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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija prinċipju ċentrali tal-Unjoni Ewropea minqux fit-
Trattati, u għandha tiġi riflessa fil-politiki kollha tal-UE, inkluż fl-edukazzjoni, il-
kultura u s-settur awdjoviżiv, kif ukoll fl-iżvilupp ta' teknoloġiji bħall-Intelliġenza 
Artifiċjali (IA), peress li dawn huma mezzi ewlenin biex jinbidlu l-attitudnijiet u jiġu 
sfidati l-istereotipi u l-preġudizzji bbażati fuq il-ġeneru fin-normi soċjali eżistenti; billi 
l-iżvilupp tad-diġitalizzazzjoni u t-teknoloġiji bħall-IA qed jittrasformaw b'mod 
fundamentali r-realtà tagħna, u r-regolamentazzjoni tagħhom illum se tinfluwenza s-
soċjetajiet futuri tagħna bil-kbir; billi hemm bżonn li jiġi promoss approċċ iċċentrat fuq 
il-bniedem, ankrat fid-drittijiet tal-bniedem u l-etika għall-iżvilupp u l-użu tal-IA;

B. billi l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jipprojbixxi d-
diskriminazzjoni fuq firxa wiesgħa ta' raġunijiet u għandu jkun prinċipju ta' gwida; billi 
forom multipli ta' diskriminazzjoni m'għandhomx jiġu riprodotti fid-disinn, fl-input, fl-
iżvilupp u fl-użu tas-sistemi tal-IA bbażati fuq algoritmi bi preġudizzju bbażat fuq il-
ġeneru, jew fil-kuntesti soċjali li fihom jintużaw tali algoritmi;

C. billi l-esperjenzi tal-passat, speċjalment fl-oqsma tekniċi, urewna li l-iżviluppi u l-
innovazzjonijiet spiss huma bbażati prinċipalment fuq data tal-irġiel u li l-ħtiġijiet tan-
nisa mhumiex riflessi għalkollox; billi l-indirizzar ta' dawn il-preġudizzji jirrikjedi 
viġilanza akbar, soluzzjonijiet tekniċi u l-iżvilupp ta' rekwiżiti ċari ta' ekwità, obbligu ta' 
rendikont u trasparenza;

D. billi settijiet tad-data mhux kompluti u impreċiżi, in-nuqqas ta' data diżaggregata skont 
il-ġeneru u algoritmi skorretti jistgħu jiffalsifikaw l-ipproċessar ta' sistema tal-IA u 
jipperikolaw il-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-soċjetà; billi d-data dwar gruppi 
żvantaġġati u forom intersezzjonali ta' diskriminazzjoni għandhom it-tendenza li jkunu 
inkompleti u saħansitra assenti;

E. billi l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri, l-istereotipi u d-diskriminazzjoni jistgħu jinħolqu 
wkoll u jiġu replikati permezz tal-lingwa u l-immaġni mxerrda mill-midja u mill-
applikazzjonijiet li jaħdmu bl-IA; billi l-edukazzjoni, il-programmi kulturali u l-
kontenut awdjoviżiv għandhom influwenza konsiderevoli fit-tiswir tat-twemmin u tal-
valuri tan-nies u huma għodda fundamentali għall-ġlieda kontra l-istereotipi tal-ġeneri, 
għat-tnaqqis tad-distakk diġitali bejn il-ġeneri, u fl-istabbiliment ta' mudelli eżemplari 
b'saħħithom; billi jrid ikun stabbilit qafas etiku u regolatorju qabel ma jiġu implimentati 
soluzzjonijiet awtomatizzati għal dawn l-oqsma ewlenin fis-soċjetà;

F. billi x-xjenza u l-innovazzjoni jistgħu jġibu benefiċċji li jbiddlu l-ħajja, speċjalment 
għal dawk li huma l-aktar lura, bħan-nisa u l-bniet li jgħixu f'żoni remoti; billi l-
edukazzjoni xjentifika hija importanti biex jinkisbu ħiliet, xogħol deċenti u impjiegi tal-
futur, kif ukoll biex jitkissru l-istereotipi tal-ġeneri li jqisu dawn bħala oqsma 
stereotipikament maskili; billi x-xjenza u l-ħsieb xjentifiku huma essenzjali għall-
kultura demokratika, li min-naħa tagħha hija fundamentali għall-avvanz tal-ugwaljanza 
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bejn il-ġeneri;

