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

Udkast til udtalelse
Betragtning A

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, ikke mindst inden for 
uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område;

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, ikke mindst inden for 
uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område og udvikling af disruptive 
teknologier såsom kunstig intelligens;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Betragtning A

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, ikke mindst inden for 
uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, ikke mindst inden for 
uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område, eftersom disse er centrale kanaler 
for ændring af holdninger og udfordring 
af stereotyper;

Or. en

Ændringsforslag 3
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
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Betragtning A

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, ikke mindst inden for 
uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område;

A. der henviser til, at ligestilling og 
respekt for forskelle mellem kønnene er et 
grundlæggende princip i Den Europæiske 
Union, som er fastsat i traktaterne, og som 
bør afspejles i alle EU's politikker, ikke 
mindst inden for uddannelse, kultur og det 
audiovisuelle område;

Or. fr

Ændringsforslag 4
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Betragtning A

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, ikke mindst inden for 
uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område;

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, herunder inden for 
uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område;

Or. pl

Ændringsforslag 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Betragtning A

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, ikke mindst inden for 

A. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
EU's politikker, ikke mindst inden for 
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uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område;

uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning A a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at kunstig 
intelligens (AI) og digitalisering ændrer 
vores virkelighed grundlæggende, og at 
grundlaget, som teknologien formes og 
reguleres på i dag, i høj grad vil påvirke 
vores fremtidige samfund; der henviser 
til, at den manglende mangfoldighed ved 
udformning og finansiering af AI 
koncentrerer stadig mere magt og kapital 
i hænderne på en udvalgt gruppe af 
mennesker, som normalt er hvide, 
velhavende, veluddannede mænd, mens 
kvinder og diskriminerede grupper er 
underrepræsenterede; der henviser til, at 
udviklingen af AI under disse 
omstændigheder i høj grad risikerer at 
videreføre og endda forværre uligheder 
mellem kønnene og andre former for 
uligheder; der henviser til, at der er behov 
for at tilskynde til en menneskecentreret 
tilgang, der er forankret i 
menneskerettigheder og etik i forbindelse 
med udvikling og brug af AI;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
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Betragtning A a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at ligestilling 
mellem kønnene er et grundlæggende 
princip i Den Europæiske Union, som er 
fastsat i traktaterne, og som bør afspejles i 
alle EU's politikker, ikke mindst inden for 
uddannelse, kultur og det audiovisuelle 
område samt ved udviklingen af disruptive 
teknologier såsom kunstig intelligens; der 
henviser til, at der fortsat findes en 
betydelig kønsbaseret skævhed i de 
eksisterende sociale normer i sektorer som 
uddannelse og kultur samt den 
audiovisuelle sektor;

Or. en

Ændringsforslag 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene og diskrimination er blevet 
gengivet gennem udformningen, 
indholdet og brugen af kunstig 
intelligens-systemer; der henviser til, at 
ufuldstændige datasæt og fejlagtige 
vægtninger kan forstyrre grundlaget for 
AI-systemets beslutninger og derved skade 
ligestillingen i samfundet;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 9
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
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Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene og diskrimination er blevet 
gengivet gennem udformningen, indholdet 
og brugen af kunstig intelligens-systemer; 
der henviser til, at ufuldstændige datasæt 
og fejlagtige vægtninger kan forstyrre 
grundlaget for AI-systemets beslutninger 
og derved skade ligestillingen i samfundet;

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene, stereotyper og akkumuleringen 
af diskrimination på grund af race, etnisk 
eller social oprindelse, seksuel 
orientering, kønsidentitet og kønsudtryk, 
religion eller overbevisning, bopælsstatus 
og handicap er blevet gengivet gennem 
udformningen, indholdet og brugen af 
kunstig intelligens-systemer; der henviser 
til, at ufuldstændige og unøjagtige datasæt 
og fejlagtige vægtninger forstyrrer 
grundlaget for AI-systemets beslutninger 
og sandsynligvis vil få 
maskinlæringsalgoritmer til at generere 
forkerte resultater og derved skade 
ligestillingen i samfundet; der henviser til, 
at data om ugunstigt stillede grupper og 
tværgående former for diskrimination 
normalt er ufuldstændige eller endda 
mangler helt; der henviser til, at 
afhjælpning af disse skævheder kræver 
større opmærksomhed, tekniske løsninger 
og udvikling af tydelige krav til 
retfærdighed, ansvarlighed og 
gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 10
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene og diskrimination er blevet 
gengivet gennem udformningen, indholdet 
og brugen af kunstig intelligens-systemer; 
der henviser til, at ufuldstændige datasæt 
og fejlagtige vægtninger kan forstyrre 
grundlaget for AI-systemets beslutninger 

B. der henviser til, at kunstig 
intelligens-systemer i stigende grad 
udvikles, så de er mere 
menneskelignende, hvorved de også 
påvirkes af vores billede af 
kønsligestilling; der henviser til, at AI-
designere ændrer AI-systemer baseret på 
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og derved skade ligestillingen i samfundet; deres egen menneskeopfattelse og 
erfaringsgrundlag; der henviser til, at 
udviklere af kunstig intelligens-systemer 
og -applikationer ofte har en ensartet 
baggrund, hovedsagelig er mænd, 
normalt vellønnede og ofte har 
gennemgået den samme tekniske 
uddannelse; der henviser til, at andelen af 
kvinder og mindretal blandt udviklere af 
kunstig intelligens-systemer er meget lav; 
der henviser til, at ulighed mellem kønnene 
og diskrimination er blevet gengivet 
gennem udformningen, indholdet og 
brugen af kunstig intelligens-systemer; der 
henviser til, at ufuldstændige datasæt og 
fejlagtige vægtninger kan forstyrre 
grundlaget for AI-systemets beslutninger 
og derved skade ligestillingen i samfundet;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene og diskrimination er blevet 
gengivet gennem udformningen, indholdet 
og brugen af kunstig intelligens-systemer; 
der henviser til, at ufuldstændige datasæt 
og fejlagtige vægtninger kan forstyrre 
grundlaget for AI-systemets beslutninger 
og derved skade ligestillingen i samfundet;

