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Pozměňovací návrh 1
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví;

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví; a ve vývoji 
přelomových technologií, jako je umělá 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví;

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví, přičemž to jsou 
klíčové kanály pro změnu postojů a 
zpochybnění stereotypů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví;

A. vzhledem k tomu, že rovnost a 
respektování rozdílů mezi ženami a muži 
je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví;

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
včetně oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví;

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 
zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit v oblastech politiky EU, zejména v 
oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a digitalizace zásadně mění 
naši realitu a základ, na němž se dnes 
utváří a reguluje, výrazně ovlivní naše 
budoucí společnosti; vzhledem k tomu, že 
nedostatečná rozmanitost při navrhování 
a financování umělé inteligence soustředí 
stále větší objem moci a kapitálu v rukou 
vybrané podskupiny lidí, což jsou obvykle 
bílí, bohatí, vysoce vzdělaní muži, zatímco 
ženy a diskriminované skupiny jsou 
zastoupeny nedostatečně; vzhledem k 
tomu, že vývoj umělé inteligence za těchto 
okolností s sebou nese vysoké riziko, že 
bude zachovávat, nebo dokonce zvyšovat 
genderové a jiné nerovnosti; vzhledem k 
tomu, že je třeba zasazovat se o přístup 
zaměřený na člověka, který by byl 
zakotven v oblasti lidských práv a etiky, 
pro vývoj a využívání umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je základní zásadou Evropské unie 



PE652.604v01-00 6/46 AM\1206605CS.docx

CS

zakotvenou ve Smlouvách a měla by se 
projevit ve všech oblastech politiky EU, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví, stejně jako ve 
vývoji přelomových technologií, jako je 
umělá inteligence; vzhledem k tomu, že ve 
stávajících sociálních normách v 
odvětvích, jako je vzdělávání, 
audiovizuální odvětví a kultura, přetrvává 
značná genderová předpojatost;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži a diskriminace na 
základě pohlaví se projevují i při 
navrhování, vytváření a používání 
systémů umělé inteligence (UI); vzhledem 
k tomu, že neúplné soubory údajů a 
podjatost mohou narušit argumentaci 
systému UI a ohrozit rovnost mezi ženami 
a muži ve společnosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži a diskriminace na 
základě pohlaví se projevují i při 

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži na základě pohlaví, 
stereotypy a nahromadění diskriminace 
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navrhování, vytváření a používání systémů 
umělé inteligence (UI); vzhledem k tomu, 
že neúplné soubory údajů a podjatost 
mohou narušit argumentaci systému UI a 
ohrozit rovnost mezi ženami a muži ve 
společnosti;

na základě rasy, etnického nebo 
sociálního původu, sexuální orientace, 
pohlavní identity a projevu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, statusu pobytu 
a zdravotního postižení se projevují i při 
navrhování, vytváření a používání systémů 
umělé inteligence (UI); vzhledem k tomu, 
že neúplné a nepřesné soubory údajů a 
podjatost narušují argumentaci systému UI 
a mohou vést k tomu, že algoritmy 
strojového učení povedou k nesprávným 
výstupům, a tím mohou ohrozit rovnost 
mezi ženami a muži ve společnosti; 
vzhledem k tomu, že údaje o 
znevýhodněných skupinách a 
meziodvětvových formách diskriminace 
jsou často neúplné, a dokonce chybí; 
vzhledem k tomu, že řešení těchto 
předpojatostí vyžaduje větší ostražitost, 
technická řešení a vypracování jasných 
požadavků na spravedlnost, odpovědnost a 
transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži a diskriminace na 
základě pohlaví se projevují i při 
navrhování, vytváření a používání systémů 
umělé inteligence (UI); vzhledem k tomu, 
že neúplné soubory údajů a podjatost 
mohou narušit argumentaci systému UI a 
ohrozit rovnost mezi ženami a muži ve 
společnosti;

B. vzhledem k tomu, že systémy umělé 
inteligence jsou ve stále větší míře 
vyvíjeny tak, aby byly stejné jako lidé, což 
je rovněž ovlivněno naší představou o 
rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že 
konstruktéři umělé inteligence upravují 
systémy umělé inteligence na základě 
vlastního vnímání lidí a světa zkušeností; 
vzhledem k tomu, že vývojáři systémů a 
aplikací umělé inteligence mají často 
podobný základ, jedná se většinou o muže, 
obvykle dobře placené, kteří často 
absolvovali stejnou technickou přípravu; 
vzhledem k tomu, že podíl žen a menšin 
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na vývoji systémů umělé inteligence je 
velmi nízký; vzhledem k tomu, že 
nerovnost mezi ženami a muži a 
diskriminace na základě pohlaví se 
projevují i při navrhování, vytváření a 
používání systémů umělé inteligence (UI); 
vzhledem k tomu, že neúplné soubory 
údajů a podjatost mohou narušit 
argumentaci systému UI a ohrozit rovnost 
mezi ženami a muži ve společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži a diskriminace na 
základě pohlaví se projevují i při 
navrhování, vytváření a používání systémů 
umělé inteligence (UI); vzhledem k tomu, 
že neúplné soubory údajů a podjatost 
mohou narušit argumentaci systému UI a 
ohrozit rovnost mezi ženami a muži ve 
společnosti;

B. vzhledem k tomu, že média a 
kulturní odvětví mají značný vliv na 
utváření víry, hodnot a vnímání reality, a 
jsou tak schopny udržovat a posilovat 
nerovnost mezi ženami a muži a 
diskriminaci na základě pohlaví 
prostřednictvím jejího projevu při 
navrhování, vytváření a používání systémů 
umělé inteligence (UI); vzhledem k tomu, 
že neúplné soubory údajů, nedostatek 
údajů rozlišených podle pohlaví a 
podjatost mohou narušit zpracování 
systému UI a ohrozit rovnost mezi ženami 
a muži ve společnosti dalším 
prohlubováním již existujících 
negativních genderových norem a 
stereotypů;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jadwiga Wiśniewska
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži a diskriminace na 
základě pohlaví se projevují i při 
navrhování, vytváření a používání systémů 
umělé inteligence (UI); vzhledem k tomu, 
že neúplné soubory údajů a podjatost 
mohou narušit argumentaci systému UI a 
ohrozit rovnost mezi ženami a muži ve 
společnosti;

