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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir Līgumos nostiprināts Eiropas Savienības pamatprincips un 
tā būtu jāatspoguļo visās ES politikas jomās, tostarp izglītībā, kultūrā un audiovizuālajā 
nozarē, kā arī tādu tehnoloģiju attīstībā kā mākslīgais intelekts (MI), kas ir galvenie 
kanāli attieksmes maiņai un stereotipu un ar dzimumu saistītu aizspriedumu apkarošanai 
esošajās sociālajās normās; tā kā digitalizācijas un tādu tehnoloģiju kā MI attīstība 
fundamentāli pārveido realitāti un to regulējums šodien būtiski ietekmēs mūsu 
sabiedrību nākotnē; tā kā MI izstrādē un izmantošanā ir jāatbalsta antropocentriska 
pieeja, kas balstīta uz cilvēktiesībām un ētiku;

B. tā kā ES Pamattiesību hartas 21. pants aizliedz visdažādāko veidu diskrimināciju un tam 
vajadzētu būt vienam no vadošajiem principiem; tā kā MI sistēmu plānošanā, 
ievadītajos datos, izstrādē un izmantošanā nebūtu jāreproducē daudzās diskriminācijas 
formas, kas balstītos uz dzimumaizspriedumainiem algoritmiem vai sociāliem 
kontekstiem, kuros šādus algoritmus izmanto;

C. tā kā līdzšinējā pieredze, jo īpaši tehniskajās jomās, ir parādījusi, ka izstrādes un 
inovācijas pamatā bieži vien ir dati, kas ir svarīgi vīriešiem, un ka sieviešu vajadzības 
netiek atspoguļotas pilnībā; tā kā šo aizspriedumu novēršanai ir vajadzīga lielāka 
piesardzība, tehniski risinājumi un skaidru prasību izstrāde attiecībā uz taisnīgumu, 
pārskatatbildību un pārredzamību;

D. tā kā nepilnīgas un neprecīzas datu kopas, pēc dzimuma sadalītu datu trūkums un 
kļūdaini algoritmi var izkropļot MI sistēmas apstrādi un apdraudēt dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanu sabiedrībā; tā kā dati par nelabvēlīgā situācijā esošām grupām un 
intersekcionālas diskriminācijas formām parasti ir nepilnīgi un to pat nav vispār;

E. tā kā dzimumu nevienlīdzība, stereotipi un diskriminācija var tikt radīti un replicēti arī 
ar plašsaziņas līdzekļu izplatīto valodu un attēliem un ar MI darbinātiem lietojumiem; tā 
kā izglītībai, kultūras programmām un audiovizuālajam saturam ir ievērojama ietekme 
uz cilvēku pārliecības un vērtību veidošanos un tas ir būtisks instruments, lai apkarotu 
dzimumu stereotipus, mazinātu digitālo plaisu starp dzimumiem un izveidotu spēcīgus 
paraugpiemērus; tā kā pirms automatizētu risinājumu īstenošanas šajās galvenajās 
sabiedrības jomās ir jāievieš ētikas un tiesiskais regulējums;

F. tā kā zinātne un inovācija var sniegt labumu, kas maina visu dzīvi, jo īpaši 
visatstumtākajiem, piemēram, sievietēm un meitenēm, kuras dzīvo nomaļos apgabalos; 
tā kā zinātniskā izglītība ir svarīga prasmju, pienācīga darba un darbvietu iegūšanai 
nākotnē, kā arī lai lauztu dzimumu stereotipus, saskaņā ar kuriem tā tiek uzskatīta par 
vīriešu jomu; tā kā zinātne un zinātniskā domāšana ir būtiska demokrātijas kultūrā, kas 
savukārt ir būtiska dzimumu līdztiesības veicināšanai;

G. tā kā MI nozarē sievietes ir ievērojami mazāk pārstāvētas gan kā radītājas, gan 
izstrādātājas, gan patērētājas; tā kā sieviešu prasmju, zināšanu un kvalifikāciju pilns 
potenciāls digitālajā un MI jomā, kā arī informācijas, komunikācijas un tehnoloģijas 
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jomā (IKT) kopā ar pārkvalifikāciju var veicināt Eiropas ekonomikas izaugsmi; tā kā 
pasaulē tikai 22 % MI speciālistu ir sievietes; tā kā sieviešu trūkums MI izstrādē ne tikai 
palielina aizspriedumu risku, bet arī atņem Eiropas Savienībai daudzveidību, talantus, 
redzējumu un resursus un tādējādi ir šķērslis inovācijai; tā kā dzimumu daudzveidība 
pastiprina sievietēm raksturīgo redzējumu komandās un komandu darbības rezultātos, 
kā arī veicina inovācijas potenciālu gan publiskajā, gan privātajā sektorā;