B. der henviser til, at medie- og 
kultursektoren har betydelig indflydelse 
på dannelsen af folks meninger, værdier 
og virkelighedsopfattelse og dermed har 
mulighed for at videreføre og forstærke 
ulighed mellem kønnene og diskrimination 
gennem dens gengivelse i udformningen, 
indholdet og brugen af kunstig intelligens-
systemer; der henviser til, at ufuldstændige 
datasæt, manglen på kønsopdelte data og 
fejlagtige vægtninger kan forstyrre 
behandlingen i et AI-system, og derved 
skade ligestillingen i samfundet ved 
yderligere at forstærke eksisterende 
negative kønsnormer og stereotyper;

Or. en
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Ændringsforslag 12
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene og diskrimination er blevet 
gengivet gennem udformningen, indholdet 
og brugen af kunstig intelligens-systemer; 
der henviser til, at ufuldstændige datasæt 
og fejlagtige vægtninger kan forstyrre 
grundlaget for AI-systemets beslutninger 
og derved skade ligestillingen i samfundet;

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene og diskrimination ofte utilsigtet 
gennem udformningen, indholdet og 
brugen af kunstig intelligens-systemer er 
baseret på umodne algoritmer og sociale 
sammenhænge, inden for hvilke sådanne 
algoritmer anvendes, herunder historiske 
input; der henviser til, at ufuldstændige 
eller historiske datasæt, der er genstand 
for vægtning, og fejlagtige algoritmer kan 
forstyrre grundlaget for AI-systemets 
beslutninger og derved skade ligestillingen 
i samfundet;

Or. pl

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

Udkast til udtalelse
Betragtning B

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene og diskrimination er blevet 
gengivet gennem udformningen, indholdet 
og brugen af kunstig intelligens-systemer; 
der henviser til, at ufuldstændige datasæt 
og fejlagtige vægtninger kan forstyrre 
grundlaget for AI-systemets beslutninger 
og derved skade ligestillingen i samfundet;

B. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene og diskrimination er blevet 
gengivet gennem udformningen, indholdet, 
udviklingen og brugen af kunstig 
intelligens-systemer; der henviser til, at 
ufuldstændige datasæt og fejlagtige 
vægtninger kan forstyrre grundlaget for AI-
systemets beslutninger og derved skade 
gennemførelsen af ligestilling i 
samfundet;

Or. en
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Ændringsforslag 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 15
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper;

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper, og derfor skal der 
forefindes tydelig overvågning og en etisk 
og lovgivningsmæssig ramme, før man 
indfører automatiserede løsninger for 
disse nøglesektorer i samfundet;

Or. en
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Ændringsforslag 16
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper;

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kønsstereotyper gentages, 
navnlig i spilbranchen og i brugen af 
virtuelle stemmeassistenter; der henviser 
til, at kulturprogrammer og audiovisuelt 
indhold er grundlæggende værktøjer til 
bekæmpelse af kønsstereotyper;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper;

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper og skabelse af stærke 
rollemodeller;

Or. en

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



PE652.604v01-00 12/47 AM\1206605DA.docx

DA

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper;

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper og den digitale kløft 
mellem kønnene;

Or. en

Ændringsforslag 19
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Betragtning C

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også skabes og kopieres gennem 
sproget og billederne, der formidles af 
medierne og AI-styrede applikationer; der 
henviser til, at kulturprogrammer og 
audiovisuelt indhold er grundlæggende 
værktøjer til bekæmpelse af 
kønsstereotyper;

C. der henviser til, at ulighed mellem 
kønnene også kan skabes og kopieres 
gennem sproget og billederne, der 
formidles af medierne og AI-styrede 
applikationer; der henviser til, at 
kulturprogrammer og audiovisuelt indhold 
er grundlæggende værktøjer til 
bekæmpelse af kønsstereotyper;

Or. pl

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

Udkast til udtalelse
Betragtning C a (ny)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at videnskab og 
innovation kan sikre livsforandrende 
fordele, navnlig for de grupper, der er 
sakket længst agterud, såsom kvinder og 
piger, der bor i afsides områder; der 
henviser til, at videnskabelig uddannelse 
er vigtig for at opnå færdigheder og 
ordentlige arbejdsforhold samt for at 
nedbryde kønsstereotyper, der stereotypt 
betragter dem som maskuline områder; 
der henviser til, at videnskab og 
videnskabelig tænkning er af central 
betydning for den demokratiske kultur, 
der igen er helt grundlæggende for at 
fremme ligestilling mellem kønnene;

Or. en

Ændringsforslag 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Betragtning C a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at kunstig 
intelligens ikke på nogen måde bør 
anvendes til at påvirke den personlige 
mening, opfattelse eller handlefrihed;

Or. fr

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

Udkast til udtalelse
Betragtning D

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at kvinder er D. der henviser til, at kvinder er 
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betydeligt underrepræsenterede i AI-
sektorerne både som skabere og som 
forbrugere; der henviser til, at det fulde 
potentiale, som ligger i kvinders 
færdigheder, viden og kvalifikationer inden 
for det digitale område, kunstig intelligens 
og IKT (informations- og 
kommunikationsteknologi), kan bidrage til 
at -sætte skub i den europæiske økonomi; 
der henviser til, at kun 22 % af de ansatte i 
AI-sektoren på globalt plan er kvinder; der 
henviser til, at manglen på kvinder i 
udviklingen af AI ikke kun øger risikoen 
for fordomme, men også medvirker til, at 
EU ikke får gavn af deres talenter, visioner 
og ressourcer, og at manglen derfor er en 
hindring for innovationen;

betydeligt underrepræsenterede i AI-
sektorerne både som skabere, som 
udviklere og som forbrugere; der henviser 
til, at det fulde potentiale, som ligger i 
kvinders færdigheder, viden og 
kvalifikationer inden for det digitale 
område, kunstig intelligens og IKT 
(informations- og 
kommunikationsteknologi), kan bidrage til 
at -sætte skub i den europæiske økonomi; 
der henviser til, at kun 22 % af de ansatte i 
AI-sektoren på globalt plan er kvinder; der 
henviser til, at manglen på kvinder i 
udviklingen af AI ikke kun øger risikoen 
for fordomme, men også medvirker til, at 
EU ikke får gavn af deres talenter, visioner 
og ressourcer, og at manglen derfor er en 
hindring for innovationen; der henviser til, 
at kønsdiversitet styrker kvindelige 
holdninger i teams og forbedrer deres 
resultater og samtidig fremmer 
innovationspotentialet i offentlige og 
private virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 23
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Betragtning D