G. billi n-nisa huma sottorappreżentati b'mod sinifikanti fis-settur tal-IA, kemm bħala 
kreaturi, żviluppaturi kif ukoll bħala konsumaturi; billi l-potenzjal sħiħ tal-ħiliet, l-
għarfien u l-kwalifiki tan-nisa fl-oqsma diġitali u tal-IA kif ukoll tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT), flimkien mat-taħriġ mill-ġdid tagħhom, jista' 
jikkontribwixxi biex tingħata spinta lill-ekonomija Ewropea; billi globalment 22 % biss 
tal-professjonisti tal-IA huma nisa; billi n-nuqqas ta' nisa fl-iżvilupp tal-IA mhux biss 
iżid ir-riskju ta' preġudizzju, iżda jċaħħad ukoll lill-UE minn diversità, talent, viżjoni u 
riżorsi, u għalhekk huwa ostaklu għall-innovazzjoni; billi d-diversità tal-ġeneru ssaħħaħ 
l-attitudnijiet femminili fit-timijiet u fil-prestazzjoni tat-tim u tiffavorixxi l-potenzjal 
għall-innovazzjoni kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat;

H. billi fl-UE mara waħda minn kull għaxra tkun diġà sofriet xi forma ta' vjolenza 
ċibernetika mill-età ta' 15-il sena, u l-fastidju ċibernetiku għadu joħloq tħassib fl-
iżvilupp tal-IA, inkluż fl-edukazzjoni; billi l-vjolenza ċibernetika spiss tkun diretta lejn 
in-nisa fil-ħajja pubblika, bħall-attivisti, il-politiċi nisa u personalitajiet pubbliċi oħra; 
billi l-IA u teknoloġiji emerġenti oħra jista' jkollhom rwol importanti fil-prevenzjoni tal-
vjolenza ċibernetika fuq in-nisa u l-bniet u fl-edukazzjoni tal-persuni;

I. billi l-UE qed tiffaċċja nuqqas bla preċedent ta' nisa fil-karrieri u fl-edukazzjoni tax-
Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika (STEM), meta jitqies li n-nisa 
jirrappreżentaw 52 % tal-popolazzjoni Ewropea, iżda huma biss wieħed minn kull tliet 
gradwati fis-suġġetti STEM;

J. billi minkejja x-xejra pożittiva fl-involviment u l-interess tan-nisa fl-edukazzjoni tas-
suġġetti STEM, il-perċentwali għadhom insuffiċjenti, speċjalment meta titqies l-
importanza tal-karrieri relatati mas-suġġetti STEM f'dinja dejjem aktar diġitalizzata;

1. Iqis li l-IA għandha potenzjal kbir ħafna biex tippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
dment li jiġu eliminati l-preġudizzju konxju u l-preġudizzju inkonxju; jenfasizza l-
ħtieġa ta' aktar sforzi regolatorji biex jiġi żgurat li l-IA tirrispetta l-prinċipji u l-valuri 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u n-nondiskriminazzjoni kif minquxa fl-Artikolu 21 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza tal-obbligu 
ta' rendikont, ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju differenzjat u trasparenti, u ta' monitoraġġ 
kontinwu ta' algoritmi kemm eżistenti kif ukoll ġodda u tar-riżultati tagħhom;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li l-organizzazzjonijiet tal-midja jiġu infurmati dwar il-parametri 
ewlenin tas-sistemi tal-IA bbażati fuq l-algoritmi li jiddeterminaw l-ikklassifikar u r-
riżultati tat-tiftix fuq pjattaformi ta' partijiet terzi, u li l-utenti jiġu infurmati dwar l-użu 
tal-IA fis-servizzi tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jingħataw is-setgħa li jistabbilixxu l-
parametri ta' privatezza tagħhom permezz ta' miżuri trasparenti u li jinftiehmu;

