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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και πρέπει να περιλαμβάνεται 
σε όλες τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού 
και τον οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η 
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), που αποτελούν βασικό δίαυλο για την αλλαγή νοοτροπίας 
και την αμφισβήτηση στερεοτύπων για τα φύλα στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη 
μεταμορφώνουν ριζικά την πραγματικότητα μας και η ρύθμισή τους σήμερα θα 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνίες μας στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για 
την ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ, είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί μια 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δεοντολογία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
απαγορεύει τις διακρίσεις για ένα ευρύ φάσμα λόγων και θα πρέπει να αποτελεί 
κατευθυντήρια αρχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολλαπλές μορφές διακρίσεων δεν θα 
πρέπει να αναπαράγονται στον σχεδιασμό, τη συμβολή, την ανάπτυξη και τη χρήση 
συστημάτων ΤΝ που βασίζονται σε αλγόριθμους μεροληπτικούς ως προς το φύλο, ή 
στα κοινωνικά πλαίσια στα οποία χρησιμοποιούνται τέτοιοι αλγόριθμοι·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρίες του παρελθόντος, ιδίως σε τεχνικούς τομείς, έχουν 
καταδείξει ότι οι εξελίξεις και οι καινοτομίες συχνά βασίζονται κυρίως σε ανδρικά 
δεδομένα και ότι οι ανάγκες των γυναικών δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση αυτών των προκαταλήψεων απαιτεί αυξημένη 
επαγρύπνηση, τεχνικές λύσεις και την ανάπτυξη σαφών απαιτήσεων δικαιοσύνης, 
λογοδοσίας και διαφάνειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελλιπή και ανακριβή σύνολα δεδομένων, η έλλειψη 
δεδομένων κατά φύλο και εσφαλμένων αλγορίθμων μπορεί να στρεβλώσει την 
επεξεργασία ενός συστήματος  ΤΝ και να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη της ισότητας 
των φύλων στην κοινωνία · λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που αφορούν τις 
μειονεκτούσες ομάδες και τις διατομεακές μορφές διακρίσεων είναι συνήθως ελλιπή ή 
ακόμα και ανύπαρκτα·

E. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων, τα στερεότυπα και οι 
διακρίσεις μπορούν να δημιουργούνται και να αναπαράγονται και μέσω της γλώσσας 
και των εικόνων που διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και τις εφαρμογές που 
λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, τα 
πολιτιστικά προγράμματα και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο επηρεάζουν σημαντικά 
τη διαμόρφωση των πεποιθήσεων και των αξιών των ανθρώπων και αποτελούν 
θεμελιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο, 
τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και τη δημιουργία ισχυρών 
προτύπων ρόλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα δεοντολογικό και 
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ρυθμιστικό πλαίσιο πριν από την εφαρμογή αυτοματοποιημένων λύσεων για αυτούς 
τους βασικούς τομείς της κοινωνίας ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστήμη και η καινοτομία μπορούν να αποφέρουν οφέλη 
που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή ιδίως όσων υστερούν περισσότερο, όπως οι 
γυναίκες και τα κορίτσια που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η επιστημονική εκπαίδευση είναι σημαντική για την απόκτηση δεξιοτήτων, για μια 
αξιοπρεπή εργασία, για τις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος, καθώς και για την 
κατάργηση των στερεοτύπων βάσει των οποίων οι τομείς αυτοί θεωρούνται 
στερεοτυπικά ανδρικοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστήμη και η επιστημονική σκέψη 
είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατική παιδεία, η οποία με τη σειρά της έχει 
θεμελιώδη σημασία για την προώθηση της ισότητας των φύλων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους τομείς της 
τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως δημιουργοί, προγραμματιστές, είτε ως καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες δυναμικό των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των 
προσόντων των γυναικών στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής 
νοημοσύνης, καθώς και της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας 
(ΤΠΕ) σε συνδυασμό με την ανανέωση των δεξιοτήτων, μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· σημειώνει ότι παγκοσμίως το 22 % των 
επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη γυναικών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψιών, αλλά  και στερεί την ΕΕ από ποικιλομορφία, 
ταλέντο, όραμα και πόρους και, συνεπώς, αποτελεί εμπόδιο για την καινοτομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμορφία των φύλων ενισχύει την αλληλεπίδραση στις 
ομάδες και τις επιδόσεις των ομάδων, και ευνοεί τις δυνατότητες για καινοτομία στους 
δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ μία γυναίκα στις δέκα έχει ήδη υποστεί κάποια μορφή 
βίας στον κυβερνοχώρο από την ηλικία των 15 ετών και ότι η παρενόχληση στον 
κυβερνοχώρο εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας για την ανάπτυξη της ΤΝ, 
μεταξύ άλλων και στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοβία έχει συχνά 
ως στόχο τις γυναίκες στον δημόσιο βίο, όπως οι ακτιβίστριες, οι γυναίκες πολιτικοί και 
άλλα δημόσια πρόσωπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ και άλλες αναδυόμενες 
τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την πρόληψη της 
κυβερνοβίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και στην εκπαίδευση των 
πολιτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου έλλειψη γυναικών 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία και στην εκπαίδευση στους τομείς των θετικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), δεδομένου 
ότι, ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 52 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού, 
αντιπροσωπεύουν μόλις  έναν στους τρεις πτυχιούχους θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη θετική τάση που παρατηρείται όσον αφορά τη 
συμμετοχή και το ενδιαφέρον των γυναικών στην εκπαίδευση στους τομείς STEM, τα 
ποσοστά παραμένουν σε ανεπαρκές επίπεδο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η σημασία της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε τομείς STEM σε έναν ολοένα και περισσότερο 
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ψηφιοποιημένο κόσμο·

