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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα· και στην 
ανάπτυξη επαναστατικών τεχνολογιών 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα, δεδομένου ότι 
αποτελούν βασικό δίαυλο για την αλλαγή 
νοοτροπίας και την αμφισβήτηση 
στερεοτύπων·

Or. en
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Τροπολογία 3
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
και ο σεβασμός της διαφορετικότητας 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 4
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του 
οπτικοακουστικού τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της, 
μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες, και πρέπει να 
περιλαμβάνεται στις πολιτικές της, μεταξύ 
άλλων στον τομέα της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και τον οπτικοακουστικό 
τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 6
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) και η ψηφιοποίηση 
μεταμορφώνουν εκ βάθρων την 
πραγματικότητα, ενώ η βάση επί της 
οποίας αυτή διαμορφώνεται και 
ρυθμίζεται σήμερα θα επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές μας 
κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη πολυμορφίας στον σχεδιασμό και 
τη χρηματοδότηση της ΤΝ οδηγεί στη 
συγκέντρωση ολοένα και μεγαλύτερης 
ισχύος και κεφαλαίου στα χέρια ενός 
εκλεκτού υποσυνόλου που αποτελείται 
κατά κανόνα από λευκούς, πλούσιους με 
υψηλή μόρφωση άνδρες και στο πλαίσιο 
του οποίου οι γυναίκες και οι ομάδες που 
υφίστανται διακρίσεις συνήθως 
υποεκπροσωπούνται· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάπτυξη της ΤΝ υπό αυτές 
τις συνθήκες ενέχει υψηλό κίνδυνο 
διαιώνισης ή ακόμα και αύξησης των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και άλλων 
ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για 
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την ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ, είναι 
αναγκαίο να υποστηριχθεί μια 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δεοντολογία·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και πρέπει 
να περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές 
της μεταξύ άλλων στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και τον 
οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και στην 
ανάπτυξη επαναστατικών τεχνολογιών 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
σοβαρές προκαταλήψεις λόγω φύλου στα 
υφιστάμενα κοινωνικά πρότυπα σε τομείς 
όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και τα 
οπτικοακουστικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου 

διαγράφεται
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έχουν αναπαραχθεί μέσω του σχεδιασμού, 
της συμβολής και χρήσης των 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα 
δεδομένων και η εσφαλμένη μεροληψία 
μπορεί να στρεβλώσουν τη λογική ενός 
συστήματος ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο 
την ισότητα των φύλων στην κοινωνία·

Or. fr

Τροπολογία 9
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου 
έχουν αναπαραχθεί μέσω του σχεδιασμού, 
της συμβολής και χρήσης των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα δεδομένων 
και η εσφαλμένη μεροληψία μπορεί να 
στρεβλώσουν τη λογική ενός συστήματος 
ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο την ισότητα 
των φύλων στην κοινωνία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες λόγω φύλου, τα στερεότυπα 
και οι συσσωρευμένες διακρίσεις λόγω 
φυλής, εθνοτικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, γενετήσιου 
προσανατολισμού, ταυτότητας και 
έκφρασης φύλου, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, καθεστώτος διαμονής ή 
αναπηρίας έχουν αναπαραχθεί μέσω του 
σχεδιασμού, της συμβολής και χρήσης των 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελλιπή και 
ανακριβή σύνολα δεδομένων και η 
εσφαλμένη μεροληψία στρεβλώνουν τη 
λογική ενός συστήματος ΤΝ και είναι 
πιθανό να οδηγήσουν στην παραγωγή 
εσφαλμένων αποτελεσμάτων από τους 
αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και, 
συνεπώς, να θέσουν σε κίνδυνο την 
ισότητα των φύλων στην κοινωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που 
αφορούν τις μειονεκτούσες ομάδες και τις 
διατομεακές μορφές διακρίσεων είναι 
συνήθως ελλιπή ή ακόμα και ανύπαρκτα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση 
αυτών των προκαταλήψεων απαιτεί 
αυξημένη επαγρύπνηση, τεχνικές λύσεις 
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και την ανάπτυξη σαφών απαιτήσεων 
δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 10
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου 
έχουν αναπαραχθεί μέσω του σχεδιασμού, 
της συμβολής και χρήσης των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα δεδομένων 
και η εσφαλμένη μεροληψία μπορεί να 
στρεβλώσουν τη λογική ενός συστήματος 
ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο την ισότητα 
των φύλων στην κοινωνία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης·αναπτύσσονται ολοένα και 
περισσότερο με τρόπο που τα καθιστά 
περισσότερο ανθρωπόμορφα, κάτι το 
οποίο επηρεάζεται και από την αντίληψή 
μας για την ισότητα των φύλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχεδιαστές 
των συστημάτων ΤΝ τροποποιούν τα 
συστήματα αυτά με βάση τις δικές τους 
ανθρώπινες αντιλήψεις και σύνολο 
εμπειριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προγραμματιστές συστημάτων και 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης έχουν 
συχνά παρόμοιο υπόβαθρο, είναι κυρίως 
άνδρες, κατά κανόνα υψηλά αμειβόμενοι, 
και έχουν συχνά ολοκληρώσει την ίδια 
τεχνική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το ποσοστό των γυναικών και των 
μειονοτήτων στην ανάπτυξη των 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης είναι 
εξαιρετικά χαμηλό· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω 
φύλου έχουν αναπαραχθεί μέσω του 
σχεδιασμού, της συμβολής και χρήσης των 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα 
δεδομένων και η εσφαλμένη μεροληψία 
μπορεί να στρεβλώσουν τη λογική ενός 
συστήματος ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο 
την ισότητα των φύλων στην κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 11
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου 
έχουν αναπαραχθεί μέσω του σχεδιασμού, 
της συμβολής και χρήσης των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα δεδομένων 
και η εσφαλμένη μεροληψία μπορεί να 
στρεβλώσουν τη λογική ενός συστήματος 
ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο την ισότητα 
των φύλων στην κοινωνία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας 
των μέσων ενημέρωσης και ο 
πολιτιστικός τομέας επηρεάζουν 
σημαντικά τη διαμόρφωση των 
πεποιθήσεων και των αξιών των πολιτών, 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, 
και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να 
διαιωνίσουν και να ενισχύσουν τις 
ανισότητες και τις διακρίσεις λόγω φύλου 
μέσω της αναπαραγωγής τους στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού, της συμβολής και 
χρήσης των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα ελλιπή σύνολα δεδομένων, η έλλειψη 
δεδομένων με βάση το φύλο και η 
εσφαλμένη μεροληψία μπορεί να 
στρεβλώσουν την επεξεργασία ενός 
συστήματος ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο 
την ισότητα των φύλων στην κοινωνία 
οξύνοντας περαιτέρω ήδη υφιστάμενους 
αρνητικούς έμφυλους ρόλους και 
στερεότυπα·