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at kvinder er 
betydeligt underrepræsenterede i AI-
sektorerne både som skabere og som 
forbrugere; der henviser til, at det fulde 
potentiale, som ligger i kvinders 
færdigheder, viden og kvalifikationer inden 
for det digitale område, kunstig intelligens 
og IKT (informations- og 
kommunikationsteknologi), kan bidrage til 
at -sætte skub i den europæiske økonomi; 
der henviser til, at kun 22 % af de ansatte i 
AI-sektoren på globalt plan er kvinder; der 
henviser til, at manglen på kvinder i 

D. der henviser til, at kvinder er 
betydeligt underrepræsenterede i AI-
sektorerne både som skabere og som 
forbrugere; der henviser til, at det fulde 
potentiale, som ligger i kvinders 
færdigheder, viden og kvalifikationer inden 
for det digitale område, kunstig intelligens 
og IKT (informations- og 
kommunikationsteknologi), kan bidrage til 
at -sætte skub i den europæiske økonomi 
og øge bevidstheden om kvinders behov i 
forbindelse med disse værktøjer; der 
henviser til, at kun 22 % af de ansatte i AI-
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udviklingen af AI ikke kun øger risikoen 
for fordomme, men også medvirker til, at 
EU ikke får gavn af deres talenter, visioner 
og ressourcer, og at manglen derfor er en 
hindring for innovationen;

sektoren på globalt plan er kvinder; der 
henviser til, at manglen på kvinder i 
udviklingen af AI ikke kun øger risikoen 
for fordomme, men også medvirker til, at 
EU ikke får gavn af deres talenter, visioner 
og ressourcer, og at manglen derfor er en 
hindring for innovationen;

Or. pl

Ændringsforslag 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Betragtning D

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at kvinder er 
betydeligt underrepræsenterede i AI-
sektorerne både som skabere og som 
forbrugere; der henviser til, at det fulde 
potentiale, som ligger i kvinders 
færdigheder, viden og kvalifikationer inden 
for det digitale område, kunstig intelligens 
og IKT (informations- og 
kommunikationsteknologi), kan bidrage til 
at -sætte skub i den europæiske økonomi; 
der henviser til, at kun 22 % af de ansatte i 
AI-sektoren på globalt plan er kvinder; der 
henviser til, at manglen på kvinder i 
udviklingen af AI ikke kun øger risikoen 
for fordomme, men også medvirker til, at 
EU ikke får gavn af deres talenter, 
visioner og ressourcer, og at manglen 
derfor er en hindring for innovationen;

D. der henviser til, at det fulde 
potentiale, som ligger i kvinders 
færdigheder, viden og kvalifikationer inden 
for det digitale område, kunstig intelligens 
og IKT (informations- og 
kommunikationsteknologi), kan bidrage til 
at -sætte skub i den europæiske økonomi; 
konstaterer, at 22 % af de ansatte i AI-
sektoren på globalt plan er kvinder; minder 
om, at kvinders kvantitative placering 
inden for kunstig intelligens og alle 
erhvervssektorer ikke må udgøre et vigtigt 
analysekriterium, men skal bero på 
kvinders frie valg af aktivitet eller ikke-
aktivitet;

Or. fr

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

Udkast til udtalelse
Betragtning D
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

D. der henviser til, at kvinder er 
betydeligt underrepræsenterede i AI-
sektorerne både som skabere og som 
forbrugere; der henviser til, at det fulde 
potentiale, som ligger i kvinders 
færdigheder, viden og kvalifikationer inden 
for det digitale område, kunstig intelligens 
og IKT (informations- og 
kommunikationsteknologi), kan bidrage til 
at -sætte skub i den europæiske økonomi; 
der henviser til, at kun 22 % af de ansatte i 
AI-sektoren på globalt plan er kvinder; der 
henviser til, at manglen på kvinder i 
udviklingen af AI ikke kun øger risikoen 
for fordomme, men også medvirker til, at 
EU ikke får gavn af deres talenter, visioner 
og ressourcer, og at manglen derfor er en 
hindring for innovationen;

D. der henviser til, at kvinder er 
betydeligt underrepræsenterede i AI-
sektorerne både som skabere og som 
forbrugere; der henviser til, at det fulde 
potentiale, som ligger i kvinders 
færdigheder, viden og kvalifikationer inden 
for det digitale område, kunstig intelligens 
og IKT (informations- og 
kommunikationsteknologi), sammen med 
deres omskoling kan bidrage til at sætte 
skub i den europæiske økonomi; der 
henviser til, at kun 22 % af de ansatte i AI-
sektoren på globalt plan er kvinder; der 
henviser til, at manglen på kvinder i 
udviklingen af AI ikke kun øger risikoen 
for fordomme, men også medvirker til, at 
EU ikke får gavn af deres talenter, visioner 
og ressourcer, og at manglen derfor er en 
hindring for innovationen;

Or. en

Ændringsforslag 26
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Betragtning D a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Da. der henviser til, at virtuelle 
stemmeassistenter hovedsagelig 
programmeres som unge kvinder; der 
henviser til, at virksomheder tjener deres 
overskud ved at tilfredsstille deres kunder 
og begrunder brugen af kvindestemmer 
med, at kunderne foretrækker 
kvindestemmer, og at de opnår et større 
overskud ved at benytte en kvindestemme; 
der henviser til, at forskningsresultaterne 
ikke underbygger dette synspunkt; der 
henviser til, at virtuelle stemmeassistenter 
har vist sig ofte at reagere mindre på 
beskeder, der kan sammenlignes med 
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seksuel chikane; der henviser til, at 
stemmeassistenters svar på seksuel 
chikane er baseret på programmeringen 
af dem; der henviser til, at 
stemmeassistenternes programmerede 
svar på seksuel chikane viderefører et 
sexistisk og forvrænget kvindebillede;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Betragtning D a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Da. der henviser til, at EU står over for 
en hidtil uset mangel på kvinder i 
karrierer og på uddannelser inden for 
naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM), eftersom kvinderne tegner sig 
for 52 % af den europæiske befolkning, 
men kun udgør hver tredje STEM-
kandidat; der henviser til, at på trods af 
den positive tendens med hensyn til 
kvindernes inddragelse i og interesse for 
STEM-uddannelser er andelene fortsat 
utilstrækkelige, navnlig i lyset af 
vigtigheden af STEM-relaterede karrierer 
i en stadig mere digitaliseret verden;

Or. en

Ændringsforslag 28
Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner, 
Pina Picierno, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Betragtning D a (ny)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Da. der henviser til, at tidligere 
erfaringer på mange tekniske områder 
såsom medicin, udformning af 
sikkerhedssystemer til biler m.fl. har vist 
os, at udvikling og innovation ofte 
hovedsagelig eller udelukkende er baseret 
på data om mænd, og dette har negative 
følger, inklusive dødsfald, for 
kvinder[1].[1] D'Ignazio/Klein, Data 
Feminism, MIT Publications, marts 2020.

