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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że równouprawnienie płci jest podstawową zasadą Unii Europejskiej 
zapisaną w traktatach, i powinna ona znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, w tym w dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym, jak również w rozwoju technologii takich jak sztuczna inteligencja, 
czyli w głównych kanałach zmiany postaw i przełamywania stereotypów oraz 
uprzedzeń dotyczących płci w istniejących normach społecznych; mając na uwadze, że 
rozwój cyfryzacji i technologii takich jak sztuczna inteligencja w zasadniczy sposób 
zmienia naszą rzeczywistość, a sposób, w jaki są one obecnie regulowane, będzie miał 
znaczący wpływ na nasze społeczeństwo w przyszłości; mając na uwadze, że konieczne 
jest opowiedzenie się za podejściem ukierunkowanym na człowieka, które będzie 
zakorzenione w prawach człowieka oraz etycznym rozwoju i 
wykorzystywaniu sztucznej inteligencji;

B. mając na uwadze, że art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazuje 
dyskryminacji z wielu powodów i powinien stanowić zasadę przewodnią; mając na 
uwadze, że wielorakie formy dyskryminacji nie powinny być powielane przy 
projektowaniu, wprowadzaniu, rozwijaniu i wykorzystywaniu systemów sztucznej 
inteligencji w oparciu o dyskryminujące ze względu na płeć algorytmy, ani też w 
kontekstach społecznych, w których takie algorytmy są wykorzystywane;

C. mając na uwadze, że dotychczasowe doświadczenia, zwłaszcza w dziedzinach 
technicznych, pokazały nam, że rozwój i innowacje często opierają się głównie na 
danych dotyczących mężczyzn i że potrzeby kobiet nie są w pełni odzwierciedlone; 
mając na uwadze, że walka z takimi uprzedzeniami wymaga większej czujności, 
rozwiązań technicznych i opracowania jasnych wymogów dotyczących uczciwości, 
odpowiedzialności i przejrzystości;

D. mając na uwadze, że niekompletne i niedokładne zestawy danych, brak danych z 
podziałem na płeć oraz nieprawidłowe algorytmy mogą wypaczyć rozumowanie 
systemu sztucznej inteligencji i zagrozić osiągnięciu równości płci w społeczeństwie; 
mając na uwadze, że dane dotyczące grup w niekorzystnej sytuacji i 
międzysektorowych form dyskryminacji są z reguły niekompletne albo nawet nie 
istnieją;

E. mając na uwadze, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, stereotypy i 
dyskryminacja mogą również powstawać i być powielane za pomocą języka i obrazów 
rozpowszechnianych przez media oraz aplikacje opierające się na sztucznej inteligencji; 
mając na uwadze, że edukacja, programy kulturalne i treści audiowizualne mają 
znaczny wpływ na kształtowanie przekonań i wartości ludzi oraz stanowią podstawowe 
narzędzie zwalczania stereotypów związanych z płcią, zmniejszania przepaści cyfrowej 
między kobietami a mężczyznami i tworzenia silnych wzorów do naśladowania; mając 
na uwadze, że należy wprowadzić ramy etyczne i regulacyjne przed wdrożeniem 
zautomatyzowanych rozwiązań dla tych kluczowych obszarów społeczeństwa;
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F. mając na uwadze, że nauka i innowacje mogą przynieść korzyści zmieniające życie, 
zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej pozostają w tyle, na przykład dla kobiet i 
dziewcząt mieszkających w regionach oddalonych; mając na uwadze, że edukacja w 
dziedzinie nauk ścisłych jest istotna dla zdobycia umiejętności, godnej pracy i 
przyszłościowych zawodów, a także dla przełamania stereotypów dotyczących płci, 
według których dziedzina ta jest stereotypowo męska; mając na uwadze, że nauka i 
naukowy sposób myślenia są kluczowe dla kultury demokratycznej, która z kolei ma 
zasadnicze znaczenie dla umacniania równości płci;

G. mając na uwadze, że kobiety są zdecydowanie niewystarczająco reprezentowane w 
sektorze sztucznej inteligencji, zarówno jako twórczynie, programistki lub 
konsumentki; mając na uwadze, że pełen potencjał umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 
kobiet w dziedzinie technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji, jak również 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, wraz z ich przekwalifikowaniem, może 
przyczynić się do ożywienia gospodarki europejskiej; mając na uwadze, że jedynie 
22 % specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji to kobiety; mając na uwadze, że 
brak kobiet w pracach nad rozwojem sztucznej inteligencji nie tylko zwiększa ryzyko 
uprzedzeń, ale także pozbawia UE różnorodności, talentu, wizji i zasobów, a tym 
samym stanowi przeszkodę dla innowacji; mając na uwadze, że różnorodność płci 
wzmacnia poglądy płci żeńskiej w zespołach i zwiększa wydajność zespołów oraz 
sprzyja wykorzystywaniu potencjału innowacyjności w przedsiębiorstwach publicznych 
i prywatnych;