Or. en

Τροπολογία 12
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου 
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έχουν αναπαραχθεί μέσω του σχεδιασμού, 
της συμβολής και χρήσης των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα δεδομένων 
και η εσφαλμένη μεροληψία μπορεί να 
στρεβλώσουν τη λογική ενός συστήματος 
ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο την ισότητα 
των φύλων στην κοινωνία·

συχνά αναπαράγονται ακούσια μέσω του 
σχεδιασμού, της συμβολής και χρήσης των 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
με βάση πρώιμους αλγόριθμους και το 
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι αυτοί, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών 
εισροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ελλιπή ή ιστορικά σύνολα δεδομένων, που 
υφίστανται μεροληψία, και οι εσφαλμένοι 
αλγόριθμοι μπορεί να στρεβλώσουν τη 
λογική ενός συστήματος ΤΝ και να θέσουν 
σε κίνδυνο την ισότητα των φύλων στην 
κοινωνία·

Or. pl

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου 
έχουν αναπαραχθεί μέσω του σχεδιασμού, 
της συμβολής και χρήσης των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα ελλιπή σύνολα δεδομένων 
και η εσφαλμένη μεροληψία μπορεί να 
στρεβλώσουν τη λογική ενός συστήματος 
ΤΝ και να θέσουν σε κίνδυνο την ισότητα 
των φύλων στην κοινωνία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου 
έχουν αναπαραχθεί μέσω του σχεδιασμού, 
της συμβολής, της ανάπτυξης και χρήσης 
των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελλιπή 
σύνολα δεδομένων και η εσφαλμένη 
μεροληψία μπορεί να στρεβλώσουν τη 
λογική ενός συστήματος ΤΝ και να θέσουν 
σε κίνδυνο την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με 
τεχνητή νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εκπαίδευση, τα πολιτιστικά 
προγράμματα και το οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο είναι θεμελιώδες εργαλείο για 
την καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 15
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων 
και, συνεπώς, πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή σαφής παρακολούθηση καθώς 
και ένα δεοντολογικό και κανονιστικό 
πλαίσιο πριν από την εφαρμογή 
αυτοματοποιημένων λύσεων σε αυτούς 
τους βασικούς τομείς της κοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 16
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
έμφυλα στερεότυπα επαναλαμβάνονται, 
ιδίως στη βιομηχανία παιχνιδιών·και στη 
χρήση των ψηφιακών βοηθών ήχου· 
λαμβάνοντας υπόψη και ότι η εκπαίδευση, 
τα πολιτιστικά προγράμματα και το 
οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
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θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων 
και για τη δημιουργία ισχυρών 
προτύπων·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων 
και του ψηφιακού χάσματος των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 19
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων 
δημιουργούνται και αναπαράγονται μέσω 
της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων μπορούν να 
δημιουργούνται και να αναπαράγονται 
μέσω της γλώσσας και των εικόνων που 
διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και 
τις εφαρμογές που λειτουργούν με τεχνητή 
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νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

νοημοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εκπαίδευση, τα πολιτιστικά προγράμματα 
και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι 
θεμελιώδες εργαλείο για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων·

Or. pl

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστήμη και η καινοτομία μπορούν να 
αποφέρουν οφέλη που έχουν τη δύναμη να 
αλλάξουν τη ζωή ιδίως όσων υστερούν 
περισσότερο – όπως οι γυναίκες και τα 
κορίτσια που ζουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστημονική εκπαίδευση είναι 
σημαντική για την απόκτηση δεξιοτήτων, 
για την αξιοπρεπή εργασία, για τις θέσεις 
απασχόλησης του μέλλοντος, καθώς και 
για την κατάργηση των στερεοτύπων 
βάσει των οποίων οι τομείς αυτοί 
θεωρούνται στερεοτυπικά ανδρικοί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστήμη και η 
επιστημονική σκέψη είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη δημοκρατική παιδεία, η 
οποία με τη σειρά της έχει θεμελιώδη 
σημασία για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 
επηρεασμό, με οποιονδήποτε τρόπο, των 
απόψεων, της αντίληψης και της 
ελεύθερης βούλησης των ατόμων·

Or. fr

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους 
τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως 
δημιουργοί είτε ως καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες 
δυναμικό των δεξιοτήτων, των γνώσεων 
και των προσόντων των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ 
(πληροφόρηση, επικοινωνία και 
τεχνολογία) μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παγκοσμίως μόνο 
το 22 % των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης είναι γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έλλειψη γυναικών στην 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψιών και 
επιπλέον στερεί την ΕΕ από ταλέντο, 
όραμα και πόρους και, συνεπώς, αποτελεί 
εμπόδιο για την καινοτομία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους 
τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως 
δημιουργοί, προγραμματιστές, είτε ως 
καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πλήρες δυναμικό των δεξιοτήτων, των 
γνώσεων και των προσόντων των 
γυναικών στους τομείς της ψηφιακής 
τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και 
των ΤΠΕ (πληροφόρηση, επικοινωνία και 
τεχνολογία) μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παγκοσμίως μόνο 
το 22 % των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης είναι γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έλλειψη γυναικών στην 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψιών και 
επιπλέον στερεί την ΕΕ από ταλέντο, 
όραμα και πόρους και, συνεπώς, αποτελεί 
εμπόδιο για την καινοτομία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πολυμορφία των φύλων 
ενισχύει τη στάση των γυναικών στις 
ομάδες και τις επιδόσεις των ομάδων, και 
ευνοεί τις δυνατότητες για καινοτομία 
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στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους 
τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως 
δημιουργοί είτε ως καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες 
δυναμικό των δεξιοτήτων, των γνώσεων 
και των προσόντων των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ 
(πληροφόρηση, επικοινωνία και 
τεχνολογία) μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παγκοσμίως μόνο 
το 22 % των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης είναι γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έλλειψη γυναικών στην 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψιών και 
επιπλέον στερεί την ΕΕ από ταλέντο, 
όραμα και πόρους και, συνεπώς, αποτελεί 
εμπόδιο για την καινοτομία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους 
τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως 
δημιουργοί είτε ως καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες 
δυναμικό των δεξιοτήτων, των γνώσεων 
και των προσόντων των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ 
(πληροφόρηση, επικοινωνία και 
τεχνολογία) μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και 
στην ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες 
των γυναικών σε σχέση με αυτά τα 
εργαλεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παγκοσμίως μόνο το 22 % των 
επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης είναι γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
γυναικών στην ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο 
μεροληψιών και επιπλέον στερεί την ΕΕ 
από ταλέντο, όραμα και πόρους και, 
συνεπώς, αποτελεί εμπόδιο για την 
καινοτομία·