Or. en

Ændringsforslag 29
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Betragtning D b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Db. der henviser til, at cyberchikane 
fortsat er et stort problem ved udvikling af 
kunstig intelligens på 
uddannelsesområdet; der henviser til, at 
et stort antal personer er blevet ofre for 
nye former for seksuel og psykisk chikane 
på internettet i løbet af covid-19-perioden, 
herunder indtrængen i videosamtaler, 
forfølgelse og trusler via internettet; der 
henviser til, at en stor del af 
arbejdspladserne, herunder EU-
institutionerne, ikke gennemførte nogen 
foranstaltninger for at afhjælpe disse nye 
former for seksuel og psykisk chikane;

Or. en

Ændringsforslag 30
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Udkast til udtalelse
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Betragtning D b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Db. der henviser til, at i Den 
Europæiske Union har hver tiende kvinde 
(10 %) allerede været ude for en eller 
anden form for cybervold i en alder af 15 
år; der henviser til, at cybervold ofte rettes 
mod kvinder, der tør sige deres mening, 
f.eks. aktivister, kvindelige politikere og 
andre offentlige personer; der henviser til, 
at AI, og andre nye teknologier kan spille 
en vigtig rolle i forebyggelsen af cybervold 
mod kvinder og piger og med at oplyse 
folk;

Or. en

Ændringsforslag 31
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer;

1. understreger, at i 
uddannelsessektoren bør anvendelsen af 
produkter og tjenester, der baserer sig på 
kunstig intelligens, ledsages af et forløb af 
revision og ajourføring af den relevante 
sektorlovgivning og bør omfatte 
undervisere, lærende og samfundet som 
sådan og tage hensyn til deres behov, 
deres reelle muligheder og de forventede 
fordele for at sikre, at kunstig intelligens 
benyttes målrettet og etisk, således at der 
sikres den størst mulige beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder, og at det 
påses, at et individ til enhver tid er i stand 
til at kontrollere og korrigere systemets 
beslutninger i sidste instans; mener, at 
kunstig intelligens har et stort potentiale til 
at fremme ligestilling mellem kønnene, 
forudsat at både de bevidste og ubevidste 
fordomme fjernes; understreger, at det er 
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nødvendigt, at kunstig intelligens 
respekterer principperne og værdierne 
omkring lighed og ikkeforskelsbehandling 
mellem kvinder og mænd; understreger 
endvidere vigtigheden af en risikobaseret 
tilgang og en løbende overvågning af 
eksisterende og nye algoritmer;

Or. it

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

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer;

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
allerede eksisterende bevidste og 
ubevidste fordomme fjernes; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indsamle 
kønsopdelte data for at opbygge datasæt 
på en måde, der fremmer ligestilling; 
opfordrer desuden indtrængende 
Kommissionen til, når den skal overveje, 
godkende og gennemføre etiske 
retningslinjer for brugen af AI, at tage 
hensyn til ligestilling mellem kønnene; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd og ikkeforskelsbehandling af 
LGBTI+-personer og personer, der 
tilhører etniske mindretal, navnlig 
romaer, sorte, indfødte folk og farvede; 
understreger endvidere vigtigheden af en 
risikobaseret tilgang med hensyn til både 
anvendelsesområderne og de sektorer, 
hvor AI benyttes, sammen med en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 



AM\1206605DA.docx 21/47 PE652.604v01-00

DA

algoritmer;

Or. en

Ændringsforslag 33
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer;

1. mener, at kunstig intelligens har et 
potentiale til at fremme ligestilling mellem 
kønnene, men der er behov for en 
betydelig yderligere indsats fra 
lovgivernes side for at fjerne både de 
bevidste og ubevidste fordomme; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en differentieret og gennemsigtig 
risikobaseret tilgang baseret på den 
potentielle skade for såvel den enkelte 
som for samfundet og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
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bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer;

bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang, 
gennemsigtighed, ansvarlighed og en 
løbende overvågning af eksisterende og 
nye algoritmer;

Or. en

Ændringsforslag 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer;

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene; understreger, at det er 
nødvendigt, at kunstig intelligens 
respekterer principperne og værdierne 
omkring lighed og ikkeforskelsbehandling 
mellem kvinder og mænd; understreger 
endvidere vigtigheden af en risikobaseret 
tilgang og en løbende overvågning af 
eksisterende og nye algoritmer; præciserer, 
at sidstnævnte under ingen 
omstændigheder og på ingen måde må 
anfægte frihedsrettighederne og 
handlefriheden;

Or. fr

Ændringsforslag 36
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer;

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer og af overvågning af 
resultaterne af deres arbejde;

Or. pl

Ændringsforslag 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af eksisterende og nye 
algoritmer;

1. mener, at kunstig intelligens har et 
stort potentiale til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, forudsat at både de 
bevidste og ubevidste fordomme fjernes; 
understreger, at det er nødvendigt, at 
kunstig intelligens respekterer principperne 
og værdierne omkring lighed og 
ikkeforskelsbehandling mellem kvinder og 
mænd; understreger endvidere vigtigheden 
af en risikobaseret tilgang og en løbende 
overvågning af deres arbejde;

Or. pl

Ændringsforslag 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
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Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at kunstig intelligens har 
til formål at tjene brugerne og i intet 
tilfælde og på ingen måde bør anvendes til 
at ændre den personlige opfattelse, 
tænkemåde eller handlefrihed;

Or. fr

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

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor;

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor, idet man fremhæver 
betydningen af opkvalificering og 
omskoling med henblik på dette; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indføre 
politikker/retningslinjer for offentlige 
indkøb, der tilskynder virksomhederne til 
at ansætte flere kvinder og piger i STEM-
job; beder Kommissionen og 
medlemsstaterne fremme et 
mindsteniveau af kvindelige forskere, der 
skal deltage i STEM- og AI-projekter; 
tilskynder Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indkøbe 
tjenesteydelser inden for uddannelse, 
kultur og det audiovisuelle område fra 
udbydere, der har en ligelig kønsfordeling 
i deres virksomheder;
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Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor;