H. tā kā ES katra desmitā sieviete ir cietusi no kāda veida kibervardarbības jau no 15 gadu 
vecuma un kiberuzmākšanās joprojām rada bažas MI izstrādē, tostarp izglītībā; tā kā 
kibervardarbība bieži ir vērsta pret sievietēm sabiedriskajā dzīvē, piemēram, aktīvistēm, 
sievietēm politiķēm un publiskām personām; tā kā MI un citām jaunajām tehnoloģijām 
var būt svarīga nozīme kibervardarbības pret sievietēm un meitenēm novēršanā un 
cilvēku izglītošanā;

I. tā kā ES saskaras ar līdz šim nepieredzētu sieviešu trūkumu zinātnes, tehnoloģijas, 
inženierzinātņu un matemātikas (STEM) karjerās un izglītībā, ņemot vērā to, ka 
sievietes ir 52 % no Eiropas iedzīvotājiem, taču tikai viens no trim STEM absolventiem;

J. tā kā, neraugoties uz pozitīvo tendenci sieviešu iesaistīšanā STEM izglītībā un 
ieinteresēšanā par to, procentuāli sieviešu daļa joprojām ir nepietiekama, jo īpaši ņemot 
vērā ar STEM saistīto karjeru nozīmi arvien digitalizētākā pasaulē,

1. uzskata, ka MI ir liels potenciāls veicināt dzimumu līdztiesību ar nosacījumu, ka tiek 
novērsti jau esoši apzināti un neapzināti aizspriedumi; uzsver, ka ir vajadzīgi turpmāki 
regulatīvie centieni, lai nodrošinātu, ka MI ievēro dzimumu līdztiesības un 
nediskriminācijas principus un vērtības, kā noteikts Pamattiesību hartas 21. pantā; 
turklāt uzsver, cik svarīga ir pārskatatbildība, diferencēta un pārredzama uz risku 
balstīta pieeja un pašreizējo un jaunu algoritmu un to radīto rezultātu pastāvīga 
uzraudzība;

2. uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu organizācijām jābūt informētām par galvenajiem uz 
algoritmiem balstītu MI sistēmu parametriem, kas nosaka ranžēšanu un meklēšanas 
rezultātus trešo personu platformās, un lietotājiem jābūt informētiem par MI 
izmantošanu lēmumu pieņemšanas pakalpojumos un jāspēj noteikt savus privātuma 
parametrus, izmantojot pārredzamus un saprotamus rīkus;

3. atgādina, ka algoritmiem un MI vajadzētu būt a priori ētiskiem jau no projektēšanas 
posma bez “iebūvētiem” aizspriedumiem un tādiem, kas garantē pamattiesību 
maksimālu aizsardzību;

4. prasa izstrādāt politiku, kuras mērķis ir palielināt sieviešu līdzdalību jomās, kas saistītas 
ar STEM, MI un pētniecības un inovācijas nozari, un īstenot daudzlīmeņu pieeju, kura 
novērstu dzimumu nevienlīdzību visos izglītības līmeņos, īpašu uzsvaru liekot uz 
pamatizglītību, kā arī nodarbinātībā digitālajā nozarē, uzsverot prasmju pilnveides un 
pārkvalifikācijas nozīmi;

5. atzīst, ka dzimumu stereotipi, uzņēmību laupošas vides radīšana un informācijas 
trūkums par veiksmīgu sieviešu karjerām kavē un negatīvi ietekmē meiteņu un sieviešu 
iespējas IKT, STEM un MI jomā, kā arī noved pie diskriminācijas un mazāk iespējām 
darba tirgū; uzsver, ka ir svarīgi palielināt sieviešu skaitu šajās nozarēs, kas veicinās 
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sieviešu līdzdalību un ekonomisko iespēcināšanu, kā arī mazinās riskus, kuri saistīti ar 
tā saukto aizspriedumaino algoritmu izveidi;

