský rámec pro umělou inteligenci by měl respektovat evropské hodnoty, 
pravidla Unie a zásady evropského pilíře sociálních práv;

2. zdůrazňuje, že umělá inteligence musí sloužit výhradně jako pomocník pro lidský 
výkon a dodržovat veškerá pravidla zajišťující respektování základních práv, např. 
ochranu osobních údajů a soukromí a zákaz svévolného profilování;

3. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že používání umělé inteligence 
posílí dialog mezi sociálními partnery a umožní odborům přístup na pracoviště, i když 
digitálně, aby se podpořilo kolektivní vyjednávání a zaručil přístup k umělé inteligenci 
v práci zaměřený na člověka;

4. připomíná význam spolupráce mezi akademickými pracovníky, průmyslovými 
odvětvími, sociálními partnery a vládami v oblasti výzkumu a inovací v digitálních 
technologiích, aby byly zohledněny všechny lidské aspekty1;

5. připomíná, že používání aplikací, algoritmů a vývoje postupů umělé inteligence 
ovlivňující všechny aspekty práce a práv pracovníků, např. postup nabírání, nesmí 
diskriminovat pracovníky a zranitelné skupiny nebo posilovat nerovnost na základě 
pohlaví, věku, postižení nebo státní příslušnosti;

6. znovu opakuje svou výzvu k právní ochraně pracovníků platforem a osob pracujících z 
domova a k uznání jejich statusu, aby byl zaručen jejich nárok na úplné sociální 
zabezpečení;

7. vyzývá Komisi, aby ve svém chystaném legislativním návrhu zlepšila pracovní 
podmínky pracovníků platforem, a zaručila jim tak zdravé a bezpečné pracovní 
prostředí, kvalitní zaměstnání a odměny, právo odpojit se, povinnost zaměstnavatelů 

1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, „Digitalizace a bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci – výzkumný program agentury EU-OSHA“, s. 10. 
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nabízet neustálé digitální přeškolování a úplné, transparentní kontroly online identity 
zaměstnanců;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby aktualizovaly Evropskou agendu dovedností a akční 
plán digitálního vzdělávání, aby si pracovníci mohli zvýšit kvalifikaci a byli připraveni 
na výzvy budoucího pracovního světa; vyzývá členské státy, aby aktualizovaly své 
vnitrostátní programy odborné přípravy, odborného vzdělávání a zvyšování kvalifikací 
tak, aby byla zajištěna digitální gramotnost a podpořena digitální inkluze (v průměru se 
16 % pracovníků v EU bojí, že v důsledku digitalizace budou jejich dovednosti 
zastaralé2);

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souvislosti se synergiemi mezi lidmi a stroji a aby chránily 
psychologickou a mentální rovnováhu pracovníků pomocí odborné podpory a směrnice 
EU o stresu souvisejícím s prací.

2 Cedefop, „Umělá či lidská inteligence? Digitalizace a budoucnost pracovních míst a dovedností: 
příležitosti a rizika“, s. 3.


