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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie cultuur 
en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat gendergelijkheid een grondbeginsel van de Europese Unie is dat 
verankerd is in de Verdragen en in alle beleidsdomeinen van de EU moet terugkomen, 
waaronder in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector, alsook bij de 
ontwikkeling van technologieën zoals kunstmatige intelligentie, aangezien deze 
domeinen een cruciale rol spelen bij het veranderen van de houding van mensen en het 
onderuithalen van stereotypen en gendervooroordelen in bestaande sociale normen; 
overwegende dat de digitalisering en de ontwikkeling van technologieën zoals 
kunstmatige intelligentie ons dagelijks leven fundamenteel veranderen en dat de manier 
waarop ze momenteel worden gereguleerd sterk van invloed zal zijn op de 
samenlevingen van morgen; overwegende dat gestreefd moet worden naar een op de 
mens gerichte aanpak die verankerd is in de mensenrechten en de ethische normen voor 
de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie;

B. overwegende dat discriminatie op een brede reeks gronden verboden is uit hoofde van 
artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; overwegende 
dat dit artikel een leidraad moet vormen; overwegende dat de verschillende vormen van 
discriminatie niet mogen doordringen tot de vormgeving, de invoergegevens en het 
gebruik van kunstmatig intelligente systemen die gebaseerd zijn op vanuit 
genderperspectief vertekende algoritmen, en evenmin tot de maatschappelijke contexten 
waarin deze algoritmen worden gebruikt;

C. overwegende dat ervaringen uit het verleden, met name op technisch gebied, hebben 
aangetoond dat ontwikkelingen en innovaties doorgaans overwegend op gegevens van 
mannelijke oorsprong worden gebaseerd en dat de behoeften van vrouwen niet volledig 
in acht worden genomen; overwegende dat het aanpakken van deze vertekening meer 
waakzaamheid en technische oplossingen vergt, evenals de ontwikkeling van duidelijke 
voorschriften op het gebied van eerlijkheid, verantwoordingsplicht en transparantie;

D. overwegende dat onvolledige en onnauwkeurige gegevensreeksen, een gebrek aan naar 
gender uitgesplitste gegevens en onjuiste algoritmen kunnen leiden tot verstoringen in 
de verwerkingsprocessen van kunstmatig intelligente systemen, waardoor de 
verwezenlijking van gendergelijkheid in de samenleving in het gedrang komt; 
overwegende dat gegevens met betrekking tot kansarme groepen en intersectionele 
vormen van discriminatie vaak onvolledig of überhaupt niet beschikbaar zijn;

E. overwegende dat genderongelijkheid, stereotypen en discriminatie bovendien tot stand 
kunnen komen via de taal en beelden die door de media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; overwegende dat het onderwijs, culturele programma’s 
en audiovisuele inhoud een aanzienlijke invloed hebben op de vorming van de 
opvattingen en waarden van mensen en fundamentele instrumenten vormen voor de 
doorbreking van genderstereotypen, de overbrugging van de digitale genderkloof en de 
totstandbrenging van sterke rolmodellen; overwegende dat er zowel een ethisch als een 
regelgevingskader moet worden vastgesteld voordat in deze belangrijke sectoren van de 
samenleving geautomatiseerde oplossingen worden toegepast;
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F. overwegende dat de wetenschap en innovaties zeker voor de meest achtergestelde 
groepen, zoals vrouwen en meisjes in afgelegen gebieden, baanbrekende voordelen met 
zich mee kunnen brengen; overwegende dat wetenschappelijk onderwijs niet alleen van 
belang is voor het verwerven van vaardigheden, het vinden van een goede baan en het 
vormgeven van de banen van morgen, maar bovendien helpt de genderstereotypen te 
doorbreken die het beeld schetsen dat dit domein bij uitstek geschikt is voor mannen; 
overwegende dat de wetenschap en wetenschappelijk denken ten grondslag liggen aan 
de democratische cultuur, die op zijn beurt van essentieel belang is voor de 
verwezenlijking van gendergelijkheid;

G. overwegende dat vrouwen niet alleen als vormgevers en ontwikkelaars, maar ook als 
consumenten sterk ondervertegenwoordigd zijn in de sectoren op het gebied van 
kunstmatige intelligentie; overwegende dat het volledige potentieel van de 
vaardigheden, kennis en kwalificaties van vrouwen op digitaal gebied en op het gebied 
van kunstmatige intelligentie en informatie- en communicatietechnologie (ICT), evenals 
hun omscholing, kan bijdragen aan de bevordering van de Europese economie; 
overwegende dat wereldwijd slechts 22 % van de mensen die werkzaam zijn op het 
gebied van kunstmatige intelligentie vrouw is; overwegende dat het gebrek aan 
betrokkenheid van vrouwen bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet 
alleen het risico op vertekening vergroot, maar de EU bovendien van diversiteit, talent, 
visies en middelen berooft en daarmee innovatie in de weg staat; overwegende dat 
genderdiversiteit de houding van teams ten aanzien van vrouwen evenals de 
teamprestaties bevordert en bovendien het innovatiepotentieel van zowel de overheids- 
als de private sector vergroot;

