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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu üks peamisi põhimõtteid, mis 
on sätestatud aluslepingutes ning peaks kajastuma kõigis ELi poliitikavaldkondades, 
sealhulgas haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektoris, aga ka tehisintellekti (TI) 
arendamisel, sest need on põhikanalid hoiakute muutmiseks, stereotüüpide lõhkumiseks 
ja sotsiaalsete normide soolise kallutatuse kõrvaldamiseks; arvestades, et 
digitaliseerimise ja tehisintellekti areng muudab põhjalikult meie elu ning et see, kuidas 
me neid valdkondi praegu reguleerime, avaldab edaspidi ühiskonnale suurt mõju; 
arvestades, et tehisintellekti arendamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda inimkesksuse 
põhimõttest, mille aluseks on inimõigused ja eetika;

B. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 21 keelab diskrimineerimise 
mitmesugustel alustel ja peaks olema läbiv põhimõte; arvestades, et sooliselt kallutatud 
algoritmidel põhinevate TI-süsteemide kavandamisel, andmetega varustamisel, 
arendamisel ja kasutamisel ega sotsiaalsetes kontekstides, kus selliseid algoritme 
kasutatakse, ei tohiks mitmesugustes vormides diskrimineerimist võimendada;

C. arvestades, et varasemad kogemused, eriti tehnilistes valdkondades, on näidanud, et 
arendused ja uuendused põhinevad sageli peamiselt meeste andmetel ning et naiste 
vajadusi ei ole täielikult arvesse võetud; arvestades, et sellise kallutatuse kõrvaldamine 
nõuab suuremat valvsust, tehnilisi lahendusi ning selgete õigluse, vastutuse ja 
läbipaistvuse nõuete väljatöötamist;

D. arvestades, et ebatäielikud ja ebatäpsed andmekogumid, sugupoolte lõikes kogutud 
andmete puudumine ja ebaõiged algoritmid võivad moonutada TI-süsteemi toimimist 
ning seada ohtu soolise võrdõiguslikkuse saavutamise ühiskonnas; arvestades, et 
andmed ebasoodsas olukorras olevate rühmade ja läbipõimunud diskrimineerimise 
vormide kohta kalduvad olema ebatäielikud ja puuduvad sootuks;

E. arvestades, et soolist ebavõrdsust, stereotüüpe ja diskrimineerimist võidakse tekitada ja 
võimendada ka meedia ja TI-põhiste rakenduste levitatava keelekasutuse ja piltide 
kaudu; arvestades, et haridus, kultuuriprogrammid ja audiovisuaalne sisu mõjutavad 
suuresti inimeste veendumuste ja väärtuste kujunemist ning on peamine vahend sooliste 
stereotüüpide vastu võitlemiseks, soolise digilõhe vähendamiseks ja tugevate eeskujude 
seadmiseks; arvestades, et enne automaatsete lahenduste kasutuselevõtmist nendes 
ühiskonna olulistes valdkondades tuleb kehtestada eetika- ja õigusraamistik;

F. arvestades, et teadus ja innovatsioon võivad tuua elumuutvat kasu, eriti neile, kes on 
kõige rohkem maha jäänud, nagu kaugetes piirkondades elavad naised ja tütarlapsed; 
arvestades, et teadusharidus on oluline oskuste omandamiseks ning inimväärse töö ja 
tuleviku töökohtade saamiseks, kuid lisaks aitab see lõhkuda soolist stereotüüpi, mille 
kohaselt sobivad teadusega seotud valdkonnad pigem meestele; arvestades, et teadus ja 
teaduslik mõtlemine on demokraatliku kultuuri seisukohalt määrava tähtsusega, ja see 
omakorda on soolise võrdõiguslikkuse edendamise alus;
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G. arvestades, et naised on TI-sektoris nii loojate, arendajate kui ka tarbijatena tugevalt 
alaesindatud; arvestades, et naiste oskuste, teadmiste ja kvalifikatsioonide täieliku 
potentsiaali ärakasutamine digitaal-, tehisintellekti ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas ning nende ümberõpe võib aidata 
kaasa Euroopa majanduse elavdamisele; arvestades, et kogu maailmas on ainult 22 % 
TI-spetsialistidest naised; arvestades, et naiste vähene osalemine tehisintellekti 
arendamises mitte ainult ei suurenda kallutatuse ohtu, vaid jätab ELi ilma ka 
mitmekesisusest, andest, visioonist ja ressurssidest ning on seetõttu innovatsiooni 
takistav tegur; arvestades, et sooline mitmekesisus parandab kollektiivis naissooga 
seostuvaid hoiakuid ja meeskonnatöö tulemuslikkust ning suurendab avaliku ja 
erasektori innovatsioonipotentsiaali;