H. mając na uwadze, że w UE co dziesiąta kobieta powyżej 15 roku życia doświadczyła 
już jakiejś formy cyberprzemocy, a cybernękanie nadal stanowi problem w rozwoju 
sztucznej inteligencji, w tym w dziedzinie edukacji; mając na uwadze, że cyberprzemoc 
jest często skierowana wobec kobiet w życiu publicznym, takich jak aktywistki, kobiety 
zajmujące się polityką i inne osoby publiczne; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja i inne powstające technologie mogą odegrać ważną rolę w zapobieganiu 
cyberprzemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz w edukowaniu ludzi;

I. mając na uwadze, że UE boryka się z niespotykanym niedoborem kobiet w zawodach i 
edukacji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki, 
zważywszy, że kobiety stanowią 52 % populacji europejskiej, a tylko jedna trzecia 
absolwentów tych kierunków to kobiety;

J. mając na uwadze, że pomimo pozytywnej tendencji w zakresie zaangażowania i 
zainteresowania kobiet kształceniem w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, 
inżynierii i matematyki, odsetek ten pozostaje niewystarczający, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę znaczenie karier w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki w coraz bardziej cyfrowym świecie;

1. uważa, że sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w zakresie promowania 
równouprawnienia płci pod warunkiem, że wyeliminowane zostaną już istniejące, 
świadome i nieświadome uprzedzenia; podkreśla potrzebę dalszych działań 
regulacyjnych w celu zapewnienia przestrzegania przez sztuczną inteligencję zasad i 
wartości równouprawnienia płci i niedyskryminacji zapisanych w art. 21 Karty praw 
podstawowych; podkreśla ponadto znaczenie odpowiedzialności, zróżnicowanego i 
przejrzystego podejścia opartego na analizie ryzyka oraz stałego monitorowania 
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istniejących i nowych algorytmów oraz ich wyników;

2. podkreśla konieczność dopilnowania, by media były informowane o głównych 
parametrach systemów sztucznej inteligencji opartych na algorytmach, na których 
podstawie określa się kolejność i wyniki wyszukiwania wyświetlające się na 
platformach osób trzecich, oraz by użytkownicy byli informowani o użyciu sztucznej 
inteligencji do podejmowania decyzji w ramach usług oraz uprawnieni do określania 
swoich ustawień prywatności za pomocą przejrzystych i zrozumiałych środków;

3. przypomina, że algorytmy i sztuczna inteligencja powinny być projektowane etycznie, 
bez utrwalonych uprzedzeń, oraz w sposób gwarantujący maksymalną ochronę praw 
podstawowych;

4. wzywa do opracowania strategii politycznych ukierunkowanych na zwiększenie udziału 
kobiet w dziedzinach związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i 
matematyką oraz sztuczną inteligencją, a także do przyjęcia wielopoziomowego 
podejścia w celu rozwiązania problemu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia, ze szczególnym naciskiem na kształcenie 
podstawowe i zatrudnienie w sektorze cyfrowym, podkreślając przy tym znaczenie 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji;

5. uznaje, że stereotypy płciowe, kulturowe zniechęcanie oraz brak świadomości i 
promowania żeńskich wzorców do naśladowania ograniczają i wywierają negatywny 
wpływ na szanse dziewcząt i kobiet w dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki oraz 
sztucznej inteligencji, a także prowadzą do dyskryminacji kobiet i zmniejszają ich 
szanse na rynku pracy; podkreśla, że istotne znaczenie ma zwiększenie liczby kobiet w 
tych sektorach, co przyczyni się do udziału kobiet i upodmiotowienia ekonomicznego, 
jak również do zmniejszenia ryzyka związanego z tworzeniem tzw. „stronniczych 
algorytmów”;

6. zachęca Komisję i państwa członkowskie do nabywania usług edukacyjnych, 
kulturalnych i audiowizualnych od dostawców, którzy stosują zasady równowagi płci w 
swoich firmach, promowania zamówień publicznych, które zachęcałyby firmy do 
zatrudniania większej liczby kobiet i dziewcząt na stanowiskach w obszarach 
związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką oraz 
ułatwiania przydzielania środków finansowych przedsiębiorstwom z sektora edukacji, 
kultury i audiowizualnego, które uwzględniają kryteria równowagi płci;