1. θεωρεί ότι η ΤΝ προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για προαγωγή της ισότητας των 
φύλων, υπό την προϋπόθεση της εξάλειψης των ήδη υφιστάμενων συνειδητών και 
υποσυνείδητων μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ρυθμιστικές 
προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΤΝ σέβεται τις αρχές και τις αξίες της 
ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
ευθύνης, της διαφοροποιημένης και διαφανούς προσέγγισης βάσει κινδύνου  και της 
συνεχούς παρακολούθησης των υφιστάμενων και των καινούργιων αλγορίθμων και των 
αποτελεσμάτων τους·

2. τονίζει την ανάγκη να είναι ενήμερες οι επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης σχετικά 
με τις κύριες παραμέτρους των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε 
αλγόριθμους που καθορίζουν τα αποτελέσματα κατάταξης και αναζήτησης σε 
πλατφόρμες τρίτων, και οι χρήστες να ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση της ΤΝ στις 
υπηρεσίες λήψης αποφάσεων και να έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν τις 
παραμέτρους τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής μέσω διαφανών και 
κατανοητών μέτρων·

3. υπενθυμίζει ότι οι αλγόριθμοι και η ΤΝ θα πρέπει να «συμμορφώνονται με τους 
δεοντολογικούς κανόνες ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού», χωρίς εγγενείς 
προκαταλήψεις κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη μέγιστη προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων  

4. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στους τομείς STEM, ΤΝ , έρευνας και καινοτομίας, και ζητεί την υιοθέτηση 
μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης για την αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και 
καθώς και στην απασχόληση στον ψηφιακό τομέα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης ·

5. αναγνωρίζει ότι τα έμφυλα στερεότυπα, η πολιτιστική αποθάρρυνση και η έλλειψη 
ενημέρωσης και προαγωγής γυναικείων προτύπων παρεμποδίζουν και επηρεάζουν 
αρνητικά τις ευκαιρίες των κοριτσιών και των γυναικών στους τομείς των ΤΠΕ, STEM 
και TN, και οδηγούν στην εισαγωγή διακρίσεων και σε λιγότερες ευκαιρίες για τις 
γυναίκες στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί ο αριθμός των 
γυναικών σε αυτούς τους τομείς, γεγονός που θα συμβάλει στη συμμετοχή και την 
οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και στη μείωση των κινδύνων που 
συνδέονται με τη δημιουργία των λεγόμενων «μεροληπτικών αλγορίθμων»·