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži a diskriminace na 
základě pohlaví se často nechtěně 
projevují i při navrhování, vytváření a 
používání systémů umělé inteligence (UI) 
na základě nezralých algoritmů a 
sociálních souvislostí, v nichž jsou tyto 
algoritmy používány, včetně historických 
vstupů; vzhledem k tomu, že neúplné nebo 
historické soubory údajů, které jsou 
předmětem podjatosti, a nesprávné 
algoritmy mohou narušit argumentaci 
systému UI a ohrozit rovnost mezi ženami 
a muži ve společnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži a diskriminace na 
základě pohlaví se projevují i při 
navrhování, vytváření a používání systémů 
umělé inteligence (UI); vzhledem k tomu, 
že neúplné soubory údajů a podjatost 
mohou narušit argumentaci systému UI a 
ohrozit rovnost mezi ženami a muži ve 
společnosti;

B. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži a diskriminace na 
základě pohlaví se projevují i při 
navrhování, vytváření, vývoji a používání 
systémů umělé inteligence (UI); vzhledem 
k tomu, že neúplné soubory údajů a 
podjatost mohou narušit argumentaci 
systému UI a ohrozit dosažení rovnosti 
mezi ženami a muži ve společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Annika Bruna, Virginie Joron
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům;

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základním nástrojem boje proti 
genderovým stereotypům, a proto musí být 
před zavedením automatizovaných řešení 
pro tato klíčová odvětví společnosti 
zavedeno jasné monitorování a etický a 
regulační rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Silvia Modig
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům;

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že genderové stereotypy 
se opakují, zejména v oblasti herního 
průmyslu a využívání digitálních 
zvukových asistentů; vzhledem k tomu, že 
vzdělávání, kulturní programy a 
audiovizuální obsah jsou základními 
nástroji boje proti genderovým 
stereotypům;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům;

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům a vytvářejí silné vzory;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
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Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům;

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům a digitální propasti mezi muži 
a ženami;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži rovněž vzniká a 
reprodukuje se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům;

C. vzhledem k tomu, že nerovnost 
mezi ženami a muži může rovněž vznikat a 
reprodukovat se prostřednictvím jazyka a 
vyobrazení šířených médii a aplikacemi, 
které umělou inteligenci využívají; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání, kulturní 
programy a audiovizuální obsah jsou 
základními nástroji boje proti genderovým 
stereotypům;

Or. pl

Pozměňovací návrh 20
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že věda a 
inovace mohou přinést výhody měnící 
život, zejména pro ty, kdo nejvíce 
zaostávají – jako jsou ženy a dívky žijící v 
odlehlých oblastech; vzhledem k tomu, že 
vzdělávání v oblasti vědy je důležité pro 
získání dovedností, důstojné práce a 
pracovních míst budoucnosti a pro 
prolomení genderových stereotypů, které 
je považují za obvykle mužské oblasti; 
vzhledem k tomu, že věda a vědecké 
myšlení jsou klíčem k demokratické 
kultuře, která je zase zásadní pro 
prosazování rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence by neměla být používána k 
ovlivňování názorů, vnímání nebo 
svobodné vůle jednotlivců jakýmkoli 
způsobem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
výrazně nedostatečně zastoupeny v 
odvětvích umělé inteligence, ať již jako 
tvůrkyně, nebo spotřebitelky; vzhledem k 
tomu, že plné využití potenciálu 
dovedností, znalostí a kvalifikace žen v 
oblastech, jako jsou digitalizace, umělá 
inteligence a IKT (informační a 
komunikační technologie), může přispět ke 
zvýšení dynamiky evropského 
hospodářství; vzhledem k tomu, že ženy 
představují pouze 22 % z osob pracujících 
celosvětově v odvětvích umělé inteligence; 
vzhledem k tomu, že nedostatek žen 
pracujících na vývoji umělé inteligence 
nejen zvyšuje riziko předpojatosti, ale 
současně i EU ochuzuje o talent, vize a 
zdroje, a představuje tak překážku pro 
inovace;

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
výrazně nedostatečně zastoupeny v 
odvětvích umělé inteligence, ať již jako 
tvůrkyně, vývojové pracovnice nebo 
spotřebitelky; vzhledem k tomu, že plné 
využití potenciálu dovedností, znalostí a 
kvalifikace žen v oblastech, jako jsou 
digitalizace, umělá inteligence a IKT 
(informační a komunikační technologie), 
může přispět ke zvýšení dynamiky 
evropského hospodářství; vzhledem k 
tomu, že ženy představují pouze 22 % z 
osob pracujících celosvětově v odvětvích 
umělé inteligence; vzhledem k tomu, že 
nedostatek žen pracujících na vývoji umělé 
inteligence nejen zvyšuje riziko 
předpojatosti, ale současně i EU ochuzuje o 
talent, vize a zdroje, a představuje tak 
překážku pro inovace; vzhledem k tomu, že 
genderová rozmanitost posiluje ženské 
přístupy v týmech a výkonnost týmů a 
podporuje potenciál inovací ve veřejných 
a soukromých společnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
výrazně nedostatečně zastoupeny v 
odvětvích umělé inteligence, ať již jako 
tvůrkyně, nebo spotřebitelky; vzhledem k 
tomu, že plné využití potenciálu 
dovedností, znalostí a kvalifikace žen v 
oblastech, jako jsou digitalizace, umělá 
inteligence a IKT (informační a 
komunikační technologie), může přispět ke 
zvýšení dynamiky evropského 
hospodářství; vzhledem k tomu, že ženy 