Or. pl

Τροπολογία 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται σημαντικά 
στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, 
είτε ως δημιουργοί είτε ως καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες 
δυναμικό των δεξιοτήτων, των γνώσεων 
και των προσόντων των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ 
(πληροφόρηση, επικοινωνία και 
τεχνολογία) μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παγκοσμίως μόνο 
το 22 % των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης είναι γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έλλειψη γυναικών στην 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψιών και 
επιπλέον στερεί την ΕΕ από ταλέντο, 
όραμα και πόρους και, συνεπώς, αποτελεί 
εμπόδιο για την καινοτομία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες 
δυναμικό των δεξιοτήτων, των γνώσεων 
και των προσόντων των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ 
(πληροφόρηση, επικοινωνία και 
τεχνολογία) μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
σημειώνει ότι παγκοσμίως το 22 % των 
επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης είναι γυναίκες· 
υπενθυμίζει ότι, στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως σε όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς, η θέση των 
γυναικών από ποσοτική άποψη δεν πρέπει 
να συνιστά βασικό κριτήριο ανάλυσης, 
αλλά να προκύπτει από την ελευθερία των 
γυναικών όσον αφορά την επιλογή της 
άσκησης ή μη της εκάστοτε 
δραστηριότητας·

Or. fr

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους 
τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως 
δημιουργοί είτε ως καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες 
δυναμικό των δεξιοτήτων, των γνώσεων 
και των προσόντων των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ 
(πληροφόρηση, επικοινωνία και 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά στους 
τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως 
δημιουργοί είτε ως καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλήρες 
δυναμικό των δεξιοτήτων, των γνώσεων 
και των προσόντων των γυναικών στους 
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ΤΠΕ 
(πληροφόρηση, επικοινωνία και 
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τεχνολογία) μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παγκοσμίως μόνο 
το 22 % των επαγγελματιών που 
εργάζονται στον τομέα της τεχνητής 
νοημοσύνης είναι γυναίκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έλλειψη γυναικών στην 
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αυξάνει τον κίνδυνο μεροληψιών και 
επιπλέον στερεί την ΕΕ από ταλέντο, 
όραμα και πόρους και, συνεπώς, αποτελεί 
εμπόδιο για την καινοτομία·

τεχνολογία) σε συνδυασμό με την 
ανανέωση των δεξιοτήτων, μπορεί να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παγκοσμίως μόνο το 22 % των 
επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα 
της τεχνητής νοημοσύνης είναι γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
γυναικών στην ανάπτυξη της τεχνητής 
νοημοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο 
μεροληψιών και επιπλέον στερεί την ΕΕ 
από ταλέντο, όραμα και πόρους και, 
συνεπώς, αποτελεί εμπόδιο για την 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 26
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακοί φωνητικοί βοηθοί 
προγραμματίζονται κυρίως ως νεαρές 
γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις αποκομίζουν κέρδος εφόσον 
οι πελάτες τους είναι ευχαριστημένοι και 
δικαιολογούν τη χρήση γυναικείας φωνής 
υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες την 
προτιμούν και, με τη χρήση γυναικείας 
φωνής, τα κέρδη τους αυξάνονται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η άποψη αυτή 
δεν στηρίζεται σε ευρήματα ερευνών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί 
ότι οι ψηφιακοί φωνητικοί βοηθοί 
απαντούν συχνά, σε μικρότερο βαθμό, σε 
μηνύματα συγκρίσιμα με σεξουαλική 
παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
απαντήσεις των ψηφιακών βοηθών στη 
σεξουαλική παρενόχληση βασίζονται στον 
προγραμματισμό τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι προγραμματισμένες 
απαντήσεις των φωνητικών βοηθών στη 
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σεξουαλική παρενόχληση διαιωνίζουν μια 
σεξιστική και διαστρεβλωμένη εικόνα 
των γυναικών·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου 
έλλειψη γυναικών στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία και στην εκπαίδευση στους 
τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM), δεδομένου ότι, 
ενώ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 
52 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού, 
αντιπροσωπεύουν μόλις 1 στους 3 
πτυχιούχους θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM)· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη 
θετική τάση που παρατηρείται όσον 
αφορά τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον 
των γυναικών στην εκπαίδευση στους 
τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών (STEM), τα ποσοστά 
παραμένουν σε ανεπαρκές επίπεδο, ιδίως 
αν ληφθεί υπόψη η σημασία της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας που 
σχετίζεται με τους τομείς STEM σε έναν 
ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένο 
κόσμο·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρίες του παρελθόντος σε πολλούς 
τεχνικούς τομείς, όπως η ιατρική, ο 
σχεδιασμός της ασφάλειας των 
αυτοκινήτων και άλλοι, μας έχουν δείξει 
ότι η ανάπτυξη και η καινοτομία συχνά 
βασίζονται κυρίως ή αποκλειστικά σε 
δεδομένα που αφορούν άνδρες και ότι 
αυτό στο παρελθόν είχε αρνητικές 
επιπτώσεις, που περιλαμβάνουν ακόμα 
και τον θάνατο, για τις γυναίκες[1].[1] 
D’Ignazio/Klein, Data Feminism, MIT 
Publications, Mάρτιος 2020

Or. en

Τροπολογία 29
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρενόχληση στον κυβερνοχώρο 
εξακολουθεί να αποτελεί πηγής σοβαρής 
ανησυχίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
της τεχνητής νοημοσύνης στην 
εκπαίδευση, και ότι, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου της κρίσης της COVID19, 
πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν υπάρξει 
θύματα νέων μορφών διαδικτυακής 
σεξουαλικής και ψυχολογικής 
παρενόχλησης, όπως παραβιάσεις 
διαδικτυακών διασκέψεων (zoom-
bombing), παρενοχλητική 
παρακολούθηση ή διαδικτυακές απειλές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των χώρων εργασίας, 
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συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, δεν εφάρμοσαν κανένα 
μέτρο για την αντιμετώπιση αυτών των 
νέων μορφών σεξουαλικής και 
ψυχολογικής παρενόχλησης·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 1 στις 10 γυναίκες 
(το 10 %) έχει υποστεί κάποια μορφή 
κυβερνοβίας, ήδη από την ηλικία των 15 
ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κυβερνοβία έχει συχνά ως στόχο τις 
γυναίκες που τολμούν να εκφράσουν την 
άποψή τους, όπως οι ακτιβίστριες, οι 
γυναίκες πολιτικοί και άλλα δημόσια 
πρόσωπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά την πρόληψη της 
κυβερνοβίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και στην εκπαίδευση 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 31
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 1. τονίζει ότι, στον τομέα της 
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προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