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αγοράσουν εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 
και οπτικοακουστικές υπηρεσίες από παρόχους που εφαρμόζουν την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στον χώρο εργασίας τους, να προωθήσουν πολιτικές και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις που ενθαρρύνουν τις εταιρείες να 
προσλαμβάνουν περισσότερες γυναίκες για θέσεις εργασίας στους τομείς STEM , και 
να διευκολύνουν τη διανομή κονδυλίων σε εταιρείες του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού 
και οπτικοακουστικού τομέα που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων·
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7. υπογραμμίζει τη διατομεακή φύση των έμφυλων διακρίσεων, οι οποίες βασίζονται σε 
συνειδητές και υποσυνείδητες προκαταλήψεις λόγω φύλου, και γίνονται φανερές στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της απεικόνισης των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και στη 
διαφήμιση, τόσο επί της οθόνης όσο και εκτός οθόνης, και την ευθύνη του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα για την προορατική πρόσληψη, την ανάπτυξη και τη 
διατήρηση γυναικείων ταλέντων και για την καλλιέργεια μιας συμμετοχικής 
επιχειρηματικής νοοτροπίας·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τις δεοντολογικές πτυχές, 
και ως προς τη διάσταση του φύλου, κατά την ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας 
σχετικά με την ΤΝ και, εφόσον είναι απαραίτητο, να προσαρμόσουν την ισχύουσα 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και 
δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές προς χρήση της ΤΝ·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στρατηγική για την προώθηση της συμμετοχής 
των γυναικών στις σπουδές και στην επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς STEΜ, 
ΤΠΕ και ΤΝ, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συναφών εθνικών στρατηγικών, για να 
επιτευχθεί η ισότητα των φύλων,  με καθορισμό στόχου για τη συμμετοχή γυναικών 
ερευνητών σε προγράμματα STEM και AI · προτρέπει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
το χάσμα των φύλων στην επαγγελματική σταδιοδρομία και στην εκπαίδευση στους 
τομείς STEΜ, ΤΠΕ και ΤΝ, και να θέσει το ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα στη δέσμη 
μέτρων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, με στόχο την προώθηση της παρουσίας 
των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων 
και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού·

10. αναγνωρίζει ότι οι παραγωγοί λύσεων ΤΝ πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη 
προσπάθεια για να δοκιμάσουν τα προϊόντα διεξοδικά, προκειμένου να προβλέψουν 
πιθανά σφάλματα που επηρεάζουν ευάλωτες ομάδες· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες 
για ένα εργαλείο που θα διδάσκει τους αλγόριθμους να αναγνωρίζουν την ενοχλητική 
ανθρώπινη συμπεριφορά, το οποίο θα εντοπίζει εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν 
συχνότερα σε μηχανισμούς διακρίσεων στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων αλγορίθμων·

11. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των γυναικών 
που βιώνουν διάφορες μορφές διακρίσεων και ανήκουν σε περιθωριοποιημένες και 
ευάλωτες ομάδες θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε 
οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο· σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
περιθωριοποιημένες ομάδες διατρέχουν τον κίνδυνο να έρθουν αντιμέτωπες με νέα 
τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά χάσματα με την ανάπτυξη της ΤΝ·

12. ζητεί συγκεκριμένα μέτρα και νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας στον 
κυβερνοχώρο’ τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
κατάλληλη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη λύσεων ΤΝ που συμβάλλουν στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση της κυβερνοβίας, 

και της διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση και εκμετάλλευσης των γυναικών και 
των κοριτσιών, καθώς και στην εκπαίδευση των νέων· ζητεί την ανάπτυξη και 
εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση παλαιών και νέων μορφών 
διαδικτυακής παρενόχλησης για τα θύματα στον χώρο εργασίας·
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13. σημειώνει ότι, για τον σκοπό της ανάλυσης του αντίκτυπου των αλγοριθμικών 
συστημάτων στους πολίτες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και 
κατάλληλοι φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· επισημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει 
πάντα να ενημερώνονται όταν έχει χρησιμοποιηθεί ένας αλγόριθμος για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με αυτούς, ιδίως όταν η απόφαση σχετίζεται με την πρόσβαση σε 
επιδόματα ή σε ένα προϊόν·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μέτρα που θα ενσωματώνουν 
πλήρως τη διάσταση του φύλου, όπως εκστρατείες ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και 
προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους στην 
καθημερινή ζωή τους· επιπλέον, τους καλεί να καλλιεργήσουν νοοτροπίες ισότητας των 
φύλων και συνθήκες εργασίας που οδηγούν στην ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων 
και εργασιακού περιβάλλοντος με λιγότερους αποκλεισμούς · προτρέπει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχολικά προγράμματα σπουδών τις ψηφιακές 
δεξιότητες και την κατάρτιση στον τομέα της ΤΝ, και να τις καταστήσουν προσβάσιμες 
σε όλους, ώστε να εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα των φύλων· 