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
výrazně nedostatečně zastoupeny v 
odvětvích umělé inteligence, ať již jako 
tvůrkyně, nebo spotřebitelky; vzhledem k 
tomu, že plné využití potenciálu 
dovedností, znalostí a kvalifikace žen v 
oblastech, jako jsou digitalizace, umělá 
inteligence a IKT (informační a 
komunikační technologie), může přispět ke 
zvýšení dynamiky evropského 
hospodářství a zvýšit povědomí o 
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představují pouze 22 % z osob pracujících 
celosvětově v odvětvích umělé inteligence; 
vzhledem k tomu, že nedostatek žen 
pracujících na vývoji umělé inteligence 
nejen zvyšuje riziko předpojatosti, ale 
současně i EU ochuzuje o talent, vize a 
zdroje, a představuje tak překážku pro 
inovace;

potřebách žen v souvislosti s těmito 
nástroji; vzhledem k tomu, že ženy 
představují pouze 22 % z osob pracujících 
celosvětově v odvětvích umělé inteligence; 
vzhledem k tomu, že nedostatek žen 
pracujících na vývoji umělé inteligence 
nejen zvyšuje riziko předpojatosti, ale 
současně i EU ochuzuje o talent, vize a 
zdroje, a představuje tak překážku pro 
inovace;

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
výrazně nedostatečně zastoupeny v 
odvětvích umělé inteligence, ať již jako 
tvůrkyně, nebo spotřebitelky; vzhledem k 
tomu, že plné využití potenciálu 
dovedností, znalostí a kvalifikace žen v 
oblastech, jako jsou digitalizace, umělá 
inteligence a IKT (informační a 
komunikační technologie), může přispět ke 
zvýšení dynamiky evropského 
hospodářství; vzhledem k tomu, že ženy 
představují pouze 22 % z osob pracujících 
celosvětově v odvětvích umělé inteligence; 
vzhledem k tomu, že nedostatek žen 
pracujících na vývoji umělé inteligence 
nejen zvyšuje riziko předpojatosti, ale 
současně i EU ochuzuje o talent, vize a 
zdroje, a představuje tak překážku pro 
inovace;

D. vzhledem k tomu, že plné využití 
potenciálu dovedností, znalostí a 
kvalifikace žen v oblastech, jako jsou 
digitalizace, umělá inteligence a IKT 
(informační a komunikační technologie), 
může přispět ke zvýšení dynamiky 
evropského hospodářství; konstatuje, že 
ženy představují 22 % z osob pracujících 
celosvětově v odvětvích umělé inteligence; 
připomíná, že v oblasti umělé inteligence, 
stejně jako ve všech odvětvích činnosti, by 
kvantitativní místo žen nemělo 
představovat základní kritérium analýzy, 
ale mělo by vycházet ze svobodného 
výběru činnosti nebo nečinnosti ze strany 
žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
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Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
výrazně nedostatečně zastoupeny v 
odvětvích umělé inteligence, ať již jako 
tvůrkyně, nebo spotřebitelky; vzhledem k 
tomu, že plné využití potenciálu 
dovedností, znalostí a kvalifikace žen v 
oblastech, jako jsou digitalizace, umělá 
inteligence a IKT (informační a 
komunikační technologie), může přispět ke 
zvýšení dynamiky evropského 
hospodářství; vzhledem k tomu, že ženy 
představují pouze 22 % z osob pracujících 
celosvětově v odvětvích umělé inteligence; 
vzhledem k tomu, že nedostatek žen 
pracujících na vývoji umělé inteligence 
nejen zvyšuje riziko předpojatosti, ale 
současně i EU ochuzuje o talent, vize a 
zdroje, a představuje tak překážku pro 
inovace;

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
výrazně nedostatečně zastoupeny v 
odvětvích umělé inteligence, ať již jako 
tvůrkyně, nebo spotřebitelky; vzhledem k 
tomu, že plné využití potenciálu 
dovedností, znalostí a kvalifikace žen v 
oblastech, jako jsou digitalizace, umělá 
inteligence a IKT (informační a 
komunikační technologie), společně s 
jejich rekvalifikací, může přispět ke 
zvýšení dynamiky evropského 
hospodářství; vzhledem k tomu, že ženy 
představují pouze 22 % z osob pracujících 
celosvětově v odvětvích umělé inteligence; 
vzhledem k tomu, že nedostatek žen 
pracujících na vývoji umělé inteligence 
nejen zvyšuje riziko předpojatosti, ale 
současně i EU ochuzuje o talent, vize a 
zdroje, a představuje tak překážku pro 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že digitální 
hlasoví asistenti jsou programováni 
především jako mladé ženy; vzhledem k 
tomu, že společnosti dosahují zisku tím, že 
chtějí potěšit své zákazníky a 
ospravedlňují používání ženského hlasu 
tím, že zákazníci dávají přednost 
ženskému hlasu, a dosahují většího zisku 
tím, že využívají ženský hlas; vzhledem k 
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tomu, že výsledky výzkumu tento názor 
nepodporují; vzhledem k tomu, že se 
ukázalo, že digitální hlasoví asistenti 
reagují na zprávy srovnatelné se 
sexuálním obtěžováním často v menší 
míře; vzhledem k tomu, že reakce 
hlasových asistentů na sexuální 
obtěžování jsou založeny na jejich 
naprogramování; vzhledem k tomu, že 
naprogramované reakce hlasových 
asistentů na sexuální obtěžování udržují 
sexistický a zkreslený obraz žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že EU čelí 
mimořádnému nedostatku žen v profesní 
dráze a vzdělávání v oblasti přírodních 
věd, technologií, inženýrství a matematiky 
(STEM), neboť ženy představují 52 % 
evropské populace, ale tvoří pouze 
jednoho ze tří absolventů STEM; 
vzhledem k tomu, že navzdory pozitivnímu 
trendu zapojení žen do vzdělávání v 
oblasti STEM a jejich zájmu zůstávají tyto 
procentní podíly nedostatečné, zejména s 
ohledem na význam profesní dráhy v 
oblasti STEM ve stále digitalizovanějším 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner, 
Pina Picierno, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že zkušenosti z 
minulosti v mnoha technických oblastech, 
jako je lékařství, design bezpečnosti 
vozidel a další, nám ukázaly, že vývoj a 
inovace jsou často založeny převážně nebo 
výhradně na údajích týkajících se mužů a 
to má negativní dopady na ženy, včetně 
úmrtí[1].[1] D'Ignazio/Klein, Data 
Feminism, MIT Publications, březen 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že kybernetické 
obtěžování je i nadále velkým problémem 
rozvoje umělé inteligence ve vzdělávání, 
vzhledem k tomu, že značný počet lidí se 
během období COVID-19 stal obětí 
nových forem sexuálního a psychického 
obtěžování na internetu, včetně 
zoombombingu, stalkingu nebo hrozeb na 
internetu; vzhledem k tomu, že velká část 
pracovišť, včetně orgánů EU, nezavedla 
žádná opatření k řešení těchto nových 
forem sexuálního a psychického 
obtěžování;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že v Evropské 
unii byla jedna z deseti žen (10 %) ve věku 
od 15 let již postižena některou formou 
násilí na internetu; vzhledem k tomu, že 
násilí na internetu je často zaměřeno na 
ženy, které se odvažují vystoupit, jako jsou 
aktivistky, političky a další veřejné 
osobnosti; vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a další vznikající technologie 
mohou hrát důležitou úlohu při 
předcházení kybernetickým útokům na 
ženy a dívky a na osoby poskytující 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marco Zullo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

