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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je enakost spolov temeljno načelo Evropske unije, zapisano v Pogodbah, in bi se 
morala odražati v vseh politikah EU, tudi v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem 
sektorju, pa tudi pri razvoju tehnologij, kot je umetna inteligenca, saj so to glavni kanali 
za spreminjanje odnosa ter premagovanje stereotipov in spolne pristranskosti v 
obstoječih družbenih normah; ker razvoj digitalizacije in tehnologij, kot je umetna 
inteligenca, korenito spreminja našo realnost in ker bo njihova ureditev danes močno 
vplivala na našo prihodnjo družbo; ker se je treba pri razvoju in uporabi umetne 
inteligence zavzemati za pristop, osredotočen na človeka, ki temelji na človekovih 
pravicah in etiki;

B. ker člen 21 Listine EU o temeljnih pravicah prepoveduje diskriminacijo iz 
najrazličnejših razlogov in bi moral biti vodilno načelo; ker se pri oblikovanju, vnosu, 
razvoju in uporabi sistemov umetne inteligence, ki temeljijo na spolno pristranskih 
algoritmih, ali v družbenih okoljih, v katerih se taki algoritmi uporabljajo, ne bi smele 
obnavljati najrazličnejše oblike diskriminacije;

C. ker so pretekle izkušnje, zlasti na tehničnih področjih, pokazale, da razvoj in inovacije 
pogosto temeljijo predvsem na podatkih moških in da potrebe žensk niso v celoti 
upoštevane; ker so za odpravo teh pristranskosti potrebni večja pozornost, tehnične 
rešitve in priprava jasnih zahtev za pravičnost, odgovornost in preglednost;

D. ker lahko nepopolni in netočni sklopi podatkov, pomanjkanje podatkov, razčlenjenih po 
spolu, in nepravilni algoritmi izkrivljajo obdelavo v sistemu umetne inteligence in 
ogrozijo doseganje enakosti spolov v družbi; ker so podatki o prikrajšanih skupinah in 
presečnih oblikah diskriminacije običajno nepopolni ali jih sploh ni;

E. ker neenakosti med spoloma, stereotipi in diskriminacija lahko nastajajo in se množijo 
tudi prek jezika in podob, ki jih razširjajo mediji in aplikacije, ki uporabljajo umetno 
inteligenco; ker izobraževanje, kulturni programi in avdiovizualne vsebine močno 
vplivajo na oblikovanje prepričanj in vrednot ljudi ter so temeljno orodje za boj proti 
spolnim stereotipom, zmanjšanje digitalnega razkoraka med spoloma in oblikovanje 
močnih vzornikov; ker je treba pred uvedbo avtomatiziranih rešitev za ta glavna 
področja v družbi vzpostaviti etični in regulativni okvir;

F. ker lahko znanost in inovacije prinesejo koristi, ki spreminjajo življenje, zlasti za tiste, 
ki so najbolj oddaljeni, kot so ženske in dekleta, ki živijo na oddaljenih območjih; ker je 
znanstveno izobraževanje pomembno za pridobivanje znanj in spretnosti, dostojno delo 
in delovna mesta prihodnosti, pa tudi za odpravljanje spolnih stereotipov, na podlagi 
katerih se to dojema kot tipično moško področje; ker sta znanost in znanstveno 
razmišljanje bistvena za demokratično kulturo, ki je po drugi strani temeljnega pomena 
za spodbujanje enakosti spolov;

G. ker so ženske bistveno slabše zastopane v sektorju umetne inteligence kot ustvarjalke, 
razvijalke ali potrošnice; ker lahko celotni potencial spretnosti, znanja in kvalifikacij, ki 
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jih imajo ženske na digitalnem področju, področju umetne inteligence in področju 
informacijske in komunikacijske tehnologij prispeva h krepitvi evropskega 
gospodarstva; ker ženske predstavljajo samo 22 % strokovnjakov na področju umetne 
inteligence v svetu; ker se zaradi nezadostnega števila žensk pri razvoju umetne 
inteligence povečuje tveganje za pristranskost, prav tako pa je EU prikrajšana za 
raznolikost, nadarjene ljudi, vizijo in vire, to pa ovira inovacije; ker raznolikost spolov 
krepi odnos žensk v ekipah in skupinski uspešnosti ter spodbuja inovacijski potencial v 
javnem in zasebnem sektorju;

