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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker četrta industrijska revolucija, digitalizacija in umetna inteligenca povzročajo 
temeljne in strukturne spremembe na trgu dela, delovnem mestu in v delovnem profilu 
vseh delavcev;

B. ker tak razvoj prepričljivo olajšuje sinergije med človekom in strojem ter ustvarja 
kombinirane učinke, ki presegajo vsoto njihovih ločenih učinkov, hkrati pa se ob njem 
pojavljajo resni izzivi v smislu reorganizacije delovne sile in možnosti, da bo 
odpravljenih več sektorjev in delovnih mest, kot bo novih oblik, ki jih prinaša;

1. poudarja, da bi moral prihodnji regulativni okvir za umetno inteligenco v Evropski uniji 
zagotavljati, da se bodo pravice delavcev v celoti spoštovale in prilagodile novim 
oblikam delovnih razmerij in organizacije dela, s tem da bo zagotavljal delovna mesta 
ter ustvaril pogoje za boljše plače in delovne pogoje, hkrati pa ohranjal kakovost 
zaposlitve; poleg tega poudarja, da bi moral evropski okvir za umetno inteligenco 
spoštovati evropske vrednote, pravila Unije in načela evropskega stebra socialnih 
pravic;

2. poudarja, da lahko umetna inteligenca človeško storilnost zgolj podpira in da mora 
upoštevati vsa pravila, ki zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic, vključno z 
varstvom osebnih podatkov in zasebnosti ter prepovedjo samovoljnega oblikovanja 
profilov;

3. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo izvajanje umetne inteligence 
okrepilo dialog med socialnimi partnerji, sindikatom pa omogočilo dostop do delovnega 
okolja, čeprav v digitalni obliki, da bi spodbudili kolektivna pogajanja in zajamčili 
pristop k umetni inteligenci na delovnem mestu, v središču katere bo človek;

4. opozarja na pomen sodelovanja med akademiki, industrijo, socialnimi partnerji in 
vladami na področju raziskav in inovacij na področju digitalnih tehnologij, da se bodo 
upoštevali vsi človeški vidiki1;

5. opozarja, da se pri uporabi umetne inteligence, algoritmov in razvoja procesov, ki 
vplivajo na vse vidike dela in pravice delavcev, kot so postopki zaposlovanja, ne sme 
diskriminirati delavcev in ranljivih skupin ali povečevati neenakosti na podlagi spola, 
starosti, invalidnosti ali državljanstva;

6. ponovno poziva k pravnemu varstvu platformnih delavcev in delavcev na daljavo ter 
priznanju njihovega statusa, da se zagotovi njihova pravica do popolne socialne 
varnosti;

7. poziva Komisijo, naj v svojem prihodnjem zakonodajnem predlogu izboljša delovne 

1 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, Digitalisation and occupational safety and health – An 
EU-OSHA research programme (Digitalizacija ter varnost in zdravje na delovnem mestu – raziskovalni program 
agencije EU— OSHA), str. 10 
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pogoje za platformne delavce, da zagotovi zdravo in varno delovno okolje, kakovostne 
zaposlitve in plače, pravico do odklopa, obveznost za delodajalce, da ponujajo stalno 
digitalno usposabljanje in pregledno preverjanje spletne identitete zaposlenih;

8. poziva Komisijo in države članice, naj posodobijo evropski program znanj in spretnosti 
in akcijski načrt za digitalno izobraževanje, da se bodo delavci lahko izpopolnjevali in 
se usposobili za izzive prihodnjega delovnega sveta; poziva države članice, naj 
posodobijo svoje nacionalne programe poklicnega in strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja, da bi omogočile digitalno pismenost in spodbujale digitalno 
vključenost (v povprečju se 16 % delavcev v EU boji, da bodo njihova znanja in 
spretnosti zaradi digitalizacije zastarela2);

9. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo predpise na področju zdravja in 
varnosti pri delu v okviru sinergij med človekom in strojem ter naj s strokovno podporo 
in z direktivo EU o stresu na delovnem mestu, ohranja psihično in duševno ravnovesje.

2 Cedefop, Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities 
and risks (Umetna ali človeška inteligenca? Digitalizacija in prihodnost zaposlitve ter znanj in spretnosti: 
priložnosti in tveganja), str. 3.


