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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że czwarta rewolucja przemysłowa, cyfryzacja i sztuczna inteligencja 
prowadzą do fundamentalnych i strukturalnych zmian na rynku pracy, w miejscu pracy i 
w profilu zawodowym każdego pracownika;

B. mając na uwadze, że te zmiany w sposób wiarygodny ułatwiają synergie między 
człowiekiem a maszyną, a tym samym dają łączny efekt większy niż suma ich 
odrębnych wyników, ale również stanowią poważne wyzwanie pod względem 
reorganizacji siły roboczej i potencjalnej eliminacji większej liczby sektorów i 
zatrudnienia niż nowe formy, które tworzą;

1. podkreśla, że przyszłe ramy regulacyjne Unii Europejskiej dotyczące sztucznej 
inteligencji muszą gwarantować pełne poszanowanie praw pracowniczych i 
dostosowanie ich do nowych form stosunków pracy i organizacji pracy, tak aby chronić 
miejsca pracy i poprawić płace i warunki pracy przy jednoczesnym zapewnieniu jakości 
zatrudnienia; podkreśla ponadto, że europejskie ramy dotyczące sztucznej inteligencji 
muszą być zgodne z wartościami europejskimi, przepisami Unii i zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

2. podkreśla, że sztuczna inteligencja musi służyć wyłącznie jako pomoc w osiąganiu 
wyników człowieka i być zgodna ze wszystkimi przepisami zapewniającymi 
poszanowanie praw podstawowych, w tym ochrony danych osobowych i prywatności, 
oraz z zakazem arbitralnego profilowania;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o to, by wdrażanie sztucznej 
inteligencji sprzyjało dialogowi między partnerami społecznymi, oraz do umożliwienia 
związkom zawodowym dostępu do miejsc pracy, nawet jeśli tylko w formie cyfrowej, 
w celu promowania rokowań zbiorowych i zapewnienia ukierunkowanego na człowieka 
podejścia do sztucznej inteligencji w miejscu pracy;

4. przypomina o znaczeniu współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem, 
partnerami społecznymi i rządami w dziedzinie badań naukowych i innowacji w 
dziedzinie technologii cyfrowych, tak aby uwzględnić wszystkie aspekty ludzkie1;

5. uważa, że stosowanie aplikacji, algorytmów i procesów sztucznej inteligencji mających 
wpływ na wszystkie aspekty pracy i praw pracowniczych, takich jak procedury 
rekrutacji, nie może dyskryminować pracowników i słabszych grup społecznych ani 
zwiększać nierówności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność lub narodowość;

6. ponawia swój apel o ochronę prawną osób pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych i telepracowników, a także o uznanie ich statusu pracowników, aby 

1 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, „Cyfryzacja oraz bezpieczeństwo i higiena 
pracy - program badawczy EU-OSHA”, s. 10. 
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zachować ich prawo do pełnej ochrony socjalnej;

7. wzywa Komisję do poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych w swoim przyszłym wniosku ustawodawczym w celu 
zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, wysokiej jakości miejsc pracy 
i wynagrodzeń, prawa do odłączenia się, zobowiązania pracodawców do oferowania 
ustawicznego przekwalifikowania cyfrowego oraz kompleksowych i przejrzystych 
kontroli tożsamości internetowej pracowników;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaktualizowania europejskiego programu 
na rzecz umiejętności i planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, tak aby 
pracownicy mogli podnosić swoje umiejętności i posiadać wystarczające kwalifikacje, 
aby sprostać wyzwaniom przyszłego świata pracy; wzywa państwa członkowskie do 
aktualizacji krajowych programów szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji w 
celu zapewnienia umiejętności cyfrowych i promowania włączenia cyfrowego (średnio 
16 % pracowników w UE obawia się, że cyfryzacja sprawi, że ich umiejętności staną 
się nieaktualne2);

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście synergii między człowiekiem a maszyną 
oraz do zachowania równowagi psychologicznej i psychicznej pracowników poprzez 
wsparcie ekspertów i dyrektywę UE w sprawie stresu związanego z pracą.

2 Cedefop, „Sztuczna inteligencja czy ludzka inteligencja? Cyfryzacja a przyszłość miejsc pracy i 
umiejętności: szanse i zagrożenia”, s. 3.