H. ker je v EU ena od desetih žensk od 15. leta starosti že doživela kako obliko spletnega 
nasilja, spletno nadlegovanje pa je še vedno razlog za skrb pri razvoju umetne 
inteligence in v izobraževanju; ker so tarča spletnega nasilja pogosto ženske v javnem 
življenju, kot so aktivistke, političarke in druge javne osebnosti; ker imajo lahko umetna 
inteligenca in druge nastajajoče tehnologije pomembno vlogo pri preprečevanju 
spletnega nasilja nad ženskami in dekleti ter pri izobraževanju;

I. ker se EU sooča z neprimerljivim pomanjkanjem žensk na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), čeprav ženske predstavljajo 52 % 
evropskega prebivalstva, a le enega od treh diplomantov na teh področjih;

J. ker kljub pozitivnemu trendu vključevanja in zanimanja žensk za izobraževanje na 
področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ta odstotek ostaja 
premajhen, zlasti glede na pomen poklicnih poti na teh področjih v vse bolj 
digitaliziranem svetu;

1. meni, da ima umetna inteligenca velik potencial za spodbujanje enakosti spolov, če se 
odpravita že obstoječi zavestna in nezavedna pristranskost; poudarja, da je treba še 
naprej delati na področju regulative, da se bodo na področju umetne inteligence 
spoštovala načela in vrednote enakosti spolov in nediskriminacije, kot so zapisani v 
členu 21 Listine o temeljnih pravicah; poleg tega poudarja pomen odgovornosti ter 
različnega in preglednega pristopa, ki temelji na tveganju, ter stalnega spremljanja 
obstoječih in novih algoritmov in njihovih rezultatov;

2. poudarja, da morajo biti medijske organizacije seznanjene z glavnimi parametri 
sistemov umetne inteligence, ki temeljijo na algoritmih in določajo rezultate razvrščanja 
in iskanja na platformah tretjih strani, uporabniki pa morajo biti obveščeni o uporabi 
umetne inteligence v storitvah odločanja in imeti možnost, da s preglednimi in 
razumljivimi ukrepi določijo svoje parametre zasebnosti;

3. opozarja, da bi morali biti algoritmi in umetna inteligenca zasnovani etično brez 
vključene pristranskosti in na način, ki zagotavlja čim večje varstvo temeljnih pravic;

4. poziva k politikam za večjo udeležbo žensk na področjih naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike ter umetne inteligence, raziskav in inovacij, in k sprejetju 
pristopa na več ravneh, da bi odpravili razlike med spoloma na vseh ravneh 
izobraževanja s posebnim poudarkom na osnovnošolskem izobraževanju ter 
zaposlovanju v digitalnem sektorju, pri čemer opozarja na pomen izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja;

5. priznava, da spolni stereotipi, kulturne ovire ter premajhna ozaveščenost in 
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promoviranje vzornic ovirajo in negativno vplivajo na priložnosti deklet in žensk na 
področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike ter umetne inteligence ter vodijo v diskriminacijo in manj 
priložnosti za ženske na trgu dela; poudarja, da je treba v teh sektorjih povečati število 
žensk, kar bo prispevalo k udeležbi žensk in krepitvi njihovega ekonomskega položaja, 
pa tudi k zmanjšanju tveganj, povezanih z razvojem tako imenovanih pristranskih 
algoritmov;

6. spodbuja Komisijo in države članice, naj kupujejo izobraževalne, kulturne in 
avdiovizualne storitve od ponudnikov, ki na delovnem mestu skrbijo za uravnoteženo 
zastopanost spolov, spodbujajo politike in smernice za javna naročila, ki podjetja 
spodbujajo k zaposlovanju več žensk na delovna mesta na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike, ter spodbudijo razdeljevanje sredstev podjetjem 
v izobraževalnem, kulturnem in avdiovizualnem sektorju, ki upoštevajo merila 
uravnotežene zastopanosti spolov;

