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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi lyčių lygybė yra Sutartyse įtvirtintas kertinis Europos Sąjungos principas ir 
turėtų atsispindėti visų sričių ES politikoje, įskaitant švietimo, kultūros ir audiovizualinį 
sektorius, bei vystant tokias technologijas, kaip dirbtinis intelektas, kurios yra itin 
svarbios norint keisti požiūrį ir mesti iššūkį dabartinėms socialinėms normoms 
būdingiems stereotipams bei šališkumui dėl lyties; kadangi skaitmeninimo plėtra ir 
tokių technologijų, kaip dirbtinis intelektas, vystymas fundamentaliai keičia mūsų 
tikrovę, o tai, kaip jos reglamentuojamos šiandien, labai paveiks mūsų ateities 
visuomenes; kadangi vystant ir naudojant dirbtinį intelektą būtina skatinti vadovautis į 
žmogų orientuotu požiūriu, grindžiamu žmogaus teisėmis ir etika;

B. kadangi pagrindinis principas turėtų būti ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis, 
kuriuo draudžiama diskriminacija įvairiais pagrindais; kadangi daugialypė 
diskriminacija neturėtų būti reprodukuojama kuriant, programuojant, vystant ir 
naudojant dirbtinio intelekto sistemas, grindžiamas lyties požiūriu šališkais algoritmais, 
arba taikant jas socialiniuose kontekstuose, kuriuose tokie algoritmai naudojami;

C. kadangi ankstesnė patirtis, ypač techninėse srityse, rodo, kad pokyčiai ir inovacijos 
dažnai grindžiami daugiausia „vyriškais“ duomenimis, o į moterų poreikius nėra iki 
galo atsižvelgiama; kadangi norint spręsti šias šališkumo problemas būtinas didesnis 
budrumas ir techniniai sprendimai, be to, būtina nustatyti aiškius teisingumo, 
atskaitomybės ir skaidrumo reikalavimus;

D. kadangi neišsamūs ir netikslūs duomenų rinkiniai, pagal lytį suskirstytų duomenų stoka 
ir neteisingi algoritmai gali iškreipti dirbtinio intelekto sistemos veiklos procesus bei 
tapti kliūtimi siekti lyčių lygybės visuomenėje; kadangi duomenys apie nepalankioje 
padėtyje esančias grupes ir tarpsektorinę diskriminaciją paprastai būna neišsamūs arba 
jų netgi apskritai neturima;

E. kadangi lyčių nelygybės, stereotipų ir diskriminacijos atsiradimą bei atgaminimą taip 
pat gali lemti kalba ir vaizdai, kurie plinta žiniasklaidoje ir naudojantis dirbtiniu 
intelektu grindžiamomis taikomomis programomis; kadangi švietimo ir kultūros 
programos bei audiovizualinis turinys daro nemenką įtaką formuojant žmonių 
įsitikinimus ir vertybes, be to, tai esminė kovos su lyčių stereotipais, vyrų ir moterų 
skaitmeninių įgūdžių skirtumo mažinimu bei tvirtų sektinų pavyzdžių formavimo 
priemonė; kadangi prieš įgyvendinant automatizuotus sprendimus šiose svarbiose 
visuomenės gyvenimo srityse būtina parengti etikos ir reglamentavimo sistemą;