3. Ifakkar li l-algoritmi u l-IA għandhom ikunu "etiċi mid-disinn", mingħajr preġudizzju 
intrinsiku, b'mod li jiggarantixxi protezzjoni massima tad-drittijiet fundamentali;

4. Jappella għal politiki li għandhom l-għan li jżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa fl-oqsma 
relatati mas-suġġetti STEM, l-IA u s-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni, u għall-
adozzjoni ta' approċċ b'diversi livelli biex jiġi indirizzat id-distakk bejn il-ġeneri fil-
livelli kollha tal-edukazzjoni, b'enfasi partikolari fuq l-edukazzjoni primarja, kif ukoll l-
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impjieg fis-settur diġitali, filwaqt li tiġi enfasizzata l-importanza tat-taħriġ ta' 
aġġornament u t-taħriġ mill-ġdid;

5. Jirrikonoxxi li l-istereotipi tal-ġeneri, l-iskoraġġiment kulturali u n-nuqqas ta' 
sensibilizzazzjoni u promozzjoni ta' mudelli eżemplari femminili jxekklu u jaffettwaw 
b'mod negattiv l-opportunitajiet tal-bniet u tan-nisa fl-ICT, is-suġġetti STEM u l-IA u 
jwasslu għal diskriminazzjoni u inqas opportunitajiet għan-nisa fis-suq tax-xogħol; 
jenfasizza l-importanza li jiżdied l-għadd ta' nisa f'dawn is-setturi, li se jikkontribwixxi 
għall-parteċipazzjoni tan-nisa u l-emanċipazzjoni ekonomika, kif ukoll għat-tnaqqis tar-
riskji assoċjati mal-ħolqien tal-hekk imsejħa "algoritmi preġudikati";

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jixtru servizzi edukattivi, kulturali u 
awdjoviżivi mingħand fornituri li japplikaw il-bilanċ bejn il-ġeneri fuq il-post tax-
xogħol tagħhom, jippromwovu politiki u linji gwida dwar l-akkwist pubbliku li 
jistimulaw lill-kumpaniji jimpjegaw aktar nisa għall-impjiegi fl-oqsma STEM, u 
jiffaċilitaw id-distribuzzjoni ta' fondi lill-kumpaniji fis-settur edukattiv, is-settur 
kulturali u dak awdjoviżiv li jqisu l-kriterji tal-bilanċ bejn il-ġeneri;

7. Jenfasizza n-natura transsettorjali tad-diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru b'għeruq 
fondi fil-preġudizzju konxju jew inkonxju bbażat fuq il-ġeneru u manifestat fis-settur 
tal-edukazzjoni, ir-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-midja u r-reklamar fuq l-iskrin u barra 
mill-iskrin, u r-responsabbiltà kemm tas-settur pubbliku kif ukoll dak privat f'termini ta' 
reklutaġġ proattiv, żvilupp u żamma tat-talent femminili u t-trawwim ta' kultura 
kummerċjali inklużiva;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu l-aspetti etiċi, inkluż mill-
perspettiva tal-ġeneru, meta jiżviluppaw il-politika u l-leġiżlazzjoni tal-IA, u, jekk ikun 
meħtieġ, jadattaw il-leġiżlazzjoni attwali, inklużi wkoll il-programmi u l-linji gwida tal-
UE għall-użu tal-IA;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippromulgaw strateġija biex jippromwovu l-parteċipazzjoni 
tan-nisa fi studji u karrieri relatati mas-suġġetti STEM, l-ICT u l-IA fi strateġiji 
nazzjonali eżistenti rilevanti biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, filwaqt li tiġi 
definita mira għall-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi nisa fi proġetti STEM u tal-IA; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizza d-distakk bejn il-ġeneri fil-karrieri u l-edukazzjoni 
relatati mas-suġġetti STEM, l-ICT u l-IA, u tistabbilixxi dan bħala prijorità tal-Pakkett 
tal-Ħiliet Diġitali sabiex tiġi promossa l-preżenza tan-nisa fil-livelli kollha tal-
edukazzjoni, kif ukoll fit-taħriġ ta' aġġornament u t-taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-
xogħol;