7. podkreśla międzysektorowy charakter dyskryminacji ze względu na płeć, zakorzenionej 
w świadomych lub nieświadomych uprzedzeniach dotyczących płci, przejawiającej się 
w sektorze edukacji, przedstawianiu kobiet w mediach i reklamach na ekranie i poza 
nim, oraz podkreśla odpowiedzialność sektora publicznego i prywatnego za proaktywne 
rekrutowanie, rozwijanie i zatrzymywanie kobiecych talentów oraz zaszczepienie 
kultury korporacyjnej sprzyjającej włączeniu społecznemu;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia etycznych aspektów, w tym 
perspektywy płci, przy opracowywaniu polityki i prawodawstwa w zakresie sztucznej 
inteligencji oraz, w razie konieczności, do dostosowania obowiązującego 
prawodawstwa, w tym programów UE i wytycznych etycznych dotyczących stosowania 
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sztucznej inteligencji;

9. zachęca państwa członkowskie do przyjęcia strategii promującej udział kobiet w 
badaniach i zawodach związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i 
matematyką, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz sztuczną inteligencją 
w odpowiednich istniejących strategiach krajowych w celu osiągnięcia równości płci, 
określając cel dotyczący udziału kobiet naukowców w projektach w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki oraz sztucznej inteligencji; wzywa 
Komisję, by zajęła się różnicami w traktowaniu kobiet i mężczyzn w zawodach i 
edukacji w dziedzinach nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki, 
technologii informacyjno-komunikacyjnych i sztucznej inteligencji oraz uznała to za 
priorytet pakietu umiejętności cyfrowych w celu promowania obecności kobiet na 
wszystkich poziomach edukacji, a także w ramach podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
siły roboczej;

10. uznaje że producenci rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji muszą zwiększyć 
swoje wysiłki w kwestii wnikliwego testowania produktów w celu przewidzenia 
potencjalnych błędów uderzających we wrażliwe grupy społeczne; wzywa do 
intensyfikacji prac nad narzędziem uczącym algorytmy rozpoznawania niepokojących 
ludzkich zachowań, które pozwala na wskazywanie elementów najczęściej 
przyczyniających się do powstawania mechanizmów dyskryminujących w 
zautomatyzowanych procesach decyzyjnych algorytmów;

11. podkreśla znaczenie zadbania o to, by interesy kobiet doświadczających różnych form 
dyskryminacji oraz należących do zmarginalizowanych i znajdujących się w trudnej 
sytuacji grup były odpowiednio uwzględniane i reprezentowane w przyszłych ramach 
regulacyjnych; zauważa z zaniepokojeniem, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji 
grupy zmarginalizowane mogą doświadczyć nowych nierówności technologicznych, 
ekonomicznych i społecznych;

12. wzywa do przyjęcia konkretnych środków i przepisów prawnych w celu zwalczania 
cyberprzemocy; podkreśla, że Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić 
odpowiednie finansowanie na rzecz opracowania rozwiązań sztucznej inteligencji, które 
zapobiegają cyberprzemocy, molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu przez 
internet wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczają te zjawiska, a także pomagają w 
edukowaniu młodych ludzi; wzywa do opracowania i wdrożenia skutecznych środków 
mających na celu wyeliminowanie starych i nowych form molestowania przez internet 
ofiar w miejscu pracy;

13. zauważa, że do celów analizowania wpływu systemów algorytmicznych na obywateli 
dostęp do danych należy rozszerzyć na odpowiednie strony, w szczególności na 
niezależnych badaczy, media i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przy pełnym 
poszanowaniu unijnego prawa o ochronie danych i prywatności; zaznacza, że 
użytkownicy zawsze muszą być poinformowani o tym, że do podjęcia decyzji w ich 
sprawie został wykorzystany algorytm, szczególnie jeżeli to jest decyzja o dostępie do 
świadczeń czy jakiegoś produktu;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania środków w pełni 
uwzględniających aspekt płci, takich jak kampanie uświadamiające, szkolenia i 
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programy nauczania, które powinny dostarczać obywatelom informacji na temat 
sposobu działania algorytmów oraz ich wpływu na codzienne życie obywateli; ponadto 
wzywa je do opracowania uwzględniających równość płci sposobów myślenia i 
warunków pracy, które będą prowadzić do rozwoju produktów technologicznych i 
środowisk pracy bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia włączenia umiejętności cyfrowych i szkoleń w 
dziedzinie sztucznej inteligencji do szkolnych programów nauczania oraz do uczynienia 
ich dostępnymi dla wszystkich, jako sposobu na wyeliminowanie przepaści cyfrowej 
między płciami; 