H. overwegende dat een op de tien vrouwen in de EU sinds de leeftijd van vijftien jaar in 
aanraking is geweest met een bepaalde vorm van cybergeweld en dat online-intimidatie 
nog altijd een probleem vormt bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, onder 
meer in het onderwijs; overwegende dat cybergeweld vaak gericht is tegen prominente 
vrouwen, zoals activisten, vrouwelijke politici en andere prominente figuren; 
overwegende dat kunstmatige intelligentie en andere opkomende technologieën een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de voorkoming van cybergeweld tegen vrouwen en 
meisjes, alsook bij voorlichting in dit verband;

I. overwegende dat de EU zich gesteld ziet voor een ongeëvenaard tekort aan vrouwen in 
beroepen en opleidingen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (“science, technology, engineering and mathematics” – STEM), aangezien de 
Europese bevolking voor 52 % uit vrouwen bestaat, maar niettemin slechts een op de 
drie afgestudeerden van STEM-opleidingen vrouw is;

J. overwegende dat de percentages ondanks de positieve trend in de betrokkenheid en 
interesse van vrouwen in STEM-opleidingen ontoereikend zijn, zeker met het oog op 
het belang van STEM-beroepen in een wereld die steeds sterker gedigitaliseerd raakt;

1. is van mening dat kunstmatige intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte metten wordt gemaakt met de reeds 
bestaande bewuste en onbewuste vertekening; benadrukt dat er verdere inspanningen 
moeten worden geleverd op regelgevingsgebied om ervoor te zorgen dat kunstmatige 
intelligentie de beginselen en waarden op het gebied van gendergelijkheid en non-
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discriminatie eerbiedigt, zoals verankerd in artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie; onderstreept voorts het belang van 
verantwoordingsplicht, een gedifferentieerde, transparante, op risico gebaseerde aanpak 
en permanent toezicht op zowel bestaande als nieuwe algoritmen en de uitvoer daarvan;

2. beklemtoont dat mediaorganisaties moeten worden geïnformeerd over de 
hoofdparameters van op algoritmen gebaseerde kunstmatig intelligente systemen die 
bepalen welke zoekresultaten op platforms van derden worden weergegeven en in welke 
volgorde deze worden weergegeven; onderstreept dat gebruikers in kennis moeten 
worden gesteld van het gebruik van kunstmatige intelligentie voor 
besluitvormingsdiensten en in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun 
privacyvoorkeuren op een transparante, begrijpelijke manier in te stellen;

3. herinnert eraan dat algoritmen en kunstmatige intelligentie ethisch moeten worden 
ontworpen, geen tekenen van vertekening mogen vertonen en de maximale bescherming 
van de grondrechten moeten waarborgen;

4. pleit voor beleidsmaatregelen die erop gericht zijn meer vrouwen aan te trekken voor de 
STEM-domeinen, kunstmatige intelligentie en onderzoek en innovatie; pleit bovendien 
voor de vaststelling van een meerlagige aanpak om de genderkloof in alle lagen van het 
onderwijs, in het bijzonder in het basisonderwijs, alsook van de werkgelegenheid in de 
digitale sector te overbruggen en daarbij de aandacht te vestigen op het belang van bij- 
en omscholing;

5. beaamt dat genderstereotypering, culturele ontmoediging en het gebrek aan bekendheid 
met en bevordering van vrouwelijke rolmodellen een belemmerend, negatief effect 
hebben op de kansen van meisjes en vrouwen op het gebied van ICT, STEM en 
kunstmatige intelligentie, en leiden tot discriminatie en minder kansen voor vrouwen op 
de arbeidsmarkt; beklemtoont dat het belangrijk is meer vrouwen voor deze gebieden 
aan te trekken om de deelname en de economische positie van vrouwen te bevorderen 
en het risico op totstandbrenging van vertekende algoritmen te verlagen;