7. poudarja medsektorsko naravo diskriminacije na podlagi spola, ki izhaja iz zavestne ali 
nezavedne spolne pristranskosti in se kaže v izobraževalnem sektorju, prikazovanju 
žensk v medijih in oglaševanju na zaslonu in zunaj njega, ter odgovornost javnega in 
zasebnega sektorja v smislu proaktivnega zaposlovanja, razvoja in ohranjanja 
nadarjenih žensk ter spodbujanja vključujoče poslovne kulture;

8. poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju politik in zakonodaje o umetni 
inteligenci upoštevajo etične vidike in vidik spola in po potrebi prilagodijo veljavno 
zakonodajo, vključno s programi EU, ter etične smernice o uporabi umetne inteligence;

9. spodbuja države članice, naj uveljavijo strategijo, s katero bi v ustreznih obstoječih 
nacionalnih strategijah spodbujali udeležbo žensk na študijih in poklicnih poteh na 
področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, IKT in umetne 
inteligence, da bi uresničili enakost spolov, ter naj opredelijo cilj za sodelovanje 
raziskovalk v projektih na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike 
ter umetne inteligence; poziva Komisijo, naj obravnava razlike med spoloma na 
poklicnih poteh in v izobraževanju na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike, IKT in umetne inteligence ter naj to opredeli kot prednostno nalogo 
svežnja o digitalnih znanjih in spretnostih, da bi spodbudili prisotnost žensk na vseh 
ravneh izobraževanja ter pri izpopolnjevanju in prekvalificiranju delovne sile;

10. priznava, da morajo razvijalci rešitev umetne inteligence temeljiteje preizkušati izdelke, 
da bi predvideli morebitne napake, ki vplivajo na ranljive skupine; poziva, naj se več 
pozornosti nameni orodju, s katerim bi algoritme učili prepoznavanja motečega 
človeškega vedenja, da bi prepoznali tiste elemente, ki najpogosteje prispevajo k 
diskriminatornim mehanizmom v postopkih avtomatiziranega odločanja algoritmov;

11. poudarja, kako pomembno je, da bodo v vseh prihodnjih regulativnih okvirih ustrezno 
upoštevani in zastopani interesi žensk, ki doživljajo več oblik diskriminacije in 
pripadajo marginaliziranim ali ranljivim skupinam; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
lahko marginalizirane skupine zaradi razvoja umetne inteligence soočajo s 
tehnološkimi, gospodarskimi in družbenimi razlikami;

12. poziva k posebnim ukrepom in zakonodaji za boj proti spletnemu nasilju; poudarja, da 
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bi morale Komisija in države članice zagotoviti ustrezno financiranje za razvoj rešitev 
umetne inteligence, ki preprečujejo spletno nasilje in spolno nadlegovanje in 
izkoriščanje žensk in deklet na spletu ter se borijo proti njima in pomagajo pri 
izobraževanju mladih; poziva k pripravi in izvajanju učinkovitih ukrepov za odpravo 
starih in novih oblik spletnega nadlegovanja za žrtve na delovnem mestu;

13. ugotavlja, da bi bilo treba za analizo učinkov algoritemskih sistemov na državljane 
dostop do podatkov razširiti na ustrezne deležnike, zlasti neodvisne raziskovalce, 
medije in organizacije civilne družbe, pri tem pa v celoti spoštovati zakonodajo Unije o 
varstvu podatkov in zasebnosti; poudarja, da morajo biti uporabniki vedno obveščeni o 
uporabi algoritma za sprejemanje odločitev v zvezi z njimi, zlasti kadar se odločitev 
nanaša na dostop do ugodnosti ali proizvoda;

14. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo ukrepe, ki bodo v celoti vključevali 
razsežnost spola, kot so kampanje za ozaveščanje, usposabljanje in učni načrti, ki bi 
morali državljanom posredovati informacije o delovanju algoritmov in njihovem vplivu 
na vsakdanje življenje; nadalje jih poziva, naj spodbujajo spolno enakopravno miselnost 
in delovne pogoje, ki vodijo k razvoju bolj vključujočih tehnoloških izdelkov in 
delovnega okolja; poziva Komisijo in države članice, naj bodo digitalne spretnosti in 
znanja ter usposabljanje o umetni inteligenci vključeni v šolske učne načrte in da bodo 
dostopni vsem, s čimer bi odpravili digitalni razkorak med spoloma; 

15. poudarja, da je potrebno usposabljanje delavcev in učnega osebja, ki se ukvarjajo z 
umetno inteligenco, da se spodbudi prepoznavanje in odpravljanje diskriminacije na 
podlagi spola na delovnem mestu in v izobraževanju, ter delavcev, ki razvijajo sisteme 
in aplikacije umetne inteligence, da bi prepoznali in odpravili diskriminacijo na podlagi 
spola v sistemih in aplikacijah umetne inteligence, ki jih razvijajo; poziva k določitvi 
jasnih odgovornosti v podjetjih in izobraževalnih ustanovah, da bi preprečili 
diskriminacijo na podlagi spola na delovnem mestu ali v izobraževalnem okolju; 
poudarja, da bi bilo treba v izobraževalne in kulturne namene pri umetni inteligenci in 
robotih uporabljati podobe, ki ne izražajo spola, razen če je spol iz kakega razloga 
bistveni dejavnik;

16. poudarja, kako pomembni so razvoj in uvedba aplikacij umetne inteligence v 
izobraževalnem, kulturnem in avdiovizualnem sektorju za zbiranje po spolu 
razčlenjenih podatkov in drugih podatkov o enakosti ter po potrebi uporaba sodobnih 
tehnik strojnega učenja za odpravo pristranskosti, da bi odpravili spolne stereotipe in 
spolno pristranskost, ki imata lahko negativen vpliv; 

17. poziva Komisijo in države članice, naj zbirajo podatke, razčlenjene po spolu, da bi 
vnašali podatkovne nize na način, ki spodbuja enakost; prav tako jih poziva, naj z 
analizo zbranih podatkov izmerijo učinek javnih politik, sprejetih za vključitev 
razsežnosti spola; poudarja pomen uporabe popolnih, zanesljivih, pravočasnih, 
nepristranskih, nediskriminatornih podatkov, ki upoštevajo vidik spola, pri razvoju 
umetne inteligence;

18. poziva Komisijo, naj izobraževanje vključi v regulativni okvir za zelo tvegano uporabo 
umetne inteligence glede na to, da mora izobraževanje še naprej prispevati k javnemu 
dobremu, in glede na veliko občutljivost podatkov o učencih, študentih in drugih, ki se 
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izobražujejo; poudarja, da bi morala v izobraževalnem sektorju ta uvedba vključevati 
učno osebje, učence in širšo družbo, pri čemer bi bilo treba upoštevati njihove potrebe 
in pričakovane koristi, da bi umetno inteligenco uporabljali smiselno in etično;

19. poziva Komisijo, naj spodbuja uporabo programov EU, kot so Obzorje Evropa, 
Digitalna Evropa in Erasmus+, za spodbujanje multidisciplinarnih raziskav, pilotnih 
projektov, eksperimentov in razvoja orodij, vključno z usposabljanjem, za 
prepoznavanje spolne pristranskosti v umetni inteligenci ter za kampanje za ozaveščanje 
širše javnosti;

20. poudarja, da je treba ustanavljati raznolike skupine razvijalcev in inženirjev, ki bodo 
sodelovali z glavnimi akterji v izobraževalnem, kulturnem in avdiovizualnem sektorju, 
da ne bi spolne in kulturne pristranskosti nenamerno vključili v algoritme, sisteme in 
aplikacije umetne inteligence; poudarja, da je treba preučiti različne teorije, s pomočjo 
katerih se je doslej razvijala umetna inteligenca in bi jih lahko v prihodnje še nadgradili;

21. poudarja, da ustrezna skrbnost za odpravo predsodkov in diskriminacije določenih 
skupin, vključno s spolnimi stereotipi, ne bi smela zavirati tehnološkega napredka.
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