1. zdůrazňuje, že v odvětví vzdělávání 
by proces zavádění produktů a služeb, 
jejichž podstatou je umělá inteligence, 
mělo být doprovázeno přezkumem a 
aktualizacemi příslušných odvětvových 
pravidel a měli by do něj být zapojeni 
pedagogové, studenti a společnost obecně, 
přičemž je nutné zohledňovat jejich 
potřeby, skutečné možnosti a očekávaný 
přínos s cílem zajistit, že UI bude 
využívána adresně a eticky takovým 
způsobem, který zaručí maximální 
ochranu základních práv i to, že lidé 
budou mít nakonec vždy možnost 
kontrolovat a opravovat rozhodnutí 
systému; domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
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a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna již existující vědomá i 
nevědomá podjatost; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby 
shromažďovaly údaje rozlišené podle 
pohlaví s cílem vytvářet soubory údajů 
způsobem, který podporuje rovnost; dále 
naléhavě vyzývá Komisi, aby při 
posuzování, schvalování a provádění 
etických pokynů pro používání umělé 
inteligence zohlednila rovnost žen a 
mužů; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
umělá inteligence respektovala zásady a 
hodnoty rovnosti a zákazu diskriminace 
mezi ženami a muži a zákazu diskriminace 
osob LGBTI+ a příslušníků etnických 
menšin, zejména Romů a černých, 
domorodých a barevných lidí; zdůrazňuje 
rovněž význam přístupu založeného na 
posouzení rizik s ohledem jak na žádosti, 
tak na odvětví, v nichž se umělá 
inteligence používá, a zároveň 
soustavného sledování existujících a 
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nových algoritmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má potenciál podporovat rovnost žen a 
mužů, ale z regulačního hlediska je třeba 
vyvinout další a významné úsilí, aby se 
odstranila vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
diferencovaného a transparentního 
přístupu založeného na posouzení rizik, 
který by vycházel z potenciální újmy pro 
jednotlivce i pro společnost, a soustavného 
sledování existujících a nových algoritmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
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rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik, 
transparentnosti, odpovědnosti a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
umělá inteligence respektovala zásady a 
hodnoty rovnosti a zákazu diskriminace 
mezi ženami a muži; zdůrazňuje rovněž 
význam přístupu založeného na posouzení 
rizik a soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů; tyto algoritmy nesmí 
pod žádnou záminkou a žádným 
způsobem porušovat svobody a svobodnou 
vůli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
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inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů a na sledování výsledků 
jejich práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování existujících a 
nových algoritmů;

1. domnívá se, že umělá inteligence 
má velký potenciál podporovat rovnost žen 
a mužů za předpokladu, že bude současně 
odstraněna vědomá i nevědomá podjatost; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby umělá 
inteligence respektovala zásady a hodnoty 
rovnosti a zákazu diskriminace mezi 
ženami a muži; zdůrazňuje rovněž význam 
přístupu založeného na posouzení rizik a 
soustavného sledování jejich práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že umělá inteligence 
má sloužit svým uživatelům a neměla by 
být v žádném případě používána k měnění 
vnímání, způsobu myšlení nebo svobodné 
vůle jednotlivců;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví;

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví a zdůrazňuje význam zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace za tímto 
účelem; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prováděly politiky/pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek, které budou motivovat 
společnosti k tomu, aby zaměstnávaly více 
žen a dívek na pracovních místech v 
oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky; žádá Komisi a 
členské státy, aby prosazovaly minimální 
prahovou hodnotu počtu výzkumných 
pracovnic, které se stanou součástí 
projektů STEM a umělé inteligence; 
vybízí Komisi a členské státy, aby 
nakupovaly vzdělávací, kulturní a 
audiovizuální služby od poskytovatelů, 
kteří ve svých společnostech uplatňují 
genderovou vyváženost;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
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Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví;

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví; uznává, že genderové stereotypy, 
kulturní odrazování a nedostatečné 
povědomí a podpora modelů ženských rolí 
brání a negativně ovlivňují příležitosti 
dívek a žen v oblasti IKT, STEM a umělé 
inteligence a souvisejících studiích, 
profesní dráze a podnikání a vedou k 
diskriminaci a menšímu počtu příležitostí 
pro ženy na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví;

