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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât egalitatea de gen este un principiu fundamental al Uniunii Europene, consacrat 
în tratate, și ar trebui să se regăsească în toate politicile UE, inclusiv în domeniul 
educației, culturii și audiovizualului, precum și în dezvoltarea unor tehnologii precum 
inteligența artificială (IA), acestea fiind canale esențiale pentru schimbarea atitudinilor 
și combaterea stereotipurilor și a prejudecăților de gen în cadrul normelor sociale 
existente; întrucât dezvoltarea digitalizării și a tehnologiilor precum IA transformă 
fundamental realitatea noastră, iar reglementarea lor actuală va influența în mare măsură 
societățile noastre viitoare; întrucât pentru dezvoltarea și utilizarea IA este necesar să se 
pledeze pentru o abordare orientată spre om, întemeiată pe drepturile omului și pe etică;

B. întrucât articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE interzice discriminarea pe 
o gamă largă de motive și ar trebui să fie un principiu director; întrucât formele multiple 
de discriminare nu ar trebui reproduse la proiectarea, alimentarea, dezvoltarea și 
utilizarea sistemelor de IA pe baza unor algoritmi părtinitori din punctul de vedere al 
genului sau în contextele sociale în care acești algoritmi sunt utilizați;

C. întrucât experiențele anterioare, în special în domeniul tehnic, au arătat că evoluțiile și 
inovațiile se bazează adesea pe date masculine și că nevoile femeilor nu sunt pe deplin 
reflectate; întrucât abordarea acestor prejudecăți necesită o vigilență sporită, soluții 
tehnice și dezvoltarea unor cerințe clare de echitate, responsabilitate și transparență;

D. întrucât seturile de date incomplete și inexacte, lipsa unor date defalcate pe gen și 
algoritmii incorecți pot distorsiona procesarea unui sistem de IA și pot pune în pericol 
realizarea egalității de gen în cadrul societății; întrucât datele referitoare la categoriile 
sociale defavorizate și formele de discriminare intersecțională tind să fie incomplete și 
chiar să lipsească;

E. întrucât inegalitățile, stereotipurile și discriminările de gen pot fi create și reproduse și 
prin intermediul limbajului și al imaginilor diseminate de mass-media și de aplicațiile 
bazate pe IA; întrucât educația, programele culturale și conținutul audiovizual 
influențează considerabil modelarea convingerilor și valorilor oamenilor și constituie un 
instrument fundamental pentru combaterea stereotipurilor de gen, reducând decalajul de 
gen în sectorul digital și stabilind modele solide de urmat; întrucât trebuie instituit un 
cadru etic și de reglementare înainte de punerea în aplicare a unor soluții automatizate 
pentru aceste domenii-cheie în societate;

F. întrucât știința și inovarea pot aduce beneficii extrem de importante, în special pentru 
cei care au rămas în urmă cel mai mult, cum ar fi femeile și fetele care trăiesc în regiuni 
îndepărtate; întrucât educația în domeniul științei este importantă pentru dobândirea 
competențelor, găsirea unui loc de muncă decent și adaptarea la locurile de muncă ale 
viitorului, precum și pentru eliminarea stereotipurilor de gen potrivit cărora acest 
domeniu este destinat în mod tipic bărbaților; întrucât știința și gândirea științifică sunt 
esențiale pentru cultura democratică, aceasta având la rândul său un rol fundamental în 
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promovarea egalității de gen;

G. întrucât femeile sunt semnificativ subreprezentate în sectorul IA, atât în calitate de 
creatori, dezvoltatori, cât și de consumatori; întrucât întregul potențial al competențelor, 
cunoștințelor și calificărilor femeilor din domeniul digital și cel al IA, precum și în 
domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), alături de recalificarea lor, 
poate contribui la stimularea economiei europene; întrucât, la nivel mondial, doar 22 % 
dintre specialiștii din domeniul IA sunt femei; întrucât absența femeilor de la 
dezvoltarea IA nu doar crește riscul de prejudecăți, ci și privează UE de diversitate, 
talente, viziune și resurse, și constituie, prin urmare, un obstacol în calea inovării; 
întrucât diversitatea de gen potențează atitudinile feminine în echipe și performanțele 
echipelor și favorizează potențialul de inovare atât în sectorul public, cât și în cel privat;