6. spoort de Commissie en de lidstaten aan onderwijs-, culturele en audiovisuele diensten 
in te kopen bij aanbieders die binnen hun bedrijf werk maken van genderevenwicht, de 
vaststelling te bevorderen van beleid betreffende openbare aanbestedingen en 
richtsnoeren die bedrijven stimuleren meer vrouwen aan te nemen voor STEM-banen, 
en de verdeling van financiële middelen te faciliteren onder bedrijven in het onderwijs 
en in de culturele en audiovisuele sector die rekening houden met de criteria voor 
genderevenwicht;

7. vestigt de aandacht op de sectoroverschrijdende aard van discriminatie op grond van 
gender, die voortvloeit uit bewuste of onbewuste gendervooroordelen en is terug te zien 
in het onderwijs, in de manier waarop vrouwen in de media worden afgeschilderd en in 
online- en traditionele advertenties, en beklemtoont dat zowel de overheids- als de 
private sector de verantwoordelijkheid heeft om proactief vrouwelijke talenten aan te 
werven, op te leiden en te behouden, en een inclusieve bedrijfscultuur te 
verwezenlijken;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten bij de vaststelling van beleid en wetgeving op 
het gebied van kunstmatige intelligentie rekening te houden met ethische aspecten, 
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waaronder het perspectief van gendergelijkheid, en zo nodig de huidige wetgeving, met 
inbegrip van EU-programma’s en ethische richtsnoeren voor het gebruik van 
kunstmatige intelligentie, aan te passen;

9. spoort de lidstaten aan binnen bestaande nationale strategieën ter zake een strategie vast 
te stellen ter bevordering van de deelname van vrouwen aan onderzoeken en in 
beroepen op het gebied van STEM, ICT en kunstmatige intelligentie, om 
gendergelijkheid te verwezenlijken, en daarbij een streefcijfer vast te stellen voor de 
deelname van vrouwelijke onderzoekers aan projecten op het gebied van STEM en 
kunstmatige intelligentie; verzoekt de Commissie met klem de genderkloof in beroepen 
en opleidingen op het gebied van STEM, ICT en kunstmatige intelligentie aan te pakken 
en hieraan prioriteit toe te kennen in het kader van het pakket digitale vaardigheden, ter 
bevordering van de aanwezigheid van vrouwen op alle onderwijsniveaus, evenals bij de 
bij- en omscholing van de beroepsbevolking;

10. beaamt dat de producenten van kunstmatig intelligente oplossingen hun inspanningen 
moeten opvoeren wat het zorgvuldig testen van producten betreft, om te anticiperen op 
potentiële fouten die gevolgen kunnen hebben voor kwetsbare groepen in de 
samenleving; pleit voor de intensivering van de werkzaamheden in verband met de 
ontwikkeling van een instrument dat algoritmen leert verontrustende menselijke 
gedragingen te herkennen en het daarmee mogelijk maakt de elementen aan te wijzen 
die het vaakst aanleiding geven tot het ontstaan van discriminerende mechanismen in de 
geautomatiseerde besluitvormingsprocessen van algoritmen;

11. benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat naar behoren rekening wordt 
gehouden met de belangen van vrouwen die het slachtoffer zijn van verschillende 
vormen van discriminatie en vrouwen die tot gemarginaliseerde en kwetsbare groepen 
behoren, en dat deze belangen in een toekomstig regelgevingskader worden behartigd; 
stelt met bezorgdheid vast dat gemarginaliseerde groepen door de ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie het risico lopen om het slachtoffer te worden van nieuwe 
technologische, economische en maatschappelijke kloven;

12. pleit voor specifieke maatregelen en wetgeving ter bestrijding van cybergeweld; 
benadrukt dat de Commissie en de lidstaten moeten voorzien in passende financiering 
voor de ontwikkeling van kunstmatig intelligente oplossingen ter voorkoming en 
bestrijding van cybergeweld, seksuele intimidatie op het internet en uitbuiting ten 
aanzien van vrouwen en meisjes, en ter voorlichting van jongeren; pleit voor de 
vaststelling en invoering van doeltreffende maatregelen om bestaande en nieuwe 
vormen van online-intimidatie op de werkvloer tegen te gaan;

13. merkt op dat de toegang tot gegevens, met het oog op de analyse van de gevolgen van 
algoritmische systemen voor burgers, met volledige inachtneming van de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming en privacy moet worden verruimd tot passende partijen, 
en in het bijzonder tot onafhankelijke onderzoekers, media en maatschappelijke 
organisaties; benadrukt dat gebruikers altijd moeten worden geïnformeerd over het feit 
dat er bij het nemen van een besluit dat hen aangaat gebruik is gemaakt van een 
algoritme, zeker wanneer het gaat om een besluit in verband met toegang tot een 
uitkering of een bepaald product;
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14. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen uit te werken waarin de 
genderdimensie volledig in aanmerking wordt genomen, zoals 
bewustmakingscampagnes, opleidingen en curricula die ertoe dienen burgers te laten 
zien hoe algoritmen werken en wat ze in het dagelijks leven voor ons kunnen 
betekenen; pleit bovendien voor de bevordering van gendergelijke denkpatronen en 
arbeidsomstandigheden die leiden tot de ontwikkeling van inclusievere technologische 
producten en werkomgevingen; verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem ervoor 
te zorgen dat digitale vaardigheden en opleiding op het gebied van kunstmatige 
intelligentie in de curricula van scholen worden opgenomen; dringt er voorts op aan dat 
iedereen hier toegang toe krijgt, opdat de digitale genderkloof kan worden overbrugd; 