εκπαίδευσης, η διαδικασία εισαγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται 
σε τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να 
συνοδεύεται από μια διαδικασία 
αναθεώρησης και ενημέρωσης των 
σχετικών κανονισμών του τομέα και 
πρέπει να περιλαμβάνει τους 
εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευόμενους 
και την κοινωνία εν γένει, καθώς και να 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους, τις 
πραγματικές δυνατότητές τους και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
χρησιμοποιείται με στοχευμένο και ηθικό 
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και να εξασφαλίζεται ότι ένας άνθρωπος 
είναι πάντα σε θέση να ελέγχει και να 
διορθώνει εν τέλει τις αποφάσεις του 
συστήματος· θεωρεί ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη προσφέρει μεγάλες 
δυνατότητες για προαγωγή της ισότητας 
των φύλων, υπό την προϋπόθεση της 
εξάλειψης των συνειδητών και 
υποσυνείδητων μεροληψιών· τονίζει την 
ανάγκη η τεχνητή νοημοσύνη να σέβεται 
τις αρχές και τις αξίες της ισότητας και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη 
σημασία της προσέγγισης βάσει κινδύνου 
και της συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

Or. it

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
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προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των ήδη 
υφιστάμενων συνειδητών και 
υποσυνείδητων μεροληψιών· προτρέπει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συλλέγουν δεδομένα διαχωρισμένα με 
βάση φύλο προκειμένου να τροφοδοτούν 
τα σύνολα δεδομένων με τρόπο που 
προωθεί την ισότητα· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, στο 
πλαίσιο της εξέτασης, έγκρισης και 
εφαρμογής κατευθυντηρίων γραμμών 
δεοντολογίας για τη χρήση ΤΝ, την 
ισότητα των φύλων· τονίζει την ανάγκη η 
τεχνητή νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές 
και τις αξίες της ισότητας και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων εις βάρος 
των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των ατόμων 
που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, 
ιδίως των Ρομά, καθώς και των μαύρων, 
των αυτόχθονων και των έγχρωμων 
ατόμων· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου όσον αφορά 
τόσο τις εφαρμογές όσο και τους τομείς 
στους οποίους χρησιμοποιείται η ΤΝ, 
παράλληλα με τη συνεχή παρακολούθηση 
των υφιστάμενων και των καινούριων 
αλγορίθμων·

Or. en

Τροπολογία 33
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει δυνατότητες για την προαγωγή 
της ισότητας των φύλων, ωστόσο πρέπει 
να γίνουν περισσότερες και σημαντικές 
προσπάθειες από ρυθμιστικής πλευράς 
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μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

για την εξάλειψη των συνειδητών και 
υποσυνείδητων μεροληψιών· τονίζει την 
ανάγκη η τεχνητή νοημοσύνη να σέβεται 
τις αρχές και τις αξίες της ισότητας και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη 
σημασία της διαφοροποιημένης και 
διαφανούς προσέγγισης βάσει κινδύνου με 
βάση τον πιθανό κίνδυνο για το άτομο 
καθώς και για την κοινωνία στο σύνολό 
της, και της συνεχούς παρακολούθησης 
των υφιστάμενων και των καινούριων 
αλγορίθμων·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου, της 
διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

Or. en

Τροπολογία 35
Annika Bruna, Virginie Joron
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων· τονίζει 
την ανάγκη η τεχνητή νοημοσύνη να 
σέβεται τις αρχές και τις αξίες της ισότητας 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων 
μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει, 
επιπλέον, τη σημασία της προσέγγισης 
βάσει κινδύνου και της συνεχούς 
παρακολούθησης των υφιστάμενων και 
των καινούργιων αλγορίθμων· οι δε 
αλγόριθμοι δεν θα πρέπει, υπό 
οποιεσδήποτε περιστάσεις και με 
οποιονδήποτε τρόπο, να θίγουν τις 
ελευθερίες και την ελεύθερη βούληση·

Or. fr

Τροπολογία 36
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων, καθώς και της 
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων 
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του έργου τους·

Or. pl

Τροπολογία 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης των 
υφιστάμενων και των καινούργιων 
αλγορίθμων·

1. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για 
προαγωγή της ισότητας των φύλων, υπό 
την προϋπόθεση της εξάλειψης των 
συνειδητών και υποσυνείδητων 
μεροληψιών· τονίζει την ανάγκη η τεχνητή 
νοημοσύνη να σέβεται τις αρχές και τις 
αξίες της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και 
ανδρών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
προσέγγισης βάσει κινδύνου και της 
συνεχούς παρακολούθησης του έργου 
τους·

Or. pl

Τροπολογία 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός 
της ΤΝ είναι να εξυπηρετεί τους χρήστες 
της και δεν θα πρέπει, σε καμία 
περίπτωση, να χρησιμοποιείται για να 
αλλοιωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο, η 
αντίληψη, ο τρόπος σκέψης και η 
ελεύθερη βούληση των ατόμων·
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Τροπολογία 39
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα, 
επισημαίνοντας τη σημασία της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
απόκτησης νέων δεξιοτήτων για τον 
σκοπό αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πολιτικές/κατευθυντήριες γραμμές 
δημοσίων συμβάσεων που ενθαρρύνουν 
τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν 
περισσότερες γυναίκες και κορίτσια σε 
θέσεις εργασίας στους τομείς STEM· 
ζητεί από την Επιτροπή και από τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν ένα ελάχιστο 
όριο όσον αφορά των αριθμό γυναικών 
ερευνητριών που θα συμμετέχουν σε έργα 
στους τομείς STEM και ΤΝ· προτρέπει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αγοράζουν εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 
και οπτικοακουστικές υπηρεσίες από 
παρόχους που εφαρμόζουν ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στις 
επιχειρήσεις τους·