F. kadangi nauda, kurią gali atnešti mokslas ir inovacijos, gali pakeisti gyvenimą, ypač 
kalbant apie tuos, kurie labiausiai nustumiami į šalį, pvz., atokiuose regionuose 
gyvenančias moteris ir mergaites; kadangi išsilavinimas gamtos mokslų srityje svarbus 
norint įgyti įgūdžių, gauti deramą darbą ir kurti ateities darbo vietas bei laužyti lyčių 
stereotipus, kuriais remiantis šios sritys stereotipiškai laikomos vyriškomis; kadangi 
mokslas ir mokslinis mąstymas nepaprastai svarbūs demokratijos kultūrai, o ši, savo 
ruožtu, – lyčių lygybei puoselėti;
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G. kadangi moterų skaičius dirbtinio intelekto sektoriuje – nesvarbu, ar jos būtų kūrėjos, ar 
vystytojos, ar vartotojos, – gerokai per mažas; kadangi visas moterų įgūdžių, žinių ir 
kvalifikacijų potencialas skaitmeninėje, dirbtinio intelekto, informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) srityse bei jų perkvalifikavimas gali padėti skatinti Europos 
ekonomiką; kadangi moterys pasaulyje sudaro tik 22 proc. dirbtinio intelekto 
specialistų; kadangi dėl moterų nedalyvavimo vystant dirbtinį intelektą ne tik išauga 
šališkumo rizika – dėl to ES nukenčia įvairovė, prarandami talentai, vizija ir ištekliai, 
vadinasi, tai yra kliūtis inovacijoms; kadangi dėl lyčių įvairovės gerėja požiūris į 
moteris darbo grupėse ir darbo grupių veiklos rezultatai, be to, skatinamas inovacijų 
potencialas tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose;

H. kadangi kurio nors pobūdžio kibernetinį smurtą ES jau yra patyrusi viena iš dešimties 
15 metų ir vyresnių moterų, o priekabiavimas kibernetinėje erdvėje tebėra problema, 
kelianti susirūpinimą dirbtinio intelekto vystymo srityje, įskaitant švietimą; kadangi 
kibernetinis smurtas dažnai nukreipiamas į viešajame gyvenime aktyviai dalyvaujančias 
moteris: aktyvistes, politikes ir kitas visuomenės veikėjas; kadangi dirbtinis intelektas ir 
kitos naujos technologijos gali atlikti svarbų vaidmenį užkertant kelią kibernetiniam 
smurtui prieš moteris ir mergaites bei šviečiant žmones;

I. kadangi ES susiduria su beprecedenčiu moterų, kurios siektų karjeros ir išsilavinimo 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, stygiumi: moterys 
sudaro 52 proc. Europos gyventojų, tačiau tik viena iš trijų baigia studijas gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse;

J. kadangi, nepaisant teigiamų tendencijų, susijusių su moterų aktyvumu ir domėjimusi 
galimybėmis gauti išsilavinimą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
srityse, procentinės dalys tebėra nepakankamos, ypač atsižvelgiant į karjeros 
minėtosiose srityse svarbą vis labiau skaitmeniniame pasaulyje;

1. mano, jog dirbtinis intelektas turi didžiulį potencialą skatinti lyčių lygybę su sąlyga, kad 
nebeliks jau esamo sąmoningo ir nesąmoningo šališkumo; pabrėžia, jog būtinos tolesnės 
pastangos reglamentavimo srityje siekiant užtikrinti, kad taikant dirbtinį intelektą būtų 
gerbiami Pagrindinių teisių 21 straipsnyje įtvirtinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principai bei vertybės; be to, akcentuoja atskaitomybės, diferencijuoto ir skaidraus 
rizika grindžiamo požiūrio, taip pat nuolatinės esamų ir naujų algoritmų bei jų taikymo 
rezultatų stebėsenos svarbą;

2. pabrėžia, kad žiniasklaidos organizacijos turi būti informuojamos apie svarbiausius 
algoritmais grindžiamų dirbtinio intelekto sistemų parametrus, kurie lemia reitingavimo 
ir paieškos trečiųjų šalių platformose rezultatus, o naudotojai – apie dirbtinio intelekto 
naudojimą teikiant sprendimų priėmimo paslaugas, be to, jie turi būti įgalėti nusistatyti 
savo privatumo parametrus skaidriomis ir suprantamomis priemonėmis;

3. primena, jog algoritmams ir dirbtiniam intelektui turėtų būti taikomas integruotosios 
etikos principas, užkertant kelią bet kokiam sisteminiam šališkumui, taip, kad būtų 
užtikrinama maksimali pagrindinių teisių apsauga;