15. benadrukt dat werknemers en leerkrachten die zich bezighouden met kunstmatige 
intelligentie moeten worden opgeleid om ervoor te zorgen dat genderdiscriminerende 
praktijken op de werkvloer en in het onderwijs beter kunnen worden opgespoord en 
gecorrigeerd; onderstreept voorts dat ook de ontwikkelaars van kunstmatig intelligente 
systemen en toepassingen moeten worden opgeleid om ervoor te zorgen dat 
discriminatie op grond van gender kan worden opgespoord en verholpen in de systemen 
en toepassingen die zij ontwikkelen; pleit voor de vaststelling van duidelijke 
verantwoordelijkheden binnen bedrijven en onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen 
dat deze vrij zijn van discriminatie op grond van gender; beklemtoont dat in het 
onderwijs en in de culturele sector genderloze beelden van kunstmatige intelligentie en 
robots moeten worden gebruikt, tenzij gender om de een of andere reden een 
belangrijke rol speelt;

16. vestigt de aandacht op het belang van de ontwikkeling en uitrol van kunstmatig 
intelligente toepassingen in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector voor 
de verzameling van naar gender uitgesplitste gegevens en andere gegevens met 
betrekking tot gelijkheid, alsmede op het belang van de toepassing van moderne, 
machinaal lerende correctietechnieken voor de correctie van eventuele 
genderstereotypen en -vertekening, die negatieve gevolgen kunnen hebben; 

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem naar gender uitgesplitste gegevens te 
verzamelen om bij de invoer van gegevensreeksen gelijkheid te kunnen bevorderen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten bovendien de verzamelde gegevens te analyseren 
om het effect te beoordelen van het overheidsbeleid dat is ingevoerd ter opname van de 
genderdimensie; onderstreept hoe belangrijk het is om bij de ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie volledige, betrouwbare, tijdige, niet-vertekende, niet-
discriminerende en genderbewuste gegevens te gebruiken;

18. verzoekt de Commissie het onderwijs op te nemen in het regelgevingskader voor 
kunstmatig intelligente toepassingen met een hoge risicograad, aangezien moet worden 
gegarandeerd dat het onderwijs blijft bijdragen aan het algemeen belang en gezien de 
hoge gevoeligheid van gegevens met betrekking tot leerlingen, studenten en andere 
lerenden; benadrukt dat niet alleen leerkrachten en lerenden, maar ook de ruimere 
samenleving bij de uitrol van deze producten en diensten in het onderwijs moeten 
worden betrokken en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de behoeften van 
iedereen, alsook met de verwachte voordelen, om te waarborgen dat kunstmatige 
intelligentie doelbewust en ethisch wordt gebruikt;
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19. verzoekt de Commissie het gebruik van EU-programma’s zoals Horizon Europa, 
Digitaal Europa en Erasmus+ aan te sporen ter bevordering van multidisciplinair 
onderzoek, proefprojecten, experimenten en de ontwikkeling van hulpmiddelen, met 
inbegrip van opleidingen, voor het opsporen van gendervertekening in kunstmatige 
intelligentie, alsook bewustmakingscampagnes voor het grote publiek;

20. beklemtoont dat verschillende teams van ontwikkelaars en ingenieurs tot stand moeten 
worden gebracht om samen te werken met de belangrijkste actoren in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector om te voorkomen dat gender- en sociale 
vertekening onbedoeld doordringen tot kunstmatig intelligente algoritmen, systemen en 
toepassingen; benadrukt dat moet worden gekeken naar de verschillende theorieën aan 
de hand waarvan kunstmatige intelligentie tot op heden is ontwikkeld en in de toekomst 
verder kan worden uitgewerkt;

21. onderstreept dat zorgvuldigheid met betrekking tot het wegnemen van vertekening en 
discriminatie ten aanzien van specifieke groepen, met inbegrip van genderstereotypen, 
de vooruitgang op technologisch gebied niet in de weg mag staan.
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