10. Jirrikonoxxi li l-produtturi tas-soluzzjonijiet tal-IA jeħtiġilhom jagħmlu sforz akbar biex 
jittestjaw il-prodotti bir-reqqa sabiex jantiċipaw żbalji potenzjali li jħallu impatt fuq 
gruppi vulnerabbli; jitlob li tiġi intensifikata l-ħidma fuq għodda biex l-algoritmi jiġu 
mgħallma jirrikonoxxu mġiba inkwetanti tal-bniedem, u li tidentifika dawk l-elementi li 
l-aktar ta' spiss jikkontribwixxu għal mekkaniżmi diskriminatorji fil-proċessi ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet awtomatizzati tal-algoritmi;

11. Jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat li l-interessi tan-nisa li jesperjenzaw forom 
multipli ta' diskriminazzjoni u li huma parti minn gruppi emarġinati u vulnerabbli 
jitqiesu adegwatament u jiġu rappreżentati fi kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
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bi tħassib li l-gruppi emarġinati jirriskjaw li jsofru minn distakki teknoloġiċi, ekonomiċi 
u soċjali ġodda bl-iżvilupp tal-IA;

12. Jappella għal miżuri u leġiżlazzjoni speċifiċi biex tiġi miġġielda l-vjolenza ċibernetika; 
jenfasizza li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jipprovdu finanzjament xieraq 
għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tal-IA li jipprevjenu u jiġġieldu l-vjolenza ċibernetika u 
l-fastidju u l-isfruttament sesswali online diretti lejn in-nisa u l-bniet u jgħinu fl-
edukazzjoni taż-żgħażagħ; jappella għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' miżuri 
effettivi li jindirizzaw forom komuni u ġodda ta' fastidju online għall-vittmi fuq il-post 
tax-xogħol;

13. Jinnota li għall-iskop tal-analiżi tal-impatti tas-sistemi algoritmiċi fuq iċ-ċittadini, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-partijiet xierqa, b'mod partikolari r-riċerkaturi 
indipendenti, il-midja u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, filwaqt li tiġi rrispettata 
għalkollox il-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza tad-data; jinnota li l-
utenti jeħtiġilhom dejjem jiġu infurmati meta algoritmu jkun intuża biex tittieħed 
deċiżjoni dwarhom, b'mod partikolari meta d-deċiżjoni tkun relatata mal-aċċess għall-
benefiċċji jew ma' prodott;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu miżuri li jinkorporaw bis-sħiħ id-
dimensjoni tal-ġeneru, bħal kampanji ta' sensibilizzazzjoni, taħriġ u kurrikuli, li 
għandhom jipprovdu informazzjoni liċ-ċittadini dwar kif l-algoritmi joperaw, u l-impatt 
tagħhom fuq il-ħajja tagħhom ta' kuljum; jistedinhom ukoll irawmu mentalitajiet u 
kundizzjonijiet tax-xogħol ugwali bejn il-ġeneri li jwasslu għall-iżvilupp ta' prodotti 
teknoloġiċi u ambjenti tax-xogħol aktar inklużivi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiżguraw l-inklużjoni tal-ħiliet diġitali u t-taħriġ dwar l-IA fil-kurrikuli tal-
iskejjel u jagħmluhom aċċessibbli għal kulħadd, bħala mod li bih jingħalaq id-distakk 
diġitali bejn il-ġeneri; 

