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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det 
förslag till resolution som antas:

A. Jämställdhet är en av EU:s grundläggande principer. Jämställdheten är fastställd i 
fördragen och bör återspeglas i all EU-politik, däribland inom utbildning, kultur och den 
audiovisuella sektorn, samt vid utvecklingen av ny teknik såsom artificiell intelligens 
(AI), eftersom dessa är de viktigaste kanalerna för att förändra attityder och utmana 
stereotyper och ojämlikheter mellan könen i de befintliga sociala normerna. 
Digitaliseringen och utvecklingen av teknik som AI kommer att leda till grundläggande 
förändringar av vår verklighet, och hur dessa regleras i dag kommer att ha stor betydelse 
för våra samhällen i framtiden. Det behövs ett människocentrerat synsätt som är 
förankrat i mänskliga rättigheter och etik för utvecklingen och användningen av AI.

B. I artikel 21 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuds diskriminering på 
många olika grunder och denna artikel bör fungera som en vägledande princip. Det får 
inte vara så att olika former av diskriminering återkommer på grund av att man 
använder könsdiskriminerande algoritmer vid utformning, upplärning, utveckling och 
användning av AI-system eller i sociala sammanhang där sådana algoritmer används.

C. Tidigare erfarenheter, i synnerhet inom tekniska områden, har visat att utveckling och 
innovation ofta bygger på data från män och att kvinnors behov inte beaktas fullt ut. För 
att ta itu med denna snedvridning krävs bättre vaksamhet, tekniska lösningar och 
utveckling av tydliga krav på rättvisa, ansvarsskyldighet och transparens.

D. Ofullständig och felaktig data, brist på könssegregerad data och inkorrekta algoritmer 
kan leda till en snedvridning av AI-systemen och göra det svårare att nå jämställdhet i 
samhället. Data om missgynnade grupper och diskriminering på flera grunder tenderar 
att vara ofullständiga eller rent av saknas.

E. Ojämställdhet, stereotyper och diskriminering kan också skapas och spridas genom det 
språk och de bilder som sprids i medier och genom AI-drivna applikationer. Utbildning, 
kulturprogram och audiovisuellt innehåll har betydande effekter för att påverka 
människors uppfattningar och värderingar och är ett grundläggande verktyg för att 
bekämpa könsstereotyper, minska den digitala könsklyftan och upprätta starka 
förebilder. En etisk och rättslig ram måste införas innan man inför automatiska 
lösningar för dessa nyckelområden i samhället.

F. Forskning och innovation kan förändra livet för många människor, i synnerhet för dem 
som har halkat efter mest, däribland kvinnor och flickor som lever i avlägsna områden. 
Vetenskaplig utbildning behövs för att erhålla färdigheter, för anständigt arbete och för 
framtidens jobb, liksom för att få bukt med könsstereotyper som betraktar detta som 
stereotypt maskulina områden. Vetenskap och vetenskapligt tänkande är ett måste för en 
demokratisk kultur, som i sin tur är avgörande för att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män.
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G. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i AI-branscherna, både som skapare, utvecklare 
och konsumenter. Den fulla potentialen i kvinnors färdigheter, kunskaper och 
kvalifikationer inom digital teknik och AI kan, tillsammans med omskolning av 
kvinnor, bidra till att stimulera den europeiska ekonomin. Globalt sett är endast 22 % av 
alla yrkesverksamma inom AI kvinnor. Bristen på kvinnor i AI-utvecklingen ökar inte 
bara risken för snedvridning, utan berövar också EU mångfald, talang, visioner och 
resurser, och är därför ett hinder för innovation. En jämn könsfördelning förbättrar 
synen på kvinnor i arbetsgrupper, liksom arbetsgruppens arbete, och främjar 
innovationspotentialen inom både den offentliga och privata sektorn.

H. I EU har var tionde kvinna redan utsatts för någon form av nätvåld efter att hon fyllde 
15, och nättrakasserier är fortsatt ett stort problem vid AI-utvecklingen, inklusive inom 
utbildningen. Nätvåld drabbar ofta kvinnor i offentligen, såsom aktivister, kvinnliga 
politiker och andra offentliga personer. AI och andra nya tekniker kan spela en viktig 
roll i att förhindra nätvåld mot kvinnor och flickor och i att utbilda människor.

I. EU står inför en aldrig tidigare skådad brist på kvinnor som arbetar och gör karriär inom 
områdena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (de så kallade 
STEM-ämnena) eftersom kvinnor utgör 52 % av den europeiska befolkningen men bara 
en tredjedel av alla högskoleutbildande inom dessa ämnen.

J. Trots de positiva tendenserna när det gäller att öka kvinnors deltagande i och intresse 
för STEM-utbildningarna fortsätter andelen kvinnor att vara otillräcklig, i synnerhet 
eftersom STEM-relaterade karriärer får allt större betydelse i en allt mer digitaliserad 
värld.