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα· 
αναγνωρίζει ότι τα έμφυλα στερεότυπα, η 
πολιτιστική αποθάρρυνση και η έλλειψη 
ενημέρωσης και προαγωγής γυναικείων 
προτύπων παρεμποδίζει και επηρεάζει 
αρνητικά τις ευκαιρίες των κοριτσιών και 
των γυναικών όσον αφορά τις σπουδές, 
την επαγγελματική σταδιοδρομία και την 
επιχειρηματικότητα στους τομείς των 
ΤΠΕ, STEM και TN, και οδηγεί στην 
εισαγωγή διακρίσεων και σε λιγότερες 
ευκαιρίες για τις γυναίκες στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
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την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα· ζητεί 
επίσης την προώθηση μιας εργασιακής 
νοοτροπίας στους χώρους εργασίας στους 
τομείς της τεχνολογίας η οποία να οδηγεί 
σε συνθήκες εργασίας και εργασιακές 
πρακτικές βασισμένες στην ισότητα των 
φύλων, το οποίο με τη σειρά του θα 
οδηγήσει στην ανάπτυξη περισσότερο 
διαφοροποιημένων ως προς το φύλο και 
συμμετοχικών προϊόντων τεχνολογίας και 
εφαρμογών που χρησιμοποιούν την 
τεχνητή νοημοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 42
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα· 
υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης 
του αριθμού των γυναικών που 
εκπαιδεύονται και απασχολούνται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που θα 
συμβάλει στη συμμετοχή των γυναικών 
στη διαμόρφωση της πραγματικότητας, 
καθώς και στη μείωση των κινδύνων που 
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συνδέονται με τη δημιουργία των 
λεγόμενων «μεροληπτικών αλγορίθμων»·

Or. pl

Τροπολογία 43
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, για την καταπολέμηση του 
σεξισμού στα ιδιαίτερα ανδροκρατούμενα 
περιβάλλοντα εργασίας όπως αυτό της 
ΤΝ και του προγραμματισμού, και ζητεί 
την υιοθέτηση μιας πολυεπίπεδης 
προσέγγισης για την αντιμετώπιση του 
χάσματος των φύλων σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης και στην απασχόληση στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
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μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα· με 
σεβασμό, πάντα, των διαφορετικών 
επιλογών των ανδρών και των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, και στην απασχόληση στον 
ψηφιακό τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 

2. ζητεί να εφαρμοστούν πολιτικές 
που στοχεύουν στην αύξηση της 



PE652.604v01-00 32/52 AM\1206605EL.docx

EL

συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM) και την τεχνητή 
νοημοσύνη, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

συμμετοχής των γυναικών στους τομείς 
που σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, 
την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM), την τεχνητή 
νοημοσύνη και τον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας, και ζητεί την υιοθέτηση μιας 
πολυεπίπεδης προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην 
απασχόληση στον ψηφιακό τομέα·

Or. pl

Τροπολογία 47
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο πλαίσιο της υποχρέωσης της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και πριν από την περαιτέρω θέσπιση 
νομοθεσίας ή πολιτικών, να διενεργήσει 
ολοκληρωμένη ανάλυση με βάση το φύλο 
σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις της 
ΤΝ σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης, του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιολογήσει 
τους κινδύνους και να απευθύνει 
συστάσεις για τη διόρθωση ενδεχόμενων 
αρνητικών αποτελεσμάτων όσον αφορά 
την ισότητα των φύλων, για τα άτομα και 
για την κοινωνία στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 48
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει τη διατομεακή φύση 
των έμφυλων διακρίσεων, οι οποίες 
βασίζονται σε συνειδητές και 
υποσυνείδητες προκαταλήψεις λόγω 
φύλου, καλύπτοντας τον τομέα της 
εκπαίδευσης, την απεικόνιση των 
γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και στη 
διαφήμιση, τόσο επί της οθόνης όσο και 
εκτός οθόνης, και την ευθύνη του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την 
προορατική πρόσληψη, την ανάπτυξη και 
τη διατήρηση γυναικείου ταλέντου και για 
την καλλιέργεια μιας συμμετοχικής 
επιχειρηματικής νοοτροπίας·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους την τεχνητή 
νοημοσύνη από τη διάσταση του φύλου 
κατά την ανάπτυξη πολιτικής και 
νομοθεσίας και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
να προσαρμόσουν την ισχύουσα 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων της ΕΕ·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους την τεχνητή 
νοημοσύνη από τη διάσταση του φύλου 
κατά την ανάπτυξη πολιτικής και 
νομοθεσίας και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
να προσαρμόσουν την ισχύουσα 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων της ΕΕ· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν στρατηγική για 
την προώθηση της παρουσίας των 
γυναικών στις σπουδές και στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία στους 
τομείς που σχετίζονται με τις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά (STEΜ), τις ΤΠΕ και 
την ΤΝ, στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
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συναφών εθνικών στρατηγικών, για να 
επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας 
των φύλων, δίνοντας έμφαση στην 
εκπαίδευση και τα προσόντα, την 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, τις 
ίσες ευκαιρίες, την απαγόρευση των 
διακρίσεων στην αγορά εργασίας, την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
προκαταλήψεις λόγω φύλου σε όλους 
τους τομείς, καθώς και στην αύξηση της 
προβολής των γυναικείων προτύπων, 
μεταξύ άλλων· προτρέπει την Επιτροπή 
να αντιμετωπίσει το χάσμα των φύλων 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία και 
στην εκπαίδευση στους τομείς που 
σχετίζονται με τις θετικές επιστήμες, την 
τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEΜ), τις ΤΠΕ και την 
ΤΝ, και να θέσει το ζήτημα αυτό ως 
προτεραιότητα στη δέσμη μέτρων 
σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, με 
στόχο την προώθηση της παρουσίας των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, 
καθώς και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων 
και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 50
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους την τεχνητή 
νοημοσύνη από τη διάσταση του φύλου 
κατά την ανάπτυξη πολιτικής και 
νομοθεσίας και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
να προσαρμόσουν την ισχύουσα 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του 
φύλου στην ΤΝ και να διενεργούν 
συστηματικές εκτιμήσεις αντικτύπου με 
βάση το φύλο κατά την ανάπτυξη 
πολιτικής και νομοθεσίας· ζητεί να 
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νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων της ΕΕ·

συμπεριληφθούν, σε μελλοντικούς 
κανονισμούς και προγράμματα, στόχοι 
ισότητας των φύλων και απαιτήσεις για 
τη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και δοκιμή 
συστημάτων ΤΝ πριν από την εφαρμογή 
τους, με σκοπό την εξάλειψη δυνητικών 
διακρίσεων ή παραβιάσεων άλλων 
δικαιωμάτων· ζητεί την προσαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων 
της ΕΕ προς τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους την τεχνητή 
νοημοσύνη από τη διάσταση του φύλου 
κατά την ανάπτυξη πολιτικής και 
νομοθεσίας και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
να προσαρμόσουν την ισχύουσα 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων της EE·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους την τεχνητή 
νοημοσύνη από τη διάσταση του φύλου 
κατά την ανάπτυξη πολιτικής και 
νομοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία 52
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους την τεχνητή 
νοημοσύνη από τη διάσταση του φύλου 
κατά την ανάπτυξη πολιτικής και 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους τις ηθικές 
πτυχές, όπως από τη διάσταση του φύλου 
κατά την ανάπτυξη πολιτικής και 
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νομοθεσίας και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
να προσαρμόσουν την ισχύουσα 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων της ΕΕ·