H. arvestades, et ELis on iga kümnes naine juba alates 15. eluaastast kannatanud mingis 
vormis kübervägivalla all ning et tehisintellekti arendamisel, sealhulgas hariduses 
valmistab endiselt muret küberahistamine; arvestades, et kübervägivald on sageli 
suunatud avalikus elus osalevate naiste vastu, nagu aktivistid, naispoliitikud ja muud 
avaliku elu tegelased; arvestades, et tehisintellekt ja muud kujunemisjärgus 
tehnoloogiad võivad täita naiste ja tütarlaste vastu suunatud kübervägivalla ennetamisel 
ja inimeste harimisel olulist rolli;

I. arvestades, et naised moodustavad 52 % Euroopa elanikkonnast, kuid vaid kolmandiku 
teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) erialade lõpetanutest, mistõttu 
on ELis nendel aladel enneolematu naiste puudus;

J. arvestades, et kuigi naised on hakanud STEM-erialade õppimise vastu suuremat huvi 
tundma, on nende osakaal ikka veel liiga väike, eriti arvestades nende erialade tähtsust 
kiiresti digitaliseeruvas maailmas;

1. on seisukohal, et tehisintellektil on suur potentsiaal edendada soolist võrdõiguslikkust, 
tingimusel et kõrvaldatakse juba olemasolevad teadlikud ja alateadlikud eelarvamused; 
rõhutab vajadust tegutseda tehisintellekti valdkonna reguleerimisel innukamalt selle 
nimel, et tehisintellekt järgiks soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid ja väärtusi, mis on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 21; rõhutab ka 
vastutuse, diferentseeritud ja läbipaistva riskipõhise lähenemisviisi ning olemasolevate 
ja uute algoritmide ja nende kasutamise tulemuste pideva jälgimise tähtsust;

2. rõhutab vajadust teavitada meediaorganisatsioone algoritmipõhiste TI-süsteemide 
peamistest sätetest, millega määratakse kindlaks järjestus ja otsingutulemused 
kolmandate osapoolte platvormidel, ning vajadust teavitada kasutajaid tehisintellekti 
kasutamisest otsuste tegemist hõlmavate teenuste puhul ja anda neile võimalus määrata 
selgel ja arusaadaval viisil kindlaks oma eraelu puutumatuse sätted;

3. tuletab meelde, et algoritmid ja tehisintellekt peaksid olema sisseprojekteeritult 
eetilised, ilma sisseehitatud kallutatuseta, et tagada põhiõiguste võimalikult suur kaitse;

4. nõuab poliitikat, mille eesmärk on suurendada naiste osalemist STEM-erialadel ning 
tehisintellekti, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkondades, ning mitmel tasandil 
tegutsemist soolise ebavõrdsuse vähendamiseks kõigil haridustasemetel, pöörates erilist 
tähelepanu põhiharidusele, ning digitaalsektori töökohtadel, rõhutades täiendus- ja 
ümberõppe olulisust;
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5. tunnistab, et soostereotüübid, kultuuriline heidutamine ning naissoost eeskujude kohta 
teabe puudumine ja nende vähene kajastamine takistavad ja piiravad tütarlaste ja naiste 
võimalusi IKT, STEM ja TI valdkondades ning toovad kaasa naiste diskrimineerimise 
ja nende kesisemad võimalused tööturul; rõhutab, et on oluline naiste arvu nendes 
valdkondades suurendada, sest see aitab naisi kaasata ja majanduslikult võimestada ning 
vähendada nn kallutatud algoritmide loomisega seotud riske;