15. τονίζει την ανάγκη κατάρτισης των εργαζομένων και των εκπαιδευτών στην ΤΝ, για 
την ενίσχυση της ικανότητας εντοπισμού και διόρθωσης πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις λόγω φύλου στον χώρο εργασίας και στην εκπαίδευση, καθώς και όσων 
εργάζονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΝ, προκειμένου να 
εντοπίζουν και να διορθώνουν τον σεξισμό στους ρόλους των φύλων στα συστήματα 
ΤΝ που αναπτύσσουν· και την καθιέρωση σαφών ευθυνών στις εταιρείες και στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου  
στον χώρο εργασίας και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα· τονίζει ότι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται άφυλες εικόνες στο πλαίσιο της ΤΝ και της ρομποτικής για 
εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, εκτός αν το φύλο αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για οποιονδήποτε λόγο·

16. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης 
στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα στη συλλογή ακριβέστερων 
δεδομένων διαχωρισμένων ανά φύλο και άλλων στοιχείων σχετικά με την ισότητα, και 
στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μηχανικής μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, όπου χρειάζεται, προκειμένου να διορθωθούν μεροληψίες έμφυλων 
προκαταλήψεων που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες· 

17. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν δεδομένα διαχωρισμένα με 
βάση φύλο προκειμένου να τροφοδοτούν τα σύνολα δεδομένων με τρόπο που προωθεί 
την ισότητα· ζητεί επίσης να εκτιμούν τον αντίκτυπο των δημόσιων πολιτικών που 
εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, μέσω ανάλυσης των 
δεδομένων που συλλέγονται· τονίζει τη σημασία της χρήσης πλήρων αξιόπιστων, 
έγκαιρων, αμερόληπτων δεδομένων που δεν εισάγουν διακρίσεις και λαμβάνουν υπόψη 
τη διάσταση του φύλου στην ανάπτυξη της ΤΝ·

18. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης υψηλής επικινδυνότητας, δεδομένου 
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ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, λαμβανομένης υπόψη της υψηλής ευαισθησίας των 
δεδομένων που αφορούν μαθητές, σπουδαστές και άλλους διδασκόμενους· τονίζει ότι 
στον τομέα της εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τους 
εκπαιδευτικούς, τους διδασκόμενους και την ευρύτερη κοινωνία και να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες όλων και τα αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
χρήση της ΤΝ σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και στα πλαίσια της δεοντολογίας·

19. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση προγραμμάτων της ΕΕ όπως τα 
προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη», «Ψηφιακή Ευρώπη» και Erasmus+ για την προώθηση 
της πολυεπιστημονικής έρευνας, πιλοτικών έργων, πειραμάτων, την ανάπτυξη 
εργαλείων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, με στόχο τον εντοπισμό 
προκαταλήψεων λόγω φύλου στην ΤΝ και την πραγματοποίηση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό·

20. τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν διάφορες ομάδες προγραμματιστών και 
μηχανικών που θα εργάζονται παράλληλα με τους κύριους παράγοντες του 
εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, προκειμένου να αποφευχθεί 
η ακούσια συμπερίληψη των έμφυλων και πολιτισμικών μεροληψιών στους 
αλγορίθμους για την τεχνητή νοημοσύνη, στα συστήματα και τις εφαρμογές. τονίζει την 
ανάγκη να εξεταστεί η ποικιλία των διαφορετικών θεωριών μέσω των οποίων η ΤΝ έχει 
αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και θα μπορούσε να προωθηθεί περαιτέρω στο μέλλον·

21. επισημαίνει ότι η λήψη της δέουσας μέριμνας για την εξάλειψη της μεροληψίας και των 
διακρίσεων κατά συγκεκριμένων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων 
στερεοτύπων, δεν πρέπει να σταματά την τεχνολογική πρόοδο.
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