νομοθεσίας σχετικά με την τεχνητή 
νοημοσύνη και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
να προσαρμόσουν την ισχύουσα 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων της ΕΕ·

Or. pl

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν την κατάλληλη 
χρηματοδότηση σε προγράμματα που 
έχουν ως στόχο να προσελκύσουν 
περισσότερα κορίτσια και γυναίκες ώστε 
να σπουδάσουν και να εργαστούν στους 
τομείς STEM· προτρέπει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
προγράμματα που παρέχουν 
χρηματοδότηση σε γυναίκες και κορίτσια 
που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων 
που συνδέονται με την ΤΝ ή σε εταιρείες 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και τον οπτικοακουστικό 
τομέα· ζητεί από την Επιτροπή και από 
τα κράτη μέλη να παρέχουν σε εταιρείες 
στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και στον οπτικοακουστικό 
τομέα, και στις οποίες υπάρχει ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων, προνομιακή 
πρόσβαση σε κονδύλια· προτρέπει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και τον οπτικοακουστικό 
τομέα, τα κριτήρια επιλογής που 
χρησιμοποιούνται ώστε να ελέγξουν αν 
είναι μεροληπτικά υπέρ των ανδρών· 
τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλη 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη λύσεων 
ΤΝ που συμβάλλουν στην πρόληψη και 
την καταπολέμηση της κυβερνοβίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς 
και στην εκπαίδευση των νέων·

Or. en

Τροπολογία 54
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. Αναγνωρίζει ότι οι παραγωγοί 
λύσεων τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να 
καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για 
να δοκιμάσουν τα προϊόντα διεξοδικά, 
προκειμένου να προβλέψουν πιθανά 
σφάλματα που επηρεάζουν ευάλωτες 
ομάδες· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες 
για ένα εργαλείο που θα διδάσκει τους 
αλγόριθμους να αναγνωρίζουν την 
ενοχλητική ανθρώπινη συμπεριφορά, το 
οποίο θα εντοπίζει εκείνα τα στοιχεία που 
συμβάλλουν συχνότερα σε μηχανισμούς 
διακρίσεων στις αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
αλγορίθμων·

Or. pl

Τροπολογία 55
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
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να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 
γυναικών που βιώνουν διάφορες μορφές 
διακρίσεων και των περιθωριοποιημένων 
και ευάλωτων ομάδων θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και θα εκπροσωπούνται 
σε οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό 
πλαίσιο· σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
περιθωριοποιημένες ομάδες διατρέχουν 
τον κίνδυνο να έρθουν αντιμέτωπες με 
νέα τεχνολογικά, οικονομικά και 
κοινωνικά χάσματα με την ανάπτυξη της 
ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 56
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί τη λήψη ειδικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση της κυβερνοβίας· ζητεί 
τη λήψη δεσμευτικών νομοθετικών 
μέτρων για την καταπολέμηση αυτών των 
μορφών βίας και την υποστήριξη των 
κρατών μελών στην ανάπτυξη εργαλείων 
κατάρτισης για την αστυνομία, το 
δικαστικό σύστημα και τον τομέα της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 57
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. Θεωρεί ότι η τεκμηρίωση του 
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συστήματος δοκιμών προϊόντων 
τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι 
ελεύθερης πρόσβασης και να σέβεται τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
έτσι ώστε μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και ακαδημαϊκοί να μπορούν να 
διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους· 
επισημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει πάντα 
να ενημερώνονται όταν έχει 
χρησιμοποιηθεί ένας αλγόριθμος για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με αυτούς, ιδίως 
όταν η απόφαση σχετίζεται με την 
πρόσβαση σε επιδόματα ή σε ένα προϊόν·

Or. pl

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν μέτρα πολιτικής που 
θα ενσωματώνουν πλήρως τη διάσταση 
του φύλου, όπως εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και 
προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 
αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν μέτρα πολιτικής που 
θα ενσωματώνουν πλήρως τη διάσταση 
του φύλου, όπως εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και 
προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 
αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών· τονίζει ότι 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άφυλες 
εικόνες στο πλαίσιο της ΤΝ και της 
ρομποτικής για εκπαιδευτικούς και 
πολιτιστικούς σκοπούς, εκτός αν το φύλο 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
οποιονδήποτε λόγο· προτρέπει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στα σχολικά 
προγράμματα σπουδών τις ψηφιακές 
δεξιότητες και την κατάρτιση στον τομέα 
της ΤΝ, και να τις καταστήσουν 
υποχρεωτικές για όλους, ώστε να 
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εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα των φύλων·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν μέτρα πολιτικής που 
θα ενσωματώνουν πλήρως τη διάσταση 
του φύλου, όπως εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και 
προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 
αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν μέτρα πολιτικής που 
θα ενσωματώνουν πλήρως τη διάσταση 
του φύλου, όπως εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και 
προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 
αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών, και να 
καλλιεργήσουν νοοτροπίες που στηρίζουν 
την ισότητα των φύλων και συνθήκες 
εργασίας που οδηγούν στην ανάπτυξη 
περισσότερο συμμετοχικών προϊόντων 
τεχνολογίας και στη δημιουργία χώρων 
εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν μέτρα πολιτικής που 
θα ενσωματώνουν πλήρως τη διάσταση 
του φύλου, όπως εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παρέχουν πληροφορίες στους 
πολίτες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 
των αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών·
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προγράμματα σπουδών, τα οποία θα 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στους 
πολίτες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 
των αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 61
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν μέτρα πολιτικής που 
θα ενσωματώνουν πλήρως τη διάσταση 
του φύλου, όπως εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και 
προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 
αλγορίθμων και τον αντίκτυπό τους στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σχεδιάσουν μέτρα που θα 
ενσωματώνουν πλήρως τη διάσταση του 
φύλου, όπως εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, κατάρτιση και 
προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες στους 
θιγόμενους πολίτες σχετικά με τον τρόπο 
λειτουργίας των αλγορίθμων και τον 
αντίκτυπό τους στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών·