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví; a k podpoře kultury pracovišť na 
technologických pracovištích směrem k 
pracovním podmínkám a pracovním 
postupům zajišťujícím rovnost žen a 
mužů, což rovněž povede k vývoji 
inkluzivnějších technologických produktů 
a aplikací využívajících umělou 
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inteligenci, které budou lépe rozlišeny z 
hlediska pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví;

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví; zdůrazňuje, že je důležité zvýšit 
počet žen vyškolených a zaměstnaných v 
oblasti umělé inteligence, což přispěje k 
účasti žen na utváření reality a ke snížení 
rizik spojených s vytvářením tzv. 
„předpojatých algoritmů“;

Or. pl

Pozměňovací návrh 43
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, na boj proti sexismu, zejména 
v prostředí, jemuž dominují muži, jako je 
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mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví;

umělá inteligence a programování, a k 
přijetí víceúrovňového přístupu pro řešení 
rozdílů v účasti žen a mužů na všech 
úrovních vzdělávacího systému a v 
zaměstnání v rámci digitálního odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví;

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví; při respektování rozdílů ve 
volbách, které dělají muži a ženy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému se zvláštním důrazem na základní 
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odvětví; vzdělávání a v zaměstnání v rámci 
digitálního odvětví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) a umělé 
inteligence, a k přijetí víceúrovňového 
přístupu pro řešení rozdílů v účasti žen a 
mužů na všech úrovních vzdělávacího 
systému a v zaměstnání v rámci digitálního 
odvětví;

2. vyzývá k vytváření politik, které 
budou zaměřené na zvýšení účasti žen v 
oblastech týkajících se vědy, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM), umělé 
inteligence a odvětví výzkumu a inovací, a 
k přijetí víceúrovňového přístupu pro 
řešení rozdílů v účasti žen a mužů na všech 
úrovních vzdělávacího systému a v 
zaměstnání v rámci digitálního odvětví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 47
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Evropskou komisi, aby s 
ohledem na povinnost začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů a před 
veškerými dalšími právními předpisy nebo 
politikou vypracovala komplexní 
genderovou analýzu možných dopadů 
umělé inteligence ve všech odvětvích, 
včetně médií, kultury a vzdělávání, s cílem 
posoudit rizika a nastínit doporučení k 
nápravě případných negativních výsledků 
v oblasti rovnosti žen a mužů pro 
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jednotlivce i celou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje meziodvětvovou 
povahu diskriminace na základě pohlaví, 
která je založena na vědomé nebo 
nevědomé genderové podjatosti, která 
zahrnuje odvětví vzdělávání, zobrazování 
žen ve sdělovacích prostředcích a reklamu 
na obrazovce a mimo obrazovku a 
odpovědnost veřejného a soukromého 
sektoru za aktivní nábor, rozvoj a udržení 
talentu žen a za propagaci kultury 
podnikání podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při tvorbě politik a právních předpisů 
pohlížely na umělou inteligenci z hlediska 
rovnosti žen a mužů a aby v tomto směru v 
nutných případech upravily stávající právní 
předpisy, včetně programů EU;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při tvorbě politik a právních předpisů 
pohlížely na umělou inteligenci z hlediska 
rovnosti žen a mužů a aby v tomto směru v 
nutných případech upravily stávající právní 
předpisy, včetně programů EU; vybízí 
členské státy, aby přijaly strategii na 
podporu účasti žen ve studiích a profesích 
týkajících se STEM, IKT a umělé 
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inteligence v příslušných stávajících 
vnitrostátních strategiích pro dosažení 
rovnosti žen a mužů. Tyto strategie by se 
měly zaměřit mimo jiné na zvýšení 
rovnosti žen a mužů tím, že se soustředí 
na vzdělávání a kvalifikaci, lepší 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem, rovné příležitosti, zákaz 
diskriminace na trhu práce, zvyšování 
povědomí o genderové podjatosti ve všech 
příslušných odvětvích a zvyšování 
viditelnosti modelů rolí žen; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby řešila genderové 
rozdíly v profesích a vzdělávání v oblasti 
STEM, IKT a umělé inteligence a aby je 
stanovila jako prioritu balíčku týkajícího 
se digitálních dovedností s cílem podpořit 
účast žen na všech úrovních vzdělávání a 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 
pracovní síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při tvorbě politik a právních předpisů 
pohlížely na umělou inteligenci z hlediska 
rovnosti žen a mužů a aby v tomto směru v 
nutných případech upravily stávající 
právní předpisy, včetně programů EU;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při tvorbě politik a právních předpisů 
začlenily hledisko rovnosti žen a mužů do 
umělé inteligence a aby při vypracovávání 
politiky a právních předpisů systematicky 
posuzovaly dopad na rovnost žen a mužů; 
vyzývá, aby do budoucích nařízení a 
programů v oblasti umělé inteligence a 
programů týkajících se rovnosti žen a 
mužů byly začleněny cíle a požadavky na 
financování, vývoj a testování systémů 
umělé inteligence před jejich 
uplatňováním s cílem odstranit případnou 
diskriminaci nebo porušování jiných 
práv; za tímto účelem vyzývá k úpravě 