15. podkreśla potrzebę szkolenia pracowników i edukatorów w dziedzinie sztucznej 
inteligencji w celu promowania zdolności do wykrywania i korygowania praktyk 
noszących znamiona dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i edukacji, jak 
również szkolenia pracowników zajmujących się projektowaniem systemów i aplikacji 
sztucznej inteligencji w celu wykrywania i eliminowania dyskryminacji ze względu na 
płeć w projektowanych przez nich systemach i aplikacjach sztucznej inteligencji; 
wzywa do ustanowienia jasnych obowiązków w przedsiębiorstwach oraz instytucjach 
edukacyjnych, by zapewnić wyeliminowanie w miejscu pracy lub w kontekście 
edukacyjnym dyskryminacji ze względu na płeć; podkreśla, że do celów edukacyjnych i 
kulturalnych należy wykorzystywać neutralne pod względem płci obrazy sztucznej 
inteligencji i robotów, chyba że z jakiegoś powodu płeć stanowi kluczowy czynnik;

16. podkreśla znaczenie opracowania i wdrożenia aplikacji sztucznej inteligencji w sektorze 
edukacji, kultury i audiowizualnym w zakresie gromadzenia segregowanych według 
kryterium płci danych i innych danych dotyczących równości oraz, w razie potrzeby, 
stosowania nowoczesnych i bezstronnych technik uczenia się maszyn, aby skorygować 
stereotypowe uprzedzenia dotyczące płci, które mogą mieć negatywne skutki; 

17. wzywa Komisję i państwa członkowskie do gromadzenia danych segregowanych 
według kryterium płci, by ująć je w zbiorach danych w sposób promujący równość; 
wzywa również Komisję i państwa członkowskie do mierzenia wpływu polityk 
publicznych, które zostały wprowadzone w celu uwzględniania aspektu płci, przez 
analizowanie zgromadzonych danych; podkreśla znaczenie wykorzystywania pełnych, 
wiarygodnych, aktualnych, wolnych od uprzedzeń, niedyskryminacyjnych i 
uwzględniających aspekt płci danych w rozwoju systemów sztucznej inteligencji;

18. wzywa Komisję do uwzględnienia edukacji w ramach regulacyjnych dotyczących 
zastosowań sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, z uwagi na to, jak ważne jest 
zapewnienie, by edukacja nadal służyła dobru publicznemu, oraz ze względu na wysoki 
stopień wrażliwości danych na temat uczniów, studentów i innych osób uczących się; 
zwraca uwagę, że aby zapewnić korzystanie ze sztucznej inteligencji w sposób zgodny z 
założonym celem i etyczny, we wprowadzanie jej do sektora edukacji należy 
angażować wychowawców, uczniów i ogół społeczeństwa oraz brać pod uwagę ich 
potrzeby i oczekiwane korzyści;

19. wzywa Komisję, by zachęcała do korzystania z programów unijnych takich jak 
„Horyzont Europa”, „Cyfrowa Europa” i Erasmus+ w celu promowania 
wielodyscyplinarnych badań, projektów pilotażowych, eksperymentów i rozwoju 
narzędzi, w tym szkoleń, służących identyfikacji uprzedzeń dotyczących płci w 
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sztucznej inteligencji, a także kampanii podnoszących świadomość, skierowanych do 
ogółu społeczeństwa;

20. podkreśla potrzebę utworzenia zróżnicowanych zespołów programistów i inżynierów 
współpracujących z głównymi podmiotami sektora edukacji, kultury i audiowizualnego, 
aby zapobiec nieumyślnemu włączeniu do algorytmów, systemów i aplikacji sztucznej 
inteligencji uprzedzeń ze względu na płeć lub społecznych; podkreśla potrzebę 
przeanalizowania różnych teorii, na podstawie których do tej pory rozwijano sztuczną 
inteligencję i które można by dalej rozwijać w przyszłości;

21. zaznacza, że należyte dbanie o eliminację uprzedzeń i dyskryminacji względem 
poszczególnych grup, w tym stereotypów dotyczących płci, nie powinno prowadzić do 
zahamowania postępu technologicznego.
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