Or. pl

Τροπολογία 62
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι για την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και 
διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις, η οποία 
θα περιλαμβάνει την καταπολέμηση της 
κυβερνοβίας, της διαδικτυακής 
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σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και 
κατά της αντικειμενοποίησης στο 
διαδίκτυο, της υπερβολικής 
σεξουαλικοποίησης και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης των γυναικών·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για 
τη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων 
διαχωρισμένων ανά φύλο, και για την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μηχανικής 
μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, εάν χρειάζεται, 
προκειμένου να διορθωθούν μεροληψίες 
έμφυλων προκαταλήψεων που μπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για 
τη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων 
διαχωρισμένων ανά φύλο, και για την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μηχανικής 
μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, εάν χρειάζεται, 
προκειμένου να διορθωθούν μεροληψίες 
έμφυλων προκαταλήψεων που μπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμούν 
τον αντίκτυπο των δημόσιων πολιτικών 
που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου, μέσω 
ανάλυσης των δεδομένων που 
συλλέγονται· τονίζει τη σημασία της 
χρήσης αμερόληπτων δεδομένων που δεν 
εισάγουν διακρίσεις και λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του φύλου στην 
ανάπτυξη της ΤΝ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός 
και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης 
στον τομέα της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και στον οπτικοακουστικό 
τομέα δεν θέτουν σε μειονεκτική θέση τις 
γυναίκες και τη ζωή των γυναικών·

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για 
τη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων 
διαχωρισμένων ανά φύλο, και για την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μηχανικής 
μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, εάν χρειάζεται, 
προκειμένου να διορθωθούν μεροληψίες 
έμφυλων προκαταλήψεων που μπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για 
τη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων 
διαχωρισμένων ανά φύλο, και για την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μηχανικής 
μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, εάν χρειάζεται, 
προκειμένου να διορθωθούν μεροληψίες 
έμφυλων προκαταλήψεων που μπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες· υπογραμμίζει 
ότι μία από τις πλέον σημαντικές 
αδυναμίες της ΤΝ έγκειται στα διάφορα 
είδη προκαταλήψεων στις οποίες 
βασίζεται, όπως το φύλο, η φυλή και ο 
γενετήσιος προσανατολισμός, λόγω των 
εγγενών ανθρώπινων προκαταλήψεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για 
τη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων 
διαχωρισμένων ανά φύλο, και για την 

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για 
τη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων 
διαχωρισμένων ανά φύλο και άλλων 
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εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μηχανικής 
μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, εάν χρειάζεται, 
προκειμένου να διορθωθούν μεροληψίες 
έμφυλων προκαταλήψεων που μπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες·

στοιχείων σχετικά με την ισότητα, και για 
την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών 
μηχανικής μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, εάν χρειάζεται, 
προκειμένου να διορθωθούν μεροληψίες 
έμφυλων προκαταλήψεων που μπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο να υπάρχουν πλήρη, 
αξιόπιστα και επίκαιρα δεδομένα και ότι 
η διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων 
και η πρόσβαση σε αυτά αποτελούν 
προϋπόθεση για την εγκατάσταση 
συστημάτων ανάλυσης δεδομένων που 
υποστηρίζονται από την ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για 
τη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων 
διαχωρισμένων ανά φύλο, και για την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μηχανικής 
μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, εάν χρειάζεται, 
προκειμένου να διορθωθούν μεροληψίες 
έμφυλων προκαταλήψεων που μπορεί να 
έχουν αρνητικές συνέπειες·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης στον εκπαιδευτικό, 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για 
τη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων 
διαχωρισμένων ανά φύλο, και για την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μηχανικής 
μάθησης για την εξάλειψη της 
μεροληπτικότητας, εάν χρειάζεται·

Or. fr

Τροπολογία 67
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή 
ευαισθησία των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, φοιτητές και άλλους 
εκπαιδευόμενους, υπογραμμίζει την 
ανάγκη για επαρκείς αξιολογήσεις 
συμμόρφωσης, για την επαλήθευση και 
τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
διατάξεων που σχετίζονται με εφαρμογές 
υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων δοκιμής, επιθεωρήσεων 
και πιστοποιήσεων· υπογραμμίζει ότι τα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για την εισαγωγή νέων γνώσεων στα 
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα 
πρέπει να επανεξετάζονται ώστε να είναι 
αξιόπιστα και ακριβή προκειμένου να 
αποφεύγεται η ενίσχυση στερεοτύπων σε 
σχέση με το φύλο και άλλων 
μεροληπτικών προκαταλήψεων με βάση 
το φύλο, την εθνοτική και φυλετική 
καταγωγή, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή 
τον γενετήσιο προσανατολισμό·

Or. it

Τροπολογία 68
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι, για τον σκοπό της 
ανάλυσης του αντίκτυπου των 
αλγοριθμικών συστημάτων στους 
καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα και κατάλληλοι 
φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, 
μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
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Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 69
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τον τομέα της εκπαίδευσης 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης υψηλής 
επικινδυνότητας, δεδομένου ότι είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί πως θα 
εξακολουθήσει η εκπαίδευση να 
συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον, 
λαμβανομένης υπόψη της υψηλής 
ευαισθησίας των δεδομένων που αφορούν 
μαθητές, σπουδαστές και άλλους 
διδασκόμενους· τονίζει ότι στον τομέα 
της εκπαίδευσης η ανάπτυξη αυτή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τους 
εκπαιδευτικούς, τους διδασκόμενους και 
την ευρύτερη κοινωνία και να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες τους και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η χρήση της ΤΝ σύμφωνα 
με τον επιδιωκόμενο σκοπό και στα 
πλαίσια της δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. Εκφράζει την ανησυχία του, διότι, 
σε ορισμένες τοπικές συνθήκες, οι 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς εξ 
αποστάσεως βιομετρικής αναγνώρισης· 
υπενθυμίζει ότι η χρήση παρεμβατικών 
τεχνολογιών παρακολούθησης, ιδίως σε 
τομείς υψηλού κινδύνου όπως η 
εκπαίδευση, μπορεί να οδηγήσει σε 
παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς συνεπάγεται τη 
χρήση ευαίσθητων δεδομένων·

Or. it

Τροπολογία 71
Gwendoline Delbos-Corfield
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τη χρήση προγραμμάτων της ΕΕ όπως τα 
προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη», 
«Ψηφιακή Ευρώπη» και Erasmus+ για 
την προώθηση της πολυεπιστημονικής 
έρευνας, πιλοτικών έργων, πειραμάτων, 
την ανάπτυξη εργαλείων 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, 
με στόχο τον εντοπισμό προκαταλήψεων 
λόγω φύλου στην ΤΝ και την 
πραγματοποίηση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό·

Or. en

Τροπολογία 72
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη διάφορες 
ομάδες προγραμματιστών και μηχανικών 
να εργάζονται παράλληλα με τους κύριους 
παράγοντες του εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια 
συμπερίληψη των έμφυλων και 
πολιτισμικών μεροληψιών στους 
αλγορίθμους για την τεχνητή νοημοσύνη, 
στα συστήματα και τις εφαρμογές.