4. ragina įgyvendinti politiką, kuria būtų siekiama didinti moterų skaičių su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, dirbtiniu intelektu bei moksliniais 
tyrimais susijusiose srityse, ir taikyti daugiapakopę strategiją, pagal kurią būtų 
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sprendžiama lyčių nelygybės visais švietimo lygmenimis problema, ypatingą dėmesį 
skiriant pradiniam ugdymui, ir užimtumo skaitmeniniame sektoriuje klausimas, 
akcentuojant kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo svarbą;

5. pripažįsta, kad dėl lyčių stereotipų kūrimo, kultūriškai nulemto nenoro ir nepakankamo 
sektinų moterų pavyzdžių žinojimo bei viešinimo yra varžomos ir nukenčia mergaičių ir 
moterų galimybės IRT, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos bei 
dirbtinio intelekto srityse, be to, tai lemia diskriminaciją ir mažesnes moterų galimybes 
darbo rinkoje; pabrėžia, kad svarbu didinti moterų skaičių šiuose sektoriuose, nes taip 
bus skatinamas moterų dalyvavimas ir ekonominis įgalėjimas bei mažinamos rizikos, 
susijusios su vadinamųjų šališkų algoritmų kūrimu;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares pirkti švietimo, kultūros ir audiovizualines paslaugas 
iš teikėjų, savo darbe taikančių lyčių pusiausvyros principą, palaikyti viešųjų pirkimų 
politiką ir gaires, kuriomis įmonės būtų skatinamos samdyti moteris darbui gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, bei palengvinti lėšų skyrimą 
švietimo, kultūros ir audiovizualinio sektorių įmonėms, kurios vadovaujasi lyčių 
pusiausvyros kriterijais;

7. akcentuoja tarpsektorinį diskriminacijos dėl lyties pobūdį – ši sąmoningu ar 
nesąmoningu šališkumu dėl lyties grindžiama diskriminacija akivaizdžiai matoma 
švietimo sektoriuje, ją iliustruoja moters vaizdavimo žiniasklaidoje ir ekrano bei kitoje 
reklamoje būdai, – taip pat viešojo ir privačiojo sektorių atsakomybę, susijusią su 
aktyviu talentingų moterų įdarbinimu, jų tobulėjimu ir užtikrinimu, kad jos pasiliktų, bei 
įtraukios darbo kultūros diegimu;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares rengiant dirbtinio intelekto politiką ir teisės aktus 
atsižvelgti į etikos aspektus, – taip pat ir lyties požiūriu, – ir prireikus pritaikyti 
galiojančius teisės aktus, įskaitant ir ES programas bei etikos gaires, susijusias su 
dirbtinio intelekto naudojimu;

9. ragina valstybes nares į susijusias esamas nacionalines strategijas lyčių lygybei pasiekti 
įtraukti strategiją, pagal kurią moterys būtų skatinamos rinktis studijas ir karjerą gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos, IRT bei dirbtinio intelekto srityse, 
apibrėžiant tikslinį moterų tyrėjų, kurios dalyvautų įgyvendinant gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos bei dirbtinio intelekto projektus, skaičių; 
primygtinai ragina Komisiją spręsti lyčių nelygybės siekiant išsilavinimo ir karjeros 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos, IRT bei dirbtinio intelekto 
srityse problemą ir skirti jai prioritetą įgyvendinant Skaitmeninių įgūdžių dokumentų 
rinkinį, kad moterys būtų skatinamos dalyvauti visais švietimo lygmenimis, įskaitant 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

10. pripažįsta, jog dirbtinio intelekto sprendimų kūrėjai turi dėti daugiau pastangų, kad 
produktai būtų kruopščiai testuojami, siekiant prognozuoti klaidas, dėl kurių gali 
nukentėti pažeidžiamos grupės; ragina paspartinti darbą kuriant priemonę, kurią taikant 
algoritmai būtų išmokomi atpažinti įtartiną žmogaus elgesį: taip būtų nustatomi 
elementai, dažniausiai prisidedantys prie diskriminacinių mechanizmų vykstant 
automatizuotiems algoritmų sprendimų priėmimo procesams;

11. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad bet kokioje būsimojoje reglamentavimo sistemoje 
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būtų deramai atsižvelgiama į daugialypę diskriminaciją patiriančių moterų, 
priklausančių marginalizuotoms ir pažeidžiamoms grupėms, interesus ir kad jiems būtų 
tinkamai atstovaujama; su susirūpinimu pažymi, kad, vystantis dirbtiniam intelektui, 
marginalizuotoms grupėms gresia naujos technologinės, ekonominės ir socialinės 
atskirties pavojus;

12. ragina parengti specialias kovos su kibernetiniu smurtu priemones ir teisės aktus; 
pabrėžia, jog Komisija ir valstybės narės turėtų skirti deramą finansavimą, kad būtų 
vystomi dirbtinio intelekto sprendimai, kuriais būtų užkertamas kelias prieš moteris ir 
mergaites nukreiptam kibernetiniam smurtui ir seksualiniam priekabiavimui bei 
išnaudojimui internete, su šiais reiškiniais būtų kovojama ir padedama šviesti jaunimą; 
ragina kurti ir įgyvendinti veiksmingas priemones siekiant kovoti su įsisenėjusiu ir 
naujo pobūdžio priekabiavimu internete, su kuriuo aukos susiduria darbe;

13. pažymi, kad, siekiant analizuoti algoritminių sistemų poveikį piliečiams, prieiga prie 
duomenų turėtų būti suteikiama ir reikiamoms šalims, visų pirma nepriklausomiems 
tyrėjams, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijoms, sykiu visapusiškai 
laikantis Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų; pažymi, kad naudotojas 
turi būti informuojamas visada, kai su juo susijusiam sprendimui priimti naudojamas 
algoritmas, ypač kai tas sprendimas susijęs su galimybe gauti išmoką ar pasinaudoti 
produktu;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares rengti priemones, į kurias būtų visapusiškai 
integruojamas lyčių aspektas, pvz., informavimo skatinimo kampanijas, mokymus ir 
mokymo programas, ir kurias taikant piliečiams būtų teikiama informacija apie tai, kaip 
veikia ir kokį poveikį jų kasdieniam gyvenimui daro algoritmai; taip pat ragina jas 
puoselėti į lyčių lygybę orientuotą mąstyseną ir darbo sąlygas, kuriomis būtų galima 
kurti įtraukesnius technologinius produktus bei darbo aplinkas; primygtinai ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad į mokyklų programas būtų įtraukiamas 
skaitmeninių įgūdžių lavinimas ir mokymas apie dirbtinį intelektą, bei pasirūpinti, kad 
jie, kaip būdas lyčių nelygybei skaitmeninių įgūdžių srityje panaikinti, būtų prieinami 
visiems; 

15. pabrėžia, jog būtina rengti mokymus darbuotojams ir pedagogams, kurių darbas susijęs 
su dirbtiniu intelektu, kad būtų lavinamas pajėgumas atpažinti ir šalinti lyties požiūriu 
diskriminacinę praktiką darbe ir švietimo srityje, bei darbuotojams, kuriantiems 
dirbtinio intelekto sistemas ir taikomąsias programas, kad jų kuriamose dirbtinio 
intelekto sistemose ir taikomosiose programose būtų atpažįstamos ir šalinamos 
diskriminacijos dėl lyties apraiškos; ragina nustatyti aiškią įmonių ir švietimo įstaigų 
atsakomybę siekiant užtikrinti, kad darbe ar švietimo kontekste nebūtų susiduriama su 
diskriminacija dėl lyties; pabrėžia, kad švietimo ir kultūros tikslais turėtų būti 
naudojamas belytis dirbtinio intelekto ir robotų atvaizdas, nebent dėl kokios nors 
priežasties lytis būtų esminis veiksnys;

16. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto taikomųjų programų kūrimas ir diegimas švietimo, 
kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose svarbus renkant pagal lytį suskirstytus ir kitus 
su lygybe susijusius duomenis, be to, svarbu, kad neigiamą poveikį galintys daryti lyčių 
stereotipai ir šališkumas dėl lyties prireikus būtų šalinami taikant šiuolaikiškus mašinų 
mokymosi metodus, skirtus šališkumui šalinti;
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17. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis, 
siekiant pildyti duomenų rinkinius taip, kad būtų skatinama lygybė; taip pat ragina jas 
analizuoti surinktus duomenis ir įvertinti viešosios politikos, kuri įgyvendinama siekiant 
įtraukti lyčių aspektą, poveikį; akcentuoja išsamių, patikimų, laiku gautų, nešališkų, 
nediskriminacinių ir lyčiai atžvalgių duomenų naudojimo svarbą vystant dirbtinį 
intelektą;

18. ragina Komisiją į didelės rizikos taikomųjų dirbtinio intelekto programų 
reglamentavimo sistemą įtraukti švietimą, atsižvelgiant į tai, jog svarbu, kad švietimas 
toliau prisidėtų prie visuomenės gerovės, ir į tai, kad mokinių, studentų bei kitų 
besimokančiųjų duomenys jokiu būdu neskelbtini; pabrėžia, jog švietimo sektoriuje į šią 
diegimo veiklą turėtų būti įtraukiami pedagogai, besimokantieji ir platesnioji 
visuomenė, be to, turėtų būti atsižvelgiama į visų poreikius ir numatomą naudą, siekiant 
užtikrinti, kad dirbtinis intelektas būtų naudojamas tikslingai ir etiškai;

19. ragina Komisiją skatinti naudotis tokiomis ES programomis, kaip „Europos horizontas“, 
Skaitmeninės Europos programa ir „Erasmus+“, siekiant remti daugiadalykius 
mokslinius tyrimus, bandomuosius projektus, eksperimentus ir priemonių, įskaitant 
mokymus, kūrimą šališkumui dėl lyties dirbtinio intelekto srityje atpažinti bei 
visuomenės informavimo skatinimo kampanijas;

20. pabrėžia, kad būtina kurti įvairovės principu pagrįstas vystytojų ir inžinierių darbo 
grupes, kurios dirbtų išvien su pagrindiniais švietimo, kultūros ir audiovizualinio 
sektorių subjektais, siekiant užkirsti kelią netyčiniam šališkumo dėl lyties ir socialinio 
šališkumo įtraukimui į dirbtinio intelekto algoritmus, sistemas bei taikomąsias 
programas; akcentuoja būtinybę atsižvelgti į įvairiausias skirtingas teorijas, kuriomis 
remiantis iki šiol buvo ir ateityje toliau gali būti vystomas dirbtinis intelektas;

21. pabrėžia, jog faktas, kad būtina skirti deramą dėmesį siekiui šalinti šališkumą konkrečių 
grupių atžvilgiu ir jų diskriminaciją, įskaitant lyčių stereotipus, neturėtų stabdyti 
technologinės pažangos.



PE646.839v02-00 8/9 AD\1212584LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 10.9.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

28
3
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Noichl, Pina 
Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba 
i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, Christine Schneider, Jessica Stegrud, 
Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Maria da Graça Carvalho, Derk Jan Eppink, Elena Kountoura, Radka 
Maxová, Susana Solís Pérez



AD\1212584LT.docx 9/9 PE646.839v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28 +
PPE Maria da Graça Carvalho, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner

Renew Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

Verts/ALE Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun

GUE/NGL Elena Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop

NI Marco Zullo

3 -

ID Annika Bruna

ECR Derk Jan Eppink, Jessica Stegrud

4 0
ID Christine Anderson, Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri

ECR Margarita de la Pisa Carrión

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


