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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

A. mivel a negyedik ipari forradalom, a digitalizálás és a mesterséges intelligencia alapvető 
és strukturális változásokhoz vezet a munkaerőpiacon, a munkahelyen és minden 
munkavállaló munkakörében;

B. mivel ezek a fejlemények valószínűleg megkönnyítik az emberek és a gépek közötti 
szinergiákat, és ezáltal nagyobb együttes hatást fejtenek ki, mint külön-külön 
eredményeik összessége, ugyanakkor komoly kihívásokat is jelentenek a munkaerő 
átszervezése, valamint az általuk létrehozott új formáknál több ágazat és foglalkoztatás 
lehetséges megszüntetése tekintetében;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciára vonatkozó jövőbeli európai uniós 
szabályozási keretnek biztosítania kell, hogy a munkavállalók jogait teljes mértékben 
tiszteletben tartsák és hozzáigazítsák a munkakapcsolatok és a munkaszervezés új 
formáihoz oly módon, hogy az munkahelyeket biztosítson, valamint javítsa a béreket és 
a munkakörülményeket, miközben megőrzi a foglalkoztatás minőségét; hangsúlyozza 
továbbá, hogy a mesterséges intelligencia európai keretének tiszteletben kell tartania az 
európai értékeket, az uniós szabályokat, továbbá a szociális jogok európai pillérének 
elveit;

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciának kizárólag az emberi teljesítmény 
támogatására kell szolgálnia, és meg kell felelnie az alapvető jogok tiszteletben tartását, 
többek között a személyes adatok és a magánélet védelmét, valamint az önkényes 
profilalkotás tilalmát biztosító valamennyi szabálynak;

3. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a mesterséges 
intelligencia bevezetése erősítse meg a szociális partnerek közötti párbeszédet, és tegye 
lehetővé a szakszervezetek számára a munkavégzés helyszínéhez való hozzáférést, még 
ha digitális formában is, a kollektív tárgyalások előmozdítása és a mesterséges 
intelligencia emberközpontú munkahelyi megközelítésének garantálása érdekében;

4. emlékeztet az egyetemek, az ipar, a szociális partnerek és a kormányok közötti 
együttműködés fontosságára a digitális technológiákkal kapcsolatos kutatás és 
innováció terén, hogy minden emberi szempontot figyelembe lehessen venni1;

5. emlékeztet arra, hogy a mesterségesintelligencia-alkalmazások, -algoritmusok és -
folyamatfejlesztések használata, amelyek a munka és a munkavállalói jogok valamennyi 
szempontját érintik, például a munkaerő-felvételi eljárásokat, nem különböztetheti meg 
hátrányosan a munkavállalókat és a kiszolgáltatott csoportokat, továbbá nem erősítheti 
az egyenlőtlenségeket a nem, az életkor, a fogyatékosság vagy az állampolgárság 

1 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, „Digitalizálás, munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem – EU–OSHA kutatási program”, 10. o. 
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alapján;

6. ismételten kéri a platform-munkavállalók és a távmunkások jogi védelmét, valamint e 
jogállásuk elismerését annak biztosítása érdekében, hogy teljes körű szociális 
védelemhez való jogukat fenntartsák;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a küszöbön álló jogalkotási javaslatában javítsa a platform-
munkavállalók munkakörülményeit az egészséges és biztonságos munkakörnyezet, a 
minőségi foglalkoztatás és bérek és a kijelentkezés jogának biztosítása, továbbá a 
munkáltatók folyamatos digitális átképzés kínálására vonatkozó kötelezettsége és a 
munkavállalók online személyazonosságának teljes körű és átlátható ellenőrzése 
érdekében;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktualizálják az európai készségfejlesztési 
programot és a digitális oktatási cselekvési tervet annak érdekében, hogy a 
munkavállalók magasabb szintű készségeket sajátíthassanak el, és felkészülhessenek a 
munka jövőbeli világának kihívásaira; felhívja a tagállamokat, hogy frissítsék nemzeti 
szakképzési és továbbképzési programjaikat a digitális jártasság biztosítása és a digitális 
befogadás előmozdítása érdekében (az uniós munkavállalók átlagosan 16%-a tart attól, 
hogy a digitalizálás elavulttá teszi készségeiket2);

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az emberek és a gépek közötti szinergiák 
összefüggésében javítsák a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó 
szabályozást, és szakértői támogatás és a munkahelyi stresszről szóló uniós irányelv 
révén biztosítsák a munkavállalók pszichés és mentális egyensúlyát.

2 Cedefop, „Mesterséges vagy emberi intelligencia? Digitalizálás, valamint a munkahelyek és a 
készségek jövője: lehetőségek és kockázatok”, 3. o.