6. τονίζει την ανάγκη διάφορες 
ομάδες προγραμματιστών και μηχανικών 
να εργάζονται παράλληλα με τους κύριους 
παράγοντες του εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια 
συμπερίληψη των έμφυλων και 
πολιτισμικών μεροληψιών στους 
αλγορίθμους για την τεχνητή νοημοσύνη, 
στα συστήματα και τις εφαρμογές· 
Προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει 
και να προωθήσει το πλήθος των 
θεωριών αναφοράς στις οποίες θα 
βασιστεί η ανάπτυξη των συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης.

Or. it

Τροπολογία 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη διάφορες 
ομάδες προγραμματιστών και μηχανικών 
να εργάζονται παράλληλα με τους 
κύριους παράγοντες του εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού και οπτικοακουστικού 
τομέα, προκειμένου να αποφευχθεί η 
ακούσια συμπερίληψη των έμφυλων και 
πολιτισμικών μεροληψιών στους 
αλγορίθμους για την τεχνητή νοημοσύνη, 
στα συστήματα και τις εφαρμογές·

6. τονίζει ότι η ελευθερία επιλογής 
επαγγέλματος και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να αφήνουν 
περιθώριο για δεσμευτικές πολιτικές στον 
τομέα της απασχόλησης όπως η 
υποχρέωση ποσόστωσης με οποιαδήποτε 
κριτήρια, ιδίως με βάση το φύλο·

Or. fr

Τροπολογία 74
Andżelika Anna Możdżanowska
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη διάφορες 
ομάδες προγραμματιστών και μηχανικών 
να εργάζονται παράλληλα με τους κύριους 
παράγοντες του εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια 
συμπερίληψη των έμφυλων και 
πολιτισμικών μεροληψιών στους 
αλγορίθμους για την τεχνητή νοημοσύνη, 
στα συστήματα και τις εφαρμογές.

6. τονίζει την ανάγκη διάφορες 
ομάδες προγραμματιστών και μηχανικών 
να εργάζονται παράλληλα με τους κύριους 
παράγοντες του εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια 
συμπερίληψη των έμφυλων, πολιτισμικών 
ή άλλων μεροληψιών στους αλγορίθμους 
για την τεχνητή νοημοσύνη, στα 
συστήματα και τις εφαρμογές.

Or. pl

Τροπολογία 75
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη διάφορες 
ομάδες προγραμματιστών και μηχανικών 
να εργάζονται παράλληλα με τους κύριους 
παράγοντες του εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια 
συμπερίληψη των έμφυλων και 
πολιτισμικών μεροληψιών στους 
αλγορίθμους για την τεχνητή νοημοσύνη, 
στα συστήματα και τις εφαρμογές.

6. τονίζει την ανάγκη διάφορες 
ομάδες προγραμματιστών και μηχανικών 
να εργάζονται παράλληλα με τους κύριους 
παράγοντες του εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια 
συμπερίληψη ενός εύρους κοινωνικών 
μεροληψιών (συμπεριλαμβανομένων των 
έμφυλων μεροληψιών, των πολιτισμικών 
μεροληψιών, των μεροληψιών με βάση το 
χρώμα του δέρματος, κ.λπ.) στους 
αλγορίθμους για την τεχνητή νοημοσύνη, 
στα συστήματα και τις εφαρμογές.

Or. pl

Τροπολογία 76
Silvia Modig
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη κατάρτισης 
των εργαζομένων και των εκπαιδευτών 
στον τομέα της ΤΝ, για την ενίσχυση της 
ικανότητας εντοπισμού και διόρθωσης 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις λόγω 
φύλου στον χώρο εργασίας και στην 
εκπαίδευση, καθώς και όσων εργάζονται 
στην ανάπτυξη συστημάτων και 
εφαρμογών ΤΝ, προκειμένου να 
εντοπίζουν και να διορθώνουν τον 
σεξισμό και τον ρόλο των φύλων στα 
συστήματα ΤΝ που αναπτύσσουν· και την 
ανάγκη να καθοριστούν σαφείς ευθύνες 
στις εταιρείες και στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου και δεν 
υφίσταται σεξισμός με βάση το φύλο στον 
χώρο εργασίας και στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι οι αλγόριθμοι και 
η ΤΝ θα πρέπει να «συμμορφώνονται με 
τους δεοντολογικούς κανόνες ήδη από το 
στάδιο του σχεδιασμού», χωρίς εγγενείς 
προκαταλήψεις. Οι επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης θα πρέπει να ενημερώνονται 
για τις νέες βασικές παραμέτρους των 
συστημάτων ΤΝ που βασίζονται σε 
αλγόριθμους οι οποίες καθορίζουν την 
κατάταξη και τα αποτελέσματα 
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αναζήτησης σε πλατφόρμες τρίτων. 
Ομοίως, οι χρήστες θα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε 
χρήση ΤΝ για τη λήψη αποφάσεων σε 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν και θα 
πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα 
να καθορίζουν τις προτιμήσεις τους για 
τις ρυθμίσεις απορρήτου μέσω διαφανών 
και κατανοητών μέτρων, άμεσα, στο 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 78
Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. Επισημαίνει ότι η λήψη της 
δέουσας μέριμνας για την εξάλειψη της 
μεροληψίας και των διακρίσεων κατά 
συγκεκριμένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων 
στερεοτύπων, δεν πρέπει να σταματά την 
τεχνολογική πρόοδο·

Or. pl

Τροπολογία 79
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει τη χρηματοδότηση της 
έρευνας που έχει ως στόχο τον εντοπισμό 
και την εξάλειψη των αιτίων των 
απαντήσεων των ψηφιακών φωνητικών 
βοηθών που υποτιμούν τη σεξουαλική 
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παρενόχληση εις βάρους τους· να δώσει 
τέλος στην πρακτική βάσει της οποίας οι 
ψηφιακοί φωνητικοί βοηθοί 
προγραμματίζονται ως γυναίκες από 
προεπιλογή και να ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη ψηφιακών βοηθών ουδέτερων 
ως προς το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 80
Silvia Modig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι κατά τα τελευταία έτη το 
μεγαλύτερο μέρος των χώρων εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, δεν εφάρμοσαν κανένα 
μέτρο για την αντιμετώπιση των νέων 
μορφών παρενόχλησης· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και όλους τους άλλους 
χώρους εργασίας να προβούν σε άμεσες 
προσαρμογές των μέτρων ΑΠ για την 
αντιμετώπιση παλαιών και νέων μορφών 
διαδικτυακής παρενόχλησης, μεταξύ 
άλλων με τη διενέργεια εκτενούς έρευνας 
για τις συνθήκες εργασίας κατά την 
περίοδο αυτή, την παροχή υποχρεωτικών 
κύκλων κατάρτισης για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και την πρόβλεψη αριθμού 
κλήσης έκτακτης ανάγκης για τα θύματα 
όλων των μορφών παρενόχλησης·

Or. en