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor; anerkender, at 
kønsstereotyper, kulturel afskrækkelse og 
manglende bevidsthed om og fremme af 
kvindelige rollemodeller hæmmer og har 
en negativ indvirkning på pigers og 
kvinders muligheder inden for studier, 
karrierer og iværksætteri i relation til 
IKT, STEM og AI, og at det fører til 
diskrimination og færre muligheder for 
kvinder på arbejdsmarkedet;

Or. en

Ændringsforslag 41
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
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intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor;

intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor og for at fremme en 
arbejdspladskultur på 
teknologiarbejdspladser, der stiler mod 
arbejdsbetingelser og arbejdsmetoder, 
hvor kønnene er ligestillet, hvilket også 
kan føre til udvikling af mere 
kønsdiversificerede og inklusive 
teknologiske produkter og applikationer, 
der anvender kunstig intelligens;

Or. en

Ændringsforslag 42
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor;

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor; understreger betydningen 
af at øge antallet af kvinder, der uddannes 
i og beskæftiges inden for kunstig 
intelligens, hvilket vil give kvinderne 
mulighed for at forme virkeligheden og 
mindske risikoen i forbindelse med 
udformningen af de såkaldte "vægtede 
algoritmer";

Or. pl

Ændringsforslag 43
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, at bekæmpe sexisme i navnlig 
mandsdominerede arbejdsmiljøer såsom 
AI og programmering og en tilgang på 
flere niveauer for at imødegå 
kønsforskellen på alle uddannelses- og 
ansættelsestrin i den digitale sektor;

Or. en

Ændringsforslag 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor;

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor, idet forskellene med 
hensyn til de valg, som mænd og kvinder 
træffer, samtidig respekteres;

Or. fr

Ændringsforslag 45
Andżelika Anna Możdżanowska
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor;

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor med særligt fokus på 
primære uddannelser;

Or. pl

Ændringsforslag 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) samt kunstig 
intelligens, og en tilgang på flere niveauer 
for at imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor;

2. efterlyser politikker, der målrettet 
søger at øge kvinders deltagelse inden for 
områder, der vedrører naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM), kunstig intelligens 
samt forsknings- og innovationssektoren, 
og en tilgang på flere niveauer for at 
imødegå kønsforskellen på alle 
uddannelses- og ansættelsestrin i den 
digitale sektor;

Or. pl

Ændringsforslag 47
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen til i 
henhold til forpligtelsen om integration af 
kønsaspektet og forud for enhver ny 
lovgivning eller politik at udarbejde en 
omfattende kønsanalyse om de potentielle 
virkninger af AI i alle sektorer, herunder 
medier, kultur og uddannelse, for at 
vurdere risiciene og udforme anbefalinger 
for at rette op på potentielle negative 
resultater vedrørende kønsligestilling for 
den enkelte og for samfundet som helhed;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at kønsbaseret 
diskrimination går på tværs af sektorer og 
er rodfæstet i bevidste eller ubevidste 
kønsbaserede fordomme, som omfatter 
uddannelsessektoren, afbildningen af 
kvinder i medierne og reklamer på 
skærmen og uden for skærmen samt den 
offentlige og den private sektors ansvar 
for proaktivt at rekruttere, udvikle og 
fastholde kvindelige talenter samt indføre 
en inklusiv erhvervskultur;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
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Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage hensyn til 
kunstig intelligens fra et kønsperspektiv, 
når der udvikles politik og lovgivning, og 
om nødvendigt at tilpasse nuværende 
lovgivning, herunder EU-programmer;

3. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage hensyn til 
kunstig intelligens fra et kønsperspektiv, 
når der udvikles politik og lovgivning, og 
om nødvendigt at tilpasse nuværende 
lovgivning, herunder EU-programmer; 
tilskynder medlemsstaterne til at 
gennemføre en strategi for at fremme 
tilstedeværelsen af kvinder på STEM-, 
IKT og AI-relaterede uddannelser og 
karrierer i de eksisterende relevante 
nationale strategier for at opnå ligestilling 
mellem kønnene; mener, at disse 
strategier bør sigte mod at styrke 
kønsligestillingen ved bl.a. at fokusere på 
uddannelse og kvalifikationer, en bedre 
balance mellem arbejde og familieliv, lige 
muligheder, ikkediskrimination på 
arbejdsmarkedet, styrke bevidstheden om 
kønsbaserede skævheder i alle relevante 
sektorer og øge synligheden af kvindelige 
rollemodeller; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at afhjælpe kønskløften 
inden for STEM-, IKT- og AI-relaterede 
karrierer og uddannelse og til at indsætte 
dette som en prioritering i pakken med 
digitale færdigheder med henblik på at 
fremme kvinders tilstedeværelse på alle 
uddannelsesniveauer samt i forbindelse 
med opkvalificering og omskoling af 
arbejdsstyrken;

Or. en

Ændringsforslag 50
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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3. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage hensyn til 
kunstig intelligens fra et kønsperspektiv, 
når der udvikles politik og lovgivning, og 
om nødvendigt at tilpasse nuværende 
lovgivning, herunder EU-programmer;

3. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at integrere 
kønsperspektivet i kunstig intelligens og til 
at gennemføre systematiske kønsbaserede 
konsekvensanalyser, når der udvikles 
politik og lovgivning; opfordrer til, at der 
indføres mål for kønsligestilling i 
kommende AI-forordninger og -
programmer samt krav til finansiering, 
udvikling og afprøvning af AI-systemer, 
inden de tages i brug, for at fjerne 
potentiel diskrimination eller krænkelser 
af andre rettigheder; opfordrer 
Kommissionen til at tilpasse nuværende 
lovgivning, herunder EU-programmer med 
henblik på dette;

Or. en

Ændringsforslag 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage hensyn til 
kunstig intelligens fra et kønsperspektiv, 
når der udvikles politik og lovgivning, og 
om nødvendigt at tilpasse nuværende 
lovgivning, herunder EU-programmer;

3. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage hensyn til 
kunstig intelligens fra et kønsperspektiv, 
når der udvikles politik og lovgivning;