H. întrucât, în UE, o femeie din zece a suferit deja de o formă de violență cibernetică de la 
vârsta de 15 ani, iar hărțuirea cibernetică rămâne o preocupare în dezvoltarea IA, 
inclusiv în educație; întrucât violența cibernetică este, adesea, îndreptată împotriva 
femeilor din viața publică, cum ar fi activistele, femeile politicieni și alte persoane 
publice; întrucât IA și alte tehnologii emergente pot juca un rol important în prevenirea 
violenței cibernetice împotriva femeilor și a fetelor și în educarea oamenilor;

I. întrucât UE se confruntă cu o subreprezentare fără precedent a femeilor în carierele și 
educația din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), având în 
vedere că femeile reprezintă 52 % din populația Europei, însă doar unul din trei 
absolvenți de STIM;

J. întrucât, în pofida tendinței pozitive de implicare și interes al femeilor față de educația 
în domeniul STIM, procentele rămân insuficiente, în special având în vedere importanța 
carierelor în domeniul STIM într-o lume din ce în ce mai digitalizată,

1. consideră că IA are un imens potențial de promovare a egalității de gen, cu condiția 
eliminării prejudecăților conștiente și inconștiente deja existente; subliniază necesitatea 
unor eforturi de reglementare suplimentare pentru a garanta că IA respectă principiile și 
valorile egalității de gen și nediscriminării, astfel cum sunt consacrate la articolul 21 din 
Carta drepturilor fundamentale; evidențiază, de asemenea, importanța răspunderii, a 
unei abordări bazate pe riscuri diferențiate și transparente și a monitorizării continue a 
algoritmilor existenți și noi și a rezultatelor lor;

2. subliniază că este necesar ca organizațiile mass-media să fie informate cu privire la 
principalii parametri ai sistemelor de IA bazate pe algoritmi care stabilesc ierarhizarea și 
rezultatele căutării pe platforme terțe, și ca utilizatorii să fie informați cu privire la 
utilizarea IA în serviciile de luare a deciziilor și să fie abilitați să își stabilească 
parametrii de confidențialitate prin intermediul unor măsuri transparente și ușor de 
înțeles;

3. reamintește că algoritmii și IA ar trebui să fie „etici de la stadiul conceperii”, fără 
prejudecăți încorporate, astfel încât să garanteze o protecție maximă a drepturilor 
fundamentale;

4. solicită politici menite să crească participarea femeilor în domeniile legate de STIM și 
IA și în sectorul inovării și cercetării, precum și adoptarea unei abordări pe mai multe 
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niveluri pentru a aborda decalajul de gen la toate nivelurile educației, punând un accent 
deosebit pe învățământul primar și ocuparea forței de muncă în sectorul digital și 
subliniind importanța perfecționării și a recalificării;

5. recunoaște că stereotipurile de gen, descurajarea culturală și lipsa de conștientizare și 
promovare a modelelor feminine de urmat reprezintă obstacole și afectează în mod 
negativ oportunitățile fetelor și femeilor în domeniile TIC, STIM și IA și conduc la 
discriminare și la un număr mai mic de oportunități pentru femei pe piața muncii; 
subliniază importanța creșterii numărului de femei în aceste sectoare, ceea ce va 
contribui la participarea femeilor și la capacitarea economică a acestora, precum și la 
reducerea riscurilor asociate cu crearea așa-numiților „algoritmi părtinitori”;

6. încurajează Comisia și statele membre să achiziționeze servicii educaționale, culturale și 
audiovizuale de la furnizori care aplică echilibrul de gen la locul de muncă, să 
promoveze politicile și orientările în materie de achiziții publice care stimulează 
întreprinderile să angajeze mai multe femei pentru locuri de muncă din domeniul STIM 
și să faciliteze distribuirea fondurilor către întreprinderile din sectoarele educațional, 
cultural și audiovizual care iau în considerare criteriile echilibrului de gen;