6. mudina Komisiju un dalībvalstis iegādāties izglītības, kultūras un audiovizuālos 
pakalpojumus no pakalpojumu sniedzējiem, kas savā darba vietā ievēro dzimumu 
līdzsvaru, veicināt publiskā iepirkuma politiku un pamatnostādnes, kas mudina 
uzņēmumus STEM darba vietās pieņemt vairāk sieviešu, un atvieglot līdzekļu 
piešķiršanu tiem uzņēmumiem izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē, kas ņem 
vērā dzimumu līdzsvara kritērijus;

7. uzsver uz dzimumu balstītas diskriminācijas, kas sakņojas apzinātos vai neapzinātos 
aizspriedumos dzimuma dēļ un izpaužas izglītības nozarē, sieviešu atspoguļojumā 
plašsaziņas līdzekļos un reklāmās uz ekrāna un citur, starpnozaru raksturu un publiskā 
un privātā sektora pienākumu proaktīvi pieņemt darbā, attīstīt un paturēt talantīgas 
sievietes un iedzīvināt iekļaujošu uzņēmējdarbības kultūru;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis, izstrādājot MI politiku un tiesību aktus, ņemt vērā 
ētikas aspektus, tostarp no dzimumu līdztiesības viedokļa, un vajadzības gadījumā 
spēkā esošos tiesību aktus, tostarp ES programmas un ētikas nostādnes, pielāgot MI 
izmantošanai;

9. mudina dalībvalstis attiecīgajās nacionālajās stratēģijās īstenot tādu pieeju, kas veicina 
sieviešu līdzdalību STEM, IKT un ar MI saistītos pētījumos un karjerās, lai panāktu 
dzimumu līdztiesību, nosakot mērķi pētnieču līdzdalībai STEM un MI projektos; 
mudina Komisiju novērst dzimumu nevienlīdzību STEM, IKT un ar MI saistītajās 
karjerās un izglītībā un noteikt to par Digitālo prasmju paketes prioritāti, lai veicinātu 
sieviešu klātbūtni visos izglītības līmeņos, kā arī darbaspēka prasmju pilnveidē un 
pārkvalifikācijā;

10. atzīst, ka MI risinājumu ražotājiem jāpieliek lielākas pūles, lai rūpīgi pārbaudītu 
ražojumus nolūkā paredzēt iespējamās kļūdas, kas ietekmē neaizsargātās grupas; prasa 
vairāk strādāt pie instrumenta, kurš iemāca algoritmiem atpazīt satraucošu cilvēka 
uzvedību un tādējādi palīdz identificēt tos elementus, kuri visbiežāk veicina 
diskriminējošu mehānismu veidošanos algoritmu automatizētajos lēmumu pieņemšanas 
procesos;

11. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai jebkurā turpmākā tiesiskajā regulējumā tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas to sieviešu intereses, kuras saskaras ar dažādām 
diskriminācijas formām vai pieder marginalizētām vai neaizsargātām grupām; ar bažām 
norāda, ka, turpinoties MI attīstībai, marginalizētās grupas var saskarties ar jaunu 
tehnoloģisko, ekonomisko un sociālo segregāciju;

12. prasa veikt specifiskus pasākumus un pieņemt tiesību aktus kibervardarbības 
apkarošanai; uzsver, ka Komisijai un dalībvalstīm būtu jānodrošina pienācīgs 
finansējums tādu MI risinājumu izstrādei, ar kuriem novērš un apkaro kibervardarbību 
un seksuālu uzmākšanos un izmantošanu tiešsaistē, kas vērsta pret sievietēm un 
meitenēm, un palīdz izglītot jauniešus; prasa cietušo aizsardzībai darbavietā izstrādāt un 
veikt efektīvus pasākumus, kas novērš vecus un jaunus uzmākšanās veidus tiešsaistē;

13. norāda — lai analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz iedzīvotājiem, piekļuve datiem 
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būtu jānodrošina arī attiecīgām personām, jo īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzības un privātuma tiesību aktus; norāda, ka lietotāji vienmēr ir 
jāinformē, kad lēmuma pieņemšanā attiecībā uz viņiem ir izmantots algoritms, jo īpaši 
gadījumos, kad lēmums attiecas uz piekļuvi pakalpojumiem vai kādam produktam;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt pasākumus, kuros pilnībā būtu ņemta vērā 
dzimumu dimensija, piemēram, izpratnes veicināšanas kampaņas, apmācība un mācību 
programmas, kam būtu jāsniedz iedzīvotājiem informācija par algoritmu darbību un to 
ietekmi uz viņu ikdienas dzīvi; turklāt aicina tās iedzīvināt dzimumu līdztiesības kultūru 
un darba apstākļus, kuru rezultātā tiek izstrādāti iekļaujošāki tehnoloģiju produkti un 
veidojas iekļaujošāka darba vide; mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt digitālo 
prasmju un MI apmācības iekļaušanu skolu mācību programmās un padarīt tās 
pieejamas visiem, tādējādi novēršot digitālo plaisu starp dzimumiem;