1. Europaparlamentet anser att AI har stor potential att främja jämställdhet så länge redan 
befintlig medveten och omedveten snedvridning elimineras. Parlamentet understryker 
att det behövs ytterligare regleringar för att se till att AI respekterar principerna och 
värderingarna om jämställdhet och icke-diskriminering såsom anges i artikel 21 
i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet understryker dessutom vikten 
av ansvar för en differentierad och transparent riskbaserad metod och kontinuerlig 
övervakning av befintliga och nya algoritmer samt resultaten av dessa.

2. Europaparlamentet betonar att medieorganisationer måste informeras om 
huvudparametrarna för algoritmbaserade AI-system som styr rankingen och 
sökresultaten på tredjepartsplattformar, samt att användare måste få information om hur 
AI används i beslutstjänster och ha möjlighet att ställa in sina sekretessparametrar 
genom transparenta och begripliga åtgärder.

3. Europaparlamentet påminner om att algoritmer och AI ska ha inbyggd etik utan inbyggd 
snedvridning, på ett sätt som garanterar att grundläggande rättigheter skyddas fullt ut.

4. Europaparlamentet vill se en politik som riktar in sig på att öka kvinnors deltagande 
inom STEM-ämnena, AI och forskning och innovation, samt att man antar en 
flernivåstrategi för att åtgärda klyftan mellan kvinnor och män på alla utbildningsnivåer, 
med särskild tonvikt på grundskoleutbildningen och sysselsättningen i den digitala 
sektorn, vilket understryker betydelsen av kompetenshöjning och omskolning.



AD\1212584SV.docx 5/9 PE646.839v02-00

SV

5. Europaparlamentet erkänner att könsstereotyper, kulturella svårigheter och bristande 
medvetenhet liksom bristen på främjandet av kvinnliga förebilder hindrar och påverkar 
kvinnors och flickors möjligheter negativt vad gäller IKT, STEM och AI och leder till 
diskriminering och färre möjligheter för kvinnor på arbetsmarknaden. Parlamentet 
betonar vikten av att öka antalet kvinnor i dessa sektorer, då detta kommer att bidra till 
kvinnors deltagande och ekonomiska självständighet, samt till att minska riskerna för att 
så kallade snedvridna algoritmer skapas.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att köpa in 
utbildning, kultur och audiovisuella tjänster från leverantörer som arbetar för att nå en 
könsbalans på arbetsplatsen och främja en politik och riktlinjer inom offentlig 
upphandling som stimulerar företag att anställa fler kvinnor för STEM-arbetet och 
underlätta fördelningen av medel till företag inom utbildning, kultur och audiovisuella 
tjänster som tar hänsyn till kriterier för en jämn könsfördelning.

7. Europaparlamentet understryker den könsbaserade diskrimineringens 
sektorsöverskridande karaktär, som har sin grund i medvetna eller omedvetna fördomar 
om kvinnor och män och som visar sig inom utbildningssektorn, hur kvinnor 
porträtteras i medier och reklam, både digitalt och i andra format, och den offentliga och 
privata sektorns ansvar för att proaktivt rekrytera, utveckla och behålla kvinnliga 
talanger och uppmuntra en inkluderande företagskultur.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta etiska 
aspekter, inklusive ur ett jämställdhetsperspektiv, när man utvecklar politik och 
lagstiftning för AI, och att vid behov anpassa nuvarande lagstiftning, inklusive EU:s 
program och etiska riktlinjer, till användning av AI.

9. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att anta en strategi för att främja 
kvinnor i STEM-, IKT- och AI-relaterade studier och karriärer i relevanta, befintliga 
nationella strategier för att uppnå jämställdhet och fastställa mål för kvinnors deltagande 
inom STEM- och AI-projekt. Parlamentet uppmanar kommissionen med kraft att ta itu 
med klyftan mellan kvinnor och män när det gäller STEM-, IKT- och AI-relaterade 
karriärer och utbildningar, och att ange det som en prioriterad fråga i paketet om digitala 
färdigheter för att främja kvinnors deltagande på alla utbildningsnivåer, liksom i 
kompetenshöjningen och omskolningen av arbetskraften.

10. Europaparlamentet konstaterar att producenter av AI-lösningar måste anstränga sig mer 
för att testa produkter noggrant så att de kan förekomma potentiella fel som påverkar 
utsatta grupper. Parlamentet vill se en upptrappning av arbetet med att ta fram ett 
verktyg som lär algoritmer att känna igen störande mänskligt beteende, vilket skulle 
identifiera de element som oftast bidrar till diskriminerande mekanismer i algoritmernas 
automatiserade beslutsfattandeprocesser.