7. subliniază caracterul intersectorial al discriminării de gen, înrădăcinată în prejudecăți de 
gen conștiente sau inconștiente și manifestată în sectorul educației, portretizarea 
femeilor în mass-media și în publicitate pe ecran și în afara ecranului, precum și 
responsabilitatea sectorului public și privat în ceea ce privește recrutarea, dezvoltarea și 
păstrarea în mod proactiv a talentelor feminine și stimularea unei culturi organizaționale 
favorabile incluziunii;

8. invită Comisia și statele membre să aibă în vedere aspectele etice, inclusiv dintr-o 
perspectivă de gen atunci când elaborează politici și legislație în domeniul IA și, dacă 
este necesar, să adapteze legislația în vigoare, incluzând și orientări etice și programe 
ale UE pentru utillizarea IA;

9. încurajează statele membre să adopte, în cadrul strategiilor naționale relevante, o 
strategie pentru promovarea participării femeilor în studiile și carierele din domeniile 
STIM, TIC și IA, pentru a realiza egalitatea de gen, definind un obiectiv pentru 
participarea cercetătoarelor la proiectele din domeniul STIM și IA; îndeamnă Comisia 
să abordeze disparitatea de gen de la nivelul carierelor și învățământului din domeniile 
STIM, TIC și IA și să facă din acest lucru o prioritate în cadrul pachetului privind 
competențele digitale, pentru a promova prezența femeilor la toate nivelurile de 
învățământ, precum și în activitățile de perfecționare și recalificare a forței de muncă;

10. recunoaște că furnizorii de soluții IA trebuie să depună eforturi mai mari pentru a testa 
produsele în mod aprofundat, cu scopul de a anticipa posibilele erori care afectează 
grupurile vulnerabile; solicită intensificarea activității de elaborare a unui instrument 
care să învețe algoritmii să recunoască un comportament uman perturbator, care ar 
identifica elementele care contribuie cel mai frecvent la mecanisme discriminatorii în 
procesele automatizate de luare a deciziilor aferente algoritmilor;

11. subliniază importanța asigurării faptului că interesele femeilor care se confruntă cu 
multiple forme de discriminare și care aparțin unor grupuri marginalizate și vulnerabile 
sunt luate în considerare în mod adecvat și sunt reprezentate în orice cadru de 
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reglementare viitor; constată cu îngrijorare că, odată cu dezvoltarea IA, grupurile 
marginalizate riscă să se confrunte cu noi decalaje tehnologice, economice și sociale;

12. solicită adoptarea unor măsuri și a unei legislații specifice pentru combaterea violenței 
cibernetice; subliniază că Comisia și statele membre ar trebui să ofere finanțare 
adecvată pentru dezvoltarea unor soluții de IA care să prevină și să combată violența 
cibernetică și hărțuirea și exploatarea sexuală online îndreptată împotriva femeilor și a 
fetelor și să contribuie la educarea tinerilor; solicită dezvoltarea și punerea în aplicare a 
unor măsuri eficiente care să abordeze vechile și noile forme de hărțuire online pentru 
victimele de la locul de muncă;

13. constată că, în scopul analizării impactului sistemelor algoritmice asupra cetățenilor, 
accesul la date ar trebui extins la părțile adecvate, în special cercetătorii independenți, 
mass-media și organizațiile societății civile, respectând pe deplin dreptul Uniunii 
privind protecția datelor și confidențialitatea; subliniază că utilizatorii trebuie să fie 
întotdeauna informați atunci când a fost utilizat un algoritm pentru a lua o decizie în 
ceea ce-i privește, în special în cazul în care decizia se referă la accesul la beneficii 
economice sau la un produs;