Or. fr

Ændringsforslag 52
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen og 3. opfordrer Kommissionen og 
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medlemsstaterne til at tage hensyn til 
kunstig intelligens fra et kønsperspektiv, 
når der udvikles politik og lovgivning, og 
om nødvendigt at tilpasse nuværende 
lovgivning, herunder EU-programmer;

medlemsstaterne til at tage hensyn til de 
etiske aspekter, herunder fra et 
kønsperspektiv, når der udvikles politik og 
lovgivning for kunstig intelligens, og om 
nødvendigt at tilpasse nuværende 
lovgivning, herunder EU-programmer;

Or. pl

Ændringsforslag 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at stille tilstrækkelig 
finansiering til rådighed for programmer, 
der har til formål at tiltrække flere piger 
og kvinder til at studere og arbejde inden 
for STEM; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
oprette programmer, der finansierer 
kvinder og piger, der starter AI-relaterede 
projekter eller virksomheder inden for 
uddannelse, kultur og den audiovisuelle 
sektor; anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at give privilegeret 
adgang til midler til virksomheder inden 
for uddannelse, kultur og den 
audiovisuelle sektor, der har en ligelig 
kønsfordeling; tilskynder Kommissionen 
og medlemsstaterne til ved offentlige 
indkøbsprocedurer vedrørende 
uddannelse, kultur og den audiovisuelle 
sektor at gennemgå de anvendte 
udvælgelseskriterier for at undersøge, om 
de forfordeler kvinder; understreger, at 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
yde tilstrækkelig finansiering til udvikling 
af AI-løsninger, der forebygger og 
bekæmper cybervold imod kvinder og 
piger og bidrager til at oplyse unge;
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Or. en

Ændringsforslag 54
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. anerkender, at producenter af 
løsninger med kunstig intelligens skal 
gøre en større indsats for at afprøve 
produkter grundigt for at foregribe 
potentielle fejl, der rammer sårbare 
grupper; opfordrer til, at man intensiverer 
arbejdet på et værktøj, der kan lære 
algoritmer at genkende problematisk 
menneskelig adfærd, og som kan 
identificere de elementer, der oftest 
bidrager til diskriminerende mekanismer i 
algoritmernes automatiserede 
beslutningsprocesser;

Or. pl

Ændringsforslag 55
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger betydningen af at 
sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til 
interesserne hos kvinder, der oplever flere 
former for diskrimination samt 
marginaliserede og sårbare grupper, og at 
de bliver repræsenteret i alle fremtidige 
lovgivningsmæssige rammer; bemærker 
med bekymring, at marginaliserede 
grupper risikerer at komme til at lide 
under nye teknologiske, økonomiske og 
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sociale kløfter som følge af udviklingen af 
AI;

Or. en

Ændringsforslag 56
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer til indførelse af 
specifikke foranstaltninger til at bekæmpe 
cybervold; opfordrer til indførelse af 
bindende lovgivningsmæssige 
foranstaltninger for at bekæmpe disse 
former for vold og for at støtte 
medlemsstaterne med udviklingen af 
undervisningsredskaber til politiet, 
retsvæsenet og sektoren for informations- 
og kommunikationsteknologi;

Or. en

Ændringsforslag 57
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. mener, at der bør være fri adgang 
til dokumentationen til AI-
produktafprøvningssystemer, og at den 
skal respektere intellektuelle 
ejendomsrettigheder, således at 
ikkestatslige organisationer og 
akademikere kan foretager uafhængige 
revisioner; påpeger, at brugerne altid skal 
underrettes, når en algoritme er blevet 
brugt til at træffe en beslutning, der 
vedrører dem, navnlig når beslutningen 
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vedrører adgang til fordele eller til et 
produkt;

Or. pl

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

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle politiske 
foranstaltninger, der fuldt ud indarbejder 
kønsdimensionen, såsom 
oplysningskampagner, undervisning og 
læseplaner, der bør informere borgerne om, 
hvordan algoritmer fungerer, og hvordan 
de påvirker borgernes dagligdag;

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle politiske 
foranstaltninger, der fuldt ud indarbejder 
kønsdimensionen, såsom 
oplysningskampagner, undervisning og 
læseplaner, der bør informere borgerne om, 
hvordan algoritmer fungerer, og hvordan 
de påvirker borgernes dagligdag; 
fremhæver, at man bør anvende kønsløse 
billeder af AI og robotter til uddannelses- 
og kulturformål, medmindre kønnet af en 
eller anden grund er en central faktor; 
opfordrer indtrængende Kommissionen 
og medlemsstaterne til at medtage digitale 
færdigheder og undervisning i AI på 
skolernes læseplaner og gøre dem 
obligatoriske for alle for på den måde at 
bidrage til at fjerne den digitale kløft 
mellem kønnene;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle politiske 
foranstaltninger, der fuldt ud indarbejder 
kønsdimensionen, såsom 
oplysningskampagner, undervisning og 
læseplaner, der bør informere borgerne om, 
hvordan algoritmer fungerer, og hvordan 
de påvirker borgernes dagligdag;

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle politiske 
foranstaltninger, der fuldt ud indarbejder 
kønsdimensionen, såsom 
oplysningskampagner, undervisning og 
læseplaner, der bør informere borgerne om, 
hvordan algoritmer fungerer, og hvordan 
de påvirker borgernes dagligdag og at 
fremelske en ligestillingsbaseret 
tankegang og arbejdsbetingelser, der fører 
til udvikling af mere inklusive 
teknologiske produkter og arbejdsmiljøer;

Or. en

Ændringsforslag 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle politiske 
foranstaltninger, der fuldt ud indarbejder 
kønsdimensionen, såsom 
oplysningskampagner, undervisning og 
læseplaner, der bør informere borgerne 
om, hvordan algoritmer fungerer, og 
hvordan de påvirker borgernes dagligdag;

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at informere borgerne 
om, hvordan algoritmer fungerer, og 
hvordan de påvirker borgernes dagligdag; 

Or. fr

Ændringsforslag 61
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle politiske 
foranstaltninger, der fuldt ud indarbejder 

4. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle 
foranstaltninger, der fuldt ud indarbejder 
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kønsdimensionen, såsom 
oplysningskampagner, undervisning og 
læseplaner, der bør informere borgerne om, 
hvordan algoritmer fungerer, og hvordan 
de påvirker borgernes dagligdag;

kønsdimensionen, såsom 
oplysningskampagner, undervisning og 
læseplaner, der bør informere borgerne om, 
hvordan algoritmer fungerer, og hvordan 
de påvirker de berørte borgeres dagligdag;