11. Europaparlamentet understryker vikten av att säkerställa att det som är viktigt för 
kvinnor som upplever multipla former av diskriminering och som tillhör 
marginaliserade och sårbara grupper, vederbörligen beaktas och representeras i alla 
framtida rättsliga ramar. Parlamentet noterar med oro att marginaliserade grupper 
riskerar att drabbas av nya tekniska, ekonomiska och sociala klyftor i och med 
utvecklingen av AI.
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12. Europaparlamentet efterlyser specifika åtgärder och lagstiftning för att bekämpa 
nätvåld. Parlamentet betonar att kommissionen och medlemsstaterna bör tillhandahålla 
lämplig finansiering för utveckling av AI-lösningar som förhindrar och bekämpar våld 
och sexuella trakasserier mot, samt sexuellt utnyttjande av, kvinnor och flickor på 
internet och hjälper till att utbilda ungdomar. Parlamentet vill se att effektiva åtgärder 
utvecklas och genomförs för att motverka gamla och nya former av nättrakasserier på 
arbetsplatsen.

13. Europaparlamentet noterar att för att analysera hur algoritmbaserade system påverkar 
medborgarna bör tillgången till data utökas till lämpliga parter, i synnerhet oberoende 
forskare, media och civilsamhällets organisationer, samtidigt som unionens dataskydd- 
och integritetslagstiftning till fullo respekteras. Parlamentet påpekar att användarna 
alltid måste informeras om när en algoritm har använts för att fatta ett beslut som gäller 
dem, i synnerhet när beslutet gäller tillgång till förmåner eller till en produkt.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utforma åtgärder 
som fullständigt beaktar jämställdheten, såsom upplysningskampanjer, utbildningar och 
läroplaner, vilka bör informera medborgarna om hur algoritmer fungerar och hur de 
påverkar deras vardag. Parlamentet uppmanar dem också att främja jämställdhetstänk 
och jämställda arbetsvillkor som leder till utvecklingen av mer inkluderande 
teknikprodukter och arbetsmiljöer. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att se till att digitala färdigheter och AI-utbildning inkluderas i 
skolornas läroplaner och görs tillgängliga för alla, som ett sätt att överbrygga den 
digitala klyftan mellan kvinnor och män. 

15. Europaparlamentet betonar behovet av utbildning för arbetstagare och utbildare på AI-
området för att göra det möjligt att identifiera och rätta till könsdiskriminerande 
metoder på arbetsplatser och inom utbildningen, och för att arbetstagare som utvecklar 
AI-system och AI-applikationer ska kunna identifiera och få bukt med 
könsdiskriminering i de system och applikationer som de utvecklar. Parlamentet vill 
också se att man fastställer tydliga ansvarsområden vid företag och 
utbildningsinstitutioner för att säkerställa att det inte förekommer någon 
könsdiskriminering på arbetsplatser och inom utbildningen. För utbildnings- och 
kulturändamål bör man använda könlösa bilder av AI och robotar, såvida inte kön är en 
avgörande faktor av något skäl.

16. Europaparlamentet understryker vikten av att ta fram och införa AI-applikationer inom 
utbildningen, kulturen och den audiovisuella sektorn för att samla in könssegregerad 
data och annan jämställdhetsdata, och att vid behov tillämpa modern 
maskininlärningsteknik för att undvika snedvridning och på så sätt korrigera 
könsstereotyper som kan få negativa effekter. 

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att samla 
in könssegregerad data för att fylla dataset på ett sätt som främjar jämställdhet. 
Parlamentet uppmanar dem också att mäta effekterna av de offentliga strategier som 
inrättats för att införliva jämställdhetsperspektivet genom att analysera de data som 
samlas in. Parlamentet betonar vikten av att använda komplett, tillförlitlig, uppdaterad, 
väntevärdesriktig, icke-diskriminerande och könsspecifik data i samband med 
utvecklingen av AI.
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18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera utbildning i regelverket för 
riskfyllda AI-tillämpningar med tanke på vikten av att säkerställa att utbildningen 
fortsätter att gynna det allmännas bästa och med tanke på att data om elever, studerande 
och andra inlärare innehåller känslig information. Parlamentet betonar att man vid 
införandet av dessa tillämpningar i utbildningssektorn bör involvera lärare, inlärare och 
samhället i stort samt ta hänsyn till allas behov och de förväntade fördelarna för att 
säkerställa att AI används på ett målmedvetet och etiskt ansvarsfullt sätt.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra användningen av EU-
program som Horisont Europa, programmet för ett digitalt Europa och Erasmus+ för att 
främja tvärvetenskaplig forskning, pilotprojekt, experiment och utveckling av verktyg 
inklusive utbildning, i syfte att identifiera könsbaserad snedvridning inom AI, och höja 
allmänhetens medvetenhet.

20. Europaparlamentet betonar behovet av mångfald bland utvecklare och ingenjörer som 
arbetar tillsammans med huvudaktörerna inom utbildningen, kulturen och den 
audiovisuella sektorn för att förhindra att snedvridning på grund av kön eller kultur 
oavsiktligt inkluderas i AI-algoritmer, AI-system och AI-applikationer. Parlamentet 
understryker att man måste beakta de många olika teorier som AI har utvecklats genom 
hittills och som kan utvecklas ytterligare i framtiden.

21. Europaparlamentet påpekar att vederbörlig omsorg för att få bort snedvridning och 
diskriminering mot vissa grupper, däribland könsstereotyper, inte bör stoppa de tekniska 
framstegen.
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