6. ergutab komisjoni ja liikmesriike tellima haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalteenuseid 
teenuseosutajatelt, kes arvestavad oma töökohal soolist tasakaalu ning järgivad 
riigihankepoliitikat ja suuniseid, mis innustavad ettevõtteid palkama rohkem naisi 
STEM-valdkondade töökohtadele, ning hõlbustama rahaliste vahendite eraldamist 
haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektori ettevõtjatele, kes võtavad arvesse soolise 
tasakaalu kriteeriume;

7. rõhutab, et teadlikel või alateadlikel soolistel eelarvamustel põhinev sooline 
diskrimineerimine on valdkonnaülene ja avaldub haridussektoris ning naiste kujutamisel 
meedias ning tele- ja muudes reklaamides, ning peab oluliseks nii avaliku kui ka 
erasektori vastutust naistalentide ennetava värbamise, arendamise ja hoidmise ning 
kaasava ettevõtluskultuuri juurutamise eest;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma tehisintellekti käsitleva poliitika ja 
sellealaste õigusaktide väljatöötamisel arvesse eetilisi aspekte, seda ka soolisest 
perspektiivist lähtudes, ning vajaduse korral kohandama kehtivaid õigusakte, sealhulgas 
ELi programme ja eetikasuuniseid tehisintellekti kasutuselevõtuks;

9. ergutab liikmesriike kehtestama asjaomastes riiklikes strateegiates meetmed naiste 
esindatuse suurendamiseks STEM-, IKT- ja TI-alastes õpingutes ja ametikohtadel, et 
saavutada sooline võrdõiguslikkus, ning määrama kindlaks STEM- ja TI-projektides 
osalevate naisteadlaste sihtarvu; nõuab tungivalt, et komisjon vähendaks soolist lõhet 
STEM-, IKT- ja TI-alastel ametikohtadel ja hariduses ning seaks selle digitaaloskuste 
paketi prioriteediks, et suurendada naiste esindatust kõigil haridustasemetel, samuti 
töötajate täiendus- ja ümberõppes;

10. tunnistab, et TI-lahenduste tootjad peavad tooteid põhjalikumalt katsetama, et ära hoida 
võimalikke vigu, mis võiksid kaitsetumatele inimestele probleeme põhjustada; nõuab 
tõhusamat tegutsemist selle nimel, et töötada välja vahend, mille abil õpetada algoritme 
tundma ära häirivat inimkäitumist, ja tuvastada tegurid, mis kõige sagedamini tekitavad 
algoritmide abil automatiseeritud otsustusprotsessides diskrimineerivaid mehhanisme;

11. rõhutab, kui oluline on tagada, et kõigis tulevastes õigusraamistikes võetakse piisavalt 
arvesse ja esindatakse nende naiste huve, kes puutuvad kokku mitut liiki 
diskrimineerimisega ning kuuluvad tõrjutud ja haavatavasse elanikkonnarühma; tõdeb 
murelikult, et tehisintellekti arenedes võivad tõrjutud rühmi ohustada uued 
tehnoloogilised, majanduslikud ja sotsiaalsed lõhed;

12. nõuab sihipäraste meetmete ja õigusaktide vastuvõtmist kübervägivalla vastu 
võitlemiseks; rõhutab, et komisjon ja liikmesriigid peaksid eraldama asjakohase 
rahastuse selliste TI-lahenduste väljatöötamiseks, mis ennetavad naiste ja tütarlaste 
vastast kübervägivalda, seksuaalset ahistamist ja ärakasutamist ning aitavad noori 
harida; nõuab tõhusate abinõude väljatöötamist ja rakendamist, et võidelda töökohal 
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toimuva küberahistamise vanade ja uute vormide vastu;

13. märgib, et selleks, et analüüsida algoritmiliste süsteemide mõju kodanikele, tuleks 
andmetele juurdepääs tagada asjaomastele osalistele, sealhulgas sõltumatutele 
teadlastele, meediale ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele, järgides täielikult 
andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevat liidu õigust; juhib tähelepanu sellele, et 
kasutajaid tuleb alati teavitada, kui nendega seotud otsuse tegemiseks on kasutatud 
algoritmi, eriti kui otsus on seotud hüvede või toodete kättesaadavusega;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja soolist mõõdet igakülgselt hõlmavad 
meetmed, näiteks teadlikkuse suurendamise kampaaniad, koolitused ja õppekavad, mis 
annaksid kodanikele teavet algoritmide toimimise ja nende mõju kohta 
igapäevaelule; kutsub neid ühtlasi üles edendama sooliselt võrdõiguslikku suhtumist ja 
töötingimusi, mis soodustavad kaasavamate tehnoloogiatoodete väljatöötamist ja 
kaasavama töökeskkonna loomist; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid lisaksid 
digioskused ja TI-õppe koolide õppekavadesse ning muudaksid need kõigile 
kättesaadavaks, et kaotada sooline digilõhe; 