Or. pl

Ændringsforslag 62
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. anser det for væsentligt at indføre 
omfattende undervisning i seksualitet og 
forhold for at opnå ligestilling mellem 
kønnene, og denne skal omfatte 
bekæmpelse af cybervold, seksuel chikane 
på internettet samt tingsliggørelse, 
hyperseksualisering og seksuel udnyttelse 
af kvinder på internettet;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver vigtigheden af udvikling 
og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og 
audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle mere nøjagtige og kønsopdelte 
data, og af at anvende moderne 
maskinlæringsteknikker til at fjerne 
skævheder, og, såfremt det er nødvendigt, 
at korrigere kønsbaserede skævheder, der 

5. fremhæver vigtigheden af udvikling 
og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og 
audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle mere nøjagtige og kønsopdelte 
data, og af at anvende moderne 
maskinlæringsteknikker til at fjerne 
skævheder, og, såfremt det er nødvendigt, 
at korrigere kønsbaserede skævheder, der 
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kan have negative konsekvenser; kan have negative konsekvenser; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
måle virkningerne af de indførte 
offentlige politikker for at indarbejde 
kønsdimensionen ved at analysere de 
indsamlede data; understreger 
betydningen af at bruge neutrale, 
ikkediskriminerende og kønsfølsomme 
data ved udviklingen af AI; understreger 
nødvendigheden af at sikre, at 
udformningen og anvendelsen af kunstig 
intelligens inden for uddannelse, kultur 
og den audiovisuelle sektor ikke stiller 
kvinder og deres tilværelse dårligere;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver vigtigheden af udvikling 
og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og 
audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle mere nøjagtige og kønsopdelte 
data, og af at anvende moderne 
maskinlæringsteknikker til at fjerne 
skævheder, og, såfremt det er nødvendigt, 
at korrigere kønsbaserede skævheder, der 
kan have negative konsekvenser;

5. fremhæver vigtigheden af udvikling 
og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og 
audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle mere nøjagtige og kønsopdelte 
data, og af at anvende moderne 
maskinlæringsteknikker til at fjerne 
skævheder, og, såfremt det er nødvendigt, 
at korrigere kønsbaserede skævheder, der 
kan have negative konsekvenser; 
fremhæver, at en af de mest kritiske 
svagheder ved AI drejer sig om de 
forskellige former for skævheder, som den 
er kendetegnet af, såsom køn, race eller 
seksuel orientering, der skyldes de 
skævheder, der allerede er iboende i 
mennesker;

Or. en
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Ændringsforslag 65
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver vigtigheden af udvikling 
og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og 
audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle mere nøjagtige og kønsopdelte 
data, og af at anvende moderne 
maskinlæringsteknikker til at fjerne 
skævheder, og, såfremt det er nødvendigt, 
at korrigere kønsbaserede skævheder, der 
kan have negative konsekvenser;

5. fremhæver vigtigheden af udvikling 
og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og 
audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle mere nøjagtige og kønsopdelte 
data og andre ligestillingsdata, og af at 
anvende moderne maskinlæringsteknikker 
til at fjerne skævheder, og, såfremt det er 
nødvendigt, at korrigere kønsbaserede 
skævheder, der kan have negative 
konsekvenser; understreger 
nødvendigheden af at have fuldstændige, 
troværdige og rettidige data, og at deres 
tilgængelighed og adgang er en 
forudsætning for installeringen af AI-
forbedrede dataanalysesystemer;

Or. en

Ændringsforslag 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. fremhæver vigtigheden af udvikling 
og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og 
audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle mere nøjagtige og kønsopdelte 
data, og af at anvende moderne 
maskinlæringsteknikker til at fjerne 
skævheder, og, såfremt det er nødvendigt, 
at korrigere kønsbaserede skævheder, der 
kan have negative konsekvenser;

5. fremhæver vigtigheden af udvikling 
og udbredelse af AI-applikationer inden for 
uddannelsessektorerne og de kulturelle og 
audiovisuelle sektorer med hensyn til at 
indsamle mere nøjagtige og kønsopdelte 
data, og af at anvende moderne 
maskinlæringsteknikker til at fjerne 
skævheder, såfremt det er nødvendigt;
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Or. fr

Ændringsforslag 67
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at det i betragtning 
af den store følsomhed forbundet med 
data om elever, studerende og andre 
lærende, er nødvendigt at iværksætte 
passende overensstemmelsesvurderinger 
for at kontrollere og sikre, at alle 
bestemmelser vedrørende 
højrisikoapplikationer overholdes, 
herunder krav vedrørende test, tilsyn og 
certificering; understreger, at datasæt, der 
anvendes til at træne systemer for  kunstig 
intelligens, bør gennemgås for at sikre, at 
de er troværdige og nøjagtige, for at 
undgå at styrke kønsstereotyper og andre 
fordomme baseret på køn, etnisk 
oprindelse og race, religion eller 
overbevisning, handicap, alder eller 
seksuel orientering;

Or. it

Ændringsforslag 68
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. bemærker, at med henblik på at 
analysere virkningerne af 
algoritmebaserede systemer på borgerne 
bør adgangen til data udvides til relevante 
parter, navnlig uafhængige forskere, 
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medier og civilsamfundets organisationer, 
idet EU's lovgivning om databeskyttelse 
og beskyttelse af personoplysninger 
overholdes;

Or. en

Ændringsforslag 69
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer Kommissionen til at 
inddrage uddannelse i de 
lovgivningsmæssige rammer for 
applikationer for kunstig intelligens med 
høj risiko i betragtning af vigtigheden af 
at sikre, at uddannelse fortsat bidrager til 
almenvellet, og i betragtning af den store 
følsomhed forbundet med data om elever, 
studerende og andre lærende; 
understreger, at i uddannelsessektoren 
bør denne anvendelse omfatte 
undervisere, studerende og samfundet 
som sådan og tage hensyn til deres behov 
og de forventede fordele for at sikre, at 
kunstig intelligens benyttes bevidst og 
etisk;

Or. en

Ændringsforslag 70
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. udtrykker bekymring over 
anvendelsen af kunstig intelligens med 
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henblik på biometrisk identifikation ved 
fjernadgang i visse lokale situationer; 
minder om, at anvendelsen af indgribende 
overvågningsteknologier, navnlig inden 
for højrisikosektorer såsom 
undervisningssektoren, kan krænke de 
grundlæggende rettigheder, for så vidt 
som det indebærer anvendelse af 
følsomme oplysninger;