AM\1206605CS.docx 31/46 PE652.604v01-00

CS

stávajících právních předpisů, včetně 
programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při tvorbě politik a právních předpisů 
pohlížely na umělou inteligenci z hlediska 
rovnosti žen a mužů a aby v tomto směru v 
nutných případech upravily stávající 
právní předpisy, včetně programů EU;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při tvorbě politik a právních předpisů 
pohlížely na umělou inteligenci z hlediska 
rovnosti žen a mužů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při tvorbě politik a právních předpisů 
pohlížely na umělou inteligenci z hlediska 
rovnosti žen a mužů a aby v tomto směru v 
nutných případech upravily stávající právní 
předpisy, včetně programů EU;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při tvorbě politik a právních předpisů v 
oblasti umělé inteligence pohlížely na 
etické aspekty, a to i z hlediska rovnosti 
žen a mužů, a aby v tomto směru v nutných 
případech upravily stávající právní 
předpisy, včetně programů EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytly odpovídající finanční prostředky 
na programy, jejichž cílem je přilákat více 
dívek a žen ke studiu a práci v oblasti 
STEM; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zavedly programy na 
financování pro ženy a dívky, které 
zahajují projekty nebo společnosti 
související s umělou inteligencí v oblasti 
vzdělávání, kultury a v audiovizuálním 
odvětví; žádá Komisi a členské státy, aby 
společnostem působícím v odvětví 
vzdělávání, kultury a v audiovizuálním 
odvětví, které jsou vyvážené z hlediska 
rovnosti žen a mužů, poskytly 
privilegovaný přístup k finančním 
prostředkům; vybízí Komisi a členské 
státy, aby v rámci postupů zadávání 
veřejných zakázek v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví 
přezkoumaly kritéria výběru používaná ke 
kontrole, zda jsou podjatá s ohledem na 
muže; zdůrazňuje, že Komise a členské 
státy by měly poskytnout odpovídající 
finanční prostředky na rozvoj řešení v 
oblasti umělé inteligence, která by 
předcházela násilí na internetu vůči 
ženám a dívkám a bojovala proti nim a 
pomohla vzdělávat mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že producenti řešení v 
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oblasti umělé inteligence musí vyvinout 
větší úsilí o důkladné testování výrobků s 
cílem předvídat potenciální chyby, které 
mají dopad na zranitelné skupiny; vyzývá 
ke zintenzivnění práce na nástroji, který 
by vyučoval algoritmy s cílem rozpoznat 
narušení lidského chování, který by 
identifikoval ty prvky, které nejčastěji 
přispívají k diskriminačním 
mechanismům v automatizovaných 
rozhodovacích procesech algoritmů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 55
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby zájmy žen, které se potýkají s více 
formami diskriminace, 
marginalizovaných a zranitelných skupin 
byly odpovídajícím způsobem zohledněny 
a zastoupeny v každém budoucím 
regulačním rámci; se znepokojením 
konstatuje, že marginalizovaným 
skupinám hrozí, že budou zasaženy 
novými technologickými, hospodářskými 
a sociálními rozdíly souvisejícími s 
vývojem umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá k přijetí zvláštních opatření 
pro boj proti násilí na internetu; vyzývá k 
přijetí závazných legislativních opatření k 
boji proti těmto formám násilí a k podpoře 
členských států při vytváření nástrojů 
odborné přípravy pro policejní síly, soudní 
systém a odvětví informačních a 
komunikačních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že dokumentace 
systému produktového testování umělé 
inteligence by měla být volně přístupná a 
měla by dodržovat práva duševního 
vlastnictví, aby nevládní organizace a 
akademičtí pracovníci mohli provádět 
nezávislé audity; poukazuje na to, že 
uživatelé musí být vždy informováni, 
pokud byl algoritmus použit k přijetí 
rozhodnutí o nich, zejména pokud se 
rozhodnutí týká přístupu k výhodám nebo 
výrobku;

Or. pl

Pozměňovací návrh 58
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly politická opatření, která plně 
zapracují genderový rozměr, jako jsou 
např. osvětové kampaně, školení a školní 
osnovy, jež by měly občanům poskytovat 
informace o tom, jak fungují algoritmy a 
jaký je jejich vliv na jejich každodenní 
život;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly politická opatření, která plně 
zapracují genderový rozměr, jako jsou 
např. osvětové kampaně, školení a školní 
osnovy, jež by měly občanům poskytovat 
informace o tom, jak fungují algoritmy a 
jaký je jejich vliv na jejich každodenní 
život; zdůrazňuje, že by pro vzdělávací a 
kulturní účely měly být používány obrázky 
umělé inteligence a robotů bez pohlaví, 
pokud není pohlaví z nějakých důvodů 
klíčovým faktorem; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby do školních 
osnov začlenily digitální dovednosti a 
odbornou přípravu v oblasti umělé 
inteligence povinnou pro všechny jako 
způsob, jak odstranit rozdíly ve znalostech 
digitálních technologií mezi ženami a 
muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly politická opatření, která plně 
zapracují genderový rozměr, jako jsou 
např. osvětové kampaně, školení a školní 
osnovy, jež by měly občanům poskytovat 
informace o tom, jak fungují algoritmy a 
jaký je jejich vliv na jejich každodenní 
život;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly politická opatření, která plně 
zapracují genderový rozměr, jako jsou 
např. osvětové kampaně, školení a školní 
osnovy, jež by měly občanům poskytovat 
informace o tom, jak fungují algoritmy a 
jaký je jejich vliv na jejich každodenní 
život, a aby rozvíjely přístup založený na 
rovnosti žen a mužů a pracovní podmínky, 
které vedou k vývoji inkluzivnějších 
technologických produktů a pracovních 
prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly politická opatření, která plně 
zapracují genderový rozměr, jako jsou 
např. osvětové kampaně, školení a školní 
osnovy, jež by měly občanům poskytovat 
informace o tom, jak fungují algoritmy a 
jaký je jejich vliv na jejich každodenní 
život;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
občanům poskytovaly informace o tom, jak 
fungují algoritmy a jaký je jejich vliv na 
jejich každodenní život;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly politická opatření, která plně 
zapracují genderový rozměr, jako jsou 
např. osvětové kampaně, školení a školní 
osnovy, jež by měly občanům poskytovat 
informace o tom, jak fungují algoritmy a 
jaký je jejich vliv na jejich každodenní 
život;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly opatření, která plně zapracují 
genderový rozměr, jako jsou např. 
osvětové kampaně, školení a školní 
osnovy, jež by měly dotčeným občanům 
poskytovat informace o tom, jak fungují 
algoritmy a jaký je jejich vliv na jejich 
každodenní život;