15. Jenfasizza l-ħtieġa ta' taħriġ għall-ħaddiema u l-edukaturi li jittrattaw l-IA biex 
jippromwovu l-kapaċità li biha jiġu identifikati u korretti l-prattiki diskriminatorji bejn 
il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol u fl-edukazzjoni, u l-ħtieġa li l-ħaddiema jiżviluppaw 
sistemi u applikazzjonijiet tal-IA biex tiġi identifikata u rrimedjata d-diskriminazzjoni 
bbażata fuq il-ġeneru fis-sistemi u l-applikazzjonijiet tal-IA li huma jiżviluppaw; jitlob 
li jiġu stabbiliti responsabbiltajiet ċari fil-kumpaniji u fl-istituzzjonijiet edukattivi biex 
jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru fuq il-post 
tax-xogħol jew fil-kuntest edukattiv; jenfasizza li l-immaġnijiet mingħajr ġeneru tal-IA 
u tar-robots għandhom jintużaw għal skopijiet edukattivi u kulturali, sakemm il-ġeneru 
ma jkunx fattur ewlieni għal xi raġuni;

16. Jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp u l-użu ta' applikazzjonijiet tal-IA fis-settur 
edukattiv, kulturali u awdjoviżiv fil-ġbir ta' data diżaggregata skont il-ġeneru u data 
oħra dwar l-ugwaljanza, u l-importanza tal-applikazzjoni ta' tekniki moderni ta' tagħlim 
awtomatiku għall-eliminazzjoni tal-preġudizzji, jekk ikun hemm bżonn, biex jiġu 
korretti l-istereotipi u l-preġudizzju bbażati fuq il-ġeneru li jista' jkollhom impatti 
negattivi; 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiġbru data diżaggregata skont il-ġeneru 
sabiex ifornu settijiet ta' data b'mod li jippromwovi l-ugwaljanza; jistedinhom ukoll biex 
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ikejlu l-impatt tal-politiki pubbliċi stabbiliti biex jinkorporaw id-dimensjoni tal-ġeneri 
billi janalizzaw id-data miġbura; jisħaq fuq l-importanza li tintuża data kompluta, 
affidabbli, f'waqtha, mhux preġudikata, mhux diskriminatorja u sensittiva għall-ġeneru 
fl-iżvilupp tal-IA;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-edukazzjoni fil-qafas regolatorju għal 
applikazzjonijiet tal-IA ta' riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi żgurat li l-
edukazzjoni tkompli tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku, kif ukoll is-sensittività għolja 
tad-data dwar l-istudenti ta' livelli varji u persuni oħra li jitgħallmu; jenfasizza li fis-
settur tal-edukazzjoni, dan l-użu tal-applikazzjonijiet tal-IA għandu jinvolvi lill-
edukaturi, lill-istudenti u lis-soċjetà fuq skala usa' u li jitqiesu l-ħtiġijiet ta' kulħadd u l-
benefiċċji mistennija sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u b'mod etiku;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ l-użu ta' programmi tal-UE bħal Orizzont Ewropa, 
Ewropa Diġitali u Erasmus+ biex tippromwovi riċerka multidixxiplinari, proġetti pilota, 
esperimenti u l-iżvilupp ta' għodod, inkluż it-taħriġ, għall-identifikazzjoni ta' 
preġudizzji bbażati fuq il-ġeneru fl-IA, kif ukoll kampanji ta' sensibilizzazzjoni għall-
pubbliku ġenerali;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu diversi timijiet ta' żviluppaturi u inġiniera biex jaħdmu 
flimkien mal-atturi ewlenin fis-settur edukattiv, is-settur kulturali u dak awdjoviżiv, 
biex jipprevjenu li l-preġudizzju bbażat fuq il-ġeneru u l-preġudizzju soċjali jiġu inklużi 
b'nuqqas ta' attenzjoni fis-sistemi u fl-applikazzjonijiet tal-IA; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
kkunsidrata l-varjetà ta' teoriji differenti li permezz tagħhom l-IA ġiet żviluppata sal-
lum u tista' tkompli tiġi avvanzata fil-futur;

21. Jinnota li l-fatt li tingħata attenzjoni xierqa biex jiġu eliminati l-preġudizzju u d-
diskriminazzjoni kontra gruppi partikolari, inklużi l-istereotipi tal-ġeneru, m'għandux 
iwaqqaf il-progress teknoloġiku.
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