Or. it

Ændringsforslag 71
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. opfordrer Kommissionen til at 
tilskynde til brug af EU-programmer som 
Horisont Europa, det digitale Europa og 
Erasmus+ til at fremme tværfaglig 
forskning, pilotprojekter, forsøg, 
udvikling af værktøjer, herunder 
uddannelse, med henblik på at 
identificere kønsbaserede skævheder i AI 
samt bevidstgørelseskampagner for den 
brede offentlighed;

Or. en

Ændringsforslag 72
Marco Zullo

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 
mangfoldige hold af udviklere og 
ingeniører, der arbejder sammen med 

6. understreger behovet for 
mangfoldige hold af udviklere og 
ingeniører, der arbejder sammen med 
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hovedaktørerne inden for 
uddannelsessektoren og den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, for at forebygge 
kønsskævheder og kulturelle fordomme, 
der utilsigtet bliver inkluderet i AI-
algoritmer, -systemer og -applikationer.

hovedaktørerne inden for 
uddannelsessektoren og den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, for at forebygge 
kønsskævheder og kulturelle fordomme, 
der utilsigtet bliver inkluderet i AI-
algoritmer, -systemer og -applikationer; 
opfordrer Kommissionen til at bevare og 
fremme alternative referenceteorier, på 
hvilke udviklingen af systemer for kunstig 
intelligens baseres.

Or. it

Ændringsforslag 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 
mangfoldige hold af udviklere og 
ingeniører, der arbejder sammen med 
hovedaktørerne inden for 
uddannelsessektoren og den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, for at forebygge 
kønsskævheder og kulturelle fordomme, 
der utilsigtet bliver inkluderet i AI-
algoritmer, -systemer og -applikationer.

6. understreger, at retten til at arbejde 
og til at studere ikke må underlægges 
tilpasses bindende 
beskæftigelsespolitikker, såsom en 
kvoteforpligtelse ud fra et eller andet 
kriterium, bl.a. baseret på køn.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 
mangfoldige hold af udviklere og 
ingeniører, der arbejder sammen med 
hovedaktørerne inden for 

6. understreger behovet for 
mangfoldige hold af udviklere og 
ingeniører, der arbejder sammen med 
hovedaktørerne inden for 
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uddannelsessektoren og den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, for at forebygge 
kønsskævheder og kulturelle fordomme, 
der utilsigtet bliver inkluderet i AI-
algoritmer, -systemer og -applikationer.

uddannelsessektoren og den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, for at forebygge 
kønsskævheder, kulturelle eller andre 
fordomme, der utilsigtet bliver inkluderet i 
AI-algoritmer, -systemer og -applikationer.

Or. pl

Ændringsforslag 75
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger behovet for 
mangfoldige hold af udviklere og 
ingeniører, der arbejder sammen med 
hovedaktørerne inden for 
uddannelsessektoren og den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, for at forebygge 
kønsskævheder og kulturelle fordomme, 
der utilsigtet bliver inkluderet i AI-
algoritmer, -systemer og -applikationer.

6. understreger behovet for 
mangfoldige hold af udviklere og 
ingeniører, der arbejder sammen med 
hovedaktørerne inden for 
uddannelsessektoren og den kulturelle og 
audiovisuelle sektor, for at forebygge en 
række sociale fordomme (herunder 
kønsbaserede, kulturelle, hudfarve osv.), 
der utilsigtet bliver inkluderet i AI-
algoritmer, -systemer og -applikationer.

Or. pl

Ændringsforslag 76
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. understreger behovet for at 
uddanne arbejdstagere og undervisere 
inden for AI for at styrke deres evne til at 
identificere og korrigere 
kønsdiskriminerende praksis på 
arbejdspladsen og på uddannelserne, og 
for at arbejdstagere, der udvikler AI-
systemer og -applikationer, kan 
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identificere og afhjælpe sexisme og 
kønsstereotyper i de AI-systemer og -
applikationer, de udvikler, og for at 
indføre et tydeligt ansvar i virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at 
der ikke forekommer diskrimination eller 
sexisme baseret på køn på arbejdspladsen 
og på uddannelsesinstitutionerne;

Or. en

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

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. minder om, at algoritmer og AI 
bør have "indbygget etik" og ikke 
indbyggede skævheder; mener, at 
medieorganisationer bør informeres om 
de centrale parametre i algoritmebaserede 
AI-systemer, der afgør placeringen og 
søgeresultaterne på tredjepartsplatforme; 
mener ligeledes, at brugerne bør 
informeres om enhver anvendelse af AI til 
beslutningstagning i de tjenester, de 
benytter, og bør have mulighed for at 
angive deres foretrukne indstillinger for 
beskyttelse af personoplysninger ved 
hjælp af gennemsigtige og forståelige 
foranstaltninger direkte hos 
tjenesteudbyderen;

Or. en

Ændringsforslag 78
Jadwiga Wiśniewska

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. påpeger, at brugen af rettidig 
omhu til at undgå vægtning og 
diskrimination over for bestemte grupper, 
herunder kønsstereotyper, ikke må bremse 
de teknologiske fremskridt;

Or. pl

Ændringsforslag 79
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. opfordrer Kommissionen til at yde 
støtte til finansiering af forskning med 
henblik på at identificere og udrydde 
årsager til svar fra virtuelle 
stemmeassistenter, der undervurderer 
seksuel chikane rettet mod dem; opfordrer 
til, at den gængse praksis med som 
standard at gøre virtuelle 
stemmeassistenter til kvinder bør bringes 
til ophør, og til, at man tilskynder 
udviklingen af kønsneutrale 
stemmeassistenter;

Or. en

Ændringsforslag 80
Silvia Modig

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. beklager, at størstedelen af 
arbejdspladserne i den seneste tid, også 
EU-institutionerne, ikke har gennemført 
foranstaltninger for at imødegå nye 
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former for chikane; opfordrer EU-
institutionerne og alle andre 
arbejdspladser til øjeblikkelig at tilpasse 
deres HR-foranstaltninger for at 
bekæmpe gamle og nye former for 
onlinechikane, herunder ved at 
gennemføre en omfattende undersøgelse 
af arbejdsbetingelserne i løbet af denne 
periode, obligatoriske kurser i 
bekæmpelse af seksuel chikane og et 
alarmnummer for ofre for alle former for 
chikane;

Or. en