Or. pl

Pozměňovací návrh 62
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. považuje za zásadní pro dosažení 
rovnosti žen a mužů vybudování 
komplexní sexuální výchovy a výchovy v 
oblasti vztahů, která zahrnuje boj proti 
kybernetickému násilí, sexuálnímu 
obtěžování na internetu a proti 
objektifikaci na internetu, 
hypersexualizaci a pohlavnímu 
vykořisťování žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet a 
zavádět aplikace UI v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví, aby 
byly shromažďovány přesnější údaje 
roztříděné podle pohlaví a případně 
používány moderní techniky strojového 
učení k odstranění podjatosti s cílem 
napravovat stereotypní genderovou 
podjatost, která může mít negativní 
dopady;

5. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet a 
zavádět aplikace UI v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví, aby 
byly shromažďovány přesnější údaje 
roztříděné podle pohlaví a případně 
používány moderní techniky strojového 
učení k odstranění podjatosti s cílem 
napravovat stereotypní genderovou 
podjatost, která může mít negativní 
dopady; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změřily dopad veřejných politik 
zavedených s cílem začlenit hledisko 
rovnosti žen a mužů prostřednictvím 
analýzy shromážděných údajů; 
zdůrazňuje, že při vývoji umělé inteligence 
je důležité používat objektivní 
a nediskriminační údaje, které jsou citlivé 
z hlediska rovnosti žen a mužů; 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby 
navrhování a používání umělé inteligence 
ve vzdělávacím, kulturním a 
audiovizuálním odvětví neznevýhodňovalo 
ženy a jejich životy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet a 
zavádět aplikace UI v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví, aby 
byly shromažďovány přesnější údaje 
roztříděné podle pohlaví a případně 
používány moderní techniky strojového 
učení k odstranění podjatosti s cílem 
napravovat stereotypní genderovou 
podjatost, která může mít negativní 
dopady;

5. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet a 
zavádět aplikace UI v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví, aby 
byly shromažďovány přesnější údaje 
roztříděné podle pohlaví a případně 
používány moderní techniky strojového 
učení k odstranění podjatosti s cílem 
napravovat stereotypní genderovou 
podjatost, která může mít negativní 
dopady; zdůrazňuje, že jeden z 
nejkritičtějších nedostatků umělé 
inteligence se týká různých typů 
předsudků, jichž je předmětem, jako je 
pohlaví, rasa nebo sexuální orientace, a to 
v důsledku již neodmyslitelných lidských 
předsudků;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet a 
zavádět aplikace UI v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví, aby 
byly shromažďovány přesnější údaje 
roztříděné podle pohlaví a případně 
používány moderní techniky strojového 

5. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet a 
zavádět aplikace UI v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví, aby 
byly shromažďovány přesnější údaje 
roztříděné podle pohlaví a jiné údaje z 
oblasti rovnosti a případně používány 
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učení k odstranění podjatosti s cílem 
napravovat stereotypní genderovou 
podjatost, která může mít negativní 
dopady;

moderní techniky strojového učení k 
odstranění podjatosti s cílem napravovat 
stereotypní genderovou podjatost, která 
může mít negativní dopady; zdůrazňuje, že 
je nezbytné mít úplné, spolehlivé a včasné 
údaje a že jejich dosažitelnost a 
dostupnost jsou nezbytným předpokladem 
pro instalaci systémů posílené analýzy 
údajů v oblasti umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet a 
zavádět aplikace UI v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví, aby 
byly shromažďovány přesnější údaje 
roztříděné podle pohlaví a případně 
používány moderní techniky strojového 
učení k odstranění podjatosti s cílem 
napravovat stereotypní genderovou 
podjatost, která může mít negativní 
dopady;

5. zdůrazňuje, že je důležité vyvíjet a 
zavádět aplikace UI v oblasti vzdělávání, 
kultury a v audiovizuálním odvětví, aby 
byly shromažďovány přesnější údaje 
roztříděné podle pohlaví a případně 
používány moderní techniky strojového 
učení k odstranění podjatosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Marco Zullo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. s ohledem na vysokou citlivost 
údajů týkajících se žáků, studentů a 
ostatních osob účastnících se výuky 
zdůrazňuje nutnost odpovídajících 
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posouzení shody za účelem ověření a 
zajištění dodržování všech ustanovení 
týkajících se vysoce rizikových aplikací, 
včetně požadavků na zkoušky, inspekce a 
certifikace; zdůrazňuje, že datové soubory 
používané pro učení systémů UI by měly 
být přezkoumávány s cílem zajistit jejich 
spolehlivost a přesnost, aby se předešlo 
posilování genderových stereotypů a 
jiného zkreslení na základě pohlaví, 
etnického a rasového původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že pro účely analýzy 
dopadů algoritmických systémů na 
občany by měl být přístup k údajům 
rozšířen na příslušné subjekty, zejména 
na nezávislé výzkumné pracovníky, 
sdělovací prostředky a organizace 
občanské společnosti, při plném 
dodržování právních předpisů Unie v 
oblasti ochrany údajů a soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vybízí Komisi, aby zahrnula 
vzdělávání do právního rámce pro 
aplikace umělé inteligence s vysokým 
rizikem, jelikož je důležité zajistit, aby 
vzdělávání bylo i nadále veřejně 
prospěšné, a protože údaje týkající se 
žáků, studentů a jiných osob účastnících 
se vzdělávání jsou velmi citlivé; 
zdůrazňuje, že v odvětví vzdělávání by do 
šíření těchto produktů a služeb měli být 
zapojeni pedagogové, studenti i širší 
společnost a měly by být přitom 
zohledněny jejich potřeby a očekávaný 
přínos, aby bylo zajištěno účelné a etické 
používání umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marco Zullo