14. invită Comisia și statele membre să conceapă măsuri care să incorporeze pe deplin 
dimensiunea de gen, cum ar fi campanii de sensibilizare, formare și programe de 
învățământ, care ar trebui să îi informeze pe cetățeni cu privire la modul în care 
funcționează algoritmii și cum le afectează viața de zi cu zi; le solicită, de asemenea, să 
promoveze mentalități și condiții de lucru de egalitate din punctul de vedere al genului, 
care să conducă la dezvoltarea unor produse tehnologice și a unor medii de lucru mai 
incluzive; îndeamnă Comisia și statele membre să asigure includerea competențelor 
digitale și a formării în domeniul IA în programele școlare și să le facă accesibile pentru 
toți, ca modalitate de a reduce decalajul de gen în sectorul digital; 

15. subliniază nevoia de a forma lucrătorii și educatorii care au de-a face cu IA, pentru a 
promova capacitatea de a identifica și a corecta practicile de discriminare de gen de la 
locul de muncă și din educație, precum și de a forma lucrătorii care dezvoltă sisteme și 
aplicații de IA pentru a identifica și elimina discriminarea de gen din sistemele și 
aplicațiile de IA pe care le dezvoltă; solicită stabilirea unor responsabilități clare în 
întreprinderi și în instituțiile de învățământ pentru a se asigura faptul că nu există 
discriminare de gen la locul de muncă sau în context educațional; subliniază că ar trebui 
utilizate imagini neutre din punctul de vedere al genului pentru IA și roboții folosiți în 
scopuri educaționale și culturale, cu excepția cazului în care genul constituie, dintr-un 
anumit motiv, un factor-cheie;

16. subliniază importanța de a dezvolta și utiliza aplicații de IA în sectoarele educațional, 
cultural și audiovizual pentru a colecta date defalcate în funcție de gen și alte date 
privind egalitatea, precum și, dacă este necesar, de a aplica tehnici moderne de învățare 
automată pentru a elimina prejudecățile, cu scopul de a corecta stereotipurile de gen și 
prejudecățile de gen ce ar putea avea efecte negative; 

17. îndeamnă Comisia și statele membre să colecteze date defalcate pe gen, pentru a 
completa seturile de date într-un mod care să promoveze egalitatea; le îndeamnă, de 
asemenea, să măsoare impactul politicilor publice instituite pentru a încorpora 
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dimensiunea de gen, analizând datele colectate; subliniază importanța utilizării unor 
date complete, fiabile, actuale, imparțiale, nediscriminatorii și care integrează 
perspectiva de gen în dezvoltarea IA;

18. invită Comisia să includă educația în cadrul de reglementare pentru aplicațiile de IA cu 
grad ridicat de risc, având în vedere că este important ca educația să contribuie, în 
continuare, la binele public și dat fiind caracterul deosebit de sensibil al datelor 
referitoare la elevi, studenți și alți cursanți; subliniază că, în sectorul educației, această 
implementare ar trebui să implice cadrele didactice, cursanții și societatea în sens larg și 
ar trebui să ia în considerare nevoile tuturor și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura faptul că IA este utilizată în mod rațional și etic;

19. invită Comisia să încurajeze utilizarea programelor UE precum Orizont Europa, Europa 
digitală și Erasmus+ pentru a promova cercetarea multidisciplinară, proiectele-pilot, 
experimentele și dezvoltarea de instrumente, inclusiv formarea, pentru identificarea 
prejudecăților de gen în domeniul IA, precum și a campaniilor de sensibilizare a 
publicului larg;

20. subliniază că este necesar să se creeze echipe variate de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze alături de actorii din sectoarele educațional, cultural și audiovizual, pentru a 
împiedica includerea accidentală a prejudecăților de gen sau sociale în algoritmii, 
sistemele și aplicațiile de IA; subliniază necesitatea de a analiza diversele teorii prin 
care IA a fost dezvoltată până în prezent și prin care aceasta s-ar putea dezvolta în 
continuare în viitor;

21. subliniază că acordarea unei atenții cuvenite pentru a elimina prejudecățile și 
discriminarea față de anumite grupuri, inclusiv stereotipurile de gen, nu ar trebui să 
oprească progresul tehnologic.
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