15. rõhutab vajadust koolitada tehisintellektiga tegelevaid töötajaid ja haridustöötajaid, et 
nad suudaksid teha kindlaks ja korrigeerida sooliselt diskrimineerivaid tavasid 
töökohtadel ja hariduses, ning TI-süsteemide ja -rakenduste arendajaid, et nad 
suudaksid enda arendatavates TI-süsteemides ja -rakendustes soolise diskrimineerimise 
kindlaks teha ja kõrvaldada; nõuab selgete kohustuste kehtestamist ettevõtetes ja 
haridusasutustes, et vältida soolist diskrimineerimist töökohal või hariduses; rõhutab, et 
hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel tuleks tehisintellekti ja roboteid kujutada 
sootult, välja arvatud juhul, kui sugu on mingil põhjusel oluline;

16. rõhutab TI-rakenduste arendamise ja kasutuselevõtu tähtsust haridus-, kultuuri- ja 
audiovisuaalsektoris sooliselt eristatud ja muude võrdõiguslikkusega seotud andmete 
kogumisel ning peab oluliseks vajaduse korral kaasaegsete masinõppepõhiste 
kallutatuse vähendamise tehnikate rakendamist, et korrigeerida soostereotüüpe ja soolist 
kallutatust, millel võib olla negatiivne mõju; 

17. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid koguksid andmeid sugupoolte lõikes 
eristatult, et täiendada andmekogumeid võrdsust edendaval viisil; kutsub neid ühtlasi 
üles hindama kogutud andmeid analüüsides soolise mõõtme arvessevõtmiseks 
kehtestatud riikliku poliitika mõju; rõhutab terviklike, usaldusväärsete, õigeaegsete, 
erapooletute, mittediskrimineerivate ja sootundlike andmete kasutamise olulisust 
tehisintellekti arendamisel;

18. kutsub komisjoni üles lisama hariduse kõrge riskitasemega TI-rakenduste 
õigusraamistikku, kuna ühest küljest on oluline tagada, et haridus panustaks pidevalt 
avalikku hüvesse, ja teisalt on õpilaste, üliõpilaste ja teiste õppijate andmete puhul tegu 
väga tundlike andmetega; rõhutab, et hariduse valdkonnas tuleks tehisintellekti 
kasutuselevõtmisse kaasata haridustöötajad, õppurid ja ühiskond laiemalt ning võtta 
arvesse nende vajadusi ja oodatavat kasu, sest see aitab tagada, et tehisintellekti 
kasutatakse sihipäraselt ja eetiliselt;

19. kutsub komisjoni üles ergutama selliste ELi programmide nagu „Euroopa horisont“, 
„Digitaalne Euroopa“ ja „Erasmus+“ kasutamist, et ergutada valdkondadevahelisi 
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teadusuuringuid, katseprojekte, eksperimente ja vahendite, sealhulgas koolituse 
väljatöötamist soolise kallutatuse kindlakstegemiseks tehisintellektis, ning laiemale 
üldsusele mõeldud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid;

20. rõhutab vajadust luua arendajatest ja inseneridest koosnevaid mitmekesiseid meeskondi, 
kes töötavad koos haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektori peamiste osalejatega, et 
vältida soolise või sotsiaalse kallutatuse sattumist TI-algoritmidesse, -süsteemidesse ja -
rakendustesse; rõhutab vajadust võtta arvesse mitmesuguseid teooriaid, mille järgi 
tehisintellekti on seni arendatud ja mida võiks veelgi edasi arendada;

21. juhib tähelepanu sellele, et teatavate rühmade suhtes esineva kallutatuse ja 
diskrimineerimise, sealhulgas soostereotüüpide kõrvaldamisega tegelemine ei tohiks 
peatada tehnoloogia arengut.
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