15. uzsver nepieciešamību apmācīt darba ņēmējus un pedagogus, kas strādā ar MI, lai 
uzlabotu spēju identificēt un labot dzimumdiskriminējošas prakses darbavietā un 
izglītībā, un darba ņēmējus, kas izstrādā MI sistēmas un lietojumus, lai identificētu un 
novērstu diskrimināciju dzimuma dēļ to izstrādātajās MI sistēmās un lietojumos; aicina 
noteikt skaidrus pienākumus uzņēmumos un izglītības iestādēs, lai nodrošinātu, ka 
darbavietā vai izglītības iestādē netiek pieļauta diskriminācija dzimuma dēļ; uzsver, ka 
izglītības un kultūras nolūkos būtu jāizmanto bezdzimuma MI un robotu attēlojums, ja 
vien kāda iemesla dēļ dzimums nav būtisks faktors;

16. uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt un ieviest MI lietojumus izglītības, kultūras un 
audiovizuālajā nozarē, vācot pa dzimumiem sadalītus un citus līdztiesības datus, un cik 
svarīgi ir vajadzības gadījumā izmantot modernas no aizspriedumiem attīrītas 
mašīnmācīšanās metodes, lai novērstu dzimumu stereotipus un ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus, kam var būt negatīva ietekme;

17. mudina Komisiju un dalībvalstis vākt pa dzimumiem sadalītus datus, lai datu kopas 
ievadītu tādā veidā, kas veicina līdztiesību; turklāt aicina tās, analizējot savāktos datus, 
novērtēt, kāda ietekme ir publiskajai politikai, kas ieviesta ar mērķi iekļaut dzimumu 
līdztiesības aspektu; uzsver, ka MI izstrādē ir svarīgi izmantot pilnīgus, uzticamus, 
savlaicīgus, no aizspriedumiem brīvus, nediskriminējošus un dzimumsensitīvus datus;

18. aicina Komisiju iekļaut izglītību augsta riska MI lietojumu tiesiskajā regulējumā, ņemot 
vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt izglītības turpmāku ieguldījumu sabiedrības labā, kā arī 
ņemot vērā to, ka dati par skolēniem, studentiem un citiem izglītojamajiem ir ļoti 
sensitīvi; uzsver, ka izglītības nozarē šajā ieviešanā būtu jāiesaista pedagogi, 
izglītojamie un plašāka sabiedrība un jāņem vērā visu vajadzības un gaidāmie ieguvumi, 
lai nodrošinātu, ka MI tiek izmantots mērķtiecīgi un ētiski;

19. aicina Komisiju mudināt izmantot tādas ES programmas kā “Apvārsnis Eiropa”, 
“Digitālā Eiropa” un “Erasmus+”, lai veicinātu daudzdisciplīnu pētniecības, 
izmēģinājuma projektu, eksperimentu un rīku izstrādes, tostarp apmācības izmantošanu 
ar dzimumu saistītu aizspriedumu MI jomā apzināšanā, kā arī sabiedrības izpratnes 
veicināšanas kampaņās;

20. uzsver, ka ir jāveido dažādas izstrādātāju un inženieru komandas, kas strādātu kopā ar 
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galvenajiem izglītības, kultūras un audiovizuālās nozares aktoriem, lai novērstu to, ka 
MI algoritmos, sistēmās un lietojumos netīši tiek iekļauti ar dzimumu saistīti un sociāli 
aizspriedumi; uzsver, ka ir jāņem vērā dažādās teorijas, ar kuru palīdzību līdz šim ir 
izstrādāts MI un kuras nākotnē varētu attīstīt tālāk;

21. norāda, ka pienācīgām rūpēm izskaust aizspriedumus pret konkrētām grupām un šo 
grupu diskrimināciju, tostarp dzimumu stereotipus, nevajadzētu apturēt tehnoloģisko 
progresu.
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