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je znepokojen tím, že na některých 
místech by se aplikace umělé inteligence 
mohly využívat k biometrické identifikaci 
na dálku; připomíná, že používání 
invazivních technologií sledování, 
zejména ve vysoce rizikových oblastech, 
jako je vzdělávání, by mohlo být v rozporu 
se základními právy, pokud je spojeno s 
využíváním citlivých údajů;

Or. it

Pozměňovací návrh 71
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska



PE652.604v01-00 42/46 AM\1206605CS.docx

CS

Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá Komisi, aby podporovala 
využívání programů EU, jako jsou 
Horizont Evropa, Digitální Evropa a 
Erasmus+, k podpoře 
multidisciplinárního výzkumu, pilotních 
projektů, experimentů, vývoje nástrojů 
včetně odborné přípravy, k identifikaci 
genderových podjatostí v oblasti umělé 
inteligence a osvětových kampaní pro 
širokou veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Marco Zullo

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby v 
oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví vedle hlavních 
aktérů pracovaly různorodé týmy vývojářů 
a inženýrů, aby se zabránilo neúmyslnému 
zahrnutí genderové a kulturní podjatosti do 
algoritmů, systémů a aplikací UI.

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby v 
oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví vedle hlavních 
aktérů pracovaly různorodé týmy vývojářů 
a inženýrů, aby se zabránilo neúmyslnému 
zahrnutí genderové a kulturní podjatosti do 
algoritmů, systémů a aplikací UI; žádá 
Komisi, aby zachovala a podporovala 
pluralitu referenčních teorií, na nichž by 
měl být rozvoj systémů umělé inteligence 
založen.

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby v 
oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví vedle hlavních 
aktérů pracovaly různorodé týmy vývojářů 
a inženýrů, aby se zabránilo 
neúmyslnému zahrnutí genderové a 
kulturní podjatosti do algoritmů, systémů 
a aplikací UI.

6. zdůrazňuje, že svoboda práce a 
odborné přípravy se nesmí přizpůsobovat 
omezující politice zaměstnanosti, jako je 
povinnost dodržovat kvóty na základě 
jakýchkoli kritérií, zejména na základě 
pohlaví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby v 
oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví vedle hlavních 
aktérů pracovaly různorodé týmy vývojářů 
a inženýrů, aby se zabránilo neúmyslnému 
zahrnutí genderové a kulturní podjatosti do 
algoritmů, systémů a aplikací UI.

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby v 
oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví vedle hlavních 
aktérů pracovaly různorodé týmy vývojářů 
a inženýrů, aby se zabránilo neúmyslnému 
zahrnutí genderové, kulturní a jakékoli jiné 
podjatosti do algoritmů, systémů a aplikací 
UI.

Or. pl

Pozměňovací návrh 75
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby v 
oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví vedle hlavních 
aktérů pracovaly různorodé týmy vývojářů 
a inženýrů, aby se zabránilo neúmyslnému 

6. zdůrazňuje, že je důležité, aby v 
oblasti vzdělávání, kultury a v 
audiovizuálním odvětví vedle hlavních 
aktérů pracovaly různorodé týmy vývojářů 
a inženýrů, aby se zabránilo neúmyslnému 
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zahrnutí genderové a kulturní podjatosti 
do algoritmů, systémů a aplikací UI.

zahrnutí celé škály sociální podjatosti 
(včetně pohlaví, kultury, barvy kůže atd.) 
do algoritmů, systémů a aplikací UI.

Or. pl

Pozměňovací návrh 76
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
odborná příprava pracovníků a pedagogů 
v oblasti umělé inteligence s cílem 
podpořit schopnost identifikovat a opravit 
genderově diskriminační postupy na 
pracovišti a ve vzdělávání a pracovníků 
vyvíjejících systémy a aplikace umělé 
inteligence za účelem identifikace a 
nápravy sexismu a pohlaví v systémech a 
aplikacích umělé inteligence, které 
vyvíjejí; a stanovení jasné odpovědnosti ve 
společnostech a vzdělávacích institucích s 
cílem zajistit, aby na pracovišti a ve 
vzdělávacích institucích nedocházelo k 
diskriminaci nebo sexismu na základě 
pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že algoritmy a umělá 
inteligence by měly být „etické povahy již 
od návrhu“ bez zakořeněné podjatosti. 
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Mediální organizace by měly být 
informovány o hlavních parametrech 
systémů umělé inteligence založených na 
algoritmech, které určují pořadí a 
výsledky vyhledávání na platformách 
třetích stran. Stejně tak by uživatelé měli 
být informováni o každém využití umělé 
inteligence pro rozhodování ve službách, 
které používají, a měli by mít pravomoc 
určit své preference při stanovování 
ochrany soukromí prostřednictvím 
transparentních a srozumitelných 
opatření přímo na úrovni poskytovatele 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že náležité úsilí o 
odstranění předsudků a diskriminace vůči 
určitým skupinám, včetně genderových 
stereotypů, by nemělo zastavit 
technologický pokrok;

Or. pl

Pozměňovací návrh 79
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby podporovala 
financování výzkumu zaměřeného na 
identifikaci a odstranění příčin reakcí 
digitálních hlasových asistentů, kteří 
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podceňují sexuální obtěžování vůči sobě; 
aby ukončila praxi standardní tvorby 
digitálních hlasových asistentů jako ženy 
a podpořila rozvoj genderově neutrálních 
hlasových asistentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyjadřuje politování nad tím, že v 
poslední době velká část pracovních míst, 
včetně orgánů EU, nezavedla žádná 
opatření k řešení nových forem 
obtěžování; vyzývá orgány EU a všechna 
ostatní pracoviště, aby okamžitě upravila 
opatření v oblasti lidských zdrojů, která se 
budou zabývat starými a novými formami 
obtěžování na internetu, včetně přípravy 
rozsáhlého průzkumu pracovních 
podmínek v tomto období, povinných 
kurzů odborné přípravy proti sexuálnímu 
obtěžování a krizové linky pro oběti všech 
forem obtěžování;

Or. en


